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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα Μελέτη προϋπολογισμού 60.000,00 € με το Φ.Π.Α.

προβλέπεται η τοποθέτηση γεωθερμικού συστήματος - εγκατάστασης ανοικτού

κυκλώματος, η οποία θα αποτελείται από τον γεωθερμικό εναλλάκτη, αντλία

θερμότητας που θα τοποθετηθεί με ευθύνη της υπηρεσίας καθώς και δύο γεωτρήσεις

(παραγωγική και επανεισαγωγής), μαζί με τον παρελκόμενο ηλεκτρολογικό –

μηχανολογικό εξοπλισμό, τα φρεάτια ελέγχου, και τις σχετικές σωληνώσεις.

Σύμφωνα με την εν ισχύ νομοθεσία σύστημα, είναι ο συνδυασμός

μηχανημάτων ή/και δικτύων ή/και γεωτρήσεων ή/και εγκαταστάσεων, με τον οποίο

επιτυγχάνεται η θέρμανση ή και η ψύξη χώρων μέσω της εκμετάλλευσης της

θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και των νερών, επιφανειακών και

υπόγειων, που δεν χαρακτηρίζονται από την κείμενη νομοθεσία ως γεωθερμικό

δυναμικό.

Η προέλευση των πιστώσεων είναι από το ΚΑΠ – ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ έτους

2017 (Κωδ. Έργου: 4271ΣΕΡ001ΙΔΠ16).

Η νέα συγκριτικά περιβαλλοντικά φιλική, εγκατάσταση θέρμανσης – ψύξης,

θα αντικαταστήσει την ενεργοβόρα υφιστάμενη μέθοδο θέρμανσης & ψύξης η οποία

βασίζεται στην απευθείας χρήση πετρελαίου και κλιματιστικών στον όροφο του

κτηρίου του παραρτήματος Διοκητηρίου της Π.Ε. Σερρών στα νότια της πόλης των

Σερρών.

  H  παρούσα  Τεχνική  Μελέτη   αναφέρεται  στην  εφαρμογή Ανοιχτού  Γεωθερμικού

Συστήματος  με  γεωτρήσεις  για  τη  θέρμανση και ψύξη του ορόφου του

παραρτήματος Διοικητηρίου.  Η  μέθοδος  αυτή  ενδείκνυται  και  από  την  ύπαρξη

του  αύλειου  χώρου  στον  οποίο  θα  πραγματοποιηθούν γεωτρήσεις  για  την

άντληση  θερμότητας  από  το  υπέδαφος.  Στη συνέχεια   η  θερμότητα  που

αντλείται    θα  οδηγηθεί  μέσω  γεωθερμικής αντλίας  θερμότητας και  συστήματος

διανομής  (σωληνώσεις , FAN-COILS κ.λ.π.)  στις  αίθουσες  του  ορόφου του

συγκροτήματος. Το κτίριο του παραρτήματος Διοικητηρίου της ΠΕ Σερρών

αποτελείται  από δύο επίπεδα, ισόγειο και όροφο με επιφάνεια 1400 και 700 τετρ.

ΕΡΓΟ: Ενεργειακή αναβάθμιση με
χρήση   γεωθερμίας κτιρίου ΔΤΕ ΠΕ
Σερρών.

ΠΡΟΫΠ: 60.000,00 €.

Κωδ. Έργου. 4271ΣΕΡ001ΙΔΠ16
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μέτρα περίπου αντίστοιχα. Όλο το συγκρότημα στην παρούσα φάση θερμαίνεται από

λέβητα πετρελαίου ισχύος 400.000 Kcal/h περίπου και ψύχεται από αερόψυκτο

ψύκτη 70 KW που βρίσκεται εγκατεστημένος  σε εξωτερικό χώρο δίπλα στο

λεβητοστάσιο του κτιρίου. Η διανομή της θέρμανσης και ψύξης στους χώρους γίνεται

με υφιστάμενο σύστημα τοπικών μονάδων ανεμιστήρα –στοιχείου (FAN-COILS) και

δίκτυο σωληνώσεων χαλκού μονωμένο με αφρώδες μονωτικό. Στα πλαίσια των

παρεμβάσεων και της ενεργειακής αναβάθμισης, απομονώνεται το ισόγειο από τον

όροφο ως προς το σύστημα θέρμανσης – ψύξης. Το υφιστάμενο σύστημα θα

εξυπηρετεί μόνο τα γραφεία και τους κοινόχρηστους χώρους του ισογείου .

