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Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΠΗΤΑ ΛΟΥΜΙΔΕΙΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ». 

Α. ΓΕΝΙΚΑ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα 
σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές της F.I.F.A, το οποίο θα τοποθετηθεί στο  
Λουμίδειο γήπεδο ποδοσφαίρου του δήμου Καρύστου. Ο συνθετικός χλοοτάπητας 
θα τοποθετηθεί σε υφιστάμενη βάση άμμου και γεμίζει διαδοχικά με χαλαζιακή άμμο 
και κόκκους ελαστικού καουτσούκ. Η υφιστάμενη βάση άμμου, πρέπει 
προηγουμένως να καθαριστεί από κάθε ξένο υλικό, με ιδιαίτερη προσοχή. Τα σημεία 
επαφής των διαδοχικών φύλλων αναδιπλώνονται και κολλιούνται με κόλλα δύο 
συστατικών πάνω σε ειδικό γεωΰφασμα, το οποίο τοποθετείται για το σκοπό αυτό. 
Αφού κολληθούν όλα τα φύλλα, ο συνθετικός χλοοτάπητας γεμίζεται με ειδικά 
διαβαθμισμένη χαλαζιακή άμμο και κόκκους ελαστικού καουτσούκ, μέχρι 20 χιλ. 
κάτω από το συνολικό ύψος του πέλους με χρήση ειδικού μηχανήματος. Δεν 
επιτρέπεται το γέμισμα του τάπητα χειρωνακτικά. Η διαγράμμιση θα είναι 
ενσωματωμένη στον τάπητα.  
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά:  
Ελάχιστο συνολικό ύψος (νήμα): 60 χιλ. (+∞, -5%). 
Ελάχιστο συνολικό βάρος τάπητα (βάση + νήμα): 2.600 gr/m2 (+∞, -5%). 
Ελάχιστος αριθμός κόμπων: 8.500/m2 (+∞, -5%). 
Ελάχιστο DTEX:11.000  (+∞, -5%). 
 
Η κατασκευάστρια εταιρία του χλοοτάπητα οφείλει να συγκαταλέγεται στη λίστα 
των προτιμώμενων από την FIFA παραγωγών (FIFA Preferred Producers). 
 
Ο προσφέρων οφείλει να προσκομίσει στην υπηρεσία τα κάτωθι:  
Α) Πιστοποιητικό καταλληλότητας FIFA Quality PRO (ανώτατη κατηγορία), του 
προς τοποθέτηση τάπητα, εκδοθέν από τη FIFA, σε γήπεδο εντός Ελληνικής 
Επικράτειας. 
Β) Εργαστηριακή εξέταση, του προς τοποθέτηση τάπητα που να καλύπτει τα 
ανωτέρω ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά.  
Γ)   Βεβαίωση Κατάθεσης Δείγματος.  
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει πριν την υποβολή της προσφοράς του στον διαγωνισμό 
να καταθέσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας απευθυνόμενο προς την Επιτροπή 
διενέργειας για τον παρόν διαγωνισμό, δείγμα του προσφερόμενου προϊόντος. Ως 
δείγμα νοείται ένα (1) δείγμα του προσφερόμενου συνθετικού χλοοτάπητα 
διαστάσεων περίπου 20 cm x 20 cm και ένα (1) δείγμα από τα προσφερόμενα υλικά 
πλήρωσης, περίπου 50ml χαλαζιακή άμμο και περίπου 50ml κόκκους ελαστικού 
(SBR).  
 
Επάνω στο δείγμα θα υπάρχουν οι ενδείξεις:  



Δείγμα για το διαγωνισμό «Προμήθεια τάπητα Λουμιδείου Γηπέδου 

ποδοσφαίρου»,  
αρ. διακήρυξης: 8615/27-7-2016, ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί 
την προμήθεια, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού 
και τα στοιχεία του αποστολέα.  
 
