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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 6/2018 τακτικής συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου
της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Παιονίας (ΔΕΥΑΠ).
Αρ. Απόφασης: 141/2018.
ΘΕΜΑ:

2η αναμόρφωση προϋπολογισμού του έτους 2018.

Στο Πολύκαστρο και στη ΔΕΥΑΠ, σήμερα Τρίτη 17 Ιουλίου 2018 και ώρα 13:00
μ.μ., συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ ύστερα από την υπ’ αριθμόν 11983/13-07-2018
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά
συμβούλων βρέθηκαν παρόντες πέντε (5) και απόντες δύο (2):
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Γκουντενούδης Χρήστος, Πρόεδρος Δ.Σ.
Ιωαννίδης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Γεωργίτσαρος Γεώργιος, μέλος
Σαρίδης Μιχαήλ, μέλος και
Τουλουμίδου Στυλιανή, μέλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μπάρπας Κωνσταντίνος, μέλος και
Κουτσουβέλα Μαρία, μέλος.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόν και ο Γενικός Διευθυντής Γεώργιος Αναστασιάδης.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ο Γενικός Διευθυντής
εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:
Πρέπει να εγκριθεί η 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΠ έτους 2018,
για να αναπροσαρμοστεί το σκέλος των εξόδων με την προσθήκη μερικών νέων κωδικών
αριθμών και την αυξομείωση του ποσού κάποιων άλλων. Αυτό κρίνεται απαραίτητο κυρίως
μετά την δυνατότητα πρόβλεψης εργασιών ή υπηρεσιών ανά δημοτική ενότητα στο ίδιο
οικονομικό έτος. Έτσι,
Α) Καταργούνται οι Κ.Α. α) 12.00.00.03 με τίτλο «Επισκευή των μηχανημάτων και
μηχανισμών στις ΕΕΛ του Δήμου Παιονίας» ποσού 0,00 € και β) 25.05.07 με τίτλο
«Προμήθεια υδρομέτρων» ποσού 4.000,00 €.
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Β) Στο σκέλος των εσόδων, με την παρούσα 2η αναμόρφωση δεν μεταβάλλεται
κανένας Κ.Α. και επομένως παραμένει το ποσό των εσόδων ίδιο με αυτό της 1ης
αναμόρφωσης, δηλαδή 9.465.605,38 €.
Γ) Στο σκέλος των εξόδων, με την παρούσα 2η αναμόρφωση θα προστεθούν
δώδεκα (12) νέοι Κ.Α., θα μειωθούν τα ποσά τριών (3) παλαιών Κ.Α. και θα αυξηθούν τα
ποσά τεσσάρων (4) παλαιών Κ.Α..
Αναλυτικότερα στο σκέλος των εξόδων:
1) Θα αυξηθούν οι Κ.Α. 16.17, 62.03.90, 64.07 και 65.98. Από τον πρώτο θα γίνει η
προμήθεια προγραμμάτων για την καλύτερη λειτουργία της επιχείρησης (αποθήκης,
πρωτοκόλλου, τεχνικής ενημέρωσης κλπ), από τον δεύτερο θα πληρωθεί το επί πλέον
κόστος της COSMOTE που προκύπτει από
την λειτουργία των συσκευών
τηλεειδοποίησης, από τον τρίτο θα γίνει η προμήθεια των εντύπων των λογαριασμών και
της γραφικής ύλης, ενώ από τον τελευταίο θα πληρωθούν τα επί πλέον ποσά που
προκύπτουν από την αυξημένη λειτουργία του διατραπεζικού συστήματος DIAS.
2) Θα μειωθούν οι Κ.Α. 25.05.07, 25.05.09 και 60.00. Ο πρώτος Κ.Α. αφορά την
προμήθεια υδρομέτρων που καταργείται. Ο δεύτερος Κ.Α. αναφέρεται στην προμήθεια
σωλήνων κεντρικών δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης. Η μείωση του ποσού αυτού του
Κ.Α. δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα έλλειψης υλικών, αφού ήδη υπάρχει στην αποθήκη
μας ικανός αριθμός σωλήνων. Τέλος ο τρίτος Κ.Α. που μειώνεται αναφέρεται στο έμμισθο
προσωπικό. Η πρόβλεψη σ΄ αυτόν ήταν μεγάλη διότι, το ΑΣΕΠ θα ανακοίνωνε την
πρόσληψη προσωπικού αορίστου χρόνου στην υπηρεσία μας στην αρχή του έτους 2018
(μέχρι τον Μάρτιο του 2018) πράγμα που δεν συνέβη. Από πληροφορίες που υπάρχουν, η
πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει περί το τέλος του έτους. Επομένως υπάρχει
δυνατότητα μεγάλης μείωσης του ποσού αυτού του Κ.Α..
3) Θα προστεθούν οι νέοι Κ.Α. 25.05.12, 25.05.13, 25.05.14, 25.05.15, 25.05.16,
61.93.12, 61.93.13, 61.93.14, 61.98.10, 61.98.11, 61.98.12 και 62.07.02. Οι τέσσερεις
πρώτοι Κ.Α. αφορούν την προμήθεια υδρομέτρων ανά Δ.Ε. και οι επόμενοι τρεις την
εργασία καθαρισμού των υπαρχουσών γεωτρήσεων ύδρευσης. Αυτή θα αυξήσει
σημαντικά την παροχή νερού η οποία μειώθηκε λόγω της έμφραξής τους από την
πολύχρονη λειτουργία τους. Η εργασία περιλαμβάνει την εξαγωγή των υποβρύχιων
συγκροτημάτων, φύσημα των γεωτρήσεων για την διάνοιξη των κλειστών οπών του
περιφραγματικού σωλήνα τους, δοκιμαστική άντληση και επανατοποθέτηση των
υποβρύχιων συγκροτημάτων. Οι επόμενοι τρεις αφορούν την μέτρηση των ενδείξεων των
υδρομέτρων σε τρεις Δ.Ε. στις οποίες δεν περιλαμβάνεται η Δ.Ε. της Γουμένισσας όπου η
μέτρηση γίνεται από υπάλληλό μας που προσλήφθηκε με πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. Τέλος
και ένας Κ.Α. που αφορά την περιέλιξη καμένων κινητήρων υποβρυχίων μηχανισμών με
την αντικατάσταση των στεγανών τους στις ΕΕΛ του Δήμου Παιονίας.
Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται αναλυτικά όλοι οι Κ.Α. που αναφέρθηκαν
παραπάνω με τους τίτλους τους και τα ποσά τους αντίστοιχα:
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΞΟΔΩΝ

