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Σήμερα Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε στο
Δημοτικό Κατάστημα δια ζώσης με τη συμμετοχή μόνο όσων πληρούν τις
προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης και με τη συμμετοχή των υπολοίπων μέσω
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της με αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του
Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από
έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 14.643/22-10-2021 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 πέντε (5) από τα
(7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 1.Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ.
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
μέλος,
3. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. Μέλος,
2.Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. μέλος,
4. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος,
3.Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος.
5. Σωτήριος Μούκας Αναπλ. Μέλος.
Ο Πρόεδρος συμμετείχε στη συνεδρίαση δια ζώσης ενώ τα υπόλοιπα μέλη με
τηλεδιάσκεψη.
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 συμμετείχε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική
υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
κι ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία πρότεινε να συζητηθούν
σήμερα ως κατεπείγοντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του
Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), τα παρακάτω θέμα:
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1. Σύνταξη έκθεσης Γ΄ Τριμήνου του έτους 2021 για την εκτέλεση του
προϋπολογισμού και υποβολή της για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
2. Οικονομική επιχορήγηση στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου
Έδεσσας.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,
Αποφασίζει ομόφωνα
κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133),
και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, α) την αριθ. πρωτ. 14.528/20-10-2021
εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και β) την αριθ. πρωτ. 14.781/25-102021 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, οι οποίες έχουν ως εξής:
Α. Λαμβάνοντας υπόψη :
α) Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010).
β) Το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06).
γ) Τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α').
δ) Την αριθ. 107/2021 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του
Δήμου Έδεσσας οικονομικού έτους 2021, όπου εγγράφεται πίστωση 36.688,62 € με
Κ.Α. 02.20.7325.001 και τίτλο «Επέκταση και βελτίωση δικτύου ηλεκτροφωτισμού του
ενιαίου Δήμου Έδεσσας».
ε) Την με αριθ. πρωτ. 14526/20-10-2021 αίτημα για την έκδοση έκθεσης ανάληψης
υποχρέωσης.
στ) Το με αριθ. πρωτ. 14527/20-10-2021 τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη για ανάληψη
υποχρέωσης.
Παρακαλούμε όπως εκδώσετε Ένταλμα προπληρωμής, ποσού 16.264,97 € σε βάρος
του Κ.Α 02.20.7325.001 του προϋπολογισμού έτους 2021 για την δαπάνη επέκτασης
και βελτίωσης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και πιο συγκεκριμένα για:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ*
ΣΥΝΟΛΟ
Η με αριθ. πρωτ.
6677/15-10-2021
απάντηση της ΔΕΔΔΗΕ
κατ΄
1
1
6.172,47 €
6.172,47 €
(αριθ. πρωτ. 14519/20- αποκοπή
10-2021 του Δήμου
Έδεσσας)
Η με αριθ. πρωτ.
4534/13-07-2021
απάντηση της ΔΕΔΔΗΕ
κατ΄
2
1
8.688,48 €
8.688,48 €
(αριθ. πρωτ. 10105/15- αποκοπή
07-2021 του Δήμου
Έδεσσας)
Η με αριθ. πρωτ.
6536/11-10-2021
απάντηση της ΔΕΔΔΗΕ
κατ΄
3
1
48,36 €
48,36 €
(αριθ. πρωτ. 14244/14- αποκοπή
10-2021 του Δήμου
Έδεσσας)
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Η με αριθ. πρωτ.
4996/02-08-2021
απάντηση της ΔΕΔΔΗΕ
κατ΄
1
1.157,42 €
(αριθ. πρωτ. 11197/10- αποκοπή
08-2021 του Δήμου
Έδεσσας)
Η με αριθ. πρωτ.
4583/14-07-2021
απάντηση της ΔΕΔΔΗΕ
κατ΄
1
48,36 €
(αριθ. πρωτ. 10306/20- αποκοπή
07-2021 του Δήμου
Έδεσσας)
Η με αριθ. πρωτ.
4582/14-07-2021
απάντηση της ΔΕΔΔΗΕ
κατ΄
1
48,36 €
(αριθ. πρωτ. 10304/20- αποκοπή
07-2021 του Δήμου
Έδεσσας)
Η με αριθ. πρωτ.
4318/02-07-2021
απάντηση της ΔΕΔΔΗΕ
κατ΄
1
48,36 €
(αριθ. πρωτ. 9811/09- αποκοπή
07-2021 του Δήμου
Έδεσσας)
Η με αριθ. πρωτ.
7053/10-12-2020
απάντηση της ΔΕΔΔΗΕ
κατ΄
1
48,36 €
(αριθ. πρωτ. 17279/15- αποκοπή
12-2020 του Δήμου
Έδεσσας)
ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. (24%)

