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1.  ΤΕΧ ΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία κατόπιν του υπ’ αρ. 13482/27.07.2017
αιτήματος του Δημάρχου Λαυρεωτικής και αφορά προμήθεια χρωμάτων  και λοιπών σχετικών
ειδών χρωματοπωλείου προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες για την συντήρηση και τον
χρωματισμό, των σχολικών μονάδων (Νηπιαγωγεία ΔΕ Λαυρεωτικής και Κερατέας, Δημοτικά Δ.Ε.
Λαυρεωτικής και Κερατέας, 1ο και 2ο Γυμνάσιο Λαυρίου,  Γενικό Λύκειο Λαυρίου και ΕΠΑΛ)
και δημοτικών κτιρίων (ΚΕΠ και ΚΠΕ)   του Δήμου Λαυρεωτικής.   Οι χρωματισμοί θα γίνουν στις
εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες των κτιρίων και όλα τα υλικά θα χρησιμοποιηθούν από τα
Συνεργεία του Δήμου.
Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 35.600,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2017 στους ΚΑ  30-6661.001, 30-6661.002 και
30-6661.003.

Η αναφερόμενη προμήθεια θα εκτελεσθεί  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Η Συντάξασα
           Θεωρήθηκε  04/08/2017

Η Διευθύντρια Τ.Υ.
Δήμου Λαυρεωτικής κ.α.α

Μαρία Ζωή Παπαθανάση Σταύρος Εμ. Ζερβουδάκης
Χημικός Μηχανικός Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός

Msc. Περιβ. Σχεδ. Έργων Υποδομής
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2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ø Γενικές Στοιχεία
· Οι χρωματισμοί, τα αστάρια, οι πρώτες και οι τελικές στρώσεις για οποιαδήποτε επιφάνεια

θα προέρχονται από αναγνωρισμένο και εγκεκριμένο κατασκευαστή.
· Όλα τα υλικά πρέπει να είναι εγκεκριμένα και συμβατά με τις επιφάνειες, στις οποίες

πρόκειται να εφαρμοσθούν.
· Η χρησιμοποίηση των υλικών θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του εργοστασίου

παραγωγής, τις προδιαγραφές του παρόντος.
· Λόγω της μεγάλης σημασίας που έχουν τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία για την επιτυχία των

χρωματισμών, είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται στις οδηγίες χρήσεως τα κατάλληλα
εργαλεία.

· Τα χρώματα πρέπει να αποδίδουν επιφάνειες με αντοχή στις συνθήκες του περιβάλλοντος,
το πλύσιμο και τρίψιμο με συνηθισμένα απορρυπαντικά. Η απόχρωση των επιφανειών
πρέπει να παραμένει σταθερή.

Ø Μεταφορά και Αποθήκευση Υλικών
· Τα υλικά παραδίδονται σε σφραγισμένες συσκευασίες που φέρουν ετικέτες με τις

ακόλουθες πληροφορίες:
° χρώμα (ονομασία, τύπος, κωδικός σύνθεσης)
° ημερομηνία παραγωγής και λήξης
° όνομα κατασκευαστή
° οδηγίες χρήσης και συμβατά υλικά
° αριθμό παρτίδας
° τοξικότητα και βαθμό επικινδυνότητας
· Τα υλικά χρωματισμών που προσκομίζονται σε χτυπημένα, μη σφραγισμένα και μη

αεροστεγή δοχεία, που επιτρέπουν την εξάτμιση, τη μόλυνση ή την απώλεια υλικού
απορρίπτονται.

· Η Υπηρεσία εξακριβώνει ότι τα υλικά φέρουν ημερομηνία λήξης, και εφόσον τα υλικά
έχουν αλλοιωθεί ή έχει διέλθει η ημερομηνία λήξης τους, πρέπει να απομακρύνονται
αμέσως.

· Επειδή τα συγκεκριμένα υλικά είναι ευαίσθητα και επηρεάζονται από τις συνθήκες
αποθήκευσης τους, θα πρέπει στην συσκευασία τους να αναγράφονται ο τρόπος
αποθήκευσης, προκειμένου προστατεύονται από ακραίες θερμοκρασίες, για τα υλικά με
βάση το νερό λαμβάνονται μέτρα προστασίας κατά του παγετού, καθώς και αποθήκευση
των εύφλεκτων υλικών χρωματισμών πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες ασφαλείας.

Ø Περιβαλλοντικές Συνθήκες
Τα χρώματα θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούνται στα συνήθη επιτρεπτά όρια
θερμοκρασίας του περιβάλλοντος για τις εργασίες χρωματισμών είναι από 10°C - 40°C.
Επίσης θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα προμήθειας διαφόρων χρωμάτων χωρίς αλλαγή τις
τιμής.
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι μη τοξικά και να συνοδεύονται από πιστοποιητικό (Σύστημα
διαχείρισης Ποιότητας) κατά ISO 9001:2008 και πιστοποιητικό ελέγχου του υλικού.
Οι αποχρώσεις των υλικών θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του Δήμου.