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

Ουσιαστικά οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν:

- Τις  κατακόρυφες  γεωτρήσεις
- Τον ενδιάμεσο ανοξείδωτο πλακοειδή εναλλάκτη
- Το κλειστό δίκτυο απολαβής-απόρριψης θερμότητας μεταξύ του πλακοειδούς

εναλλάκτη και της γεωθερμικής αντλίας θερμότητας.
- Το δοχείο αδρανείας της εγκατάστασης  (BUFFER)
- Το  δίκτυο  διανομής  θέρμανσης – ψύξης μέχρι τους συλλέκτες του νέου

δικτύου θέρμανσης – ψύξης του ορόφου.

Επισημαίνεται ότι η γεωθερμική  αντλία  θερμότητας  (Γ.Α.Θ.) θα  προσκομισθεί στον

χώρο του έργου με ευθύνη της υπηρεσίας και ο ανάδοχος θα προβεί στις

απαιτούμενες συνδέσεις της αντλίας με τα δίκτυα (υδραυλικά / ηλεκτρικά) και στην

παράδοση του ολοκληρωμένου συστήματος σε πλήρη λειτουργία.

Γεωτρήσεις

Οι συντεταγμένες του κτηρίου εφαρμογής, του γεωεναλλάκτη και των δύο

γεωτρήσεων, δίδονται στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 και φαίνονται μετρικά στον

ακόλουθο πίνακα, χαρτογραφικά δε στην ακόλουθη αποτύπωση.

Συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87 Easting  (Χ) Northing (Υ)
Γεώτρηση προσαγωγής 460114 4547032
Γεώτρηση επανεισαγωγής 460144 4547030
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Οι θέσεις των γεωτρήσεων φαίνονται από πλευράς συντεταγμένων

χωροθέτησης, στον άνωθεν πίνακα και χαρτογραφικά, στην άνω απεικόνιση. Οι

θέσεις πληρούν όλα τα κριτήρια του άρθρου 4 ¨Περιοριστικοί όροι¨  της εν ισχύ

Αριθμ. Δ9Β,Δ/Φ166/οικ13068/ΓΔΦΠ2488 του ΦΕΚ 1249 της 24 Ιουνίου 2009

Οι κατακόρυφες γεωτρήσεις θα πραγματοποιηθούν από περιστροφικό γεωτρύπανο

θετικής ή ανάστροφης κυκλοφορίας δεδομένου του ότι αυτές θα λάβουν χώρα σε

μαλακά εδαφικά πετρώματα - σχηματισμούς.

Το κοπτικό που θα χρησιμοποιηθεί και στις δύο γεωτρήσεις θα έχει διάμετρο

12΄΄ (ιντσών).

Τα βάθη των γεωτρήσεων θα είναι της τάξης των 40m για την 1η γεώτρηση -

παραγωγική (από την οποία θα αντλείται νερό) και της τάξης των 60m για την 2η

γεώτρηση επανεισαγωγής.

Θα τοποθετηθούν γαλβανισμένοι εν θερμώ, αφανούς ραφής, σωλήνες και

γεφυρωτά φίλτρα (ανοίγματος 3 χιλ.), διαμέτρου 65/8" και πάχους 5 χιλιοστών.

Η γεώτρηση θα επενδυθεί με χαλικόφιλτρο κοκκομετρικής διαβάθμισης 3 έως

5 χιλιοστά, ανθεκτικό στην διάβρωση, μη ανθρακικής σύστασης.

Η γεώτρηση θα αναπτυχθεί με Air-Lift διαμέτρου 4" και εσωτερικής στήλης 1".

Στη γεώτρηση θα τοποθετηθεί γαλβανισμένος πιεζομετρικός σωλήνας 1 " πάχους 3

χιλιοστών, σε βάθος της τάξης των 34m και σε επικοινωνία με την σωλήνωση της

γεώτρησης.

Τέλος η γεώτρηση θα δοκιμασθεί με στροβιλοφόρο ή υποβρύχιο αντλητικό

συγκρότημα εγκατεστημένο μέσα στη γεώτρηση, με δοκιμή κατά βαθμίδες και
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συνεχούς άντλησης και πρόγραμμα που θα καθορισθεί από τον επιβλέποντα.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει την έκδοση των απαιτούμενων αδειών

και εγκρίσεων διάνοιξης της γεώτρησης των συναρμόδιων υπηρεσιών, σύμφωνα με

τους όρους και περιορισμούς που προκύπτουν από τη σχετική νομοθεσία.

