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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΕΡΟΙΑ 22- 10-2018
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: Δ.Υ.
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ :
ΓΡΑΦΕΙΟ Γ2
Ταχ. Διεύθ. : Βικέλα 4, Τ.Κ. 59132
Πληροφορίες : Δαλιγκάρος Σωκράτης
Τηλέφωνο : 2331350624
E-mail : s.daligkaros@veria.gr
Fax : 2331021777

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα
υπαλλήλου του Δήμου για «Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού και
μετατοπίσεις στύλων».

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 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:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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«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.»

Α) Στον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας για το έτος 2018 στον ΚΑ:20/7325.001
«Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων» υπάρχει δεσμευμένη
πίστωση 25.000€, σύμφωνα μετην αριθ. 167/2018 απόφαση της Ο.Ε. Βέροιας και με αριθμό
317 ΑΑΥ, εκ των οποίων το ποσό των 24.345,41 € έχει ήδη απορροφηθεί, ενώ το σημερινό
υπόλοιπο ανέρχεται στο ποσό των 654,59 €.
Ο προϋπολογισμός του Δήμου Βέροιας ψηφίστηκε με την αριθμ. 822/2017 απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με το αριθμ.πρωτ. 12531/04-01-2018 έγγραφο της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

Με την αριθ. 124/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας ενιχύθηκε η
παραπάνω πίστωση με το ποσό των 15.000€ και εγκρίθηκε με το αριθμ.πρωτ. 2288/22-03-
2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. Με την αριθ. 376/2018
απόφαση της Ο.Ε. Βέροιας, δεσμεύτηκε το παραπάνω ποσό και εκδόθηκε η αριθ. 494 ΑΑΥ.
Από την πίστωση των 15.000 €, το ποσό των 11.482,27 € έχει ήδη απορροφηθεί, ενώ το
σημερινό υπόλοιπο ανέρχεται στο ποσό των 3.517,73 €.

Β) «Έχοντας υπόψη :
- Την ανάγκη επέκτασης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Βέροιας.
- Το γεγονός ότι το υπόλοιπο της πίστωσης με ΚΑ:20/7325.00 επαρκεί για την κάλυψη των

