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1. Αληηθείκελν ησλ ππεξεζηώλ ηνπ αλαδόρνπ
Ο Ο.Α.Κ. Α.Δ. κεηά από Πξνγξακκαηηθή ύκβαζε πνπ ζπλήςε κε ηελ Γ.Δ.Τ.Α.Β.Α. αλέιαβε ηελ
επηζηεκνληθή αξσγή θαη βνήζεηα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο ΓΔΤΑΒΑ κε ζθνπό ηελ
πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηεο Δ.Δ.Λ. θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δ.Δ.Λ. ηελ
ηνπξηζηηθή πεξίνδν
πγθεθξηκέλα, ε παξνρή ππεξεζίαο αθνξά ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε όισλ ησλ επηκέξνπο
ηκεκάησλ ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ (Δ.Δ.Λ.), θπξίσο ησλ δεμακελώλ
(θαζαξηζκνί, επηζθεπέο θιπ), ζσιελώζεσλ θαη πδξαπιηθώλ εμαξηεκάησλ (έιεγρνο ιεηηνπξγίαο,
επηζθεπέο θιπ), θηηξίσλ θαη θηηξηαθώλ πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, πεξηβάιινληνο ρώξνπ
(θαζαξηζκόο, ζπληήξεζε νδώλ ηεο εγθαηάζηαζεο θιπ), ηδηαίηεξα ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν, όπνπ νη
αλάγθεο επεμεξγαζίαο ησλ ιπκάησλ απμάλνπλ, ιόγσ ηεο αύμεζεο ηνπ πιεζπζκνύ – ηνπξηζηώλ
ζηελ πεξηνρή. Ζ ζπληήξεζε ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ (αληιεηηθά
ζπγθξνηήκαηα, αεξνζπκπηεζηέο, ζπζηήκαηα απόζκεζεο, απνιύκαλζεο, απηνκαηηζκνί θιπ) ηεο
Δ.Δ.Λ. δελ αθνξά ηελ παξνύζα παξνρή ππεξεζίαο.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ην ζύλνιν ησλ έξγσλ απηώλ έρεη θαηαζθεπαζζεί από ηνλ Ο.Α.Κ. Α.Δ.. Σν
ππάξρνλ ηερληθό πξνζσπηθό ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ. γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο
Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο δελ επαξθεί θαη απαηηείηαη ζπκπιεξσκαηηθό πξνζσπηθό πνπ ζα
πξνθύςεη από ηελ παξνύζα αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηώλ.
Ο Αλάδνρνο ζα εθηειεί ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία, ηελ πξνιεπηηθή θαη
ηαθηηθή ζπληήξεζε θαη ηηο επηζθεπέο ησλ έξγσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηεο
ΓΔΤΑΒΑ, κε γλώκνλα ηνλ νηθνλνκηθόηεξν θαη ηερληθά αξηηόηεξν δπλαηό ηξόπν θαη κε ηήξεζε όισλ
ησλ θαλνληζκώλ αζθαιείαο θαη πγηεηλήο γηα ηνπο εξγαδόκελνπο. Ο αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ν
κόλνο ππεύζπλνο γηα νπνηαδήπνηε δεκηά ή δηεθδηθήζεηο ιόγσ ηξαπκαηηζκνύ ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ
θαη επίζεο, γηα δηεθδηθήζεηο ιόγσ πεξηνπζηαθήο δεκίαο πνπ κπνξεί λα εγεξζνύλ εμαηηίαο πξάμεσο
ακέιεηαο, ζθαικάησλ ή παξαιείςεσλ ηνπ αλαδόρνπ.
ηε εξγαηηθή δαπάλε ησλ εξγαζηώλ ιεηηνπξγίαο - ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο βιαβώλ ησλ
έξγσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη:
Α. Όιεο νη εξγαηηθέο δαπάλεο, (εκεξνκίζζηα, κηζζνί, εηζθνξέο, έμνδα θίλεζεο πξνζσπηθνύ θ.ιπ.)
πνπ απαηηνύληαη γηα ηηο αλσηέξσ εξγαζίεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο.