Με την κατάθεση του δείγματος ο προσφέρων ή εκπρόσωπός του θα παρουσιάζει στο 
πρωτόκολλο της Υπηρεσίας έγγραφο που θα αναγράφει:  
Βεβαίωση Κατάθεσης Δείγματος. 
Προς την Επιτροπή διενέργειας για το διαγωνισμό «Προμήθεια τάπητα Λουμιδείου 

Γηπέδου ποδοσφαίρου»  
αρ. διακήρυξης: 8615/27-7-2016 
Επάνω στη Βεβαίωση Κατάθεσης Δείγματος η Υπηρεσία πρωτοκόλλου θα αναγράψει 
τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα δίνεται στο κατατιθέμενο δείγμα. 
 
Δ) Έγγραφη παροχή εγγύησης από τον προμηθευτή η οποία να καλύπτει 
τουλάχιστον τον ελάχιστο απαιτούμενο από την υπηρεσία χρόνο των (5) πέντε ετών. 
Ε) Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ότι έχει εξασφαλίσει τις απαραίτητες 
ποσότητες των υλικών, οι οποίες είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές της 
προσφοράς του, χωρίς να δικαιούται να ζητήσει μετά την υπογραφή της σύμβασης 
αλλαγή ή αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού με την αιτιολογία ότι δεν βρίσκεται 
στην αγορά ή ότι δεν παράγεται πλέον.  
ΣΤ) Πιστοποιητικά διαχείρισης ποιότητας EN ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004 
του παραγωγού (εργοστασίου). 
Ζ) Πιστοποίηση του οίκου κατασκευής του συνθετικού χλοοτάπητα πως ανήκει στην 
λίστα των προτιμώμενων από την FIFA παραγωγών (FIFA Preferred Producer). 
Η) Σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ΙSO 9001:2008 με πεδίο εφαρμογής την 
προμήθεια εξοπλισμού γηπέδων άθλησης, σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ΙSO 

9001:2008 με πεδίο εφαρμογής την εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του 
συμμετέχοντα.  
Εάν οι προμηθευτές προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τις τεχνικές ικανότητες άλλων 
οντοτήτων, πρέπει να προσκομίσουν δήλωση του συνεργαζόμενου ότι θα θέσει στην 
διάθεση του προμηθευτή τις τεχνικές του δυνατότητες. Σε αυτή την περίπτωση 
προσκομίζονται τα παραπάνω δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας του 
συνεργαζόμενου (ΙSO 9001:2008 εγκατάστασης συνθετικού χλοοτάπητα). 
Θ) Σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ΙSO 14001:2004 με πεδίο εφαρμογής την 
προμήθεια εξοπλισμού γηπέδων άθλησης.  
Εάν οι προμηθευτές προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τις τεχνικές ικανότητες άλλων 
οντοτήτων, πρέπει να προσκομίσουν δήλωση του συνεργαζόμενου ότι θα θέσει στην 
διάθεση του προμηθευτή τις τεχνικές του δυνατότητες. Σε αυτή την περίπτωση 
προσκομίζονται τα παραπάνω δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας του 
συνεργαζόμενου (ΙSO 14001:2004 προμήθειας εξοπλισμού γηπέδων άθλησης). 
Ι) Σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ΕΛΟΤ 1801:2008 με πεδίο εφαρμογής την 
κατασκευή γηπέδων με χλοοτάπητα. Εάν οι προμηθευτές προτίθενται να 
χρησιμοποιήσουν τις τεχνικές ικανότητες άλλων οντοτήτων, πρέπει να 
προσκομίσουν δήλωση του συνεργαζόμενου ότι θα θέσει στην διάθεση του 
προμηθευτή τις τεχνικές του δυνατότητες. Σε αυτή την περίπτωση προσκομίζονται τα 
παραπάνω δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας του συνεργαζόμενου (ΙSO 1801:2008 
κατασκευής γηπέδων με χλοοτάπητα). 
Κ) Πιστοποιητικό αναφοράς ελέγχου γηπέδου της FIFA (FIFA Field Test Report), 
για οποιονδήποτε τύπο συνθετικού χλοοτάπητα, όπου να γίνεται σαφής αναφορά 



