
 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 12η του µηνός Ιουνίου του έτους 2014 
και ώρα 10:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο 
µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ. 
257/2014 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε 
στη συνεδρίαση αυτής στις 11-6-2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
257/2014  

  

  

   
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

19/11-6-2014 
Πρακτικό Συνεδρίασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

 

  

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                  
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                                                
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 
 Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί της 9ης αναµόρφωσης του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας οικ. έτους 2014 . 
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 11η του µηνός Ιουνίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 

13:00 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 14307/5-6-2014 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύµφωνα µε τους 

ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας.  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος  1) Αναστασίου Απόστολος, Τακτικό µέλος 

2) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος  2) Καραγιάννης  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 

3) Κωτούλας  Φίλιππος, Τακτικό Μέλος  3) Μουζιούρας  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 

4) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος  4) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος 

5) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Αναπλ. Μέλος  5) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος 

6) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπλ. Μέλος  Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

           

            Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,  

παρόντες ήταν οι 6 , οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 

75 του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος») εισέρχεται στη συζήτηση του 

αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 



 

 

  Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου  Καρδίτσας µε την υπ'αριθµ. 256/2014 απόφασή της 
οµόφωνα ενέκρινε τη συζήτηση του εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος σχετικά µε εισήγηση 
προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί της 9ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου 
Καρδίτσας οικ. έτους 2014 και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1) Τη σχετική εισήγηση του προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής και Αντιδηµάρχου 
Οικονοµικών κ. Στ. Παπαγεωργίου  
 
2) Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2014, ο οποίος ψηφίστηκε 
µε την υπ'αριθµ. 703/2013 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 

3)  Τις διατάξεις του άρθρου 72  Ν. 3852/2010. 
 
4)  Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής. 

                                             

Αποφάσισε οµόφωνα 

 

   Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, προς έγκριση, την 9η αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2014, που έχει ως ακολούθως: 

 

                  Α.    9η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 
1. Αποδοχή ποσού 46.500,00 €, το οποίο µε την προµήθεια υπέρ Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 

διαµορφώνεται στο ποσό των 46.430,25 € και εγγραφή ανάλογης πίστωσης στον Κ.Α. εσόδου: 

1213.0003 µε τίτλο: «Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2014 (ΣΑΤΑ 2014) », βάσει της αρ.πρωτ. 

10854/17-4-2014 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Αναγγελία πίστωσης 61371/29-04-2014),  το 

οποίο µέσω αποθεµατικού µεταφέρεται στους παρακάτω κωδικούς εξόδων: 

- ποσό 12.430,25 € στον Κ.Α.:35-6262.0012 µε τίτλο: «Καθαρισµός χόρτων, αποψίλωση 

περιφερειακά των Τ.Κ. & ∆.Κ. της ∆.Ε. Καρδίτσας και καθαρισµός αλσυλλίων προς 

αποφυγή πυρκαγιών». 

- Ποσό 6.000,00 € στον Κ.Α.:35-6262.0013 µε τίτλο: «Καθαρισµός χόρτων, αποψίλωση 

περιφερειακά των Τ.Κ. & ∆.Κ. της ∆.Ε. Μητρόπολης και καθαρισµός αλσυλλίων προς 

αποφυγή πυρκαγιών». 

- Ποσό 4.000,00 € στον Κ.Α.:35-6262.0014 µε τίτλο: «Καθαρισµός χόρτων, αποψίλωση 

περιφερειακά των Τ.Κ. & ∆.Κ. της ∆.Ε. Ιτάµου και καθαρισµός αλσυλλίων προς αποφυγή 

πυρκαγιών». 

- Ποσό 4.000,00 € στον Κ.Α.:35-6262.0015 µε τίτλο: «Καθαρισµός χόρτων, αποψίλωση 

περιφερειακά των Τ.Κ. & ∆.Κ. της ∆.Ε. Καλλιφωνίου και καθαρισµός αλσυλλίων προς 

αποφυγή πυρκαγιών». 

- Ποσό 4.000,00 € στον Κ.Α.:35-6262.0016 µε τίτλο: «Καθαρισµός χόρτων, αποψίλωση 

περιφερειακά των Τ.Κ. & ∆.Κ. της ∆.Ε. Κάµπου και καθαρισµός αλσυλλίων προς αποφυγή 

πυρκαγιών». 

- Ποσό 8.000,00 € στον Κ.Α.:35-6262.0017 µε τίτλο: «Εργασίες καθαρισµού δασικών δρόµων 

∆.Ε. Καλλιφωνίου». 

