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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 23η του µήνα Ιουλίου του έτους 2013 και
ώρα 13.00 µµ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
∆ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος του
∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ. 329/2013
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 10/7/2013.
Προς
τούτο
συντάχθηκε το
παρόν αποδεικτικό από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.
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Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
19/10-7-2013
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αριθ. Πρωτ.:19368/23-7-2013

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΘΕΜΑ
Έγκριση της 7ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας οικ.
έτους 2013 και τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 10η του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα
7:00 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ.17761/5-7-2013 έγγραφη
πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύµφωνα µε τους
ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αγραφιώτου Ελένη

16) Τσιούκης Λάµπρος

1) Αρβανιτάκου Σοφία

2) Αναστασίου Απόστολος

17) Γεννάδιος Ιωάννης

2) Ζορµπάς Ιωάννης

3) Γούλας Σωτήριος

18) Καρκαλέτση Θεοδώρα

3) Παπαγεωργίου Σταύρος

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

19) Ντελής Ιωάννης

4) Χλαπάνας Ηλίας

5) Καραγιάννης Νικόλαος

20) Ντούρλιας ∆ηµήτριος

5) Βερίλλης ∆οµήνικος

6) Κατσιαβάρας Θωµάς

21) Σουφλάκος Βασίλειος

6) Γιοβάνης Γεώργιος

7) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος

22) Τσίπρας Εµµανουήλ

7) Τσαντήλας Βασίλειος

8) Κωτούλας Φίλιππος

23) Μακροστέργιος Αθανάσιος

8) Χάρµπας Θωµάς

9) Μαρκινός Αθανάσιος

24) Παπαδηµητρίου Φώτιος

10) Μουζιούρας Νικόλαος

25) Αρχοντής ∆ηµήτριος

11) Μπατζιάκας Βασίλειος
12) Μπουραζάνης Αθανάσιος
13) Νασιάκου Αλεξάνδρα
14) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος
15) Σούφλα Ουρανία
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33
µελών, παρόντες ήταν 25), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος,
σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού
Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης,
παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.

--------------------------Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε έγκριση της
7ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας οικ. έτους 2013 και τροποποίηση
τεχνικού προγράµµατος και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την υπ΄ αριθµ. 280/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εισηγείται
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς έγκριση την 7η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου
οικ. έτους 2013
2. Τη σχετική εισήγηση του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών κ. Στ. Παπαγεωργίοιυ.
3. Την προτεινόµενη 7η αναµόρφωση του προϋπολογισµού
4. Τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων & Κοινοτήτων» και του
άρθρου 266 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»
5. Τις τοποθετήσεις, απόψεις, των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα
πρακτικά της συνεδρίασης.
6.Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία υπέρ της έγκρισης της 7ης
αναµόρφωσης του προϋπολογισµού ψήφισαν όλοι οι παρόντες δηµοτικοί σύµβουλοι πλην
του κου Σουφλάκου ο οποίος ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία

Α. Εγκρίνει την 7η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού
έτους 2013, ως εξής:
1. Αποδοχή επιπλέον ποσού 3.460,00 € & ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδου: 1312.0000 µε
τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων» (141.340,00 + 3.460,00 =
144.800,00€) & µεταφορά του µέσω αποθεµατικού στον Κ.Α. Εξόδου: 00-6711.0002 µε
τίτλο: «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για συντηρήσεις και επισκευές σχολικών κτιρίων
(141.340,00 έτους 2013 + 3.460,00 έτους 2013 + 66.849,57 Χ.Υ.). Βάσει της αρ. πρωτ.
24841/18-6-2013 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ο ∆ήµος µας έλαβε το ποσό των
144.800,00 € (Αναγγελία πίστωσης:84249/25-6-2013), ποσό το οποίο ξεπερνά το ποσό που
είχε εγγραφεί αρχικά στον Προϋπολογισµό κατά το ποσό των 3.460,00 € (Προϋπολογισµός
στον Κ.Α.:1312.0000: 141.340,00 – Εισπράξεις: 144.800,00 = - 3.460,00 €).
2. Ενίσχυση του Κ.Α.:10-6255.0001 µε τίτλο: «Λοιπά ασφάλιστρα» µε το ποσό των
2.000,00 € (16.000,00 + 2.000,00 =18.000,00 €) µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση από
το Αποθεµατικό Κ.Α.: 9111.0000.
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3. Μεταφορά ποσού 4.921,00 € από τον Κ.Α.:80-8123.0000 µε τίτλο: «Μελέτες,
Έρευνες πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες» στο αποθεµατικό, Κ.Α.:9111.0000.
Το παραστατικό: Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 574/31-12-2012 µε δικαιούχο τον
Καναβό ∆ηµήτριο, µε αιτιολογία: «Αποζηµίωση θιγόµενου δηµότη από ρυµοτοµία» και
ποσού 4.921,00 είναι περασµένο δύο φορές εκ παραδροµής (Απόφαση ∆ηµαρχιακής
Επιτροπής 921/15-12-2009 στον Κ.Α.:80-8315.0000 και µε δικαιούχο & αιτιολογία τα ίδια) .
Συνεπώς, διαγράφουµε από τον 80-8123.0000 το παραστατικό: Απόφαση Οικονοµικής
Επιτροπής 574/31-12-2012 το οποίο είναι περασµένο δύο φορές µέσα στη χρήση 2013.
4. Μεταφορά ποσού 3.339,00 € από τον Κ.Α.:80-8123.0000 µε τίτλο: «Μελέτες,
Έρευνες πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες» στο αποθεµατικό, Κ.Α.:9111.0000.
Το παραστατικό: Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 516/31-12-2012 µε δικαιούχο την
Ράµµου Παναγιώτα, µε αιτιολογία: «Αποζηµίωση λόγω ρυµοτοµία» και ποσού 3.339,00 είναι
περασµένο δύο φορές εκ παραδροµής (Απόφαση ∆ηµαρχιακής Επιτροπής 15/11-1-2010
στον Κ.Α.:80-8315.0000 και µε δικαιούχο & αιτιολογία τα ίδια) . Συνεπώς, διαγράφουµε
από τον 80-8123.0000 το παραστατικό: Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 516/31-12-2012
το οποίο είναι περασµένο δύο φορές µέσα στη χρήση 2013.
5. Ενίσχυση του Κ.Α.:15-6021.0001 µε το ποσό των 20.000,00 € (965.000,00 +
20.000,00 = 985.000,00) µε τίτλο: «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου
χρόνου (καθαρίστριες σχολείων) της Υπηρεσίας Πολιτισµού, Αθλητισµού & Κοινωνικής
Πολιτικής, µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση από το Αποθεµατικό, Κ.Α.: 9111.0000.
6. Ενίσχυση του Κ.Α.:40-6021.0001 µε το ποσό των 8.700,00 € (95.000,00 + 8.700,00
= 103.700,00) µε τίτλο: «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου της
Υπηρεσίας Πολεοδοµίας, µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση από το Αποθεµατικό, Κ.Α.:
9111.0000.
7. Ενίσχυση του Κ.Α.:30-6021.0001 µε το ποσό των 3.000,00 € (380.000,00 + 3.000,00
= 383.000,00) µε τίτλο: «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου της
Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων, µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση από το Αποθεµατικό,
Κ.Α.: 9111.0000.
8. Εγγραφή νέας πίστωσης εξόδου στον Κ.Α.:10-6265.0004 µε το ποσό των 8.000,00 €
µε τίτλο: «Συντήρηση & επισκευή κλιµατιστικών» µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση από το
Αποθεµατικό, Κ.Α.: 9111.0000.
9. Ενίσχυση του Κ.Α.:80-8116.0000 µε το ποσό των 1.288,71€ (255.182,80 + 1288,71=
256.471,51€) µε τίτλο: «∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων» µεταφέροντας αντίστοιχη
πίστωση από το Αποθεµατικό, Κ.Α.:9111.0000. Η ενίσχυση αυτή γίνεται προκειµένου να
περαστεί το παραστατικό: Νο 115/5-11-2009 µε ∆ικαιούχο την Χούµου ∆άφνη του
∆ηµητρίου και ποσού 1.288,71 €, το οποίο δεν περάστηκε στο σύστηµα εκ παραδροµής.
10. Ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης εξόδου του Κ.Α.:80-8117.0000 µε τίτλο:
«Οφειλές εισφορών προς ∆.Ο.Υ. (από Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών που δεν αποδόθηκαν τα
προηγούµενα έτη και έγινε ρύθµιση) και ασφαλιστικά ταµεία (οφειλή προς ΙΚΑ και έγινε
ρύθµιση)» µε το ποσό των 42.830,96 € (595.000,00+42.830,96= 637.830,96 €)
µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση από το αποθεµατικό (9111.0000).
11. Ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης εξόδου του Κ.Α.:00-6116.0000 µε τίτλο:
«Αµοιβές δικαστικών επιµελητών» µε το ποσό των 3.500,00 € (2.000,00+3.500,00=
5.500,00 €) µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση από το αποθεµατικό (9111.0000).
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12. Ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης εξόδου του Κ.Α.:30-7323.0017 µε τίτλο:
«Ολοκλήρωση παρεµβάσεων στο οδικό δίκτυο Καρδίτσας (ΣΑΤΑ ΠΟΕ)» µε το ποσό των
6.458,35 € προερχόµενο από ΣΑΤΑ 2013 (17.620,81 ΣΑΤΑ ΠΟΕ + 6.458,35 ΣΑΤΑ
2013= 24.079,16 €) (για την εξόφληση του 5ου & τελικού λογαριασµού του έργου αυτού)
µεταφέροντας µέσω αποθεµατικού αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α. Εξόδου:307336.0027 µε τίτλο: «Αποκατάσταση και προστασία γέφυρας Μαυρονερίου στην Τ.Κ.
Καλλιφωνίου (ΣΑΤΑ 2013)» (50.000,00-6.458,35 =43.541,65 €). Μετά από δηµοπρασία
που έγινε στον Κ.Α.:30-7336.0027 για το έργο: «Αποκατάσταση και προστασία γέφυρας
Μαυρονερίου στην Τ.Κ. Καλλιφωνίου (ΣΑΤΑ 2013)» µε συνολικό ποσό 50.000,00 € από
ΣΑΤΑ 2013, υπήρξε έκπτωση 35,85%.
13. Εγγραφή νέας πίστωσης εσόδου στον Κ.Α.:0715.0000 µε τίτλο: «Τέλος διαφήµισης της
κατηγορίας ∆ του άρθρου 15 του Β∆ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν.2880/2001)» µε το ποσό
των 35.740,30 € µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α. εσόδου:0462.0000 µε
τίτλο: «Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5, Ν.1900/90)» (107.246,00 – 35.740,30= 71.505,70 €).
Βάσει της αρ. πρωτ. 29793/11-2-2013 Αναγγελίας πίστωσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων βεβαιώθηκε & εισπράχθηκε το ποσό των 35.740,30€
στον Κ.Α.:0715.0000. Η αναµόρφωση αυτή γίνεται από παρόµοιο κωδικό εσόδου
προκειµένου το άθροισµα των ποσών που εγγράφτηκαν στον Προϋπολογισµό 2013 να µην
υπερβαίνει το άθροισµα των εισπραχθέντων 2012 περισσότερο από το 30%, των κωδικών
που βρίσκονται στον περιορισµό αυτό, σύµφωνα µε την αρ. πρωτ. Οικ. 47490/18-12-2012,
άρθρο. 5 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Οικονοµικών .
14. Εγγραφή νέας πίστωσης εσόδου στον Κ.Α.:1319.0023 µε τίτλο: «Έσοδο για την
υλοποίηση του Πρ/τος ΤΟΠΣΑ- Ένταξη της πράξης «∆ηµιουργία συνθηκών απασχόλησης και
µόνιµης εγκατάστασης-κατοικίας στην περιοχή παρέµβασης» στο Επιχειρησιακό Πρ/µα
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007-2013» και ποσού 800,00, µεταφέροντας
αντίστοιχη πίστωση µέσω αποθεµατικού σε νέο κωδικό εξόδου Κ.Α.:15-6474.0002 µε
αιτιολογία: «∆απάνες για την υλοποίηση του Πρ/τος ΤΟΠΣΑ (∆απάνες δηµοσίευσης και
∆απάνες Ηµερίδων)». Βάσει της αρ. πρωτ. 780/20-2-2013 της Απόφασης του
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για ένταξη της παραπάνω πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού».
15. Εγγραφή νέας πίστωσης εξόδου στον Κ.Α.:15-6474.0003 µε τίτλο: «Υλοποίηση
προγραµµάτων µαζικού Αθλητισµού περιόδου 2009-2010- Έξοδα διοίκησης και συµµετοχής
του ∆ήµου (µε Φ.Π.Α.)» µε το ποσό των 12.231,48 € µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση
από το αποθεµατικό (9111.0000). Βάσει της αρ. Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Καρδίτσας 74/26-2-2010 ανατέθηκε στην ΑΝ.ΚΑ. η υλοποίηση του Πρ/τος Μαζικού
Αθλητισµού περιόδου 2009-2010.
16. Ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης εξόδου του Κ.Α.:10-6278.0001 µε τίτλο: «Αµοιβή
security για τη φύλαξη του Κοινοτικού ξενώνα Μητρόπολης» µε το ποσό των 5.000,00 €
(5.000,00 + 5.000,00= 10.000,00 €) µεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση από το
αποθεµατικό (9111.0000).
17. Εγγραφή νέων πιστώσεων στους παρακάτω κωδικούς:
- στον Κ.Α.:20-6051.0005 µε τίτλο: «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΒΑΡΕΩΝ ΤΕΑ∆Υ
(ΤΑ∆ΚΥ)» της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού µε το ποσό των 3.500,00 €.
- στον Κ.Α.:30-6051.0008 µε τίτλο: «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΒΑΡΕΩΝ ΤΕΑ∆Υ
(ΤΑ∆ΚΥ)» της υπηρεσίας Τεχνικών Έργων µε το ποσό των 55,00 €.
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- στον Κ.Α.:45-6051.0002 µε τίτλο: «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΒΑΡΕΩΝ ΤΕΑ∆Υ
(ΤΑ∆ΚΥ)» της υπηρεσίας Νεκροταφείων µε το ποσό των 55,00 €.
µεταφέροντας συνολική πίστωση ποσού 3.610,00 € από το αποθεµατικό (9111.0000)
18. Εγγραφή νέας πίστωσης εσόδου µε το ποσό των 9.575,00 € στον Κ.Α.:4131.0044 µε
τίτλο: «Εισφορά υπέρ ΒΑΡΕΑ ΤΕΑ∆Υ (ΤΑ∆ΚΥ)», η οποία µέσω αποθεµατικού µεταφέρεται
στον Κ.Α. εξόδου:80-8231.0045 µε τίτλο: «Απόδοση εισφορών υπέρ ΒΑΡΕΑ ΤΕΑ∆Υ
(ΤΑ∆ΚΥ)».
Το αποθεµατικό διαµορφώνεται στο ποσό των: 15.036,54 €, ποσό µικρότερο του 5%
των Τακτικών Εσόδων του Προϋπολογισµού έτους 2013.