πως η εγκατάσταση έχει πραγματοποιηθεί από τον υποψήφιο προμηθευτή. 
Λ) Βεβαίωση του παραγωγού (εργοστασίου) για τις ελάχιστες απαιτούμενες 
ποσότητες σε χαλαζιακή άμμο και καουτσούκ, τόσο σε kg όσο και σε ύψος κάτω από 
το συνολικό ύψος του πέλους του τάπητα. 
Μ) Βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας (εργοστασίου) ότι η παραδοτέα 
ποιότητα του τάπητα πληροί τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές και ότι είναι 
αυτές που αναφέρονται στην παραπάνω εργαστηριακή εξέταση. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς στον τόπο τοποθέτησης 
του τάπητα και όλων των υλικών συγκόλλησης και πλήρωσης, η δαπάνη της εργασίας 
επιμελημένης διάστρωσης, συγκόλλησης και πλήρωσης, η δαπάνη των φθορών και 
αλληλοεπικαλύψεων, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για την έντεχνη εκτέλεση της 
κατασκευής σύμφωνα με τη σχετική μελέτη. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο 
καλυπτόμενης επιφάνειας με τάπητα.  
 
Η όλη εργασία προμήθειας και τοποθέτησης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 
τεσσάρων μηνών. 
 
O προϋπολογισμός της παρούσας μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 208.686,42 €, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί από πόρους ΑΠΕ του Δήμου 
Καρύστου. 
Για το σκοπό αυτό έχει εγγραφεί πίστωση ύψους 209.000,00 € στον προϋπολογισμό 
του έτους 2016, με ΚΑ 70.7135.12.  

 

Κ. Α. 
ΠΡ/ΣΜΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ   CPV 

70.7135.12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΠΗΤΑ ΛΟΥΜΙΔΕΙΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 39293400-6 

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Β.1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ 

Ο ποδοσφαιρικός τάπητας θα είναι ελαχίστου συνολικού πάχους πέλους άνωθεν της 
πρωτογενούς  βάσης  εξήντα (60) χιλιοστών, τελευταίας τεχνολογίας, εγνωσμένης 
αξίας και  ποιότητας παραγωγής. Ο συνθετικός χλοοτάπητας θα είναι 
κατασκευασμένος από ίνες πολυαιθυλενίου (100%) τελευταίας γενιάς, δύο 
τουλάχιστον αποχρώσεων του πράσινου, με προστασία κατά των υπεριωδών 
ακτινών και της ζέστης. Οι ίνες, ύψους πέλους εξήντα (60) χλστ., θα αγκυρούνται 
εντός της πρωτεύουσας, πλήρως υδροπερατής βάσης από πολλαπλή 
διαστρωμάτωση υφασμένου ή μη υφασμένου πολυπροπυλενίου ή/και 
γεωϋφασμάτων και θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την επιφάνεια, δια 
επιπάσεως από Latex, πολυουρεθάνη, ή άλλης, αντίστοιχων χαρακτηριστικών, 
τεχνολογίας. 
 
Η εφαρμογή του ποδοσφαιρικού τάπητα θα γίνει από αποδεδειγμένα έμπειρους 
επαγγελματίες με τον κατάλληλο  μηχανολογικό εξοπλισμό επί σταθερής  υποδομής 
από συμπυκνωμένα αδρανή με ειδική ταινία συγκόλλησης και χρήση 
πολυουρεθανικής κόλλας δύο συστατικών. Το σύστημα ολοκληρώνεται με την 
προσθήκη ειδικά διαβαθμισμένου πυριτικού αδρανούς και επιπλέον με ειδικά 
διαβαθμισμένους  κόκκους  ελαστικού τρίμματος υψηλής καθαρότητας. 
  