παρακάτω εργασιών [2.741,13€ (469,63€ + 2.271,50€)].
- Τα παρακάτω έγγραφα της ΔΕΔΔΗΕ :
1) Έργο Δήμου: 1044 / Κωδικός Ενέργειας:1273
Εργασία :Τοποθέτηση ενός(1) Φ.Σ Νατρίου Υ.Π-70W σε υπάρχοντα στύλο Φ.Ο.Π.Δήμου
Βέροιας.
Τοποθεσία: στην κοινότητα Κωστοχωρίου, απέναντι από την ιδιοκτησία της κ. Τσαλουχίδου,
με συντεταγμένες: 40.537938°° & 22.134389°.
Αριθμός εγγράφου ΔΕΔΔΗΕ: 4871/18-09-2018.
Ποσό : 48,36 € με το Φ.Π.Α.
Εντός/Εκτός σχεδίου: Εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
Δημοτικά τέλη: Ναι: Έργο Δήμου Βέροιας
Αριθμός ηλεκτρονικής πληρωμής: 8260298260182023.
2) Έργο Δήμου: 1047 / Κωδικός Ενέργειας:1278
Εργασία :Τοποθέτηση ενός(1) Φ.Σ Νατρίου Υ.Π-70W σε υπάρχοντα στύλο Φ.Ο.Π.Δήμου
Βέροιας.
Τοποθεσία: στην παιδική χαρά Μ.Σάντας, με κατεύθυνση προς την παιδική χαρά και
συντεταγμένες google map: 40.401931° / 22.154694°.
Αριθμός εγγράφου ΔΕΔΔΗΕ: 4988/28-9-2018.
Ποσό : 48,36 € με το Φ.Π.Α.
Εντός/Εκτός σχεδίου: Εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
Δημοτικά τέλη: Ναι: Ο ενδιαφερόμενος πληρώνει Δημοτικά τέλη
Αριθμός ηλεκτρονικής πληρωμής: 8260298260182023.
3) Έργο Δήμου: 1048 / Κωδικός Ενέργειας:1276
Εργασία : Τοποθέτηση δύο(2) Φ.Σ Νατρίου Υ.Π-70W σε υπάρχοντα στύλο Φ.Ο.Π.Δήμου
Βέροιας
Τοποθεσία: στο κάτω Βέρμιο, οικία Φαρσαρώτου Γεωργίου με συντεταγμένες :
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40.558226°/22.024652° και 40.557802°/22.024391°.
Αριθμός εγγράφου ΔΕΔΔΗΕ: 4872/18-09-2018.
Ποσό : 96,72 € με το Φ.Π.Α.
Εντός/Εκτός σχεδίου: Εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
Δημοτικά τέλη: Ναι: Ο ενδιαφερόμενος πληρώνει Δημοτικά τέλη
Αριθμός ηλεκτρονικής πληρωμής: 8260298260182023.
4) Έργο Δήμου: 1049 / Κωδικός Ενέργειας:1275
Εργασία :Τοποθέτηση τριών(3) Φ.Σ Νατρίου Υ.Π-70W σε υπάρχοντες στύλους Φ.Ο.Π.Δήμου
Βέροιας(με κατεύθυνση προς το κέντρο του πάρκου Αγ.Παρασκευής).
Τοποθεσία: στην Τ.Κ. Κάτω Βερμίου, ένα στην διασταύρωση με συντ/νες: 40.556344°/
22.024112°, ένα σε στύλο με συντ/νες: 40.556580°/ 22.023829° και ένα σε στύλο με συντ/νες:
40.556587°/ 22.023525° με κατεύθυνση προς το πάρκο.
Αριθμός εγγράφου ΔΕΔΔΗΕ: 4873/18-09-2018.
Ποσό : 145,08 € με το Φ.Π.Α.
Εντός/Εκτός σχεδίου: Εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
Δημοτικά τέλη: Ναι: Ο ενδιαφερόμενος πληρώνει Δημοτικά τέλη
Αριθμός ηλεκτρονικής πληρωμής: 8260298260182023.
5) Έργο Δήμου: 1050 / Κωδικός Ενέργειας:1279
Εργασία :Τοποθέτηση τριών(3) Φ.Σ Νατρίου Υ.Π-70W σε υπάρχοντες στύλους Φ.Ο.Π.Δήμου
Βέροιας.
Τοποθεσία: στην οδό Θεσσαλονίκης 125, επιχείρηση Καλδερίμογλου Πρόδρομος, με συντ/νες:
40.539489°/ 22.220471°-40.539283°/22.220009°-40.539251°/22.220454°.
Αριθμός εγγράφου ΔΕΔΔΗΕ: 4990/28-9-2018.
Ποσό : 145,08 € με το Φ.Π.Α.
Εντός/Εκτός σχεδίου: Εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
Δημοτικά τέλη: Ναι: Ο ενδιαφερόμενος πληρώνει Δημοτικά τέλη.
Αριθμός ηλεκτρονικής πληρωμής: 8260298260182023.
6) Έργο Δήμου: 1052 / Κωδικός Ενέργειας:1277
Εργασία :Τοποθέτηση δύο(2) Φ.Σ Νατρίου Υ.Π-70W σε υπάρχοντες στύλους Φ.Ο.Π.Δήμου
Βέροιας.
Τοποθεσία: σην οδό Καλής Παναγιάς(οικία Βέρρος) με συντεταγμένες:40.538668°/
22.195684° & 40.538555°/22.195944°.
Αριθμός εγγράφου ΔΕΔΔΗΕ: 5132/08-10-2018.
Ποσό : 96,72 € με το Φ.Π.Α.
Εντός/Εκτός σχεδίου: Εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
Δημοτικά τέλη: Ναι: Ο ενδιαφερόμενος πληρώνει Δημοτικά τέλη.
Αριθμός ηλεκτρονικής πληρωμής: 8260298260182023.
