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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

της 10ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 

την 15Απριλίου 2020 

 

Σήμερα, 15 Απριλίου 2020, ημέρα Μ.Τετάρτη και ώρα 11:30 πραγματοποιήθηκε δια 

περιφοράς (ΠΝΠ ΦΕΚ55/11-3-2020) η 10
η
 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, ύστερα από την 1548 /10-4-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, 

που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στη Δήμαρχο, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 

Επιβεβαιώνεται η ελάχιστη απαιτούμενη συμμετοχή των μελών, δεδομένου ότι σε 

σύνολο 17 μελών δήλωσαν τη συμμετοχή τους 15 μέλη.  

 

   ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                            ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ    

1.Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας                  1.Δημήτριος Ν. Μουζάκης 

2.Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας              2.Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος                        

3.Θεόδωρος Ι. Καμίλης                         

4.Γεώργιος Χ. Βουτσινάς                   (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

5.Αντώνιος Ν.Λουρής      

6.Ιωάννης Θ. Ζιώγας                      

7.Μαρία Μ. Πατηνιώτη                         

8.Στυλιανή Ε. Δεμένεγα      

9.Νικόλαος Β. Δεμένεγας     

10.Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη     

11.Αντώνιος Α. Πατηνιώτης     

12.Δήμητρα Αλ. Κορασίδη       

13.Στυλιανός Γ. Γκρέκας   

14.Μουζάκη Αντ. Σώζα 

15.Βασίλειος Στ.  Βαλεράς 
 

 

 

Στη συνεδρίαση δηλώνει συμμετοχή η Δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου. 

Στη συνεδρίαση δεν δήλωσαν συμμετοχή οι Πρόεδροι των δύο Κοινοτήτων, Ιουλίδας, 

και Κορησσίας. 

Ο συντονισμός της διαδικασίας για τη λήψη αποφάσεων για την συγγραφή του 

συνοπτικού πρακτικού έγινε από τη δημοτική υπάλληλος κα. Μαριάννα Μωραΐτη. 
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Σημείωση: Η δήλωση συμμετοχής στη συνεδρίαση έγινε με μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ή/και τηλεφωνικά.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

10
ης

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 15/4/2020 
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1548/10-4-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 

 

Θέμα 1
ο
: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή καταβολής δημοτικών 

τελών από τις πληγείσες επιχειρήσεις.. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Τζουβάρας] 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η δήλωση ψήφου ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ/ΠΑΡΩΝ για τα θέματα της συνεδρίασης έγινε με μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και προφορικά μετά από τηλεφωνική επικοινωνία. 
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Θέμα : Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξης 

ως κατεπείγοντα, προς συζήτηση (άρθρο 67-π7). 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Θεόδωρος Καμίλης εισηγείται το χαρακτηρισμό θέματος ως 

κατεπείγον εκτός ημερησίας διάταξης, ως εξής: 

«Στην παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του 

Ν.4555/18 ορίζονται τα εξής: 

«7. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη 

αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική 

επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό 

συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση εισήγηση του 

προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς 

συζήτηση, με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι 

γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση 

γι' αυτό πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά 

προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των 

παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.» 

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως καταρτίστηκε από τον Πρόεδρο  είναι 

τα εξής :  

Θέμα 1
ο 

: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή καταβολής δημοτικών 

τελών από τις πληγείσες επιχειρήσεις. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Τζουβάρας] 
 

Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρώ ότι είναι κατεπείγον να 

συζητηθεί κατά προτεραιότητα και είναι το εξής : 

Έγκριση της 4
ης 

 Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2020 Δήμου Κέας.  
 

Η οικονομική επιτροπή με την υπ΄αριθμ. 58/2020 (ΑΔΑ: Ω3ΗΔΩΕΔ-25Φ) απόφασή της 

ενέκρινε : 

Την πρόσληψη ενός (1) Ηλεκτρολόγου ΔΕ για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, 

με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι : 

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 24 της από 14-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α64/14-3-

2020) εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς 

κορωνοϊου COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού 

Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει του έξι (6) μήνες 

από την  έναρξη ισχύος της παρούσας, οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που 

συνάπτουν οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα 

Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’143) και της περ. 