1.1     Ακρυλικό λευκό χρώμα εξωτερικής χρήσης (10l)
Ακρυλικό χρώμα λευκό οικολογικό εξωτερικής χρήσης. Εφαρμόζεται σε κάθε είδους νέα ή παλαιά
επιφάνεια όπως σοβάς, μπετόν και ξύλο με μεγάλη καλυπτικότητα και ισχυρή πρόσφυση.
Αδιαβροχοποιεί την επιφάνεια.
Ευκολία εφαρμογής με ρολό, πινέλο ή πιστόλι. Αραίωση 5-15% σε όγκο με καθαρό νερό. Απόδοση
περίπου 12 m2 ανά λίτρο ανάλογα με την επιφάνεια. Στέγνωμα σε θερμοκρασία 25Ο  C στην αφή
η μία ώρα, επαναβαφή μετά από 3-4 ώρες. Αποφυγή εφαρμογής σε θερμοκρασία κάτω των 8ο  C.
Ειδικό βάρος: 1,40-1,60 g/ml, Ιξώδες: 88-110 KU, ΡΗ: 7,5-10, Οσμή: άοσμο, Χρόνος αποθήκευσης
τουλάχιστον 2 έτη σε κανονικές συνθήκες.
Να πληροί τα κριτήρια απονομής οικολογικού σήματος σύμφωνα με τoν κανονισμό 1980/2000/ΕΚ
και την απόφαση 2002/739/ΕΚ.
Πιστοποίηση ISO 9001:2008 και πιστοποιητικό ελέγχου του υλικού.

1.2 Ακρυλικό διάφορα χρώματα  εξωτερικής χρήσης (10l)
Ακρυλικό διάφορα χρώματα οικολογικό εξωτερικής χρήσης. Εφαρμόζεται σε κάθε είδους νέα ή
παλαιά επιφάνεια όπως σοβάς, μπετόν και ξύλο με μεγάλη καλυπτικότητα και ισχυρή πρόσφυση.
Αδιαβροχοποιεί την επιφάνεια.
Ευκολία εφαρμογής με ρολό, πινέλο ή πιστόλι. Αραίωση 5-15% σε όγκο με καθαρό νερό. Απόδοση
περίπου 12 m2 ανά λίτρο ανάλογα με την επιφάνεια. Στέγνωμα σε θερμοκρασία 25ο C στην αφή η
μία ώρα, επαναβαφή μετά από 3-4 ώρες. Αποφυγή εφαρμογής σε θερμοκρασία κάτω των 8ο C.
Ειδικό βάρος: 1,40-1,60 g/ml, Ιξώδες: 88-110 KU, ΡΗ: 7,5-10, Οσμή: άοσμο, Χρόνος αποθήκευσης
τουλάχιστον 2 έτη σε κανονικές συνθήκες.
Να πληροί τα κριτήρια απονομής οικολογικού σήματος σύμφωνα με τoν κανονισμό 1980/2000/ΕΚ
και την απόφαση 2002/739/ΕΚ
Πιστοποίηση ISO 9001:2008 και πιστοποιητικό ελέγχου του υλικού.