- Ποσό 8.000,00 € στον Κ.Α.:35-6262.0018 µε τίτλο: «Εργασίες καθαρισµού δασικών δρόµων 

∆.Ε. Ιτάµου». 

- Ποσό 69,75 € στον Κ.Α.:00-6525.0003 µε τίτλο: «Αµοιβές και προµήθειες Τ.Π. & ∆ανείων».  

2. Ενίσχυση του Κ.Α.:00-6715.0001 µε αιτιολογία: «Επιχορήγηση στο ∆ΟΠΑΚ (Νέο ΝΠ∆∆ Καρδίτσας)» 

µε το ποσό των 1.000,00 € (602.000,00+1.000,00=603.000,00) µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση από το 

αποθεµατικό (Κ.Α.:9111.0000). 

3. Εγγραφή νέας πίστωσης στον Κ.Α.:10-6414.0000 µε αιτιολογία: «Μεταφορές εν γένει» µε το ποσό των 

500,00€ µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση από το αποθεµατικό (Κ.Α.:9111.0000). 

4. Ενίσχυση του Κ.Α.:20-6672.0000 µε αιτιολογία: «Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων» µε το ποσό των 

30.000,00€ (35.000,00+30.000,00=65.000,00) µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση µέσω αποθεµατικού 

από τον Κ.Α.:20-6323.0000 µε αιτιολογία: «Λοιπά τέλη κυκλοφορίας» (40.000,00-30.000,00= 

10.000,00). 

5. Ενίσχυση της πίστωσης εσόδου του Κ.Α.:5122.0012 µε τίτλο: «ΣΑΤΑ ΠΟΕ» µε το ποσό των 186.806,92 

€ (Το ποσό που προϋπολογίστηκε στον κωδικό αυτό ήταν 1.392.913,85€,  ενώ το ποσό που βεβαιώθηκε 



 

 

και εισπράχθηκε στον κωδικό αυτό ήταν 1.579.720,77 €), η οποία µέσω αποθεµατικού µεταφέρεται  

στους παρακάτω κωδικούς: 

- ποσό 950,00 € σε εγγραφή νέας πίστωσης στον Κ.Α.:30-7413.0009 µε αιτιολογία: «Πίνακας 

υλοτοµίας έτους 2014 για ατοµικές ανάγκες κατοίκων σε ξυλεία του διακατεχόµενου δάσους 

Αγ. Γεωργίου ∆.Ε. Μητρόπολης» (ΣΑΤΑ ΠΟΕ).  

- ποσό 12.000,00 € σε εγγραφή νέας πίστωσης στον Κ.Α.:30-7336.0015 µε αιτιολογία: 

«Εργασίες καθαρισµού αποστραγγιστικών καναλιών ∆.Ε. Κάµπου» (ΣΑΤΑ ΠΟΕ). 

- ποσό 12.300,00 € σε εγγραφή νέας πίστωσης στον Κ.Α.:30-7324.0003 µε αιτιολογία: 

«Ανάπλαση πεζοδροµίων κεντρικών δρόµων» (ΣΑΤΑ ΠΟΕ). 

- ποσό 15.000,00 € σε εγγραφή νέας πίστωσης στον 30-7135.0011 µε αιτιολογία: «Προµήθεια 

φωτοβολταϊκού συστήµατος για τις ανάγκες λειτουργίας Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη Προδρόµου Τ.Κ. 

Παληουρίου του ∆ήµου Καρδίτσας» (ΣΑΤΑ ΠΟΕ). 

- ποσό 5.000,00 € σε εγγραφή νέας πίστωσης στον 30-7135.0012 µε αιτιολογία: «Προµήθεια 

πληροφοριακών πινακίδων για τις ανάγκες των παιδικών χαρών του ∆ήµου Καρδίτσας» 

(ΣΑΤΑ ΠΟΕ). 

- ποσό 139.056,92 € σε εγγραφή νέας πίστωσης στον Κ.Α.:30-7336.0016 µε αιτιολογία: 

«Συντηρήσεις υποδοµών στο ∆ήµο Καρδίτσας» (ΣΑΤΑ ΠΟΕ). 

- ποσό 2.500,00 € σε ενίσχυση της πίστωσης του Κ.Α.:35-7312.0001 µε αιτιολογία: 

«Εγκατάσταση υπόγειου συστήµατος άρδευσης σε κοινόχρηστους διαµορφωµένους χώρους» 

(ΣΑΤΑ 2014 10.000,00 + 2.500,00 ΣΑΤΑ ΠΟΕ). 