Β. Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2013, ως
εξής:
Με δεδοµένες τις ανάγκες του ∆ήµου Καρδίτσας αλλά και τη δυνατότητα διάθεσης των
αντίστοιχων πιστώσεων από ΣΑΤΑ έτους 2013 , αποµειώνονται κωδικοί έργων µε
χρηµατοδότηση από Σ.Α.Τ.Α. έτους 2013 και το προκύπτον ποσό διατίθεται εξ’ ολοκλήρου
για τη χρηµατοδότηση έργων όπως περιγράφεται στη συνέχεια.
Μείωση κωδικού
Το εγγεγραµµένο έργο µε Κ.Α. 30-7336.0027 και τίτλο «Αποκατάσταση και προστασία
γέφυρας Μαυρονερίου στην Τ.Κ. Καλλιφωνίου» µειώνεται κατά το ποσό των 6.458,35 €
που προέρχεται από ΣΑΤΑ 2013 λόγω δηµοπράτησης του εν λόγω έργου. Το εναποµείναν
ποσό των 43.541,65 € που αποµένει στον εν λόγω κωδικό έργο, υπερκαλύπτει τις ανάγκες
χρηµατοδότησης του έργου.
Αύξηση κωδικού σε αντιστοίχιση µε τις µειώσεις
Το ως άνω ποσό που προκύπτει από µείωση του κωδικού 30-7336.0027 µεταφέρεται εξ’
ολοκλήρου για την κάλυψη επενδυτικών δραστηριοτήτων του ∆ήµου ως εξής:
Στο εγγεγραµµένο έργο µε Κ.Α. 30-7323.0017 και τίτλο: «Ολοκλήρωση παρεµβάσεων στο
οδικό δίκτυο Καρδίτσας (ΣΑΤΑ ΠΟΕ)» αυξάνεται το διατιθέµενο ποσό κατά 6.458,35 € που
προέρχεται από ΣΑΤΑ έτους 2013, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες εξόφλησης του
έργου. Το νέο διατιθέµενο ποσό ανέρχεται στο ποσό των 24.079,16 € που προέρχεται κατά
17.620,81 € από ΣΑΤΑ Π.Ο.Ε. και κατά 6.458,35 € από ΣΑΤΑ έτους 2013.
Μειοψήφησε ο δηµοτικός σύµβουλος κος Σουφλάκος ο οποίος ψήφισε ΛΕΥΚΟ.
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 329/2013
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές
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