Σε κάθε γεώτρηση θα τοποθετηθεί περιφραγματικός σωλήνας 12΄΄ για βάθος

6m έκαστης γεώτρησης και ο διάκενος χώρος θα τσιμεντωθεί ώς την επιφάνεια.

(περιγραφή κατασκευής φρεατίου για έλεγχο μέτρηση στάθμης και παροχόμετρο).

Για την λειτουργία και την ολοκλήρωση εργασιών των γεωτρήσεων, θα

τοποθετηθούν φρεάτια σε κάθε γεώτρηση που θα φέρουν εξαρτήματα συνδέσεως

των σωληνώσεων, βάνες, υποβρύχιο αντλητικό σύστημα, παροχόμετρα,

ασφαλιστικές διατάξεις κτλ, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Οι σωληνώσεις από

τις γεωτρήσεις μέχρι τον ενδιάμεσο πλακοειδή εναλλάκτη τιτανίου καθώς και η

ηλεκτροδοτήση της αντλίας η/και οποιοδήποτε συστήματος θα οδεύουν εντός

σκάματος πλάτους 20 cm και βάθους 50 cm ενώ θα κατασκευαστούν  φρεάτια στα

σημεία εκείνα που θα  υπάρξουν  ενώσεις  ή αλλαγές πορείας (γωνίες )στον αύλειο

χώρο. Ο ανάδοχος θα προβεί στην αποκατάσταση των εκσκαφών μετά το πέρας των

εργασιών. Το  υλικό  που  επιλέγεται  για  όλο  το  δίκτυο  απολαβής  θερμότητας

είναι για  τα  κατακόρυφα και οριζόντια τμήματα από τα φρεάτια των γεωτρήσεων

στον πλακοειδή εναλλάκτη πολυαιθυλένιο 2ης γενιάς  ονομαστικής  πίεσης 10

ατμοσφαιρών (PN10) εξωτερικής  διαμέτρου  Φ75 σε  κουλούρα για  αποφυγή

συγκολλήσεων.

Ενδιάμεσος ανοξείδωτος πλακοειδής εναλλάκτης

Ο ενδιάμεσος πλακοειδής εναλλάκτης θα εγκατασταθεί παραπλεύρως της αντλίας

θερμότητας. Η ισχύς του θα είναι 90KW και θα φέρει 4 στόμια σύνδεσης 2”. Θα φέρει

αφαιρούμενες ανοξείδωτες πλάκες ΑΙSI316 με παρεμβύσματα NBR όλα τα

απαιτούμενα εξαρτήματα σύνδεσης, βάνες, ασφαλιστικές και διακοπτικές διατάξεις,

όργανα μέτρησης και ελέγχου.

Κλειστό δίκτυο απολαβής-απόρριψης θερμότητας

Το κλειστό δίκτυο απολαβής-απόρριψης θερμότητας μεταξύ του πλακοειδούς

εναλλάκτη και της γεωθερμικής αντλίας θερμότητας θα κατασκευαστεί από

πολυπροπυλένιο PPR σε ευθείς σωλήνες των 6 μέτρων Φ90 ενισχυμένο με

υαλονήματα (FASER)  κατάλληλο  για  δίκτυα  θέρμανσης  και πίεση PN10 και λόγου

διαμέτρου προς πάχος (SDR) 11, με  εξαρτήματα από πολυπροπυλένιο PN10

ηλεκτροσύντηξης και δεν επιτρέπονται μη επισκέψιμες  συγκολλήσεις. Στο δίκτυο

συμπεριλαμβάνονται το κλειστό δοχείο διαστολής, κυκλοφορητής, όλα τα
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απαιτούμενα εξαρτήματα σύνδεσης, βάνες, ασφαλιστικές και διακοπτικές διατάξεις,

όργανα μέτρησης και ελέγχου. Όλο το δίκτυο θα είναι μονωμένο με αφρώδες υλικό

πάχους 19mm για σωληνώσεις ως 2’’ και πάχους 21mm για σωληνώσεις από 21/2 “

ως 4’’.

Δοχείο αδρανείας της εγκατάστασης  (BUFFER)

Το δοχείο αδρανείας θα τοποθετηθεί στο δίκτυο διανομής θερμού – ψυχρού ύδατος

της εγκατάστασης για λόγους εξοικονόμησης και για την αποθήκευση ενέργειας ώστε

να αποφεύγονται οι συχνές εκκινήσεις της αντλίας θερμότητας. Θα έχει χωρητικότητα

750 λίτρων. Εσωτερικά θα φέρει γαλβάνισμα εν θερμώ, μόνωση από σκληρή

πολυουρεθάνη πάχους 30mm, κατασκευασμένο για πίεση λειτουργίας έως 6 bar. Στο

Δοχείο αδράνειας συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα σύνδεσης,

βάνες, ασφαλιστικές και διακοπτικές διατάξεις, όργανα μέτρησης και ελέγχου. Στην

κορυφή του δοχείου αδρανείας θα τοποθετηθεί αυτόματο εξαεριστικό  με  αντίστοιχης

διατομής σφαιρική βάνα καθώς και διάταξη αδειάσματος (drainage) στο κάτω μέρος.

