
                                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Ημερομηνία: 14-04-2016
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                       Αριθμ. Πρωτ.:--354--
Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. - ΠΑΙΔΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από  το  πρακτικό  11ης/2016 συνεδρίασης  του  Ν.Π.Δ.Δ.   «Κ.Α.Π.Η.-  ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ».   

Αριθµ. Αποφ     67     / 201  6   
      Περίληψη

Θέμα:  «Περί  λήψης  απόφασης  για  την  δεύτερη  (2η)  αναμόρφωση  του
προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Τανάγρας, έτους 2016».

Στο Δημοτικό Κατάστημα  του  Δήμου Τανάγρας  σήμερα  12-04-2016,  ημέρα
Τρίτη & ώρα 18:00 μ.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του
Ν.Π.Δ.Δ.  «Κ.Α.Π.Η.  -  ΠΑΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ  -  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΩΔΕΙΟ  ΔΗΜΟΥ
ΤΑΝΑΓΡΑΣ» κατόπιν  της  υπ'  αριθµ.  329/08-04-2016  εγγράφου  προσκλήσεως  του
Προέδρου  αυτού κ.  Γκίνη Ιωάννη που επιδόθηκε σε  κάθε ένα  σύμβουλο χωριστά
σύμφωνα με τα άρθρα 155, 156, 157 και 158 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα
(Ν. 3463/2006).

Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  αυτής  ο  Πρόεδρος  διαπίστωσε  ότι
υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 11 μελών, βρέθηκαν παρόντα 11 μέλη.   
        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                          

1) Γκίνης Ιωάννης (Πρόεδρος)                                                             
2) Χαρίσης Ξενοφών (Αντιπρόεδρος)                                                                 
3) Καμπιώτου-Λιάπη Γεωργία                                                                                     
4) Αικατερίνης Αθανάσιος
5) Κουρουτός  Μιχάλης 
6) Δριχούτης Διομήδης                                                         Ουδείς
7) Αναστασίου Κων/νος
8) Πέτρου Χρήστος
9) Γραμματικόπουλος Μιχαήλ
10)Καββά Βασιλική
11)Καλύβα Παναγιώτα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Ευαγγελία 
Δημητρακοπούλου ως γραμματέας για την τήρηση των πρακτικών της Συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του  Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η.- ΠΑΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΩΔΕΙΟΔΗΜΟΥ  ΤΑΝΑΓΡΑΣ»  εισηγούμενος  το  πέμπτο (5ο) θέμα  της  ημερησίας
διάταξης και απευθυνόμενος στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είπε τα εξής:

Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  4,  του  άρθρου  103,  του  Ν.  3852/10  (ΦΕΚ
87Α/2010), ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006. Στο άρθρο 240 του
Ν.3463/2006 παρ. 2 αναφέρεται ότι οι διατάξεις των άρθρων 227 παρ. 5, 234, 235 και των
παρ. 1 και 3 του άρθρου 236 εφαρμόζονται και στα νομικά πρόσωπα.

Σύμφωνα με την παρ 3 του άρθρο 234 του Ν. 3463/2006 “ για τις αποφάσεις του
διοικητικού συμβουλίου που αφορούν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό, την εκποίηση
ή  την  ανταλλαγή  ακινήτων  ή  την  επιβάρυνσή  τους  με  εμπράγματα  δικαιώματα,  την
αποδοχή κληρονομιών και  δωρεών που περιέχουν όρο, ή κληροδοσιών,  καθώς και  την
συνομολόγηση  δανείων,  απαιτείται  προηγούμενη  έγκριση  του  δημοτικού  ή  κοινοτικού
συμβουλίου.  Οι  αποφάσεις  υποβάλλονται  στο  Γενικό  Γραμματέα  της  Περιφέρειας,
αποστέλλονται μέσα σε δέκα ημέρες, αφότου περιέλθει στο Ν.Π.Δ.Δ. η εγκριτική απόφαση
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του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σύμφωνα  με  την  από  8/04/2016  εισήγηση  της  Αναπληρώτριας  Διευθύντριας  του

Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τανάγρας ο Προϋπολογισμός συντάσσεται και αναμορφώνεται σύμφωνα
με τον τύπο που καθορίσθηκε με την υπ' αριθμ. 7028/2004 (ΦΕΚ Β' 253) απόφασή μας,
όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 64871/2007 (ΦΕΚ Β' 2253), 70560/2009 (ΦΕΚ
Β' 2394), 50698/2011 (ΦΕΚ Β' 2832), 47490/18.12.2012 (ΦΕΚ Β' 3390) και το άρθρο 5
της  παρούσας.  Οι  Κ.Α.  Εσόδων  και  Δαπανών  που  ισχύουν  σύμφωνα  με  τις  ανωτέρω
διατάξεις, προς διευκόλυνση των δήμων, αναγράφονται στο Παράρτημα 1. της παρούσας.
Κατά  τα  λοιπά  ισχύουν  τα  αναφερόμενα  στην  υπ'  αριθμ.  8/17515/29.4.2013  (ΑΔΑ:
ΒΕ56Ν-ΛΝΦ)  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  καθώς  και  στην   ΚΥΑ
26945/31.07.2015 (ΦΕΚ 2059/29.07.2014 τεύχος Β’) Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση
του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2016 - τροποποίηση της υπ' αριθμ.
7028/2004 (Β' 253) απόφασης.

Προκειμένου για την εύρυθμη λειτουργία του Ν.Π. απαιτείται να γίνει τροποποίηση
του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2016.

 Συγκεκριμένα ζητείται:
 Μείωση  του  Κ.Α.  εξόδων  02.10.6481.01  με  τίτλο  «Προμήθεια  Συσσιτίων  –

Παντοπωλείου, Κρεοπωλείου, Αρτοποιείου, Οπωρολαχανικών» με το ποσό των
20.000,00 €  με ταυτόχρονη ισόποση απομείωση του Κ.Α. εξόδων 02.90.9111 με
τίτλο «Αποθεματικό».

 Μείωση του Κ.Α. εξόδων 02.10.6611 με τίτλο «Προμήθεια Βιβλίων» με το ποσό
των 100,00 € με ταυτόχρονη ισόποση απομείωση του Κ.Α. εξόδων 02.90.9111 με
τίτλο «Αποθεματικό».

 Μείωση του Κ.Α. εξόδων 02.10.6612 με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης
και  λοιπά  υλικά  γραφείων»  με  το  ποσό  των  4.000,00  €  με  ταυτόχρονη
ισόποση απομείωση του Κ.Α. εξόδων 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό».

 Μείωση του Κ.Α. εξόδων 02.10.6631 με τίτλο «Προμήθεια υγειονομικού και
φαρμακευτικού υλικού » με το ποσό των 5.500,00 € με ταυτόχρονη ισόποση
απομείωση του Κ.Α. εξόδων 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό».

 Μείωση  του  Κ.Α.  εξόδων  02.10.6634  με  τίτλο «Προμήθεια  ειδών
καθαριότητας και ευπρεπισμού» με το ποσό των 7.000,00 € με ταυτόχρονη
ισόποση απομείωση του Κ.Α. εξόδων 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό».

 Μείωση του Κ.Α. εξόδων 02.10.6654.01 με τίτλο «Προμήθεια ψυχαγωγικού
υλικού»  με το ποσό των 1.500,00 € με ταυτόχρονη ισόποση απομείωση του
Κ.Α. εξόδων 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό».

 Μείωση  του  Κ.Α.  εξόδων  02.10.6699.01  με  τίτλο «Προμήθεια
ηλεκτρολογικών υλικών για τις ανάγκες των κτιρίων του Ν.Π.» με το ποσό
των  8.000,00  €  με  ταυτόχρονη  ισόποση  απομείωση  του  Κ.Α.  εξόδων
02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό».

 Μείωση  του  Κ.Α.  εξόδων  02.10.6699.02  με  τίτλο «Προμήθεια  υλικών
ύδρευσης για τις ανάγκες των κτιρίων του Ν.Π.» με το ποσό των 10.000,00
€ με ταυτόχρονη ισόποση απομείωση του Κ.Α.  εξόδων 02.90.9111 με τίτλο
«Αποθεματικό».

 Μείωση του Κ.Α. εξόδων 02.10.6699.03 με τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων για
τις ανάγκες των κτιρίων του Ν.Π.» με το ποσό των 5.000,00 € με ταυτόχρονη
ισόποση απομείωση του Κ.Α. εξόδων 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό».

 Μείωση του Κ.Α. εξόδων 02.10.7133 με τίτλο «Έπιπλα - Σκεύη » με το ποσό
των  14.000,00  €  με  ταυτόχρονη  ισόποση  απομείωση  του  Κ.Α.  εξόδων
02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό».