Β. Κάζε εξγαηηθή δαπάλε γηα ηελ επί ηόπνπ, εθ’ όζνλ απηό είλαη δπλαηόλ, απνθαηάζηαζε
νπνηαζδήπνηε βιάβεο ησλ έξγσλ (πδξαπιηθνύ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ηεο ΔΔΛ,
ησλ αληιηνζηαζίσλ ιπκάησλ θιπ). Σπρόλ επηζθεπέο ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ πξέπεη λα γίλνπλ από ηα
ζπλεξγαδόκελα εμσηεξηθά ζπλεξγεία θαη ηα έμνδα κεηαθνξώλ ησλ πξνο επηζθεπή κεραλεκάησλ –
εμνπιηζκνύ βαξύλνπλ ηελ ΓΔΤΑΒΑ.
Ζ ΓΔΤΑΒΑ βαξύλεηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ
αλαδόρνπ θαη κε ηελ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηελ κεηαθνξά πιηθώλ απαξαηηήησλ γηα ηελ
πξνιεπηηθή ζπληήξεζε. Ζ ΓΔΤΑΒΑ απνθαζίδεη αηηηνινγεκέλσο γηα θαηαινγηζκό ζηνλ αλάδνρν
ηεο δαπάλεο πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο πιηθώλ, κεηά από απηνςία θαη δηαπίζησζε βιαβώλ πνπ
νθείινληαη ζε θαθή ρξήζε, ακέιεηα ή παξαιείςεηο ηνπ αλαδόρνπ. Ζ δαπάλε γηα ειεθηξηθή
ελέξγεηα θαη θαύζηκα Ζ/Ε βαξύλεη ηελ ΓΔΤΑΒΑ.
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2. Γεληθέο ππνρξεώζεηο δηαγσληδνκέλσλ


Σερληθή Έθζεζε εθηίκεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνρήο ππεξεζίαο, νξζνύ ζρνιηαζκνύ θαη
επηζήκαλζεο ηπρόλ πξνβιεκάησλ. Πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ
 Καηάξηηζε ρεδίνπ απνηειεζκαηηθνύ ειέγρνπ όισλ ησλ παξακέηξσλ πξνιεπηηθήο
ζπληήξεζεο θαη ελίζρπζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δ.Δ.Λ., κε ζπκκόξθσζε πξνο ηηο Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο. Πξνηεηλόκελν νξγαλσηηθό ζρήκα θαη έθζεζε κεζνδνινγίαο. Οξγαλόγξακκα κε
πξνζσπηθό ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ έξγσλ θαη ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπο
(αξηζκόο, εηδηθόηεηεο, αξκνδηόηεηεο). Σξόπνο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ έξγσλ.
 Σερληθή ζηήξημε ησλ δεηνύκελσλ ππεξεζηώλ κε ρξήζε ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζκνύ θαη κέζσλ.
Πιεξόηεηα ηνπ ζπλνιηθνύ ζρήκαηνο.
Ο αλάδνρνο ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ απηώλ ππνρξενύηαη ζε:
 Τπνβνιή πξνο έγθξηζε από ηελ Τπεξεζία αλαιπηηθνύ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εθηέιεζεο
εξγαζηώλ κε ζθνπό ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ δηαηηζέκελνπ πξνζσπηθνύ θαη ηνπ
πξνζθεξόκελνπ εμνπιηζκνύ. πλερήο παξαθνινύζεζε ηεο πξνόδνπ ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ
ηνπ έξγνπ.
 Λήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε δπζκελώλ επηπηώζεσλ ζηε ιεηηνπξγηθή
πνξεία ησλ έξγσλ, ζηελ θαηεύζπλζε ηεο έγθαηξεο επέκβαζεο θαη απνηξνπήο θαζπζηεξήζεσλ.
 Αληηκεηώπηζε εηδηθώλ πξνβιεκάησλ πνπ ελδερνκέλσο ζα πξνθύςνπλ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο
παξνρήο ππεξεζίαο.
 Μέξηκλα γηα ηελ πηζηή ηήξεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ ησλ έξγσλ.
ρεδηαζκό ηεο βέιηηζηεο πεξηβαιινληηθήο απόδνζεο ησλ πξνο εθηέιεζε εξγαζηώλ.