Δίκτυο  διανομής  θέρμανσης – ψύξης

Το  δίκτυο  διανομής  της  θερμότητας - ψύξης  θα  αναπτυχθεί  μέσα  στο

λεβητοστάσιο  σύμφωνα  με  το  λειτουργικό  διάγραμμα.  Αυτό  θα κατασκευαστεί

εξολοκλήρου  με  σωλήνες πολυπροπυλενίου (PP-R) Φ90 ενισχυμένες με

υαλονήματα (FASER)  κατάλληλες  για  δίκτυα  θέρμανσης  με  αντοχή έως  και  90 C

θερμοκρασία και πίεση PN10 και λόγου διαμέτρου προς πάχος (SDR) 11.

Περισσότερα  στοιχεία  παρατίθενται  στο  τεύχος  προδιαγραφών.  Οι  διατάξεις

διακοπής  (βάννες)  μέχρι  διαμέτρου  2’’  μπορεί να είναι  σφαιρικές. Για μεγαλύτερες

διαμέτρους θα είναι φλαντζωτές τύπου πεταλούδας (butterfly) με ανοξείδωτη

γλώσσα. Στις συνδέσεις του δικτύου με τη Γ.Α.Θ. θα τοποθετηθούν αντικραδασμικοί

σύνδεσμοι. Όλες οι συνδέσεις  με το δοχείο αδράνειας θα έιναι ΛΥΟΜΕΝΕΣ με

φλάντζες για εύκολη  αντικατάστασή  του  σε  περίπτωση  αστοχίας. Στα ψηλότερα

σημεία του  δικτύου θα τοποθετηθούν αυτόματα εξαεριστικά έκαστο με αντίστοιχης

διατομής σφαιρική  βάνα. Όλο το δίκτυο διανομής θα μονωθεί με αφρώδες μονωτικό

πάχους 19mm για σωληνώσεις ως 2’’ και πάχους 21mm για σωληνώσεις από 21/2 ‘’

ως 4’’. Στο δίκτυο συμπεριλαμβάνονται το κλειστό δοχείο διαστολής, κυκλοφορητής,

όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα σύνδεσης, βάνες, ασφαλιστικές και διακοπτικές

διατάξεις, όργανα μέτρησης και ελέγχου.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΟΥ  ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Tο γεωθερμικό σύστημα αποτελείται από τρία διαφορετικά μεταξύ τους κυκλώματα :

-Το  κύκλωμα  απολαβής (άντλησης)  θερμότητας  (νερό).
-Το  ψυκτικό  κύκλωμα  (R 410a).
-Το  κύκλωμα  διανομής  θερμότητας  (νερό).

Το κύκλωμα άντλησης θερμότητας αποτελείται από το συγκρότημα των

γεωτρήσεων προσαγωγής και επιστροφής, τον πλακοειδή εναλλάκτη τιτανίου, το

ενδιάμεσο κλειστό κύκλωμα  και τον εξατμιστή (evaporator) της αντλίας  θερμότητας.

Κατά την εκκίνηση του συστήματος η αντλία Κ2 (βλ.  λειτουργικό διάγραμμα) εκκινεί

πρώτη μαζί με την υποβρύχια αντλία της γεώτρησης Κ3 με την οποία είναι

μανδαλωμένη ηλεκτρικά. Στη συνέχεια εκκινεί η αντλία Κ1 του κυκλώματος διανομής

θέρμανσης – ψύξης. Οι εκκινήσεις όλων των αντλιών ελέγχονται από τη γεωθερμική

αντλία θερμότητας μέσω δύο εξόδων 230 V που οπλίζουν τα αντίστοιχα ρελαί. Μετά

από  παρέλευση  μερικών  λεπτών  από  την  εκκίνηση  των  αντλιών Κ1 και Κ2 και

αφού ο κεντρικός ελεγκτής (controller) της Γ.Α.Θ. βεβαιωθεί ότι οι ροές στα

κυκλώματα άντλησης και διανομής είναι διασφαλισμένες, εκκινεί ο συμπιεστής

(compressor)  της  Γ.Α.Θ. Με την εκκίνηση του συμπιεστή αρχίζει η μεταφορά

θερμότητας από τη γή προς το ψυκτικό κύκλωμα (evaporator) και κατόπιν προς το

κύκλωμα διανομής (condenser).

