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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 339/2020   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1.  Σ  ΥΖΗΤΗΣΗ  ΚΑΙ  ΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΓΙΑ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  ΕΝΩΠΙΟΝ  ΤΟΥ   
ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ  ΕΦΕΤΕΙΟΥ  ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ  ΑΘΗΝΩΝ,  ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ  ΜΕ  ΤΗΝ 
ΠΟΙΝΙΚΗ  ΥΠΟΘΕΣΗ  ENERGA  -  HELLAS  POWER  ΚΑΙ  ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ».

Σήμερα Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020 και από ώρα 10:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ. 
συνεδρίασε  δια περιφοράς και σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 
55/Α΄/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης  του  κορωνοϊού  COVID-19 και  της  ανάγκης  περιορισμού  της  διάδοσής 
του», η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση 
αριθ. πρωτ. 15.276/6-11-2020 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη 
αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 
3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ  Α΄133)  και  είχε  δημοσιευθεί  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Έδεσσας,  για  να 
συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν  τα έξι (6) από τα (7) 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος,
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος
3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος,
4. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος,
5. Ιωάννης Τσεπκεντζής -Τακτ. μέλος,
6. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος.

1. Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. μέλος.

           Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των 
Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια  διάταξη  περιλαμβάνονται  θέματα που 
αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας.
            Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε  και  η  Ευαγγελία  Δημητριάδου  τακτική 
υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
            Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης και λαμβάνοντας υπόψη του τους συμπληρωμένους πίνακες 
ψηφοφορίας των  μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  προχώρησε  στη  λήψη  των 
αποφάσεων τόσο στα θέματα εκτός της ημερήσιας διάταξης:
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1. Έγκριση  1ου  πρακτικού  της  Επιτροπής  του  Ανοικτού  Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού με αριθ. Συστ. 95118 για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή γευμάτων σε 
άπορους  κατοίκους της Έδεσσας».

2. Ορισμός  Ημερομηνίας  Αποσφράγισης  Οικονομικών  Προσφορών  του 
επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με αριθμό συστήματος 99325 
για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΒΑΡΟΣΙ» 
στο  πλαίσιο  του  έργου  “INTERACTIVE  AND  VIRTUAL  PRESENTATION  OF 
CALTURAL HERITAGE & CINEMA – CINECALTURE” το οποίο υλοποιείται μέσω του 
προγράμματος  INTERREG  IPA  CBC  GREECE  –  REPUBLIC  OF  NORTH 
MACEDONIA 2014-2020.

3. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  για  την  προσωρινή  χρηματοδότηση  έργου 
ενταγμένου στο ΠΔΕ από ιδίους πόρους του Δήμου.
 τα  οποία  κρίθηκαν  ως  κατεπείγοντα  και  έπρεπε  να  συζητηθούν  στη  συνεδρίαση 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), 
και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις όσο και στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
         Το μέλος Ιωάννης Τσεπκεντζής απείχε από την συζήτηση  των θεμάτων εκτός της 
ημερήσιας διάταξης.
           Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αναφερόμενος στο 1ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης  είχε ενημερώσει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την 
αριθ.  πρωτ. 15.886/19-11-2020 εισήγηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου, η 
οποία ανέφερε τα ακόλουθα