1.3       Τσιμεντόχρωμα (9 l)
Τσιμεντόχρωμα οικολογικό, ακρυλικής βάσης, υψηλών προδιαγραφών, εξαιρετικής ποιότητας,
κατάλληλο για την προστασία εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών όπως εμφανές μπετόν,
τούβλα, σοβάς, τσιμεντοκονία, ασβεστοκονία, μαρμαροκονία κλπ..
Να είναι ανθεκτικό και να παρέχει μακροχρόνια προστασία στις επιφάνειες που δέχονται έντονες
κλιματολογικές καταπονήσεις από ηλιακή ακτινοβολία, βροχή, υγρασία, χιόνι κλπ και έντονη
ατμοσφαιρική ρύπανση (καυσαέρια). Εφαρμογή με πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Αραίωση 8- 15% σε
όγκο με καθαρό νερό. Απόδοση περίπου 12 m2 ανά λίτρο ανά στρώση ανάλογα με την επιφάνεια.
Στέγνωμα στους 25ο C στην αφή στις 1-2 ώρες και επαναβαφή σε 3-4 ώρες. Αποφυγή εφαρμογής
σε θερμοκρασίες κάτω από 4οC. Αποχρώσεις ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του
Δήμου.
Ειδικό βάρος: 1,40-1,49 g/ml, Ιξώδες: 88-110 KU), ΡΗ: 7,5-10, Οσμή: η συνήθης των ακρυλικών,
Χρόνος αποθήκευσης τουλάχιστον 2 χρόνια σε κανονικές συνθήκες. Πιστοποίηση ISO9001:2008
και πιστοποιητικό ελέγχου του υλικού.
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1.4. Πλαστικό Λευκό οικολογικό (10l)
Πλαστικό λευκό οικολογικό Εξαιρετικής ποιότητας οικολογικό χρώμα, άοσμο. Εσωτερικής και
εξωτερικής χρήσης με μεγάλη καλυπτικότητα, εξαιρετική απόδοση και υψηλή λευκότητα.
Εφαρμογή σε κάθε είδους νέα ή παλιά επιφάνεια, με εξαιρετικές αντοχές στο συχνό πλύσιμο
(Κλάση : 1 (πρότυπο EN 13300 και μέθοδο EN I SO 11998)), τα απορρυπαντικά και τις δυσμενείς
καιρικές συνθήκες. Ευκολία εφαρμογής με ρολό, πινέλο ή πιστόλι, ισχυρή πρόσφυση και γρήγορο
στέγνωμα. Αραίωση 5-15% σε όγκο με καθαρό νερό.
Απόδοση περίπου 12 m2 ανά λίτρο ανάλογα με την επιφάνεια. Στέγνωμα σε θερμοκρασία 25 ο C
στην αφή η μία ώρα, επαναβαφή μετά από 3-4 ώρες. Αποφυγή εφαρμογής σε θερμοκρασία κάτω
των 8ο C.
Ειδικό βάρος: 1,34-1,46 g/ml, Ιξώδες: 88-110 KU, ΡΗ: 7,5-10, Οσμή: άοσμο, Χρόνος αποθήκευσης
τουλάχιστον 2 έτη σε κανονικές συνθήκες. Να πληροί τα κριτήρια απονομής οικολογικού σήματος
σύμφωνα με τoν κανονισμό 1980/2000/ΕΚ και την απόφαση 2002/739/ΕΚ. Πιστοποίηση ISO
9001:2008 και πιστοποιητικό ελέγχου του υλικού.

1.5 Πλαστικό διάφορα χρώματα βασικό (0,75l)
Πλαστικό σε διάφορα χρώματα βασικά ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του Δήμου.
Εξαιρετικής ποιότητας χρώμα, άοσμο. Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης με μεγάλη
καλυπτικότητα, εξαιρετική απόδοση, ζωηρές και αναλλοίωτες αποχρώσεις και υψηλή λευκότητα.
Εφαρμογή σε κάθε είδους νέα ή παλιά επιφάνεια,  με εξαιρετικές αντοχές στο συχνό πλύσιμο,
τα απορρυπαντικά και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Ευκολία εφαρμογής με ρολό, πινέλο ή
πιστόλι, ισχυρή πρόσφυση και γρήγορο στέγνωμα. Αραίωση 5-15% με καθαρό νερό.
Απόδοση περίπου 12 m2 ανά λίτρο. Στέγνωμα σε θερμοκρασία 25ο  C στην αφή η μία ώρα,
επαναβαφή μετά από 3-4 ώρες. Αποφυγή εφαρμογής σε θερμοκρασία κάτω των 8ο C. Ειδικό
βάρος: 1,34-1,48 g/ml, Χρόνος αποθήκευσης τουλάχιστον 2 έτη σε κανονικές συνθήκες.
Πιστοποίηση ISO9001:2008 και πιστοποιητικό ελέγχου του υλικού.

1.6 Συντηρητικό βερνίκι ξύλου (βάσεως νερού) (0,75l)
Συντηρητικό βερνίκι ξύλου (  βερνίκι νερού )  ,  κατάλληλο για εξωτερική αλλά και για εσωτερική
χρήση. Άοσμο,
υδατοδιαλυτό, διεισδύει σε βάθος, προστατεύει την ξύλινη επιφάνεια από μήκυτες, σαράκι,
σήψη, επιφανειακή μούχλα. Εύκολη εφαρμογή σε κάθε ξύλινη επιφάνεια (π.χ. δοκάρια,
περιφράξεις, πέργολες, καθιστικά, υπόστεγα, κάγκελα κλπ). Φιλικό προς τον άνθρωπο και το
περιβάλλον με εξαιρετική αντοχή σε κλιματολογικές καταπονήσεις (υγρασία, παγετός, ηλιακή
ακτινοβολία, κλπ). Δεν πρέπει να ξεφλουδίζει, ή να φουσκώνει ή να μαδάει. Να προσφέρει
αποτελεσματική προστασία των ξύλινων επιφανειών και να περιέχει φίλτρα UV  που παρέχουν
αποτελεσματική προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία. Εφαρμογή με πινέλο ή πιστόλι ή
εμβάπτιση. Δεν επιδέχεται διάλυση.