1.157,42 €

48,36 €

48,36 €

48,36 €

48,36 €

16.260,17

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. (24%).
Οι παραπάνω τιμές προσαυξάνονται κατά 0,60 ευρώ η κάθε μία, ποσό το οποίο
αντιστοιχεί στην απαιτούμενη προμήθεια της τράπεζας κατά την καταβολή του ποσού,
δηλαδή η συνολική δαπάνη προσαυξάνεται κατά 4,80 ευρώ.
Ο προϋπολογισμός δαπάνης της εν λόγω εργασίας εκτιμάται σε 16.264,97 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Β. Με το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα
εξής:
«1.Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου μπορεί να
εγκρίνεται η έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών, γενικά,
εφόσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή
απρόσφορη.
2. Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα δημοτικών ή κοινοτικών
υπαλλήλων».
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59
τεύχος Α') ορίζεται ότι:
1. Εντάλματα προπληρωμής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό του
νόμου, εκδίδονται επ' ονόματι μονίμου υπαλλήλου του δήμου. Ούτος καθίσταται
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υπόλογος οφείλων εντός της τακτής προθεσμίας να αποδώση λογαριασμόν της
διαχειρίσεως των ληφθέντων χρημάτων, υποβάλλων τα κεκανονισμένα δικαιολογητικά
και επιστρέφων το μη διατεθέν ποσόν.
Η προθεσμία αποδόσεως λογαριασμού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλματος
προπληρωμής αποφάσεως, ήτις δεν δύναται να είναι μεγαλυτέρα του τριμήνου και δέον
να λήγη ένα τουλάχιστον μήνα προ της λήξεως του οικονομικού έτους.
2. Επί τη ητιολογημένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουμένην
παράγραφον προθεσμία να παραταθή επί ένα εισέτι μήνα εν ουδεμία όμως περιπτώσει
πέραν της λήξεως του οικονομικού έτους.»
Σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
ορίζεται ότι:
«1.Απαγορεύεται η χρησιμοποίησις των ληφθέντων χρημάτων δι' εντάλματος
προπληρωμής δια δαπάνας άλλας ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.
2. Εν ουδεμία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηματικού εντάλματος επ' ονόματι
υπολόγου μη αποδώσαντος λογαριασμόν επί προηγουμένου εντάλματος προπληρωμής.
3. Η πληρωμή των εξόδων δι' ά εξεδόθη ένταλμα προπληρωμής ενεργείται δι' εντολών
του δημάρχου προσυπογραφομένων υπό του προϊσταμένου της υπηρεσίας ήν αφορά η
δαπάνη εκ διπλοτύπου βιβλίου.
4. Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωμής δεν δύναται να υπερβή το ποσόν του
εντάλματος προπληρωμής».
Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
ορίζεται ότι:
«Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’
αυτών διαχειριζομένων χρημάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιμέλειαν,
ευθυνόμενοι δια πάσαν τυχόν επερχομένην απώλειαν ή μείωσιν των χρημάτων τούτων.
Εάν τα ποσά των ενταλμάτων δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αμέσως υπό των
υπολόγων άμα τη εξοφλήσει των θα γίνηται κατάθεσις αυτών ή των μη
χρησιμοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το
Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν του δήμου. Οι
υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασμού να επισυνάψουν μετά των
δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφωνται κεχωρισμένως πάσαι αι
γενόμεναι καταθέσεις και αναλήψεις».
Με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 14526/20-10-21
αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσίων για επέκταση και βελτίωση του δικτύου