Το προσφερόμενο σύστημα θα   πρέπει   να  συμφωνεί επί ποινή αποκλεισμού με τα 
κάτωθι   ελάχιστα χαρακτηριστικά:  

  

Β.2. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ 

(Α) Ιδιότητα (Β) Απαίτηση (Γ) Αποδεικτικό μέσο 

2.1. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

2.1.1. Συνθετικός χλοοτάπητας 

2.1.1.1.Ύψος πέλους  60 χιλ Εγχειρίδιο εργαστηριακού ελέγχου 

2.1.1.2.Αξία νήματος  

Βάρος (γρ. /10.000 μ.μ.) 
11.000 Dtex Εγχειρίδιο εργαστηριακού ελέγχου 

2.1.1.3.Αριθμός Συρραφών.    8.500,00/Μ² Εγχειρίδιο εργαστηριακού ελέγχου 

2.2. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ) 

2.2.1.Συμμόρφωση με πρότυπα 

2.3.1.1    ΕΝ 9001:2008.     Συμμόρφωση. Αρμοδίως διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης * 

2.3.1.2. ΕΝ 14001:2004.     Συμμόρφωση. Αρμοδίως διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης * 

2.3.1.3 FIFA QUALITY PRO 

(Μία τουλάχιστον εγκατάσταση με 

τον προσφερόμενο ποδοσφαιρικό 

τάπητα) 

Συμμόρφωση. Η βεβαίωση εκδίδεται από την FIFA 

2.3.1.4 FIFA PREFERRED 

PRODUCER 
Συμμόρφωση Η βεβαίωση εκδίδεται από την FIFA 

2.3. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

2.3.1.Συμμόρφωση με πρότυπα 

2.3.1.1  ΕΝ ISO 9001:2008.     Συμμόρφωση. Αρμοδίως διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης * 

2.3.1.2. ΕΝ ISO 14001:2004.     Συμμόρφωση. Αρμοδίως διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης * 

2.3.1.3 EN OHSAS 18001: 2007. Συμμόρφωση. Αρμοδίως διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης * 

 

Β.3. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ 

Απαιτείται εγγύηση πέντε ετών για τα υλικά, την εργασία και την διατήρηση των 
λειτουργικών χαρακτηριστικών από τον παραγωγό, τον ανάδοχο  και/ ή και τον 
πιστοποιημένο εφαρμοστή. 
Η τήρηση όλων των ανωτέρω ελαχίστων απαιτήσεων θα αποδεικνύεται επί ποινής 

αποκλεισμού με την κατάθεση πρωτότυπων και επισήμως μεταφρασμένων στην 
Ελληνική, των  πιστοποιητικών, βεβαιώσεων  και αποτελεσμάτων δοκιμασιών 
ελέγχου. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση, περί της 
ακρίβειας και εγκυρότητας των στοιχείων που κατατίθενται και βεβαίωση του 
παραγωγικού οίκου αναφορικά της προμήθειας του προσφερόμενου συστήματος με 
σαφή αναφορά στον τίτλο της Διακήρυξης και τον διαγωνιζόμενο. 
Ο προσφερόμενος ποδοσφαιρικός τάπητας θα καλύπτουν  πλήρως τις τεχνικές 
προδιαγραφές /απαιτήσεις της μελέτης επί ποινής αποκλεισμού από το διαγωνισμό.  

 



Γ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

Άρθρο 1ο 
Προμήθεια, μεταφορά,  κατασκευή υπόβασης, τοποθέτηση και γραμμογράφηση 
ποδοσφαιρικού συνθετικού χλοοτάπητα (σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές), 
του Λουμίδειου γηπέδου ποδοσφαίρου, του δήμου Καρύστου. 
 
Η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο του συνθετικού χλοοτάπητα περιλαμβάνει τα εξής: 