12.00.00.03
(Καταργείται)

16.17

25.05.07

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΙΤΛΟΣ

Επισκευή των
μηχανημάτων και
μηχανισμών στις ΕΕΛ
του Δήμου Παιονίας
ΕΞΟΔΑ
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
(προμήθεια
προγραμμάτων
αποθήκης,
πρωτοκόλλου, τεχνικής
νομοθεσίας κλπ)

ΠΟΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
η
1 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΠΟΣΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΟΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
η
2 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

0,00

0,00

0,00

1.000,00

+3.000,00

4.000,00

4.000,00

-4.000,00

0,00

40.000,00

-20.271,85

19.728,15

(Καταργείται)

Προμήθεια υδρομέτρων

25-05-09

Προμήθεια σωλήνων
κεντρικών δικτύων
ύδρευσης και
αποχέτευσης

25.05.12

Προμήθεια υδρομέτρων
Δ.Ε. Πολυκάστρου

0,00

+4.000,00

4.000,00

25.05.13

Προμήθεια υδρομέτρων
Δ.Ε. Αξιούπολης

0,00

+4.000,00

4.000,00

0,00

+4.000,00

4.000,00

25.05.14

Προμήθεια υδρομέτρων
Δ.Ε. ΓουμένισσαςΛιβαδίων

25.05.15

Προμήθεια υδρομέτρων
Δ.Ε. Ευρωπού

0,00

+4.000,00

4.000,00

25.05.16

Προμήθεια αναλώσιμων
υλικών για επισκευή
φραγμένων παροχών
αποχέτευσης Δ.Ε.
Πολυκάστρου
(προμήθεια του έτους
2017 με κωδικό 25.05.11
που δεν τιμολογήθηκε)