    Όπως σας είναι γνωστό, μετά την απολύτως επιτυχή έκβαση (και στον δεύτερο  
βαθμό)  της ποινικής δίκης ‘’ENERGA και  HELLAS POWER’’  για τον Δήμο μας,  τον  
οποίο  εκπροσώπησε  δικαστικά  και  εξωδίκως  στην  ανωτέρω  υπόθεση  ο  δικηγόρος  
Αθηνών, Ανδρέας Παπαρηγόπουλος (καθώς και λοιπούς 110 Δήμους της χώρας μας), ο  
Δήμος μας εισέπραξε την 10.02.2020, δυνάμει και σε εκτέλεση της αμετάκλητης υπ’  
αριθμ. 1115/2017 απόφασης του Α’ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών και  
του  Ν.4312/2014  (που  εφαρμόστηκε  για  πρώτη  φορά  σε  αυτή  την  υπόθεση),  το  
χρηματικό  ποσό των 6.540,19 € (Energa)  και  το  χρηματικό  ποσό των 29.787,50 €  
(Hellas Power) και συνολικά το χρηματικό ποσό των 36.327,69 €, που αφορούσε σε  
υπεξαιρεθέντα (από Σεπτέμβριο του 2011 ως Ιούλιο του 2012) αποδοτέα δημοτικά τέλη  
καθαριότητας  (Ν.  25/1975),  στο  φόρο  ηλεκτροδοτουμένων  χώρων  (αρ.  10  Ν.  
1080/1980) και στο τέλος ακινήτου περιουσίας (αρ. 24 Ν. 2130/1993), κατά κεφάλαιο  
μόνο. 

Με την από 26.10.2020 και με αριθμ. 184/2020 κλήση της Εισαγγελίας Εφετών  
Αθηνών καλείται  ο πολιτικώς ενάγων και  υποστηρίζων την κατηγορία Δήμος μας,  να  
παραστεί  δια  συνηγόρου  την  02.12.2020 ενώπιον  του  Πενταμελούς  Εφετείου 
Αναστολών  Αθηνών,  οπότε  συζητείται,  η  από  15.07.2020  αίτηση  της  εταιρίας 
Κέντωρ ΑΕ (πρώην Energa AE), περί διορθώσεως-συμπληρώσεως της ανωτέρω 
υπ’  αριθμ.  2533/2019  καταδικαστικής  απόφασης  του  Α΄  Πενταμελούς  
Εφετείου  Κακουργημάτων  Αθηνών (σύνθεση  της  17.12.2018,  ποινική  υπόθεση  
ENERGA - HELLAS POWER).

Υπό  τα  ανωτέρω  δεδομένα  και  έπειτα  από  σχετική  γνωμοδότηση  -  επιστολή  του  
παραπάνω αναφερόμενου δικηγόρου, Ανδρέα Παπαρρηγόπουλου, που χειρίστηκε και  
χειρίζεται την υπόθεση, για την πλήρη προάσπιση των εννόμων συμφερόντων του Δήμου  
μας, θεωρώ ότι θα πρέπει να του δοθεί η εντολή να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει το  
Δήμο μας κατά την συζήτηση της προαναφερόμενης υπόθεσης, λόγω της εξειδικευμένης  
νομικής γνώσης του, της σχετικής εμπειρίας του και ήδη πολύχρονης ενασχόλησής του  
με την συγκεκριμένη υπόθεση από το έτος 2015.  Σας  παραθέτω την γνωμοδότηση -  
επιστολή του με την οικονομική του προσφορά : 
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« …Με την από  26-10-2020 (υπ.  αρ.  184/2020), Κλήση της Εισαγγελίας Εφετών 
Αθηνών που σας  κοινοποιήθηκε,  καλείται  ο  πολιτικώς ενάγων  και  υποστηρίζων την  
κατηγορία  Δήμος  Σας,  να  παραστεί  δια  συνηγόρου  την 2-12-2020 ενώπιον  του 
Πενταμελούς Εφετείου Αναστολών Αθηνών, οπότε συζητείται, η από 15-7-2020 αίτηση  
της  εταιρίας Κέντωρ  ΑΕ (πρώην  Energa  AE),  περί  διορθώσεως-συμπληρώσεως  της  
ανωτέρω  υπ.  αρ. 2533/2019 καταδικαστικής  αποφάσεως  του  Α΄  Πενταμελούς  
Εφετείου  Κακουργημάτων  Αθηνών  (σύνθεση  της  17-12-2018,  ποινική  
υπόθεση ENERGA - HELLAS POWER). 

Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, για την πλήρη προάσπιση των εννόμων συμφερόντων του  
Δήμου σας, θεωρώ ότι επιβάλλεται η παράστασή σας και στο ανωτέρω δικαστήριο που  
κληθήκατε και  προκειμένου να νομιμοποιηθεί  ο Δήμος Σας  και  να παρασταθεί  στην  
ανωτέρω δίκη δι’ εμού, παρακαλώ θερμά να συμπεριληφθεί σε απόφαση ανάθεσης ΟΕ  
Σας,  η  οποία  να  έχει  αναρτηθεί  στη  Διαύγεια  και  να  μου  έχει  γνωστοποιηθεί,  το  
αργότερο  μέχρι  την 1-12-2020,  η  εξής  εντολή  -  πληρεξουσιότητα: "εξουσιοδοτούμε,  
δίνουμε την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και διορίζουμε τον Δικηγόρο Αθηνών,  
Ανδρέα Κ.  Παπαρρηγόπουλο (ΔΣΑ 23298),  κάτοικο  Αθηνών (Βαλαωρίτου 14),  ΑΦΜ  
129116289,  Δ’  ΔΟΥ  Αθηνών,  όπως  εμφανισθεί  την  2 Δεκεμβρίου  2020  ή  σε 
οποιαδήποτε  μετ’  αναβολή  ή  από  διακοπή  ή  από  ματαίωση,  ή  από  απόσυρση  κλπ  
δικάσιμο, ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Αναστολών Αθηνών, δυνάμει της από 26-
10-2020,  υπ.  αρ.  184/2020  Κλήσης  της  Εισαγγελίας  Εφετών  Αθηνών  και  
εκπροσωπήσει  τον  Δήμο  ………………………….. ως  πολιτικώς  ενάγοντα  και  
υποστηρίζοντα  την  κατηγορία  στη  συζήτηση της  από  15-7-2020  αίτησης  της  
εταιρίας Κέντωρ  ΑΕ (πρώην  Energa  AE),  περί  διορθώσεως-συμπληρώσεως  της  υπ.  
αρ. 2533/2019 καταδικαστικής  αποφάσεως  του  Α΄  Πενταμελούς  Εφετείου 
Κακουργημάτων  Αθηνών  (σύνθεση  της  17-12-2018,  ποινική  υπόθεση ENERGA  - 
HELLAS POWER) και  γενικά να εκπροσωπεί τον Δήμο μας,  σε όλες ανεξαιρέτως τις  
διαδικαστικές  πράξεις  που  αφορούν  την  ανωτέρω  συγκεκριμένη  ποινική  υπόθεση,  
ενεργώντας όλες τις απαραίτητες διαδικαστικές πράξεις και οτιδήποτε απαιτείται για την  
διεκπεραίωση της εν λόγω εντολής. Τέλος, τον διορίζουμε αντίκλητό μας και δηλώνουμε  
ότι  εγκρίνουμε  και  αναγνωρίζουμε  από  σήμερα  όλες  τις  πράξεις  του  ανωτέρω  
πληρεξουσίου μας, που θα ενεργηθούν στα πλαίσια της παρεχομένης εντολής που του  
δίνεται, ως νόμιμες, έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες." 

Προτείνω  για  την  ανωτέρω  παράστασή  μου  στο  Πενταμελές  Εφετείο  Αναστολών  
την ελάχιστη προβλεπόμενη αμοιβή (ΦΕΚ Α'  208/27-9-2013),  δηλαδή  652 € (πλέον  
ΦΠΑ 24%, 156,48 €) και συνολικά 808,48 €…».  