ιε΄της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 (Α΄234), μπορεί να έχουν διάρκεια έως 

τέσσερις (4) μήνες. 

Επειδή οι εγγεγραμμένες πιστώσεις για την κάλυψη της μισθοδοσίας του υπό 

πρόσληψη υπαλλήλου δεν επαρκούν, κρίνεται απαραίτητη η αναμόρφωση του Π/Υ.  και 

σύμφωνα πάλι με την ίδια παρ. του άρθρου 24 της από 14/3/2020 ΠΝΠ ΦΕΚ Α64/14-3-

2020) 
…..Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την 

ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η 
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οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην 

πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του. Για το προσωπικό της παρούσας δεν 

εφαρμόζεται το άρθρο 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55).  

 

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά με τη λήψη απόφασης για το 

εκτός ημερήσιας διάταξης ανωτέρω θέμα. 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του : 
-την εισήγηση του προέδρου,  
-την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 , όπως ισχύει 
-το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια 

διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Τη συζήτηση του θέματος : 

Έγκριση της 4
ης 

 Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2020 Δήμου Κέας.  

πριν την έναρξη της λήψης απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω 

της κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για τη λήψη σχετικής απόφασης. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό :  52 /2020 

                    
ΘΕΜΑ 1

ο
 - 

εκτός ημερήσιας διάταξης
 : Έγκριση της 4

ης -
κατεπείγουσας Αναμόρφωσης 

Προϋπολογισμού 2020 Δήμου Κέας.  
 

Ο Αντιδήμαρχος εισηγείται το 1
ο
 - εκτός ημερήσιας διάταξης το οποίο συζητείται 

κατόπιν της υπ΄αριθμ. 52/2020 ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου - ως 

εξής : 
Ο Προϋπολογισμός του Δήμου Κέας για το έτος 2020 ψηφίστηκε με την υπ ‘αριθμ. 

1/2020 απόφαση ΔΣ. 

Η οικονομική επιτροπή με την υπ΄αριθμ. 58/2020 (ΑΔΑ: Ω3ΗΔΩΕΔ-25Φ)  απόφασή 

της ενέκρινε : 

Α. Την έγκριση πρόσληψης ενός (1) Ηλεκτρολόγου ΔΕ για χρονικό διάστημα τεσσάρων 

(4) μηνών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. 
Β. Η δαπάνη για τις αποδοχές του ανωτέρω προσωπικού θα βαρύνει τον Κ.Α 20.6041 

“Αποδοχές έκτακτου προσωπικού” με το ποσό των 4.400,00 € και τον Κ.Α 20.6054 

“Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων” με το ποσό των 1.092,00 €.  

Οι εγγεγραμμένες πιστώσεις στους ανωτέρω Κ.Α. δεν επαρκούν για την κάλυψη της 

μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη υπαλλήλου, και για τον σκοπό αυτό αναμορφώνουμε τον 

Π/Υ ως εξής: 
 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. 
Εγκεκριμένος 

Π/Υ 
Αναμόρφωση 

Τελική 
Διαμόρφωση 

20.6021 
Τακτικές αποδοχές 

(περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, γενικά και ειδικά 

39.360,00 -4.400,00 34.960,00 
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τακτικά επιδόματα ΙΔΑΧ) 

20.6041 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, γενικά και ειδικά 
τακτικά επιδόματα ΙΔΟΧ) 

8.800,00 4.400,00 13.200,00 

20.6052 
Εργοδοτικές εισφορές 

υπαλλήλων με σύμβαση 
αορίστου χρόνου 

11.196,00 -1.092,00 10.104,00 

20.6054 
Εργοδοτικές εισφορές 
έκτακτου προσωπικού 

2.464,00 1.092,00 3.556,00 

  61.820,00 0,00 61.820,00 

 

Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να εγκρίνει την 4
η
 αναμόρφωση ως κάτωθι: 

 

Επισυνάπτεται η ανακεφαλαίωση της αναμόρφωσης. 
 