 Μείωση του Κ.Α. εξόδων 02.10.7134 με τίτλο «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά » με το ποσό των 10.000,00 €
με  ταυτόχρονη  ισόποση  απομείωση  του  Κ.Α.  εξόδων  02.90.9111  με  τίτλο
«Αποθεματικό».
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 Μείωση του Κ.Α. εξόδων 02.10.7135 με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός »  με το
ποσό των 12.750,00 € με  ταυτόχρονη ισόποση απομείωση του Κ.Α. εξόδων
02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό».

 Μείωση  του  Κ.Α.  εξόδων  02.15.6262.02  με  τίτλο «Συντήρηση  παιδικών
χαρών των παιδικών σταθμών » με το ποσό των 2.000,00 € με ταυτόχρονη
ισόποση απομείωση του Κ.Α. εξόδων 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό».

 Μείωση  του  Κ.Α.  εξόδων  02.00.6142.05  με  τίτλο  «Αμοιβή  ορκωτών
λογιστών για έλεγχο χρήσης 2014 » με το ποσό των 3.075,00 € με ταυτόχρονη
ισόποση απομείωση του Κ.Α. εξόδων 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό».

Με το ενισχυμένο  αποθεματικό δημιουργούνται και ενισχύονται οι ακόλουθοι Κωδικοί
Εξόδων:

 Δημιουργία  νέου  Κ.Α.  εξόδων  02.15.6481.01  με  τίτλο  «Προμήθεια
Συσσιτίων  –  Παντοπωλείου,  Κρεοπωλείου,  Αρτοποιείου,
Οπωρολαχανικών»  και  ενίσχυσή  του  με  το  ποσό  των  20.000,00€
μεταφέροντας ισόποση πίστωση, από τον Κ.Α.  εξόδων 02.90.9111 με τίτλο
«Αποθεματικό».

 Δημιουργία  νέου  Κ.Α.  εξόδων  02.15.6611  με  τίτλο «Προμήθεια  Βιβλίων
κ.λ.π.»  και  ενίσχυσή  του  με  το  ποσό  των  100,00€  μεταφέροντας  ισόποση
πίστωση, από τον Κ.Α.  εξόδων 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό».

 Δημιουργία  νέου  Κ.Α.  εξόδων  02.15.6612  με  τίτλο «Προμήθεια  γραφικής
ύλης και λοιπά υλικά γραφείων» και ενίσχυσή του με το ποσό των 4.000,00€
μεταφέροντας ισόποση πίστωση, από τον Κ.Α.  εξόδων 02.90.9111 με τίτλο
«Αποθεματικό».

 Δημιουργία νέου Κ.Α. εξόδων 02.15.6631 με τίτλο «Προμήθεια υγειονομικού
και  φαρμακευτικού  υλικού»  και  ενίσχυσή  του  με  το ποσό  των  5.500,00€
μεταφέροντας ισόποση πίστωση, από τον Κ.Α.  εξόδων 02.90.9111 με τίτλο
«Αποθεματικό».

 Δημιουργία  νέου  Κ.Α.  εξόδων  02.15.6634  με  τίτλο «Προμήθεια  ειδών
καθαριότητας και ευπρεπισμού» και ενίσχυσή του με το ποσό των 7.000,00€
μεταφέροντας ισόποση πίστωση, από τον Κ.Α.  εξόδων 02.90.9111 με τίτλο
«Αποθεματικό».

 Δημιουργία  νέου  Κ.Α.  εξόδων  02.15.6654.01  με  τίτλο  «Προμήθεια
ψυχαγωγικού  υλικού»  και  ενίσχυσή  του  με  το  ποσό  των 1.500,00€
μεταφέροντας ισόποση πίστωση, από τον Κ.Α.  εξόδων 02.90.9111 με τίτλο
«Αποθεματικό»

 Δημιουργία  νέου  Κ.Α.  εξόδων  02.15.6699.01  με  τίτλο  «Προμήθεια
ηλεκτρολογικών  υλικών  για  τις  ανάγκες  των  κτιρίων  του  Ν.Π.»  και
ενίσχυσή του με το ποσό των 8.000,00€ μεταφέροντας ισόποση πίστωση, από
τον Κ.Α.  εξόδων 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό»