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί  
και  ισχύει  σήμερα  με  τίτλο  ¨Αρμοδιότητες  Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμων¨  «…1.  Η 
Οικονομική  Επιτροπή  είναι  συλλογικό  όργανο,  αρμόδιο  για  τον  έλεγχο  και  την  
παρακολούθηση της οικονομικής και  διοικητικής λειτουργίας  του δήμου.  Ειδικότερα,  
έχει  τις  ακόλουθες  αποφασιστικές,  ελεγκτικές  και  γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:  … ιδ)  
Αποφασίζει για την ανάθεση σε δικηγόρο της παροχής γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον  
δεν έχουν προσληφθεί στον δήμο δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία.  Με απόφασή της,  
είναι δυνατή η κατ’ εξαίρεση ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού  
υπόθεσης, η οποία έχει  ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και  απαιτεί  
εξειδικευμένη  γνώση  ή  εμπειρία.  Στις  περιπτώσεις  αυτές,  η  αμοιβή  του  δικηγόρου  
ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006,  
Α΄ 114)...». 
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Επειδή  η  προτεινόμενη  αμοιβή  του  παραπάνω  αναφερόμενου  δικηγόρου  είναι  η  
ελάχιστη προβλεπόμενη σύμφωνα με το Φ.ΕΚ. Α΄ 208/27-09-2013, ήτοι το ποσό των  
652 €, πλέον Φ.Π.Α. 156,48 € και συνολικά το ποσό των 808,48 €.

Λαμβανομένων  υπόψη  των  ανωτέρω,  και  ειδικότερα την επί  μακρώ  χρόνο 
εξειδίκευση του προαναφερόμενου δικηγόρου Αθηνών με το συγκεκριμένο αντικείμενο  
της δίκης, της εξειδικευμένης πλέον νομικής του γνώσης της εν λόγω υπόθεσης, θεωρώ  
σκόπιμο  για  να  μην  τεθούν  υπό  διακινδύνευση  τα  συμφέροντα  του  Δήμου  να  
εξουσιοδοτηθεί, να δοθεί η ειδική εντολή και  πληρεξουσιότητα και  να διορίσουμε τον  
Δικηγόρο  Αθηνών,  Ανδρέα  Κ.  Παπαρρηγόπουλο  (ΔΣΑ  23298),  κάτοικο  Αθηνών  
(Βαλαωρίτου  14),  ΑΦΜ  129116289,  Δ’  ΔΟΥ  Αθηνών,  όπως  εμφανισθεί  την  2  
Δεκεμβρίου 2020 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή ή από διακοπή ή από ματαίωση, ή  
από απόσυρση κλπ δικάσιμο, ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Αναστολών Αθηνών,  
δυνάμει  της  από  26-10-2020,  υπ.  αρ.  184/2020  Κλήσης  της  Εισαγγελίας  Εφετών  
Αθηνών  και  εκπροσωπήσει  τον  Δήμο  Έδεσσας,  ως  πολιτικώς  ενάγοντα  και  
υποστηρίζοντα την κατηγορία στη συζήτηση της  από  15-7-2020 αίτησης  της εταιρίας  
Κέντωρ  ΑΕ  (πρώην  Energa  AE),  περί  διορθώσεως-συμπληρώσεως  της  υπ.  αρ.  
2533/2019 καταδικαστικής αποφάσεως του Α΄ Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων  
Αθηνών (σύνθεση της 17-12-2018, ποινική υπόθεση ENERGA - HELLAS POWER) και  
γενικά να εκπροσωπήσει τον Δήμο μας, σε όλες ανεξαιρέτως τις διαδικαστικές πράξεις  
που  αφορούν  την  ανωτέρω  συγκεκριμένη  ποινική  υπόθεση,  ενεργώντας  όλες  τις  
απαραίτητες διαδικαστικές πράξεις και οτιδήποτε απαιτείται για την διεκπεραίωση της εν  
λόγω εντολής. Τέλος, τον διορίζουμε αντίκλητό μας και δηλώνουμε ότι εγκρίνουμε και  
αναγνωρίζουμε από σήμερα όλες τις πράξεις του ανωτέρω πληρεξουσίου μας, που θα  
ενεργηθούν στα πλαίσια της παρεχομένης εντολής που του δίνεται, ως νόμιμες, έγκυρες,  
ισχυρές και απρόσβλητες.