 Δληνπηζκό θαη επίιπζε ηπρόλ πξνβιεκάησλ πνπ ζα αλαθύςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ
εξγαζηώλ κε βάζε ηηο εηδηθέο επηηόπηεο ζπλζήθεο θαη ηε δηαζεζηκόηεηα πιηθώλ θαη πόξσλ.
 Γηαζθάιηζε ηεο πνηνηηθήο εθηέιεζεο όισλ ησλ εξγαζηώλ, κέζσ θξηηεξίσλ πνηνηηθνύ ειέγρνπ
θαη πθηζηακέλσλ πξνδηαγξαθώλ θαη θαλνληζκώλ.
 Καηάξηηζε ρεδίνπ Αζθαιείαο θαη Τγείαο (.Α.Τ.) θαζώο θαη Φαθέινπ Αζθαιείαο θαη
Τγείαο (Φ.Α.Τ.), γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ εξγαζηαθώλ θηλδύλσλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ
εξγαδνκέλσλ.
 Υξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνύ, κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ, ηδηνθηεζίαο ηεο ΓΔΤΑΒΑ, κε όια ηα
απαηηνύκελα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα.
 Σήξεζε Ζκεξεζίνπ Ζκεξνινγίνπ Δξγαζηώλ – Βηβιίν Λεηηνπξγίαο, Πξνιεπηηθήο θαη Σαθηηθήο
πληήξεζεο θαη Δπηζθεπώλ θαη ηελ ππνβνιή ηνπ αλά εβδνκάδα ζηελ ΓΔΤΑΒΑ θαη ζηνλ Ο.Α.Κ.
Α.Δ.. Σήξεζε αξρείνπ αληαιιαθηηθώλ.
 Δβδνκαδηαία ππνβνιή ζηελ ΓΔΤΑΒΑ θαη ζηνλ Ο.Α.Κ. Α.Δ. θαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ
απαζρνιήζεθε, ησλ σξώλ εξγαζίαο, ηνπ ηνκέα απαζρόιεζεο ηνπο, ησλ εξγαζηώλ πνπ
εθηειέζζεθαλ.
 Τπνβνιή εμακεληαίαο έθζεζεο ζπλνιηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ αλαδόρνπ θαη ηειηθήο έθζεζεο
ζηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο.
 Τπνβνιή εθηάθησλ εθζέζεσλ, όηαλ ζπγθεθξηκέλε αλάγθε ην απαηηεί
 Άκεζε ελεκέξσζε ηεο ΓΔΤΑΒΑ θαη ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ. γηα θάζε εκθαληδόκελν πξόβιεκα ή βιάβε
ησλ έξγσλ, θαζώο θαη γηα θάζε παξάλνκε ελέξγεηα πνπ ζα εθδεισζεί.
 Τπνβνιή πξνηάζεσλ θαη παξαηεξήζεσλ κε ζθνπό βειηησηηθέο παξεκβάζεηο ζηα έξγα.
3. Δθηέιεζε ύκβαζεο, Όξγαλα θαη Σξόπνη Παξνρήο Τπεξεζηώλ ηνπ Αλαδόρνπ
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε αγαζή θαη πιήξε ζπλεξγαζία κε ηηο
Τπεξεζίεο ηεο ΓΔΤΑΒΑ νη νπνίεο είλαη αξκόδηεο γηα ηελ δηνίθεζε, επίβιεςε θαη έιεγρν ησλ έξγσλ.
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπλεξγάδεηαη, λα βνεζά θαη λα ζπκβνπιεύεη ηηο Τπεξεζίεο ηεο
ΓΔΤΑΒΑ, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε επξύηεξε δπλαηή κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο.
Σν ζύλνιν ηνπ απαηηνύκελνπ θνξεηνύ εμνπιηζκνύ, νξγάλσλ, εξγαιείσλ, νρεκάησλ,
κεραλεκάησλ θιπ. πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο αλήθνπλ
ζηελ ΓΔΤΑΒΑ, ε νπνία βαξύλεηαη κε ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ, ηα θαύζηκα, ιηπαληηθά,
service, Κ.Σ.Δ.Ο., θόξνη θαη ηέιε νρεκάησλ.