7) Έργο Δήμου: 1054 / Κωδικός Ενέργειας:1282
Εργασία :Τοποθέτηση ενός(1) Φ.Σ Νατρίου Υ.Π-70W σε υπάρχοντα στύλο Φ.Ο.Π.Δήμου
Βέροιας.
Τοποθεσία: στην οδό Ασπασίας 6 στην Βέροια, με κατεύθυνση προς την οδό και
συντεταγμένες : 40.521239°/ 22.208703°.
Αριθμός εγγράφου ΔΕΔΔΗΕ: 5131/08-10-2018.
Ποσό : 48,36 € με το Φ.Π.Α.
Εντός/Εκτός σχεδίου: Εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
Δημοτικά τέλη: Ναι: Ο ενδιαφερόμενος πληρώνει Δημοτικά τέλη
Αριθμός ηλεκτρονικής πληρωμής: 8260298260182023.
8) Έργο Δήμου: 1055 / Κωδικός Ενέργειας:1283
Εργασία :Τοποθέτηση ενός(1) Φ.Σ Νατρίου Υ.Π-70W σε υπάρχοντα στύλο Φ.Ο.Π.Δήμου
Βέροιας.
Τοποθεσία: στην Τ.Κ. Άμμου, στην επιχείρηση Αράπογλου Αναστάσιος με
συντεταγμένες:40.497885/22.254802.
Αριθμός εγγράφου ΔΕΔΔΗΕ: 5133/08-10-2018.
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Ποσό : 341,43 € με το Φ.Π.Α.
Εντός/Εκτός σχεδίου: Εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
Δημοτικά τέλη: Ναι: Ο ενδιαφερόμενος πληρώνει Δημοτικά τέλη.
Αριθμός ηλεκτρονικής πληρωμής: 8260565240182022.
9) Έργο Δήμου: 1059 / Κωδικός Ενέργειας:1286
Εργασία :Τοποθέτηση ενός(1) Φ.Σ Νατρίου Υ.Π-70W σε υπάρχοντα στύλο Φ.Ο.Π.Δήμου
Βέροιας.
Τοποθεσία: στην οδό Σαλαμίνος στην Βέροια με συντεταγμένες :40.538092°/ 22.209821°.
Αριθμός εγγράφου ΔΕΔΔΗΕ: 4989/28-9-2018.
Ποσό : 48,36 € με το Φ.Π.Α.
Εντός/Εκτός σχεδίου: Εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
Δημοτικά τέλη: Ναι: Ο ενδιαφερόμενος πληρώνει Δημοτικά τέλη
Αριθμός ηλεκτρονικής πληρωμής: 8260298260182023.
10) Έργο Δήμου: 1061 / Κωδικός Ενέργειας:1290
Εργασία :Νέα παροχή με αριθμό 2605652301.
Τοποθεσία: στην Δημοτική Αγορά στην οδό Φιλίππου , γραφείο 31, για λόγους εκμίσθωσης.
Αριθμός εγγράφου ΔΕΔΔΗΕ: 5134/08-10-2018.
Ποσό : 335,26 € με το Φ.Π.Α.
Εντός/Εκτός σχεδίου: Εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
Δημοτικά τέλη: Ναι: Έργο Δήμου Βέροιας
Αριθμός ηλεκτρονικής πληρωμής: 8260565230182020.
11) Έργο Δήμου: 1063 / Κωδικός Ενέργειας:1294
Εργασία :Νέα παροχή με αριθμό 2605652901 μονοφασική Νο3 (8ΚVA) τιμολογίου ΦΟΠ, για
τον ηλεκτροφωτισμό του αξονικού φωτισμού της οδού Βικέλα.
Τοποθεσία: στην οδό Βικέλα 4, στην Βέροια, ακριβώς δίπλα στην παροχή με αριθμό
26053406.
Αριθμός εγγράφου ΔΕΔΔΗΕ: 5172/09-10-2018.
Ποσό : 335,26 € με το Φ.Π.Α.
Εντός/Εκτός σχεδίου: Εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
Δημοτικά τέλη: Ναι: Έργο Δήμου Βέροιας
Αριθμός ηλεκτρονικής πληρωμής: 8260565290182026.
12) Έργο Δήμου: 1065 / Κωδικός Ενέργειας:1291
Εργασία :Τοποθέτηση Δ.Α.Σ. Σε υπάρχουσα παροχή λόγω αλλαγής τιμολογίου στην παροχή
2604707401 (ηλεκτροφωτισμός κεντρικού δρόμου).
Τοποθεσία: στην τ.κ. Αγ.Βαρβάρας.
Αριθμός εγγράφου ΔΕΔΔΗΕ: 4877/18-09-2018.
Ποσό : 126,60 € με το Φ.Π.Α.
Εντός/Εκτός σχεδίου: Εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
Δημοτικά τέλη: Ναι: Έργο Δήμου Βέροιας
Αριθμός ηλεκτρονικής πληρωμής: 8260470740182028.
13) Έργο Δήμου: 1071 / Κωδικός Ενέργειας:1301
Εργασία :Επαύξηση ισχύος της παροχής 2605635601 (αποστραγγιστικό ομβρίων Τ.Κ.Μέσης)
από ΙΙΙΦ-Νο1 σε ΙΙΙΦ-Νο3 για την βελτίωση της δυναμικότητας του αντλιοστασίου).
Τοποθεσία: στον κεντρικό επαρχιακό δρόμο στα όρια των οικισμών Μέσης-Διαβατού.
Αριθμός εγγράφου ΔΕΔΔΗΕ: 5176/09-10-2018.
Ποσό : 920,74 € με το Φ.Π.Α.
Εντός/Εκτός σχεδίου: Εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
Δημοτικά τέλη: Ναι: Έργο Δήμου Βέροιας
Αριθμός ηλεκτρονικής πληρωμής: 8260563560182021.