ηλεκτροφωτισμού του Ενιαίου Δήμου Έδεσσας καθώς και την υπ’ αριθ. 14779/25-1021 απόφαση Δημάρχου για έγκριση και διάθεση σχετικής πίστωσης ύψους 16.264,97
ευρώ (ΕΑΔ 515/21), προκειμένου να αντιμετωπισθεί το ζήτημα χωρίς να επέλθει ζημία
σε βάρος του Δήμου Έδεσσας,
η Οικονομική επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη της:
• το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06)
• τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
και να αποφασίσει:
1.Να εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου του
Δήμου κ. Μακατσώρη Σπύρου σε βάρος του Κ.Α 20/7325.001 του
προϋπολογισμού έτους 2021 για την δαπάνη επέκτασης και βελτίωσης του
δικτύου ηλεκτροφωτισμού και πιο συγκεκριμένα για:
α) τη χορήγηση νέας παροχής ισχύος 35 kVA με αριθμό 25538369-01 στο Πασά Τσαϊρ
στην ¨Εδεσσα, συνολικού ποσού 6.172,47€ -.ΔΕΔΔΗΕ 6677/13-10-21
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β) τη χορήγηση νέας παροχής ισχύος 135 kVA με αριθμό 25538324-01 στην Έδεσσα
στην οδό Αγ. Δημητρίου 6, συνολικού ποσού 8.688,48€ -.ΔΕΔΔΗΕ 4534/13-7-21
γ) την τοποθέτηση ενός (1) Φ.Σ. LED σε υφιστάμενους ιστούς στην Τ.Κ. Ριζαρίου
(Μπουτκάρης Δημ.) συν. ποσού 48,36€ - ΔΕΔΔΗΕ 6536/11-10-21
δ) την τοποθέτηση ενός νέου ιστού ΦΟΠ με (1) Φ.Σ. LED στην Τ.Κ. Παναγίτσας (οικία
Μυρίδη) συν. ποσού 1157,42€ - ΔΕΔΔΗΕ 4996/2-8-21
ε) την τοποθέτηση ενός (1) Φ.Σ. LED σε υφιστάμενους ιστούς στην Τ.Κ. Νησίου συν.
ποσού 48,36€ - ΔΕΔΔΗΕ 4583/14-7-21
στ) την τοποθέτηση ενός (1) Φ.Σ. LED σε υφιστάμενους ιστούς στον Ν. Αγ. Αθανάσιο συν.
ποσού 48,36€ - ΔΕΔΔΗΕ 4582/14-7-21
ζ) ) την τοποθέτηση ενός (1) Φ.Σ. LED σε υφιστάμενους ιστούς στην Τ.Κ. Πλατάνης συν.
ποσού 48,36€ - ΔΕΔΔΗΕ 4583/9-7-21
η) την τοποθέτηση ενός (1) Φ.Σ. LED σε υφιστάμενους ιστούς στην Τ.Κ. Λύκων συν.
ποσού 48,36€ - ΔΕΔΔΗΕ 7053/15-12-20
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. (24%): 16.260,17
Οι παραπάνω τιμές προσαυξάνονται κατά 0,60 ευρώ η κάθε μία, ποσό το οποίο
αντιστοιχεί στην απαιτούμενη προμήθεια της τράπεζας κατά την καταβολή του ποσού,
δηλαδή η συνολική δαπάνη προσαυξάνεται κατά 4,80 ευρώ. Συνεπώς, ο
προϋπολογισμός δαπάνης της εν λόγω εργασίας εκτιμάται σε 16.264,97 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
2. Να αποφασίσει ότι η απόδοση λογαριασμού θα γίνει έως την 30-11-2021.
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
να αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της: α) την αριθ. πρωτ. 14.528/20/10/2021
εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και β) την αριθ. πρωτ. 14.781/25-102021 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, το άρθρο 172 του Δημοτικού και
Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59
(ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 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. 1 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. Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού δέκα έξι χιλιάδων
διακοσίων εξήντα ευρώ και δέκα επτά λεπτών (16.260,17€) σε βάρος του Κ.Α
20/7325.001 του προϋπολογισμού έτους 2021, στο όνομα του υπαλλήλου του
Δήμου κ. Σπ. Μακατσώρη για την δαπάνη επέκτασης και βελτίωσης του δικτύου
ηλεκτροφωτισμού και πιο συγκεκριμένα για:
α) τη χορήγηση νέας παροχής ισχύος 35 kVA με αριθμό 25538369-01 στο
Πασά Τσαϊρ στην ¨Εδεσσα, συνολικού ποσού 6.172,47€ -.ΔΕΔΔΗΕ 6677/13-10-21
β) τη χορήγηση νέας παροχής ισχύος 135 kVA με αριθμό 25538324-01 στην
Έδεσσα στην οδό Αγ. Δημητρίου 6,
συνολικού ποσού 8.688,48€ -.ΔΕΔΔΗΕ
4534/13-7-21
5