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ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ εμνπιηζκνύ (κεραλήκαηα ή νρήκαηα) ή γηα νηνλδήπνηε ιόγν
πξνθύςεη αδπλακία εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο, ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα εηδνπνηήζεη άκεζα ηελ
ππεξεζία γηα ηελ αδπλακία εθηέιεζεο ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίαο. Ζ ΓΔΤΑΒΑ νθείιεη ζηελ
άκεζε αληηθαηάζηαζε ηνπ κε άιιν αληίζηνηρν κεράλεκα ή όρεκα, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ην
πξνβιεπόκελν πξόγξακκα εξγαζηώλ ρσξίο δηαθνπή.
Με ηελ ππνγξαθή ηνπ πκθσλεηηθνύ ν Αλάδνρνο ζα νξίζεη ηνλ Δθπξόζσπό ηνπ έλαληη ηεο
ΓΔΤΑΒΑ θαη ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ. Ο Δθπξόζσπνο ηνπ Αλαδόρνπ πξέπεη λα είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο λα
ελεξγεί θαη’ εληνιή ηνπ ζε όια ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ύκβαζε, λα ηνλ
αληηπξνζσπεύεη ζε όια ηα ζέκαηα θαη λα δηεπζεηεί γηα ινγαξηαζκό ηνπ νπνηαδήπνηε δηαθνξά
πξνθύπηεη ή ζρεηίδεηαη κε ηε ύκβαζε.
Σν δηάζηεκα παξνρήο ππεξεζηώλ ηνπ Αλαδόρνπ αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο
θαη ιήγεη κε ηελ έθδνζε βεβαίσζεο όηη έιεμαλ ηθαλνπνηεηηθά νη ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ
Αλαδόρνπ. Γηα ηελ έθδνζε ηεο παξαπάλσ βεβαίσζεο ν Αλάδνρνο πξέπεη λα ππνβάιιεη γηα έιεγρν
ηελ ηειηθή έθζεζε ησλ ππεξεζηώλ πνπ παξαζρέζεθαλ.
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα γλσκνδνηεί επί όισλ ησλ ζεκάησλ επί ησλ νπνίσλ
δεηείηαη ε άπνςή ηνπ από ηελ ΓΔΤΑΒΑ. Ο ρξόλνο γλσκνδόηεζεο ζα νξίδεηαη αλάινγα κε ηελ
ζπνπδαηόηεηα θαη ην επείγνλ θάζε ζέκαηνο.
Γηα ηηο παξαηάζεηο ησλ πξνζεζκηώλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ θαη ηελ έγθξηζή ηνπο ν
Αλάδνρνο ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε έθζεζε ζηνλ Ο.Α.Κ. Α.Δ. κε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο
πξνηείλεηαη απηή.
4. Μέζα θαη Πξνζσπηθό
Ο Γηαγσληδόκελνο νθείιεη λα απνδείμεη όηη δηαζέηεη, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο, όιν ην
απαηηνύκελν πξνζσπηθό - ειάρηζηνο αξηζκόο πέληε (5) αηόκσλ.
Σν ειάρηζηα απαηηνύκελν επηζηεκνληθό θαη ηερληθό πξνζσπηθό αλά εηδηθόηεηα είλαη:
1. Γύν (2) ζπληεξεηέο – πδξαπιηθνί ΓΔ, πιήξνπο απαζρόιεζεο, γηα δώδεθα (12) κήλεο ν
έλαο θαη έληεθα (11) κήλεο ν άιινο, γηα ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε.
2. Έλα (1) νδεγό ΓΔ, πιήξνπο απαζρόιεζεο, γηα δώδεθα (12) κήλεο ν έλαο θαη ελλέα (9)
κήλεο ν άιινο, γηα ηε κεηαθνξά ησλ δεηγκάησλ λεξνύ θαη ιπκάησλ πξνο αλάιπζε, ηε
κεηαθνξά ησλ αλαιώζηκσλ ρεκηθώλ ηεο Δ.Δ.Λ. (ριώξην, θξνθηδσηηθά, θιπ.) θαη ηε
κεηαθνξά ηεο παξαγόκελεο ηιύνο, θιπ.