0,00

+1.771,85

1.771,85

60.00

Αμοιβές έμμισθου
προσωπικού

499.000,00

-31.000,00

468.000,00

61.93.12

Καθαρισμός
γεωτρήσεων στην Δ.Ε.
Πολυκάστρου

0,00

+4.000,00

4.000,00
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61.93.13

Καθαρισμός
γεωτρήσεων στην Δ.Ε.
Ευρωπού

0,00

+4.000,00

4.000,00

61.93.14

Καθαρισμός
γεωτρήσεων στην Δ.Ε.
Αξιούπολης

0,00

+4.000,00

4.000,00

61.98.10

Καταμέτρηση της
ένδειξης υδρομέτρων
στην Δ.Ε. Πολυκάστρου

0,00

+4.000,00

4.000,00

0,00

+4.000,00

4.000,00

0,00

+4.000,00

4.000,00

4.000,00

+4.000,00

8.000,00

0,00

+4.000,00

4.000,00

4.000,00

+1.500,00

5.500,00

1.000,00

+1.000,00

2.000,00

553.000,00

0,00

553.000,00

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2018:

9.465.605,38

ΑΥΞΗΣΗ Ή ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2018:

0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 ΜΕΤΑ ΤΗΝ 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ:

9.465.605,38

61.98.11
61.98.12
62.03.90

62.07.02

64.07
65.98

Καταμέτρηση της
ένδειξης υδρομέτρων
στην Δ.Ε. Ευρωπού
Καταμέτρηση της
ένδειξης υδρομέτρων
στην Δ.Ε. Αξιούπολης
Κινητή τηλεφωνία
Επισκευές και
συντηρήσεις των
μηχανημάτων των ΕΕΛ
στον Δήμο Παιονίας
(περιελίξεις κινητήρωνβελτιστοποίηση
στεγανών κλπ)
Έντυπα και γραφική ύλη
Λοιπά συναφή με
χρηματοδοτήσεις έξοδα
ΣΥΝΟΛΑ:

