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ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΥΑΗ 294
Εξειδίκευςη πιςτώςεων για εκδηλώςεισ τού Δήμου Παπάγου - Φολαργού
Πρακτικό τόσ με αριθ. 16/2018 ςυνεδρύαςησ Δημοτικού υμβουλύου τού Δόμου Παπϊγου - Χολαργού, τησ 20ήσ του
μηνόσ Νοεμβρίου, του ϋτουσ 2018.
τον Χολαργό ςόμερα, 20.11.2018, ημϋρα Σρίτη και ώρα 19:00, το Δημοτικό υμβούλιο του Δόμου Παπϊγου Χολαργού, ςυνόλθε ςε τακτική δημόςια ςυνεδρύαςη ςτο Δημοτικό Κατϊςτημα Χολαργού, ύςτερα από την με
αριθμό πρωτ. 25870/20.11.2018 πρόςκληςη του Προϋδρου του Αθαναςύου Βαλυρϊκη, που επιδόθηκε και
δημοςιεύθηκε νόμιμα, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΥΕΚ Α΄ 87).
Διαπιςτώθηκε πωσ υπϊρχει νόμιμη απαρτύα, δεδομϋνου ότι ςε ςύνολο 33 μελών παραβρϋθηκαν ςτη
ςυνεδρύαςη 28 και ονομαςτικϊ οι:
ΠΑΡΟΝΣΕ
Αθανϊςιοσ Αυγουρόπουλοσ
Ειρόνη Βεντουζϊ - Παπανικολϊου
Μιχαόλ Χατζόσ
Άννα - Μαρύα Σςικρικώνη
Βικτωρύα Νικϊκη
Δόμητρα Ρουφογϊλη
Αγλαΐα ουρανό
Αθανϊςιοσ Βαλυρϊκησ
Γεωργύα Αρβανύτη
Γεώργιοσ Σςουροπλόσ

Μαρύα Δημητριϊδου
Βαςιλικό Μπουφούνου
Μιχαόλ Σρϊκασ
Βαςύλειοσ ιαμϊνησ
Ιωϊννησ κουτϋρησ
Αθανϊςιοσ Χαρακτινιώτησ
Κων/νοσ - Πολυχρόνησ Σύγκασ
Περικλόσ Ζόκασ
Νικόλαοσ Καραγιϊννησ
Ιωϊννησ Κεχρόσ

Δημότριοσ Σούτουζασ
Αικατερύνη Φαςούλη
Νικόλαοσ Αποςτολόπουλοσ
Νικόλαοσ τϊππασ
Γεωργύα Μπρϋμπου
Γεώργιοσ Ανυφαντόσ
Γεώργιοσ Ρεμούνδοσ
Χριςτύνα Πολυκαλϊ

ΑΠΟΝΣΕ
Δημότριοσ Οικονόμου
Χρύςα Παρύςη

Παναγιώτησ Δεμϋςτιχασ
Μαρύα Αθαναςϊκου - Μουντϊκη

Νικόλαοσ Κουτϊκησ

(οι οποίοι δεν προςήλθαν αν και προςκλήθηκαν νόμιμα).

Επύςησ προςκλόθηκαν και παραβρϋθηκαν ςτη ςυνεδρύαςη, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτότων
Παπϊγου και Χολαργού κ.κ. Μαρύα Δημϊκου και Αικατερύνη Γκούμα αντύςτοιχα.
τη ςυνεδρύαςη παρόντεσ όταν επύςησ ο Δόμαρχοσ κοσ Ηλύασ Αποςτολόπουλοσ και η Δημοτικό υπϊλληλοσ
κα Ειρόνη Πετροπούλου για την τόρηςη των πρακτικών τόσ ςυνεδρύαςησ.
Ο Πρόεδροσ κόρυξε την ϋναρξη τησ ςυνεδρύαςησ και αναφερόμενοσ ςτο 15ο θϋμα τησ Ημερόςιασ Διϊταξησ,
ϋδωςε τον λόγο ςτην Αντιδόμαρχο Πολιτιςμού, Εθιμοτυπύασ και Διεθνών χϋςεων κα Δόμητρα Ρουφογϊλη, η
οπούα ειςηγόθηκε τα κϊτωθι:
Α. τον προώπολογιςμό τού Δόμου για το ϋτοσ 2018 ϋχουν εγγραφεύ πιςτώςεισ για ϋξοδα πολιτιςτικών,
μορφωτικών, ψυχαγωγικών κ.λπ. εκδηλώςεων, που προβλϋπεται ότι ο Δόμοσ θα διοργανώςει κατϊ τη
διϊρκεια του ϋτουσ.
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ύμφωνα με το ϊρθρο 203 παρ. 1 του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΘΕΝΗ 1», απαιτεύται απόφαςη του Δημοτικού
υμβουλύου, για την εξειδύκευςη πύςτωςησ ςτουσ: Κ.Α 60.6434.0001, Κ.Α 60.6434.0002, Κ.Α 60.6431.0002, οι
οπούοι αφορούν ςτην πραγματοπούηςη εκδηλώςεων για τη δικτύωςη και τη δημοςιότητα των δρϊςεων των
δομών ΕΠΑ και ςυγκεκριμϋνα του Κϋντρου Κοινότητασ, του Κοινωνικού Παντοπωλεύου και του Κοινωνικού
Φαρμακεύου.
υγκεκριμϋνα πρόκειται για δρϊςεισ που ςτοχεύουν ςε ευαιςθητοπούηςη του κοινωνικού ςυνόλου ςε
θϋματα αναπηρύασ και φτώχειασ, ςε θϋματα κοινωνικόσ ϋνταξησ και βελτύωςησ των βιοτικών ςυνθηκών των
ευϊλωτων ομϊδων .
Για όλεσ αυτϋσ τισ δρϊςεισ προβλϋπονται από τα προγρϊμματα ΕΠΑ αντύςτοιχεσ δαπϊνεσ, οι οπούεσ
προωθούν τόςο την οργϊνωςη και τη διεξαγωγό εκδηλώςεων όςο και τη διαςπορϊ και τη δημοςιοπούηςό τουσ
προσ το ευρύτερο κοινωνικό ςύνολο.
Αναλυτικϊ:
1.