Το Δ.Σ αφού έλαβε υπόψη : 
 

1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 
2.Την ΚΥΑ 7028/7.2.04 «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και 

Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ23976/26-7-2016 
3. Την υπ' αριθμ. 1/2020 (ΑΔΑ: Ψ4ΥΦΩΕΔ-3Δ8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμού του Δήμου Κέας έτους 2020 
4.Την ανάγκη αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 
5.Την παρ. 2 του άρθρου 24 της από 14-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α64/14-3-2020) 
6.Την εισήγηση του Αντιδημάρχου και την υπ’αριθμ 58/15-04-2020 (ΑΔΑ: Ω3ΗΔΩΕΔ-

25Φ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την 4
η
  αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού 

έτους 2020 Δήμου  Κέας ως αναφέρεται ανωτέρω.  
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 53/2020 
 

 

Θέμα ημερήσιας διάταξης 
 

Θέμα 1
ο
: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή καταβολής δημοτικών 

τελών από τις πληγείσες επιχειρήσεις.. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελ. Τζουβάρας] 

 

 Κατόπιν εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας, ο τίτλος του θέματος αναδιατυπώνεται 

ως εξής: 
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«Λήψη απόφασης για την απαλλαγή επιχειρήσεων που διακόπτουν / περιορίζουν 

υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω έκτακτων μέτρων  για τον». 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Ελευθέριος Τζουβάρας εισηγείται το θέμα ως εξής: 

«Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου  ΦΕΚ 

68/Α’/20.03.2020: περιορισμό του κορωνοϊού COVID-19 από τέλη κατάληψης 

κοινοχρήστων χώρων ή/και από ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας & 

ηλεκτροφωτισμού 
Α) Έπειτα από απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, προβλέπεται πως οι 

επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργιά τους, λόγω των 

έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κορωνοϊού COVID-19 και οι οποίες δεν 

χρησιμοποιούν παραχωρημένο κοινόχρηστο χώρο σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-

9/20-10-1958 Β.Δ. (Α ́ 171), απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη για το χρονικό 

διάστημα που εφαρμόζονται οι περιορισμοί (άρθρο 37, παρ. 8).   

Με την ίδια απόφαση δύναται να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού για 

μελλοντικές απαιτήσεις τελών, όταν έχουν ήδη καταβληθεί τα ποσά εντός του 

διαστήματος απαλλαγής. 

Β) Έπειτα από απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, επιχειρήσεις που 

διακόπτουν τη λειτουργιά τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του 

κορωνοϊού δύναται να απαλλάσσονται από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος 

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι 

περιορισμοί (άρθρο 37, παρ. 9). Επιπροσθέτως και σε αυτή την περίπτωση ρυθμίζονται 

θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, στις περιπτώσεις που έχουν ήδη 

καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής. 

Ως εκ τούτου η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, σε εφαρμογή των ανωτέρω 

προβλεπόμενων, και προς το σκοπό της στήριξης των πολιτών, των οποίων οι 

επιχειρήσεις ανέστειλαν τη λειτουργία τους ή έκλεισαν οριστικά και λαμβάνοντας υπόψη 

την προαναφερόμενη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τα οικονομικά στοιχεία και την 

εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020 εισηγείται τα εξής: 

Α) Ως προς τα τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων:  

Απαλλαγή από τα αναλογούντα τέλη των επιχειρήσεων που διακόπτουν ή 

περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργιά τους, λόγω των έκτακτων μέτρων για τον 

περιορισμό του κορωνοϊού COVID-19 και οι οποίες δεν χρησιμοποιούν παραχωρημένο 

κοινόχρηστο χώρο σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 Β.Δ. (Α ́ 171).  

Η απαλλαγή από το τέλος, να ισχύει για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι 

περιορισμοί.  

Β) Ως προς το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 

Απαλλαγή από το αναλογούν τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, των 

επιχειρήσεων που διακόπτουν τη λειτουργιά τους λόγω των μέτρων αποτροπής της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.  

Η απαλλαγή από το τέλος, να ισχύει για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι 

περιορισμοί.  