 Δημιουργία  νέου  Κ.Α.  εξόδων 02.15.6699.02 με  τίτλο  «Προμήθεια  υλικών
ύδρευσης για τις ανάγκες των κτιρίων του Ν.Π.»  και ενίσχυσή του με το
ποσό των 10.000,00€  μεταφέροντας ισόποση πίστωση, από τον Κ.Α.  εξόδων
02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό»

 Δημιουργία νέου Κ.Α. εξόδων 02.15.6699.03 με τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων
για τις ανάγκες των κτιρίων του Ν.Π.»  και ενίσχυσή του με το ποσό των
5.000,00€ μεταφέροντας ισόποση πίστωση, από τον Κ.Α.  εξόδων 02.90.9111
με τίτλο «Αποθεματικό»

 Δημιουργία  νέου  Κ.Α.  εξόδων 02.15.7133 με τίτλο  «Έπιπλα -  Σκεύη»  και
ενίσχυσή του με το ποσό των 14.000,00€ μεταφέροντας ισόποση πίστωση, από
τον Κ.Α.  εξόδων 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό»

 Δημιουργία  νέου  Κ.Α.  εξόδων  02.15.7134  με  τίτλο  «Ηλεκτρονικοί
υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά» και ενίσχυσή
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του με το ποσό των 10.000,00€ μεταφέροντας ισόποση πίστωση, από τον Κ.Α.
εξόδων 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό»

 Δημιουργία νέου Κ.Α. εξόδων 02.15.7135.03 με τίτλο  «Λοιπός εξοπλισμός»
και ενίσχυσή του με το ποσό των 12.750,00€ μεταφέροντας ισόποση πίστωση,
από τον Κ.Α.  εξόδων 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό»

 Δημιουργία  νέου  Κ.Α.  εξόδων  02.15.6262.03  με  τίτλο  «Συντήρηση
περιβάλλοντος χώρου των δομών του Ν.Π.»  και ενίσχυσή του με το ποσό
των 5.000,00€  μεταφέροντας  ισόποση  πίστωση,  από  τον  Κ.Α.   εξόδων
02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό»

 Δημιουργία  νέου  Κ.Α.  εξόδων  02.00.6142.03  με  τίτλο  «Αμοιβή  Ορκωτών
Λογιστών  για  έλεγχο  χρήσης  2012»  και  ενίσχυσή  του  με  το  ποσό  των
3.075,00€  μεταφέροντας ισόποση πίστωση, από τον Κ.Α.  εξόδων 02.90.9111
με τίτλο «Αποθεματικό»

 Δημιουργία νέου Κ.Α. εξόδων 02.15.6615 με τίτλο  «Εκτυπώσεις, εκδόσεις,
βιβλιοδετήσεις»  και  ενίσχυσή  του  με  το  ποσό  των  500,00€  μεταφέροντας
ισόποση πίστωση, από τον Κ.Α.  εξόδων 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό»
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5