I. Την αποξήλωση και αποκομιδή του παλαιού συνθετικού τάπητα. 
II. Τον επιμελή καθαρισμό της επιφάνειας του γηπέδου. 

III. Εγκατάσταση του νέου συνθετικού χλοοτάπητα με πλήρη και μακρόχρονη 
συνοχή των ενώσεων (η ένωση των ρολών και η συγκόλληση τους στην κάτω 
πλευρά θα γίνει µε χρήση ειδικών ταινιών ή και κόλλας, ανθεκτικών σε υγρασία, 
υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες και γήρανση. Τα ρολά θα πρέπει κατά την 
τοποθέτησή τους να απλωθούν και να τεντωθούν με ειδικά εργαλεία-
μηχανήματα, ώστε να μην υπάρχουν ανωμαλίες ή “κυματισμός” στον 
αγωνιστικό χώρο, ιδιαίτερα στις μεταξύ τους ενώσεις. Αμμοδιανομή και διανομή 
ελαστικών μικροσφαιριδίων SBR σε κατά βάρος αναλογία σύμφωνη με τις  
καταναλώσεις  που  υπάρχουν  στο  πιστοποιητικό  εργαστηριακής  εξέτασης  
(Laboratory  test report) του τάπητα. Η διανομή θα είναι ομοιόμορφη σε όλη την 
επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου. Για την επίτευξη της ισοκατανομής είναι 
απολύτως απαραίτητη η χρήση ειδικού μηχανήματος διάστρωσης τύπου SMG, το 
οποίο παράλληλα να βουρτσίζει την επιφάνεια του συνθετικού χλοοτάπητα 
δίνοντας του, την τελική του μορφή. 

IV. Τη  διανομή των ανωτέρω υλικών η οποία θα γίνει σε επάλληλες στρώσεις 
V. Το χτένισμα τον ινών 

VI. Γραμμογράφηση που θα αποτελείται από λουρίδες λευκού χρώματος ίδιου τύπου  
με τον βασικό συνθετικό  χλοοτάπητα  (όχι  βαμμένη  επάνω  στον  πράσινο)  
σύμφωνα  με  τους  κανονισμούς, συνδεδεμένη με τον ίδιο τρόπο των τεμαχίων 
του βασικού χλοοτάπητα, και πλάτους σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται από τον 
ισχύοντα κανονισμό της FIFA.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης εκτός των παραπάνω: η αξία όλων των υλικών της 
προμήθειας επί τόπου του έργου (όπως περιγράφονται στην Τεχνική Προδιαγραφή), η δαπάνη 
φθοράς και απομείωσης των υλικών, η δαπάνη προσέγγισης όλων των υλικών μέχρι τα σημεία 
που θα χρησιμοποιηθούν, η σταλία αυτοκινήτων, οι δαπάνες για την καταβολή ημερομισθίων 
και συναφών με αυτά εισφορών και επιβαρύνσεων (Ι.Κ.Α, κ.λ.π.), που αφορούν την πλήρη και 
έντεχνη εκτέλεση όλων των εργασιών κύριων και βοηθητικών, οι δαπάνες λειτουργίας των 
μηχανημάτων που απαιτούνται για την εκτέλεση κάθε εργασίας, όπως μισθώματα, καύσιμα, 
λιπαντικά, επιβάρυνση ημεραργιών από οποιαδήποτε αιτία, δαπάνες εγκατάστασης, επισκευής 
και συντήρησης αυτών, ασφάλιστρα και αποσβέσεις τους. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο συνθετικού χλοοτάπητα  (τ.μ.) 

 

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ  (25,10) 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΠΗΤΑ ΛΟΥΜΙΔΙΟΥ 

ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ» ανέρχεται στο ποσό των 208.686,42 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%  

 

 
 



 
Δ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 
μέτρησης Ποσότητα 

Τιμή 
μονάδος € 

Μερικό 
σύνολο € 

1 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΠΗΤΑ ΛΟΥΜΙΔΙΟΥ 

ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 
μ2 6.705,00 25,10 168.295,50 

    ΣΥΝΟΛΟ 168.295,50 

    ΦΠΑ 24% 40.390,92 

 

 
   ΔΑΠΑΝΗ  

208.686,42 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                          Κάρυστος,  23/5/2016 
          
    Ο Δ/ντης  Τεχν. Υπηρεσίας                                                            Ο  Συντάκτης 
 

                     
       Κ.  ΒΑΡΕΛΑΣ,                                 Ι.  ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ 
   Ηλεκτρολόγος Μηχ.  ΤΕ                                                              Μηχανολόγος Μηχ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