6. Εγγραφή νέας πίστωσης στον Κ.Α. Εσόδου:1328.0019 µε το ποσό των 369.000,00 € και µε αιτιολογία: 

«Έσοδο από Πρ. Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013 (LEADER) για την εκτέλεση του έργου: 

"Αποκατάσταση- επανάχρηση παλαιάς αγροτικής αποθήκης στην ∆.Κ. Καρδιτσοµαγούλας"», βάσει της 

αριθµ. Πρωτ. 7574/08-04-2014 Απόφαση Ένταξης της ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης & τροφίµων, µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση µέσω αποθεµατικού στον 

Κ.Α.:30-7341.0029 µε αιτιολογία: «Αποκατάσταση- επανάχρηση παλαιάς αγροτικής αποθήκης στην 

∆.Κ. Καρδιτσοµαγούλας (Πρ. Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013 (LEADER)).  

7. Εγγραφή νέας πίστωσης στον Κ.Α. Εσόδου:1328.0020 µε το ποσό των 368.000,00 € και µε αιτιολογία: 

«Έσοδο από Πρ. Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013 (LEADER) για την εκτέλεση του έργου: "Αναβάθµιση 

παιδικών χαρών ∆.Ε. Καρδίτσας, Κάµπου, Μητρόπολης & Ιτάµου"», βάσει της αριθµ. Πρωτ. 7574/08-

04-2014 Απόφαση Ένταξης της ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

& τροφίµων, µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση µέσω αποθεµατικού στον Κ.Α.:30-7341.0030 µε 

αιτιολογία: «Αναβάθµιση παιδικών χαρών ∆.Ε. Καρδίτσας, Κάµπου, Μητρόπολης & Ιτάµου" (Πρ. 

Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013 (LEADER)).  

 

Το αποθεµατικό διαµορφώνεται στο ποσό των: 24.374,55 €,  ποσό µικρότερο του 5% των Τακτικών Εσόδων του 

Προϋπολογισµού έτους 2014. 

 

        Β΄    ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

Εγγράφονται δυο νέα έργα, για τα οποία εξασφαλίστηκε χρηµατοδότηση από το Ε.Π. Αγροτικής Ανάπτυξης της 

Ελλάδας 2007-2013 (LEADER), όπως παρακάτω: 

• Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α.  30-7341.0029 και τίτλο «Αποκατάσταση – επανάχρηση παλαιάς 

αγροτικής αποθήκης στην ∆.Κ. Καρδιτσοµαγούλας» µε το ποσό των 369.000,00 € που προέρχεται από πόρους 

του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (LEADER). 

• Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α. 30-7341.0030 και τίτλο «Αναβάθµιση παιδικών χαρών ∆.Ε. Καρδίτσας, 

Κάµπου, Μητρόπολης, Ιτάµου» µε το ποσό των 368.000,00 € που προέρχεται από πόρους του Προγράµµατος 

Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (LEADER). 

 

Από την αύξηση του διατιθέµενου ποσού κατά 186.806,92 € στον Κ.Α. 5122.0012 που αφορά τις διαθέσιµες 

πιστώσεις από ΣΑΤΑ παρελθόντων ετών για επενδυτικές δραστηριότητες, το ποσό που προκύπτει διατίθεται 

αποκλειστικά για κάλυψη αναγκών έργων και επενδύσεων ως ακολούθως: 

• Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α. 30-7413.0009 και τίτλο «Πίνακας υλοτοµίας έτους 2014 για ατοµικές 

ανάγκες κατοίκων σε ξυλεία του διακατεχόµενου δάσους Αγίου Γεωργίου ∆.Ε.Μητρόπολης» µε το ποσό των 

950,00 € που προέρχεται από ΣΑΤΑ ΠΟΕ. 

• Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α. 30-7336.0015 και τίτλο «Εργασίες καθαρισµού αποστραγγιστικών 

καναλιών ∆.Ε.Κάµπου» µε το ποσό των 12.000,00 € που προέρχεται από ΣΑΤΑ ΠΟΕ. 



 

 

• Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α. 30-7324.0003 και τίτλο «Ανάπλαση πεζοδροµίων κεντρικών δρόµων» µε 

το ποσό των 12.300 € που προέρχεται από ΣΑΤΑ ΠΟΕ. Το παραπάνω ποσό αφορά στην εξόφληση της 4
ης

 

εντολής πληρωµής του έργου. 

• Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α. 30-7135.0011 και τίτλο «Προµήθεια φωτοβολταϊκού συστήµατος για τις 

ανάγκες λειτουργίας Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη Προδρόµου Τ.Κ.Παληουρίου του ∆ήµου Καρδίτσας» µε το ποσό των 

15.000,00 € που προέρχεται από ΣΑΤΑ ΠΟΕ.  

• Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α. 30-7135.0012 και τίτλο «Προµήθεια πληροφοριακών πινακίδων για τις 

ανάγκες των παιδικών χαρών του ∆ήµου Καρδίτσας» µε το ποσό των 5.000,00 € που προέρχεται από ΣΑΤΑ 

ΠΟΕ. 

• Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α. 30-7336.0016 και τίτλο «Συντηρήσεις υποδοµών στο ∆ήµο Καρδίτσας» 

µε το ποσό των 139.056,92 € που προέρχεται από ΣΑΤΑ ΠΟΕ. 

• Αυξάνεται κατά το ποσό των 2.500,00 € το διατιθέµενο ποσό στον κωδικό έργου µε Κ.Α. 35-7312.0001 και τίτλο 

«Εγκατάσταση υπόγειου συστήµατος άρδευσης σε κοινόχρηστους διαµορφωµένους χώρους» που προέρχεται από 

ΣΑΤΑ ΠΟΕ. Το νέο διατιθέµενο ποσό ανέρχεται σε 12.500,00 €. 

 

Τέλος, εγγράφονται νέοι κωδικοί έργων που αφορούν στην κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας µετά την 

επιχορήγηση του ∆ήµου Καρδίτσας µε το ποσό των 46.430,25 €, που κατανέµεται στους παρακάτω κωδικούς: 

• Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α.:35-6262.0012 και τίτλο «Καθαρισµός χόρτων, αποψίλωση περιφερειακά 

των Τ.Κ. & ∆.Κ. της ∆.Ε. Καρδίτσας και καθαρισµός αλσυλλίων προς αποφυγή πυρκαγιών» µε το ποσό των 

12.430,25 € που προέρχεται από «Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2014 (ΣΑΤΑ 2014)». 

• Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α.:35-6262.0013 και τίτλο «Καθαρισµός χόρτων, αποψίλωση περιφερειακά 

των Τ.Κ. & ∆.Κ. της ∆.Ε. Μητρόπολης και καθαρισµός αλσυλλίων προς αποφυγή πυρκαγιών» µε το ποσό των 

6.000,00 € που προέρχεται από «Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2014 (ΣΑΤΑ 2014)». 

• Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α.:35-6262.0014 και τίτλο «Καθαρισµός χόρτων, αποψίλωση περιφερειακά 

των Τ.Κ. & ∆.Κ. της ∆.Ε. Ιτάµου και καθαρισµός αλσυλλίων προς αποφυγή πυρκαγιών» µε το ποσό των 4.000,00 

€ που προέρχεται από «Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2014 (ΣΑΤΑ 2014)». 

• Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α.:35-6262.0015 και τίτλο «Καθαρισµός χόρτων, αποψίλωση περιφερειακά 

των Τ.Κ. & ∆.Κ. της ∆.Ε. Καλλιφωνίου και καθαρισµός αλσυλλίων προς αποφυγή πυρκαγιών» µε το ποσό των 

4.000,00 € που προέρχεται από «Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2014 (ΣΑΤΑ 2014)». 

• Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α.:35-6262.0016 και τίτλο «Καθαρισµός χόρτων, αποψίλωση περιφερειακά 

των Τ.Κ. & ∆.Κ. της ∆.Ε. Κάµπου και καθαρισµός αλσυλλίων προς αποφυγή πυρκαγιών» µε το ποσό των 

4.000,00 € που προέρχεται από «Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2014 (ΣΑΤΑ 2014)». 

• Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α.:35-6262.0017 και τίτλο «Εργασίες καθαρισµού δασικών δρόµων ∆.Ε. 

Καλλιφωνίου» µε το ποσό των 8.000,00 € που προέρχεται από «Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2014 (ΣΑΤΑ 

2014)». 

• Εγγράφεται νέος κωδικός έργου µε Κ.Α.:35-6262.0018 και τίτλο «Εργασίες καθαρισµού δασικών δρόµων ∆.Ε. 

Ιτάµου» µε το ποσό των 8.000,00 € που προέρχεται από «Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2014 (ΣΑΤΑ 

2014)». 

 

 

 

 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
257/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

Καρδίτσα ........... 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 