3. Γύν (2) εξγαηνηερλίηεο ΤΔ, πιήξνπο απαζρόιεζεο, γηα δώδεθα (12) κήλεο, ν έλαο θαη
ελλέα (9) κήλεο ν άιινο πνπ ζα ππνβνεζά ηνπο ηερλίηεο ζηε ζπληήξεζε, ζηε ιήςε
ησλ δεηγκάησλ γηα αλάιπζε θαη ζηνλ θαζαξηζκό ησλ ρώξσλ (δεμακελέο, πεξηβάιινλ
ρώξνο, θιπ.)
Δληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζηελ
ΓΔΤΑΒΑ θαη ζηνλ Ο.Α.Κ. Α.Δ. πίλαθα ζηνλ νπνίν ζα ζπγθεθξηκελνπνηήζεη ην πξνζσπηθό πνπ ζα
απαζρνιεζεί νλνκαζηηθά αλά δξαζηεξηόηεηα, ζπλνδεπόκελν θαη από βηνγξαθηθά ζεκεηώκαηα.
Ο Δξγνδόηεο ζα ζπκθσλήζεη ή ζα ηξνπνπνηήζεη ηνλ ππόςε πίλαθα θαη ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη
λα εθαξκόζεη ηηο ππνδείμεηο ηεο απμάλνληαο, κεηώλνληαο ή ηξνπνπνηώληαο ην πξνηεηλόκελν
πξνζσπηθό θαη’ αξηζκό, θαηεγνξία, εηδηθόηεηα θ.ιπ. Πέξα όκσο από ηα αλσηέξσ ν Ο.Α.Κ. Α.Δ.
κπνξεί θαηά ηελ απόιπηε απηήο θξίζε ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα δεηήζεη πξόζζεην πξνζσπηθό
νξηζκέλεο θαηεγνξίαο θαη εκπεηξίαο θαη ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο ζε εύινγν ρξόλν λα ην
δηαζέζεη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ παξνρήο ππεξεζηώλ ηνπ.
Ζ νκάδα εξγαζίαο πνπ ζα θαηαξηίζεη ν Αλάδνρνο κπνξεί λα ζηειερώλεηαη από επηζηήκνλεο πνπ
ζα θαιύπηνπλ έλα επξύ θάζκα εηδηθνηήησλ πέξαλ ησλ ππνρξεσηηθώο ειάρηζηα απαηηνπκέλσλ
όπσο εξγνδεγνύο, ηερληθό αζθαιείαο, γηαηξό εξγαζίαο, ηερλίηεο – ζπληεξεηέο, ρεηξηζηέο
κεραλεκάησλ έξγνπ θαη νη νπνίνη ζα δηαζέηνπλ εκπεηξία ζηελ ζπγθεθξηκέλε παξνρή ππεξεζίαο.
Ο Ο.Α.Κ. Α.Δ. έρεη ην δηθαίσκα λα δίλεη εληνιή ζηνλ Αλάδνρν λα απνκαθξύλεη νπνηνλδήπνηε
ππάιιειν, επηζηήκνλα ή κε, ν νπνίνο απνδεηθλύεηαη αθαηάιιεινο γηα ηνλ ζθνπό πνπ
απαζρνιείηαη. Ζ αλσηέξσ απνκάθξπλζε ζα γίλεηαη απξνθαζίζησο κέζα ζε δέθα εκέξεο από ηελ
εηδνπνίεζε ηνπ Αλαδόρνπ.
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ε θάζε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ή πξόζιεςεο λένπ πξνζώπνπ επηζηεκνληθνύ επηπέδνπ, ν
Αλάδνρνο ζα ζπλνδεύεη ηελ αίηεζή ηνπ κε ηα αλαγθαία πηζηνπνηεηηθά εκπεηξίαο θαη βηνγξαθηθά
ζεκεηώκαηα. Κάζε λέν πξόζσπν πνπ ζα έξρεηαη γηα λα εξγαζηεί ζην αληηθείκελν ηεο ύκβαζεο,
ζα είλαη ελεκεξσκέλν γηα ην ηζηνξηθό ηνπ αληηθεηκέλνπ κε ην νπνίν ζα απαζρνιεζεί θαη δελ
δηθαηνινγείηαη απαζρόιεζε γηα ελεκέξσζή ηνπ.

Υαληά 11/04/2016
Ο ΤΝΣΑΞΑ

Ο ΓΝΣΖ ΤΓΡ. ΔΡΓΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Δ.
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