ΚΑΕ

ΕΞΟΔΑ
02 882.390,11 -5.000,00 877.390,11

02.00 158.420,41 -3.075,00 155.345,41

02.00.6 144.316,35 -3.075,00 141.241,35

02.00.61 51.500,00 -3.075,00 48.425,00

02.00.614 30.000,00 -3.075,00 26.925,00

02.00.6142 30.000,00 -3.075,00 26.925,00

02.00.6142.03 0,00 5.000,00 5.000,00

02.00.6142.05 5.000,00 -3.075,00 1.925,00

02.10 399.353,78 -97.850,00 301.503,78

02.10.6 314.469,56 -61.100,00 253.369,56

02.10.64 21.900,00 -20.000,00 1.900,00

02.10.648 20.000,00 -20.000,00 0,00

02.10.6481 20.000,00 -20.000,00 0,00

02.10.6481.01 20.000,00 -20.000,00 0,00

02.10.66 47.100,00 -41.100,00 6.000,00

02.10.661 7.100,00 -4.100,00 3.000,00

02.10.6611 100,00 -100,00 0,00

02.10.6612 7.000,00 -4.000,00 3.000,00

02.10.663 12.500,00 -12.500,00 0,00

02.10.6631 5.500,00 -5.500,00 0,00

02.10.6634 7.000,00 -7.000,00 0,00

02.10.665 1.500,00 -1.500,00 0,00

02.10.6654 1.500,00 -1.500,00 0,00

02.10.6654.01 1.500,00 -1.500,00 0,00

02.10.669 23.000,00 -23.000,00 0,00

02.10.6699 23.000,00 -23.000,00 0,00

02.10.6699.01 8.000,00 -8.000,00 0,00

02.10.6699.02 10.000,00 -10.000,00 0,00

02.10.6699.03 5.000,00 -5.000,00 0,00

02.10.7 38.000,00 -36.750,00 1.250,00

02.10.71 38.000,00 -36.750,00 1.250,00

02.10.713 38.000,00 -36.750,00 1.250,00

02.10.7133 14.000,00 -14.000,00 0,00

02.10.7134 10.000,00 -10.000,00 0,00

02.10.7135 14.000,00 -12.750,00 1.250,00

02.15 290.653,77 101.350,00 392.003,77

02.15.6 200.400,00 64.600,00 265.000,00

02.15.62 135.900,00 3.000,00 138.900,00

02.15.626 135.900,00 3.000,00 138.900,00

02.15.6262 5.000,00 3.000,00 8.000,00

02.15.6262.02 5.000,00 -2.000,00 3.000,00

02.15.6262.03 0,00 5.000,00 5.000,00

02.15.64 64.500,00 20.000,00 84.500,00

02.15.648 0,00 20.000,00 20.000,00

02.15.6481 0,00 20.000,00 20.000,00

02.15.6481.01 0,00 20.000,00 20.000,00

02.15.66 0,00 41.600,00 41.600,00

02.15.661 0,00 4.600,00 4.600,00

02.15.6611 0,00 100,00 100,00

02.15.6612 0,00 4.000,00 4.000,00

02.15.6615 0,00 500,00 500,00

02.15.663 0,00 12.500,00 12.500,00

02.15.6631 0,00 5.500,00 5.500,00

02.15.6634 0,00 7.000,00 7.000,00

02.15.665 0,00 1.500,00 1.500,00

02.15.6654 0,00 1.500,00 1.500,00

02.15.6654.01 0,00 1.500,00 1.500,00

02.15.669 0,00 23.000,00 23.000,00

02.15.6699 0,00 23.000,00 23.000,00

02.15.6699.01 0,00 8.000,00 8.000,00

02.15.6699.02 0,00 10.000,00 10.000,00

02.15.6699.03 0,00 5.000,00 5.000,00

02.15.7 8.000,00 36.750,00 44.750,00

02.15.71 8.000,00 36.750,00 44.750,00

02.15.713 8.000,00 36.750,00 44.750,00

02.15.7133 0,00 14.000,00 14.000,00

02.15.7134 0,00 10.000,00 10.000,00

02.15.7135 8.000,00 12.750,00 20.750,00

02.15.7135.03 0,00 12.750,00 12.750,00

02.90 13.962,15 -5.425,00 8.537,15

02.90.9 13.962,15 -5.425,00 8.537,15

02.90.91 13.962,15 -5.425,00 8.537,15

02.90.911 13.962,15 -5.425,00 8.537,15

02.90.9111 13.962,15 -5.425,00 8.537,15

Τε λε υτ αίος  
Διαμορφωμέ νος  
Προϋπολογισμός

Ποσό 
Αναμόρφωσης

Διαμορφωμέ νος  Προϋπολογισμός  
(με τ ά  τ ην αναμόρφωση)

ΑΔΑ: ΨΨΜ1ΟΚ9Λ-ΔΙΩ



Παρακαλώ να προβείτε στη σύνταξη της εισηγητικής έκθεσης για την τροποποίηση
του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τανάγρας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψη:
Την εισήγηση του Προέδρου 
Τις διατάξεις της παρ. 1α, του άρθρου 103, του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α/2010), & του άρθρου
240, του Ν.3463/2006.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ο μ ό φ ω ν α

     Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την (2η)  τροποποίηση του προϋπολογισμού του
Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τανάγρας  οικονομικού έτους 2016 όπως αναφέρεται αναλυτικά στο
εισηγητικό της παρούσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. Αριθµ       67   / 201  6
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

  Ο Πρόεδρος
   Γκίνης  Ιωάννης  

     ΤΑ ΜΕΛΗ                                                            
Χαρίσης Ξενοφών                                                              
Γραμματικόπουλος Μιχαήλ                                  
Καμπιώτου-Λιάπη Γεωργία
Καββά Βασιλική                                                            
Αικατερίνης Αθανάσιος
Καλύβα Παναγιώτα
Πέτρου Χρήστος         
Κουρουτός  Μιχάλης 
Δριχούτης Διομήδης
Αναστασίου Κων/νος      
                                                                                                
                                                                  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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