Απόδοση περίπου 15m2 ανά λίτρο. Στέγνωμα στους 25οC στην αφή σε 1 ώρα και επαναβαφή
μετά από 4 -6 ώρες. Εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 8ο C . Αποχρώσεις ανάλογα
με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του Δήμου (άχρωμο ή οποιοδήποτε άλλο χρώμα). Ειδικό βάρος:
0,90-1,05kg/l , Ιξώδες: 90-110, PH: 7,50-9,00 . Χρόνος αποθήκευσης τουλάχιστον 1έτος εφόσον τα
δοχεία παραμείνουν κλειστά και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. Πιστοποίηση
ISO9001:2008 και πιστοποιητικό ελέγχου του υλικού.
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1.7  Βελατούρα νερού-Αστάρι (0,75 l)
Ιδανικό υπόστρωμα υδατικής διασποράς (θιξοτροπικό υγρό-λευκό, ακρυλικό) για κάθε
υδατοδιαλυτό βερνικόχρωμα, οικολογικό, κατάλληλο για την προετοιμασία ξύλινων επιφανειών
και τοίχων. Απλώνει ομοιόμορφα , παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε νέες επιφάνειες , καθώς
και σε αυτές που είναι ήδη βαμμένες με παλιά βερνικοχρώματα διαλύτη. Δουλεύεται και τρίβεται
εύκολα, προσφέρει λευκότητα, υψηλή καλυπτικότητα και στεγνώνει γρήγορα. Προετοιμάζει
εξαιρετικά κάθε επιφάνεια ώστε να δεχθεί την τελική βαφή, είναι άοσμο, φιλικό στο χρήστη και
το περιβάλλον και ιδανικό για εφαρμογή σε κλειστούς χώρους.
Εφαρμογή με ρολό, πινέλο ή πιστόλι. Απόδοση περίπου 10-16 m2 ανά λίτρο για κάθε επίστρωση
σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες. Αραίωση 4-12% κατ' όγκο με καθαρό νερό για
εφαρμογή με πινέλο- ρολό και έως 20% για εφαρμογή με πιστόλι. Στέγνωμα στην αφή σε περίπου
1-2 ώρες , ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες ( υγρασία, θερμοκρασία) και επαναβαφή μετά
από περίπου 6 ώρες. Εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 10ο C έως +30C .Άμεσος
καθαρισμός των εργαλείων βαφής,  μετά την χρήση τους με άφθονο νερό και στην συνέχεια με
απορρυπαντικό. Ειδικό βάρος: 1,20-1,30kg/l , Ιξώδες:90-110, PH: 7,5-9. Χρόνος αποθήκευσης
τουλάχιστον 18μήνες από την ημερομηνία παραγωγής εφόσον τα δοχεία παραμείνουν κλειστά
και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. Πιστοποίηση ISO9001:2008 και πιστοποιητικό ελέγχου
του υλικού.

1.8 Λαδομπογιά νερού ( ματ ή σατινέ - διαφόρων χρωμάτων) (2,5l)
Υδατοδιαλυτή πολυουθρεθανική ακρυλική ριπολίνη νερού, άοσμη, οικολογική. Υποαλλεργική με
αντιμικροβιακή δράση. Εφαρμόζει σε ξύλο, μέταλλο, αλουμίνιο, κ.λ.π. Δεν κιτρινίζει και
προσφέρει σκληρό και ελαστικό φινίρισμα με βελούδινη υφή. Παρουσιάζει ιδανικό χρόνο
δουλέματος διευκολύνοντας την εφαρμογή τους ζεστούς μήνες. Εξαιρετική πρόσφυση και αντοχές
σε επιφάνειες με παλιά βερνικοχρώματα. Εφαρμογή με ρολό, πινέλο ή πιστόλι. Απόδοση περίπου
11-13 m2 /lt ανά στρώση. Συνθήκες εφαρμογής σε θερμοκρασία 8 -30C και σχετική υγρασία
μικρότερη από 80%. Στέγνωμα στην αφή σε 2-3 ώρες. Επαναβάφεται τουλάχιστον 6 ώρες από την
εφαρμογή.
Διάφορες αποχρώσεις ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του Δήμου. Άμεσος καθαρισμός
εργαλείων με ζεστό νερό και σαπουνάδα. Ειδικό βάρος : 1,20-1,30 kg/lt, Iξώδες: 90-110.
Χρόνος αποθήκευσης τουλάχιστον 1 χρόνο εφόσον τα δοχεία παραμείνουν κλειστά και σε
κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. Να πληροί τα κριτήρια απονομής οικολογικού σήματος
σύμφωνα με τον κανονισμό 1980/2000/ΕΚ και την απόφαση 2002/739/ΕΚ. Πιστοποίηση
ISO9001:2008 και πιστοποιητικό ελέγχου του υλικού.