Η παρούσα έχει συμβουλευτικό και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καταμέτρησε τις 
ψήφους των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
           Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την αριθμ. πρωτ. 15.886/19-
11-2020 εισήγηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου, καθώς και τις διατάξεις του 
άρθρου  72  του  Ν.3852/2010(ΦΕΚ  Α'  87) «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Διοίκησης  και 
Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 
παρ. 1ίη του Ν. 4735/20120 ( ΦΕΚ  Α΄197) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας,  νέο  πλαίσιο  επιλογής  διοικήσεων  στον  δημόσιο  τομέα,  ρύθμιση 
οργανωτικών  θεμάτων  της  Γενικής  Γραμματείας  Ιθαγένειας  και  της  Γενικής 
Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, 
ρυθμίσεις  για  την  αναπτυξιακή  προοπτική  και  την  εύρυθμη  λειτουργία  των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», 

Αποφασίζει ομόφωνα
          Α. Εξουσιοδοτεί και δίδει ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και διορίζει 

το  Δικηγόρο Αθηνών, Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλο (ΔΣΑ 23298),  κάτοικο Αθηνών 
(Βαλαωρίτου  14),  ΑΦΜ  129116289,  Δ’  ΔΟΥ  Αθηνών,  όπως  εμφανισθεί  την  2 
Δεκεμβρίου 2020 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή ή από διακοπή ή από ματαίωση, ή 
από απόσυρση κλπ δικάσιμο, ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Αναστολών Αθηνών, 
δυνάμει της από 26-10-2020, υπ. αρ. 184/2020 Κλήσης της Εισαγγελίας Εφετών 
Αθηνών  και  εκπροσωπήσει  τον  Δήμο  Έδεσσας,  ως  πολιτικώς  ενάγοντα  και 
υποστηρίζοντα την κατηγορία στη συζήτηση της από 15-7-2020 αίτησης της εταιρίας 
Κέντωρ  ΑΕ  (πρώην  Energa  AE),  περί  διορθώσεως-συμπληρώσεως  της  υπ.  αρ. 
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2533/2019  καταδικαστικής  αποφάσεως  του  Α΄  Πενταμελούς  Εφετείου 
Κακουργημάτων  Αθηνών  (σύνθεση  της  17-12-2018,  ποινική  υπόθεση  ENERGA - 
HELLAS POWER) και γενικά να εκπροσωπήσει τον Δήμο μας, σε όλες ανεξαιρέτως τις 
διαδικαστικές  πράξεις  που αφορούν την ανωτέρω συγκεκριμένη  ποινική  υπόθεση, 
ενεργώντας όλες τις απαραίτητες διαδικαστικές πράξεις και οτιδήποτε απαιτείται για 
την  διεκπεραίωση  της  εν  λόγω εντολής.  Τέλος,  τον  διορίζουμε  αντίκλητό  μας  και 
δηλώνουμε  ότι  εγκρίνουμε  και  αναγνωρίζουμε  από  σήμερα  όλες  τις  πράξεις  του 
ανωτέρω  πληρεξουσίου  μας,  που  θα  ενεργηθούν  στα  πλαίσια  της  παρεχομένης 
εντολής που του δίνεται, ως νόμιμες, έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες.

        Β. Ο καθορισμός της αμοιβής του παραπάνω δικηγόρου έγινε με βάση τις 
νόμιμες  δικηγορικές  αμοιβές,  όπως  προσδιορίζονται  από  τις  διατάξεις  του  ν. 
4194/2013  και  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α.  00.0611  «Αμοιβές  νομικών  και 
συμβολαιογράφων», προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2020.

         Για τις ανωτέρω παραστάσεις να καταβληθεί στο Δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα 
Κ. Παπαρρηγόπουλο το ποσό των 652€,  πλέον Φ.Π.Α. 156,48 € και συνολικά το 
ποσό των 808,48 €.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
12:00 μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 339/2020
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 26-11-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης Σαμλίδης,  Ιωάννης Χατζόγλου, Αναστασία 
Ιατρίδου-Βλαδίκα,  Ιωάννης  Μουράτογλου,  Ιωάννης 
Τσεπκεντζής.

Αποδέκτες προς ενέργεια:
-Νομικό Σύμβουλο κα Χρ. Πέτκου.
- Δικηγόρο κ. Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο, Λουκάρεως 55, Αθήνα,

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Φ. Γκιούρο.
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