Γ) Η καταβολή της δαπάνης γίνεται σε κατάστημα τραπέζης και τα έξοδα ανέρχονται στο ποσό
των 0,80€ / κωδικό πελάτη (αριθμό ηλεκτρονικής πληρωμής). Επομένως το κόστος των
παραπάνω δαπανών προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 4,80 (6x0,80) €.
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Σύμφωνα με την αριθμ.268/88 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας που αφορά
στην έγκριση σύμβασης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ ΔΕΗ - Δήμου Βέροιας και των
αριθμ.50244/26-2-2011 & 50365/4-4-2006 εγγράφων της ΔΕΗ, η επέκταση του δικτύου
φωτισμού, η τοποθέτηση και αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων σε στύλους Φ.Ο.Π.,
γίνεται αποκλειστικά από την ΔΕΔΔΗΕ.

Με το αριθμ. ΗΜ/Φ./51384/23-10-08 προγενέστερο έγγραφό της η ΔΕΗ-περιοχή Βέροιας
μας γνωρίζει ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό αίτημά μας για έκδοση τιμολογίων επί πιστώσει
για ηλεκτροδοτήσεις παροχών, επεκτάσεις, μετατοπίσεις-παραλλαγές δικτύων πόλης, διότι
στην περίπτωση που δεν θεωρηθεί από την επίτροπο του Ε.Σ. το σχετικό ένταλμα του Δήμου
και δεν υλοποιηθεί το αίτημά μας θα είναι αδύνατη η ακύρωση του ήδη εκδοθέντος τιμολογίου
της ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

Βάσει των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 172 και 158 (δαπάνες ΟΤΑ) του ν.3463/2006.
Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή:
Να εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.741,13 € (2.736,33€ + 4,80€)

σε βάρος της πίστωσης με ΚΑ:20.7325.001 «Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού και
μετατοπίσεις στύλων» του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018, στο όνομα του
υπαλλήλου του Δήμου Βέροιας Σαχινίδη Κωνσταντίνου , Μηχανολόγου Μηχανικού, για την
υλοποίηση του παραπάνω σκοπού. Συγκεκριμένα το πόσο των 2.741,13 € να επιμεριστεί ως
εξής: 469,63€ (468,03€ + 1,60€) από την ΑΑΥ 317 και 2.271,50€ (2.268,30€ + 3,20€) από
την ΑΑΥ 494.

Ο παραπάνω υπάλληλος υποχρεούται να αποδώσει στο Δήμο τον απαιτούμενο λογαριασμό
της διαχείρισης του ληφθέντος χρηματικού ποσού, με το τυχόν αδιάθετο χρηματικό ποσό,
μέχρι τις 28-12-2018.
Συνημμένα

Τα αριθμ.:1) 4871/18-09-2018, 2) 4988/28-9-2018, 3) 4872/18-09-2018, 4) 4873/18-09-2018, 5)
4990/28-9-2018, 6) 5132/08-10-2018, 7) 5131/08-10-2018, 8) 5133/08-10-2018, 9) 4989/28-9-
2018, 10) 5134/08-10-2018, 11) 5172/09-10-2018, 12) 4877/18-09-2018, 13) 5176/09-10-2018
έγγραφα ΔΕΔΔΗΕ

Εσωτ. Διανομή: Αρχείο

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ο Συντάξας

Δαλιγκάρος Σωκράτης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

…./…/2018

Ο Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών

Βουτσιλάς Στέφανος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

…./…./2018

Ο Προϊστάμενος
Η/Μ Έργων

Σαχινίδης Κωνσταντίνος
Μηχανολόγος Μηχανικός

…./…./2018