1.9 Λαδομπογιά (διαφόρων χρωμάτων) (0.75l)
Λαδομπογιά αλκυδικών ρητινών εξαιρετικής ποιότητας για μέταλλα και ξύλα, μεγάλης αντοχής
που διατηρεί την στιπνότητα και τις αποχρώσεις του αναλλοίωτες. Με χαμηλή περιεκτικότητα
VOC και ενισχυμένες αντισκωριακές ιδιότητες. Προστασία διάρκειας. Κατάλληλο για όλες τις
εσωτερικές και εξωτερικές μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες. Μεγάλες αντοχές στις δυσμενείς
καιρικές συνθήκες, στην ατμοσφαιρική ρύπανση και στο πλύσιμο. Να δουλεύεται μαλακά και να
έχει μεγάλη καλυπτικότητα. Να μην περιέχει μόλυβδο και χρωμικά. Εφαρμογή με πινέλο, ρολό ή
πιστόλι. Απόδοση περίπου 15m2 ανά λίτρο. Συνθήκες εφαρμογής, θερμοκρασία του χώρου 8-30ψ
και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Στέγνωμα συνήθως στην αφή σε τρεις ώρες και
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επαναβάφεται μετά από 16-18 ώρες. Διάφορες αποχρώσεις ανάλογα με τις ανάγκες και τις
απαιτήσεις του Δήμου. Άμεσος καθαρισμός εργαλείων με διαλυτικό και σαπουνάδα. Ειδικό βάρος
: 1,16-1,26 g/ml, Ιξώδες: 160-220sec. Χρόνος αποθήκευσης τουλάχιστον 1 χρόνο εφόσον τα δοχεία
παραμείνουν κλειστά και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. Πιστοποίηση ISO9001:2008 και
πιστοποιητικό ελέγχου του υλικού.

1.10 Αστάρι (10 l)
Άριστο αντισκωριακό αστάρι νέας γενιάς χρώματος γκρι, με χαμηλή περιεκτικότητα σε VOC και
χαμηλότερη οσμή κατά την εφαρμογή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το αστάρωμα κάθε είδους
μεταλλικής επιφανείας. Επιτυγχάνει αποτελεσματική αντισκωριακή προστασία ακόμη και
επιφανειών εκτεθειμένων σε ισχυρό οξειδωτικό περιβάλλον. Άριστη πρόσφυση. Δεν περιέχει
τοξικά πιγμέντα. Δουλεύεται μαλακά και απλώνει θαυμάσια. Απόδοση, 14-16m2 /lt ανά στρώση ,
ανάλογα την επιφάνεια. Στεγνώνει πλήρως μετά 3-4 ώρες. Επιφανειακά σε 1 1\2- 2 ώρες.
Επαναβάφεται μετά 6-10 ώρες ή μετά την πλήρη σκλήρυνση της πρώτης στρώσης. Οι παραπάνω
χρόνοι επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές συνθήκες. Συνθήκες εφαρμογής, σε θερμοκρασία
8- 30C και σχετική υγρασία μικρότερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες καθυστερούν το στέγνωμα και
την ανάπτυξη σκληρότητας. Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά την χρήση με διαλυτικό και
μετά νερό και σαπούνι. Ειδικό βάρος: 1.49-1,57 kg/lt, Iξώδες: 90-96 Συνθήκες αποθήκευσης,
προστασία από έκθεση σε ήλιο και παγωνιά. Πιστοποίηση ISO 9001:2008 και πιστοποιητικό
ελέγχου του υλικού

1.11 Διαλυτικό πινέλου (15 l)
Το διαλυτικό πινέλου είναι άχρωμο διαλυτικό για την αραίωση βερνικοχρωμάτων, τα οποία
εφαρμόζονται με πινέλο ή ρολό. Είναι αδιάλυτο στο νερό Και πρέπει να χρησιμοποιείται για τα
βερνικοχρώματα βάσης οργανικού διαλύτη .Είναι ιδανικό για ντούκα και ριπολίνες και βελτιώνει
σημαντικά το άπλωμα και ελαττώνει το κιτρίνισμα.

1.12 Στόκοι διάφοροι (0.800 Kg)
Στόκος σπάτουλας ειδικής ακρυλικής βάσης, κατάλληλος για εσωτερικές και εξωτερικές
επιφάνειες από σοβά,
γυψοσανίδα, μπετόν κ.λ.π.. Αποτελεί την ιδανική λύση για να καλύψει ατέλειες επιφανειών,
γωνίες, αρμούς οικοδομικών επιφανειών, νοβοπάν, ξύλου κ.λ.π. Δουλεύεται μαλακά και εύκολα
χωρίς τρεξίματα. Στεγνώνει γρήγορα και τρίβεται εύκολα και δεν συρρικνώνεται. Εξασφαλίζει μια
ομοιόμορφη, λεία και ομογενοποιημένη επιφάνεια έτοιμη να βαφεί με ακρυλικά και πλαστικά
χρώματα.

2. ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
2.1 Πινέλα
Πινέλα με φυσική τρίχα χρώματος λευκού, με λαβή βαμμένη ή πλαστική (Νο 1 & Νο 2 & Νο 2,5  )

2.2 Κονταροπίνελο
Ειδικό σπαστό πινέλο με υποδοχή για κοντάρι άριστης ποιότητας Νο 3.