Το συνολικό ποσό των εξόδων της 2ης αναμόρφωσης δεν μεταβάλλεται και
παραμένει ίδιο με αυτό της 1ης αναμόρφωσης, δηλαδή 9.465.605,38 €.
Τελικά, ο προϋπολογισμός του έτους 2018 μετά την 2η αναμόρφωση παραμένει
ισοσκελισμένος, αφού τα συνολικά ποσά τόσο των εσόδων όσο και των εξόδων είναι ίσα
και το κάθε ένα από αυτά ισούται με 9.465.605,38 €.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, έπειτα
από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του Ν. 1069/80, όπως
αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τους Ν. 2065/1992, 2130/1993, 2218/1994,
2227/1994, 2307/95, 2503/97, 2647/98, 2839/2000, 3013/2002, 3274/2004, 3274/2005,
3320/2005, 4483/2017 και 4512/2018:
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ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΠ έτους 2018, για να
αναπροσαρμοστεί το σκέλος των εξόδων με την προσθήκη μερικών νέων κωδικών
αριθμών και την αυξομείωση του ποσού κάποιων άλλων. Αυτό κρίνεται απαραίτητο κυρίως
μετά την δυνατότητα πρόβλεψης εργασιών ή υπηρεσιών ανά δημοτική ενότητα στο ίδιο
οικονομικό έτος. Έτσι,
Α) Καταργούνται οι Κ.Α. α) 12.00.00.03 με τίτλο «Επισκευή των μηχανημάτων και
μηχανισμών στις ΕΕΛ του Δήμου Παιονίας» ποσού 0,00 € και β) 25.05.07 με τίτλο
«Προμήθεια υδρομέτρων» ποσού 4.000,00 €.
Β) Στο σκέλος των εσόδων, με την παρούσα 2η αναμόρφωση δεν μεταβάλλεται
κανένας Κ.Α. και επομένως παραμένει το ποσό των εσόδων ίδιο με αυτό της 1ης
αναμόρφωσης, δηλαδή 9.465.605,38 €.
Γ) Στο σκέλος των εξόδων, με την παρούσα 2η αναμόρφωση θα προστεθούν
δώδεκα (12) νέοι Κ.Α., θα μειωθούν τα ποσά τριών (3) παλαιών Κ.Α. και θα αυξηθούν τα
ποσά τεσσάρων (4) παλαιών Κ.Α..
Αναλυτικότερα στο σκέλος των εξόδων:
1) Θα αυξηθούν οι Κ.Α. 16.17, 62.03.90, 64.07 και 65.98. Από τον πρώτο θα γίνει η
προμήθεια προγραμμάτων για την καλύτερη λειτουργία της επιχείρησης (αποθήκης,
πρωτοκόλλου, τεχνικής ενημέρωσης κλπ), από τον δεύτερο θα πληρωθεί το επί πλέον
κόστος της COSMOTE που προκύπτει από
την λειτουργία των συσκευών
τηλεειδοποίησης, από τον τρίτο θα γίνει η προμήθεια των εντύπων των λογαριασμών και
της γραφικής ύλης, ενώ από τον τελευταίο θα πληρωθούν τα επί πλέον ποσά που
προκύπτουν από την αυξημένη λειτουργία του διατραπεζικού συστήματος DIAS.
2) Θα μειωθούν οι Κ.Α. 25.05.07, 25.05.09 και 60.00. Ο πρώτος Κ.Α. αφορά την
προμήθεια υδρομέτρων που καταργείται. Ο δεύτερος Κ.Α. αναφέρεται στην προμήθεια
σωλήνων κεντρικών δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης. Η μείωση του ποσού αυτού του
Κ.Α. δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα έλλειψης υλικών, αφού ήδη υπάρχει στην αποθήκη
μας ικανός αριθμός σωλήνων. Τέλος ο τρίτος Κ.Α. που μειώνεται αναφέρεται στο έμμισθο
προσωπικό. Η πρόβλεψη σ΄ αυτόν ήταν μεγάλη διότι, το ΑΣΕΠ θα ανακοίνωνε την
πρόσληψη προσωπικού αορίστου χρόνου στην υπηρεσία μας στην αρχή του έτους 2018
(μέχρι τον Μάρτιο του 2018) πράγμα που δεν συνέβη. Από πληροφορίες που υπάρχουν, η
πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει περί το τέλος του έτους. Επομένως υπάρχει
δυνατότητα μεγάλης μείωσης του ποσού αυτού του Κ.Α..
3) Θα προστεθούν οι νέοι Κ.Α. 25.05.12, 25.05.13, 25.05.14, 25.05.15, 25.05.16,
61.93.12, 61.93.13, 61.93.14, 61.98.10, 61.98.11, 61.98.12 και 62.07.02. Οι τέσσερεις
πρώτοι Κ.Α. αφορούν την προμήθεια υδρομέτρων ανά Δ.Ε. και οι επόμενοι τρεις την
εργασία καθαρισμού των υπαρχουσών γεωτρήσεων ύδρευσης. Αυτή θα αυξήσει
σημαντικά την παροχή νερού η οποία μειώθηκε λόγω της έμφραξής τους από την
πολύχρονη λειτουργία τους. Η εργασία περιλαμβάνει την εξαγωγή των υποβρύχιων
συγκροτημάτων, φύσημα των γεωτρήσεων για την διάνοιξη των κλειστών οπών του
περιφραγματικού σωλήνα τους, δοκιμαστική άντληση και επανατοποθέτηση των
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υποβρύχιων συγκροτημάτων. Οι επόμενοι τρεις αφορούν την μέτρηση των ενδείξεων των
υδρομέτρων σε τρεις Δ.Ε. στις οποίες δεν περιλαμβάνεται η Δ.Ε. της Γουμένισσας όπου η
μέτρηση γίνεται από υπάλληλό μας που προσλήφθηκε με πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. Τέλος
και ένας Κ.Α. που αφορά την περιέλιξη καμένων κινητήρων υποβρυχίων μηχανισμών με
την αντικατάσταση των στεγανών τους στις ΕΕΛ του Δήμου Παιονίας.
Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται αναλυτικά όλοι οι Κ.Α. που αναφέρθηκαν
παραπάνω με τους τίτλους τους και τα ποσά τους αντίστοιχα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΞΟΔΩΝ

12.00.00.03
(Καταργείται)

16.17

25.05.07

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΙΤΛΟΣ

Επισκευή των
μηχανημάτων και
μηχανισμών στις ΕΕΛ
του Δήμου Παιονίας
ΕΞΟΔΑ
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
(προμήθεια
προγραμμάτων
αποθήκης,
πρωτοκόλλου, τεχνικής
νομοθεσίας κλπ)

ΠΟΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
η
1 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΠΟΣΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΟΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
η
2 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

0,00

0,00

0,00

1.000,00

+3.000,00

4.000,00

4.000,00

-4.000,00

0,00

40.000,00

-20.271,85

19.728,15

(Καταργείται)

Προμήθεια υδρομέτρων

25-05-09

Προμήθεια σωλήνων
κεντρικών δικτύων
ύδρευσης και
αποχέτευσης

25.05.12

Προμήθεια υδρομέτρων
Δ.Ε. Πολυκάστρου

0,00

+4.000,00

4.000,00

25.05.13

Προμήθεια υδρομέτρων
Δ.Ε. Αξιούπολης

0,00

+4.000,00

4.000,00

0,00

+4.000,00

4.000,00

25.05.14

Προμήθεια υδρομέτρων
Δ.Ε. ΓουμένισσαςΛιβαδίων

25.05.15

Προμήθεια υδρομέτρων
Δ.Ε. Ευρωπού

0,00

+4.000,00

4.000,00

ΑΔΑ: 73ΩΓΩΞΡ-97Ρ

25.05.16

Προμήθεια αναλώσιμων
υλικών για επισκευή
φραγμένων παροχών
αποχέτευσης Δ.Ε.
Πολυκάστρου
(προμήθεια του έτους
2017 με κωδικό 25.05.11
που δεν τιμολογήθηκε)

60.00

Αμοιβές έμμισθου
προσωπικού

61.93.12

0,00

+1.771,85

1.771,85

499.000,00

-31.000,00

468.000,00

Καθαρισμός
γεωτρήσεων στην Δ.Ε.
Πολυκάστρου

0,00

+4.000,00

4.000,00

61.93.13

Καθαρισμός
γεωτρήσεων στην Δ.Ε.
Ευρωπού

0,00

+4.000,00

4.000,00

61.93.14

Καθαρισμός
γεωτρήσεων στην Δ.Ε.
Αξιούπολης

0,00

+4.000,00

4.000,00

61.98.10

Καταμέτρηση της
ένδειξης υδρομέτρων
στην Δ.Ε. Πολυκάστρου

0,00

+4.000,00

4.000,00

0,00

+4.000,00

4.000,00

0,00

+4.000,00

4.000,00

4.000,00

+4.000,00

8.000,00

0,00

+4.000,00

4.000,00

4.000,00

+1.500,00

5.500,00

1.000,00

+1.000,00

2.000,00

553.000,00

0,00

553.000,00

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2018:

9.465.605,38

ΑΥΞΗΣΗ Ή ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2018:

0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 ΜΕΤΑ ΤΗΝ 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ:

9.465.605,38

61.98.11
61.98.12
62.03.90

62.07.02

64.07
65.98

Καταμέτρηση της
ένδειξης υδρομέτρων
στην Δ.Ε. Ευρωπού
Καταμέτρηση της
ένδειξης υδρομέτρων
στην Δ.Ε. Αξιούπολης
Κινητή τηλεφωνία
Επισκευές και
συντηρήσεις των
μηχανημάτων των ΕΕΛ
στον Δήμο Παιονίας
(περιελίξεις κινητήρωνβελτιστοποίηση
στεγανών κλπ)
Έντυπα και γραφική ύλη
Λοιπά συναφή με
χρηματοδοτήσεις έξοδα
ΣΥΝΟΛΑ:

ΑΔΑ: 73ΩΓΩΞΡ-97Ρ

Το συνολικό ποσό των εξόδων της 2ης αναμόρφωσης δεν μεταβάλλεται και
παραμένει ίδιο με αυτό της 1ης αναμόρφωσης, δηλαδή 9.465.605,38 €.
Τελικά, ο προϋπολογισμός του έτους 2018 μετά την 2η αναμόρφωση παραμένει
ισοσκελισμένος, αφού τα συνολικά ποσά τόσο των εσόδων όσο και των εξόδων είναι ίσα
και το κάθε ένα από αυτά ισούται με 9.465.605,38 €.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό με αριθμό 6/2018.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 141/2018 και υπογράφεται όπως
ακολουθεί:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο
Πολύκαστρο 17-07-2018
Ο Πρόεδρος ΔΕΥΑΠ

Γκουντενούδης Χρήστος