Όταν η θερμοκρασία προσαγωγής νερού (λειτουργία σε θέρμανση) από την αντλία

θερμότητας προς το κύκλωμα προσαγωγής  περάσει μια προκαθωρισμένη τιμή, ο

συμπιεστής σταματάει τη λειτουργία του. Μετά  από  κάποιο χρονικό διάστημα από

την  παύση  λειτουργίας  του συμπιεστή σταματά και η λειτουργία της αντλίας Κ2  (και

Κ3) για λόγους εξοικονόμησης  ηλεκτρικής  ενέργειας. Η αντλία Κ1 δεν θα διακόπτει

τη λειτουργία της και συνεχίζει να τροφοδοτεί την εγκατάσταση θέρμανσης με

θερμική ενέργεια που θα αντλείται από το δοχείο αδρανείας (ή ψυκτική ανάλογα με τη

λειτουργία). Ένα σύστημα αντιστάθμισης ενσωματωμένο στον ελεγκτή της Γ.Α.Θ. θα

καθορίζει την τιμή της θερμοκρασίας νερού προσαγωγής στην εγκατάσταση (set –

point) σε σχέση με την εξωτερική θερμοκρασία του περιβάλλοντος που θα

λαμβάνεται μέσω εξωτερικού αισθητηρίου θερμοκρασίας αέρα. Όταν η θερμοκρασία

νερού επιστροφής στο δοχείο αδρανείας και κατά συνέπεια στο συμπυκνωτή

(condenser) της Γ.Α.Θ. πέσει κάτω από την τιμή του διαφορικού (diff) που έχει

ορισθεί  (συνήθως  5 C χαμηλότερη από αυτή του set – point ) η αντλία Κ2 (και Κ3)

θα επανεκκινήσει και στη συνέχεια και ο συμπιεστής της Γ.Α.Θ.
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ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η ηλεκτρική εγκατάσταση του συστήματος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους

ισχύοντες κανονισμούς των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ΕΛΟΤ HD 384 & ΚΕΗΕ).

Για  την  ηλεκτρική  τροφοδοσία  του  εξοπλισμού  θα κατασκευαστεί πίνακας σε θέση

που θα υποδείξει η υπηρεσία και θα περιέχει όλες τις ασφαλιστικές και διακοπτικές

διατάξεις των κυκλωμάτων του εξοπλισμού. Επιπρόσθετα ο ανάδοχος εκτός από την

ηλεκτροδότηση των καταναλώσεων του συστήματος θα κατασκευάσει και τους

αυτοματισμούς που χρειάζονται ώστε το σύστημα να δουλεύει ορθά. Ο πίνακας θα

είναι εφοδιασμένος με επιτηρητή φάσεων και ειδικά για τις αντλίες θα φέρει επιλογέα

auto-man για δυνατότητα και χειροκίνητης λειτουργίας ενώ όλοι οι κινητήρες θα

έχουν μαγνητοθερμική προστασία. Η διαστασιολόγηση των καλωδίων που θα

χρειαστούν θα γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις των καταναλώσεων (ρεύμα

λειτουργίας, συχνότητα εκκινήσεων κτλ) και θα λαμβάνεται υπόψη η απόσταση που

βρίσκεται ο τελικός καταναλωτής. Τα καλώδια που θα τοποθετηθούν εντός τάφρου

θα είναι τύπου ΝΥΥ εντός πλαστικού σωλήνα σπιράλ ανάλογης διάστασης, βαρέως

τύπου. Τα καλώδια που θα τοποθετηθούν εξωτερικά ή στο λεβητοστάσιο, θα

εδράζονται σε τοίχους ή/και οροφές θα είναι τύπου ΝΥΜ εντός μεταλλικού σωλήνα

σπιράλ ή ευθύγραμμου ανάλογης διάστασης.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΣΕΡΡΕΣ 29  / 5  / 2017 ΣΕΡΡΕΣ 29   / 5   / 2017

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Π.  Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ       ΖΙΓΚΙΡΚΑΣ  ΓΡΗΓΟΡΗΣ
            ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α΄β. ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Απόφαση οικ. 212335/2245
Π. Κ. Μ. Περιφερειακή Ενότητα  Σερρών

Σέρρες 29   / 5  /2017
Ο  ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ

Τ.Ε. Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
   ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α’ β.