2.3 Στραβοπίνελα
Στραβοπίνελα με φυσική τρίχα με λαβή βαμμένη ή πλαστική Νο 1 , Νο 2,5 αρίστης ποιότητας
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2.4 Ανταλλακτικό ρολό
Ανταλλακτικό ρολό Ρόλεξ- τύπου Rodan- Α' ποιότητας , γούνινο, ανάλογα με τις απαιτήσεις. Ειδικό
για υδρόχρωμα, τσιμεντόχρωμα ή ρελιέφ.

2.5 Ρολό λαδομπογιάς
Ρολό λαδομπογιάς 11cm με με κίτρινη ρίγα.

2.6 Ρολό Πλαστικού
Ρολό πλαστικού πολυεστερικό 18 και 24 cm άριστης ποιότητας

2.7 Κοντάρια Αλουμινίου
Κοντάρια αλουμινίου ( σπαστό) για ρολό, μήκους 1,50m - 3,00m άριστης ποιότητας.

2.8 Χαρτοταινία
Ρολό 40m των 50 mm. Καλής ποιότητας.

2.9 Σπάτουλα
Σπάτουλα Νο 16 & Νο 20.

2.10 Γυαλόχαρτα
Γυαλόχαρτα για μέταλλα και για τοιχοποιϊα Νο 100 και Νο 180

2.11 Σκαφάκια βαφής
Σκαφάκια βαφής για ρολό μέχρι και 24 cm.

Όλα τα παραπάνω είδη θα πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα prospectus –
φυλλάδια, στα οποία θα φαίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων.

Επισημαίνεται ότι τα χρώματα και τα υλικά θα παραδίδονται τμηματικά (ανάλογα με τις
ανάγκες της Υπηρεσίας κάθε φορά)  και κατόπιν συνεννόησης με τον προμηθευτή σε χώρο και
χρόνο που θα ορίζεται από την Υπηρεσία. Πριν από κάθε παράδοση, θα προηγείται η παραγγελία
από τη Υπηρεσία των αντίστοιχων υλικών και ποσοτήτων. Ο χρόνος παράδοσης των υλικών και
των αντίστοιχων ποσοτήτων κάθε παραγγελίας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των πέντε (5)
ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της (έγγραφης) εντολής από την υπηρεσία.

Ο προμηθευτής οφείλει σε περίπτωση που δεν έχει κάποιο από τα είδη της μελέτης να το
προμηθευτεί από αλλού και να το παραδώσει στην Υπηρεσία μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Ο συνολικός χρόνος παράδοσης ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης της παρούσας
προμήθειας και ως τη συμπλήρωση τριών (03) μηνών.

Η Συντάξασα Θεωρήθηκε  04/08/2017
Η Διευθύντρια Τ.Υ. Δήμου Λαυρεωτικής κ.α.α

Μαρία Ζωή Παπαθανάση Σταύρος Εμ. Ζερβουδάκης
Χημικός Μηχανικός Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός

Msc. Περιβ. Σχεδ. Έργων Υποδομής
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3. Ε Ν Δ Ε Ι Κ  Τ Ι Κ Ο Σ    Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

(€)

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

1 Ακρυλικό λευκό χρώμα εξωτερικής χρήσης (10l) TEMAXIO 140 40,00 5600,00
2 Ακρυλικό διάφορα χρώματα  εξωτερικής χρήσης (10l) TEMAXIO 200 48,00 9600,00
3 Τσιμεντόχρωμα (9 l) TEMAXIO 50 30,00 1500,00
4 Πλαστικό Λευκό οικολογικό (10l) TEMAXIO 80 38,00 3040,00
5 Πλαστικό διάφορα χρώματα βασικό (0,75l) TEMAXIO 60 2,50 150,00
6 Συντηρητικό βερνίκι ξύλου (βάσεως νερού) (0,75l) TEMAXIO 60 8,00 480,00
7 Βελατούρα νερού-Αστάρι (0,75 l) TEMAXIO 100 6,00 600,00

8 Λαδομπογιά νερού ( ματ ή σατινέ - διαφόρων
χρωμάτων) (2,5l) TEMAXIO 60 25,00 1500,00