γ) την τοποθέτηση ενός (1) Φ.Σ. LED σε υφιστάμενους ιστούς στην Τ.Κ.
Ριζαρίου (Μπουτκάρης Δημ.) συν. ποσού 48,36€ - ΔΕΔΔΗΕ 6536/11-10-21
δ) την τοποθέτηση ενός νέου ιστού ΦΟΠ με (1) Φ.Σ. LED στην Τ.Κ. Παναγίτσας
(οικία Μυρίδη) συν. ποσού 1157,42€ - ΔΕΔΔΗΕ 4996/2-8-21
ε) την τοποθέτηση ενός (1) Φ.Σ. LED σε υφιστάμενους ιστούς στην Τ.Κ. Νησίου
συν. ποσού 48,36€ - ΔΕΔΔΗΕ 4583/14-7-21
στ) την τοποθέτηση ενός (1) Φ.Σ. LED σε υφιστάμενους ιστούς στον Ν. Αγ.
Αθανάσιο συν. ποσού 48,36€ - ΔΕΔΔΗΕ 4582/14-7-21
ζ) ) την τοποθέτηση ενός (1) Φ.Σ. LED σε υφιστάμενους ιστούς στην Τ.Κ.
Πλατάνης συν. ποσού 48,36€ - ΔΕΔΔΗΕ 4583/9-7-21
η) την τοποθέτηση ενός (1) Φ.Σ. LED σε υφιστάμενους ιστούς στην Τ.Κ. Λύκων
συν. ποσού 48,36€ - ΔΕΔΔΗΕ 7053/15-12-20
Οι παραπάνω τιμές προσαυξάνονται κατά 0,60 ευρώ η κάθε μία, ποσό το οποίο
αντιστοιχεί στην απαιτούμενη προμήθεια της τράπεζας κατά την καταβολή του ποσού,
δηλαδή η συνολική δαπάνη προσαυξάνεται κατά 4,80 ευρώ. Συνεπώς, ο
προϋπολογισμός δαπάνης της εν λόγω εργασίας εκτιμάται σε 16.264,97€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Β. Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου
του Δήμου κ. Σπ. Μακατσώρη.
Γ. Η απόδοση του λογαριασμού θα γίνει έως τις 30/11/2021.
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις
10:25 π.μ.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 312/2021
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
κατωτέρω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
Ιωάννης Μουράτογλου, Μιχάλης Σαμλίδης, Ιωάννης
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Χατζόγλου, Σωτήριος Μούκας (Αναπλ. Μέλος).
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 1-11-2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
Αποδέκτες προς ενέργεια:
- Προϊσταμένη Τμήματος Προϋπολογισμού,
Λογιστηρίου & Προμηθειών Μ.
Καλούση.
- Υπόλογο εντάλματος προπληρωμής κ. Σπ. Μακατσώρη.
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Προϊσταμένη Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Ηλεκτροφωτισμού,
Εξοικονόμησης Ενέργειας , Σηματοδότησης , Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών
κα Ελ. Αντωνιάδου.
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