Για την υπαγωγή στις ανωτέρω απαλλαγές, οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλουν: 

α) αίτηση προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου,  

β) πρόσφατο λογαριασμό κατανάλωσης ηλ. ρεύματος  
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γ) σχετικό επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι οι Κωδικοί Αριθμοί 

Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των προς απαλλαγή επιχειρήσεων συγκαταλέγονται σε αυτούς 

των επιχειρήσεων που πλήττονται από την εξάπλωση του κορωνοϊού και για τις οποίες 

ίσχυε διακοπή ή περιορισμός της λειτουργίας τους. 

Σε περίπτωση καταβολής των προαναφερόμενων τελών εντός του διαστήματος 

απαλλαγής, η οικονομική υπηρεσία θα εξετάζει είτε τον τρόπο συμψηφισμού με 

μελλοντικές απαιτήσεις ή την πιθανή επιστροφή χρημάτων κατά περίπτωση. 

Κατόπιν των προεκτεθέντων, καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τη 

λήψη σχετικής απόφασης. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και την εισήγηση του 

Αντιδημάρχου 

 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Προς το σκοπό της στήριξης των πολιτών, των οποίων οι επιχειρήσεις 

ανέστειλαν τη λειτουργία τους ή έκλεισαν οριστικά και λαμβάνοντας υπόψη την 

προαναφερόμενη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τα οικονομικά στοιχεία και 

την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020. 

Α) Ως προς τα τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων:  

Απαλλαγή από τα αναλογούντα τέλη των επιχειρήσεων που διακόπτουν ή 

περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργιά τους, λόγω των έκτακτων μέτρων για τον 

περιορισμό του κορωνοϊού COVID-19 και οι οποίες δεν χρησιμοποιούν παραχωρημένο 

κοινόχρηστο χώρο σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 Β.Δ. (Α ́ 171).  

Η απαλλαγή από το τέλος, να ισχύει για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι 

περιορισμοί.  

Β) Ως προς το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 

Απαλλαγή από το αναλογούν τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, των 

επιχειρήσεων που διακόπτουν τη λειτουργιά τους λόγω των μέτρων αποτροπής της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.  

Η απαλλαγή από το τέλος, να ισχύει για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι 

περιορισμοί.  

Για την υπαγωγή στις ανωτέρω απαλλαγές, οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλουν: 

α) αίτηση προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου,  

β) πρόσφατο λογαριασμό κατανάλωσης ηλ. ρεύματος  

γ) σχετικό επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι οι Κωδικοί Αριθμοί 

Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των προς απαλλαγή επιχειρήσεων συγκαταλέγονται σε αυτούς 

των επιχειρήσεων που πλήττονται από την εξάπλωση του κορωνοϊού και για τις οποίες 

ίσχυε διακοπή ή περιορισμός της λειτουργίας τους. 

Σε περίπτωση καταβολής των προαναφερόμενων τελών εντός του διαστήματος 

απαλλαγής, η οικονομική υπηρεσία θα εξετάζει είτε τον τρόπο συμψηφισμού με 

μελλοντικές απαιτήσεις ή την πιθανή επιστροφή χρημάτων κατά περίπτωση. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 54/2020 
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Το παρόν απόσπασμα πρακτικού με τις αποφάσεις, θα ανακοινωθεί από τον 

Πρόεδρο στην πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων για την αποφυγή 

διάδοσης του Κορονοϊού, οπότε θα υπογραφεί και από τους συμμετέχοντες. 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                  Τα Μέλη  

 

 Θεόδωρος Ι. Καμίλης                                        
Δημήτριος Ν. Μουζάκης                   

 
Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας         

 
Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας                            

 
Ιωάννης Θ. Ζιώγας                  

 
Αντώνιος Ν.Λουρής                           

 
Μαρία Μ. Πατηνιώτη                        

 
Γεώργιος Χ. Βουτσινάς                     

 
Στυλιανή Ε. Δεμένεγα                        

 
Νικόλαος Β. Δεμένεγας                    

 
Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη             

 
Αντώνιος Α. Πατηνιώτης                  

 
Μουζάκη Αντ. Σώζα                           

 
Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος                 

 
Στυλιανός Γ. Γκρέκας                          

 
Δήμητρα Αλ. Κορασίδη                    

 
Βασίλειος Στ.  Βαλεράς                      

 

 