9 Λαδομπογιά (διαφόρων χρωμάτων) (0.75l) TEMAXIO 100 7,00 700,00
10 Αστάρι (10l) TEMAXIO 100 21,00 2100,00
11 Διαλυτικό πινέλου (15 l) TEMAXIO 30 33,00 990,00
12 Στόκοι διάφοροι (0.800 Kg) TEMAXIO 16 2,50 40,00
13 Πινέλα   (Νο 1 & Νο 2 & Νο 2,5  ) TEMAXIO 100 3,50 350,00
14 Κονταροπίνελο TEMAXIO 50 3,50 175,00
15 Στραβοπίνελα TEMAXIO 50 3,00 150,00
16 Ανταλλακτικό ρολό TEMAXIO 100 2,00 200,00
17 Ρολό λαδομπογιάς TEMAXIO 50 3,00 150,00
18 Ρολό Πλαστικού TEMAXIO 120 5,00 600,00
19 Κοντάρια Αλουμινίου TEMAXIO 20 10,00 200,00
20 Χαρτοταινία TEMAXIO 54 2,40 129,60
21 Σπάτουλα TEMAXIO 60 4,00 240,00
22 Γυαλόχαρτα TEMAXIO 190 0,50 95,00
23 Σκαφάκια βαφής TEMAXIO 48 2,50 120,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 28.709,60
ΦΠΑ 24% 6.890,30
Στρογγυλοποίηση 0,10
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 35.600,00

Η Συντάξασα
           Θεωρήθηκε  04/08/2017

Η Διευθύντρια Τ.Υ.
Δήμου Λαυρεωτικής κ.α.α

Μαρία Ζωή Παπαθανάση Σταύρος Εμ. Ζερβουδάκης
Χημικός Μηχανικός Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός

Msc. Περιβ. Σχεδ. Έργων Υποδομής
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4.  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1° - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

Αντικείμενο της μελέτης είναι η προμήθεια χρωμάτων και λοιπών σχετικών ειδών
χρωματοπωλείου , όπως αναλυτικά περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή.
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με
σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο ανάθεσης (κατακύρωσης) την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/ Ά/8-8-2016).

Άρθρο 2° - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις :
1. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147 Ά/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»
2. Του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)»,

 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα του άρθρου 209 όπως αναδιατυπώθηκε
συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
(ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23-12-2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»

3. Του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

5. Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ.Α΄/22-11-2010) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
και την με αριθ. 30/20-4-2011 Εγκύκλιο του Υπ.Εσ.Α & Ηλ.Δ και του Υπ.Οικ. Εφαρμογή των
διατάξεων του Π.Δ.113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» στους Δήμους και
στα Δημοτικά ΝΠΔΔ.

6. Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και της παραγράφου Ζ αυτού «Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση
των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»

7. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και του με αριθ. πρωτ.
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/01-04-2014 εγγράφου «Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής
πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων»

8. Του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/τ.Α΄/15.9.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων –
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου
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58 του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/29.5.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».

9. Απόφαση ΑΧΣ 437/2005 (ΦΕΚ 1641Β΄/8-11-2006) «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας
προς την Οδηγία 2004/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» και η τροποποιητική αυτής
απόφαση 120/2012 (ΦΕΚ 1583 Β΄/9-5-2012).

Αρθρο 3° - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι:
1. Η Σύμβαση
2. Η Διακήρυξη
3. Τεχνική Έκθεση - Τεχνικές Προδιαγραφές
4. Ο Προϋπολογισμός της μελέτης
5. Συγγραφή Υποχρεώσεων
6. Η προσφορά του Αναδόχου

Άρθρο 4° - ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ

Η τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της
προμήθειας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκειται.
Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η προσκόμιση στις αποθήκες του εργοδότου των
υλικών, ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί σε κάθε είδος, οι νόμιμες κρατήσεις και η φορτοεκφόρτωση των
υλικών.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί μετά την παραλαβή των
ειδών κι εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής δεν διαπίστωσε καμιά κακοτεχνία ως προς την ποιότητα
και τα υλικά.

Αρθρο 5° - ΣΥΜΒΑΣΗ

Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει
μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται απο
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Άρθρο 6° - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ

Η παραλαβή των προϊόντων θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με την παράγραφο
11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών, σύμφωνα με
το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016, διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να
παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής, ο δε ποιοτικός έλεγχος θα γίνεται με
μακροσκοπική εξέταση του υπό προμήθεια είδους.

Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει τα υλικά με παρατηρήσεις, ισχύουν οι ανωτέρω
διατάξεις. Σχετικά με την απόρριψη των συμβατικών υλικών και αντικατάσταση ισχύουν οι
διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016.
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Άρθρο 7° - ΡΗΤΡΕΣ

Ο χρόνος εγγυήσεως δηλαδή ο χρόνος μετά την παραλαβή των ειδών από την Επιτροπή
παραλαβής, ορίζεται στον ένα μήνα από την ημερομηνία παραλαβής. Κάθε δε βλάβη που
παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστημα αυτό οφειλόμενη σε κακή ποιότητα, πρέπει να
επανορθώνεται μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από της ειδοποιήσεως.
Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, επιβάλλεται στον
προμηθευτή ποινική ρήτρα ίση προς την αξία του προαναφερθέντος είδους η οποία εκπίπτει από
το εκδοθέν τιμολόγιο .

Άρθρο 8° - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

8.1 Ο ανάδοχος πριν την εκτέλεση - παράδοση του συμβατικού αντικειμένου θα έρχεται σε
συνεννόηση με τον επιβλέποντα/ουσα της σύμβασης, τα στοιχεία του οποίου θα
γνωστοποιούνται στον ανάδοχο από την αρμόδια υπηρεσία.

8.2 Η προμήθεια θα γίνεται τμηματικά με δελτία παραγγελίας του Δήμου προς τον
προμηθευτή σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η παραγγελία μπορεί να γίνεται μέσω
εγγράφου, με  fax ή  σε επείγουσες περιπτώσεις μέσω τηλεφώνου.

8.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια
(επιβλέποντα της σύμβασης), την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής,
για την ημερομηνία και ώρα που προτίθεται να παραδώσει το υλικό τουλάχιστον πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

8.4 Κατά τα λοιπά για τον χρόνο παράδοσης και την ενδεχόμενη παράτασή του, τις κυρώσεις
για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας,  την παραλαβή των ειδών και το χρόνο παραλαβής
υλικών, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 206, 207, 208 & 209 του Ν.4412/2016.

8.5 Την παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης αναλαμβάνει η Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής η οποία γνωμοδοτεί για θέματα σχετικά με την εκτέλεση της
σύμβασης.

Η προθεσμία περαίωσης της προμήθειας ορίζεται σε τρεις ( 3 ) ημερολογιακούς μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 9° - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΦΟΡΟΙ

Ατυχήματα, ζημιές, κρατήσεις, φόροι, τέλη, έξοδα δημοσιεύσεως, βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και
μόνον αυτόν χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου.

Άρθρο 10ο -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τεχνικές προδιαγραφές είναι αυτές που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή και πρέπει να
συνοδεύονται από τα αντίστοιχα prospectus – φυλλάδια, στα οποία θα φαίνονται οι προαναφερόμενες
τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια προϊόντων.
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Άρθρο 11° - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σε κάθε περίπτωση η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών που προβλέπονται στην
παρούσα μελέτη.

Άρθρο 12° - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής της.

Η Συντάξασα
           Θεωρήθηκε  04/08/2017

Η Διευθύντρια Τ.Υ.
Δήμου Λαυρεωτικής κ.α.α

Μαρία Ζωή Παπαθανάση Σταύρος Εμ. Ζερβουδάκης
Χημικός Μηχανικός Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός

Msc. Περιβ. Σχεδ. Έργων Υποδομής
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Ε Ν Τ Υ Π Ο    Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ    Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

(€)

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

1 Ακρυλικό λευκό χρώμα εξωτερικής χρήσης (10l) TEMAXIO 140

2 Ακρυλικό διάφορα χρώματα  εξωτερικής χρήσης (10l) TEMAXIO 200

3 Τσιμεντόχρωμα (9 l) TEMAXIO 50

4 Πλαστικό Λευκό οικολογικό (10l) TEMAXIO 80

5 Πλαστικό διάφορα χρώματα βασικό (0,75l) TEMAXIO 60

6 Συντηρητικό βερνίκι ξύλου (βάσεως νερού) (0,75l) TEMAXIO 60

7 Βελατούρα νερού-Αστάρι (0,75 l) TEMAXIO 100

8 Λαδομπογιά νερού ( ματ ή σατινέ - διαφόρων
χρωμάτων) (2,5 l) TEMAXIO 60

9 Λαδομπογιά (διαφόρων χρωμάτων) (0.75l) TEMAXIO 100

10 Αστάρι (10l) TEMAXIO 100

11 Διαλυτικό πινέλου (15 l) TEMAXIO 30

12 Στόκοι διάφοροι (0.800 Kg) TEMAXIO 16

13 Πινέλα   (Νο 1 & Νο 2 & Νο 2,5  ) TEMAXIO 100

14 Κονταροπίνελο TEMAXIO 50

15 Στραβοπίνελα TEMAXIO 50

16 Ανταλλακτικό ρολό TEMAXIO 100

17 Ρολό λαδομπογιάς TEMAXIO 50

18 Ρολό Πλαστικού TEMAXIO 120

19 Κοντάρια Αλουμινίου TEMAXIO 20

20 Χαρτοταινία TEMAXIO 54

21 Σπάτουλα TEMAXIO 60

22 Γυαλόχαρτα TEMAXIO 190

23 Σκαφάκια βαφής TEMAXIO 48
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ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Η Συντάξασα

ΛΑΥΡΙΟ      /      /2017
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Θεωρήθηκε  04/08/2017
Η Διευθύντρια Τ.Υ. Δήμου Λαυρεωτικής κ.α.α

Μαρία Ζωή Παπαθανάση Σταύρος Εμ. Ζερβουδάκης
Χημικός Μηχανικός Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός

Msc. Περιβ. Σχεδ. Έργων Υποδομής