Σην εξειδύκευςη πύςτωςησ ϋωσ 1.550,00 ευρώ (αφύςεσ, προςκλόςεισ, δύπτυχα ϋντυπα, αναμνηςτικϊ,
ηχητικόσ και φωτιςτικόσ εξοπλιςμόσ κ.ϊ.) ςτον Κ.Α. 60.6434.0001, για την εκδόλωςη για την Παγκόςμια
Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, με τίτλο: «Η ζωή με άλλα μάτια».
Η εκδόλωςη οργανώνεται με μϋριμνα του Κϋντρου Κοινότητασ και απευθύνεται ςε μαθητϋσ Γυμναςύων Λυκεύων του Δόμου, με ςτόχο την ευαιςθητοπούηςη ςε θϋματα αναπηρύασ. Ομιλύεσ και βιωματικϋσ
παρουςιϊςεισ που αφορούν ςτην αναπηρύα από εκπροςώπουσ των τυφλών και κωφών.
υμμετϋχει η ορχόςτρα «Ηχόχρωμα» του υλλόγου Γονϋων και Κηδεμόνων ατόμων με νοητικό ςτϋρηςη
«Εργαςτόρι».

2. Σην εξειδύκευςη πύςτωςησ ϋωσ 250,00 ευρώ (δημιουργύα διαφημιςτικού ςποτ) ςτον Κ.Α. 60.6434.0002,
για τη δημοςιότητα τησ δράςησ ευαιςθητοποίηςησ και κοινωνικήσ ευθύνησ που κατευθύνεται από τισ
δομέσ Κοινωνικό Παντοπωλείο - Κοινωνικό Υαρμακείο προσ τισ επιχειρήςεισ διανομήσ τροφίμων και τα
φαρμακεία του Δόμου μασ, προκειμϋνου να τοποθετηθούν εντόσ των καταςτημϊτων τα «καλϊθια τησ
αγϊπησ», τα οπούα για το μόνα Δεκϋμβριο θα υποδϋχονται τισ προςφορϋσ των δημοτών ςε τρόφιμα και
φϊρμακα. Επύςησ προβολό όλων των δρϊςεων ευαιςθητοπούηςησ για το «Μόνα Κοινωνικόσ
Αλληλεγγύησ», που περιλαμβϊνει δρϊςεισ του Κοινωνικού Παντοπωλεύου για το μόνα Δεκϋμβριο.
3. Σην εξειδύκευςη πύςτωςησ ϋωσ 350,00 ευρώ (εδϋςματα, αναψυκτικϊ, ηχητικόσ και φωτιςτικόσ
εξοπλιςμόσ, αναμνηςτικϊ κ.ϊ.) ςτον Κ.Α. 60.6431.0002, για την Φριςτουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά
των οικογενειών του Κοινωνικού Παντοπωλείου και αποτελεύ δρϊςη δικτύωςησ τησ δομόσ Κοινωνικό
Παντοπωλεύο με τοπικούσ φορεύσ, που παρουςιϊζουν κοινωνικό και πολιτιςτικό δρϊςη. Περιλαμβϊνει
Χριςτουγεννιϊτικο Θεατρικό Παιχνύδι από τη ΧΕΝ Παπϊγου και βιωματικό δρϊςη για τα
Χριςτουγεννιϊτικα όθη και ϋθιμα με τη ςυμμετοχό των παιδιών από το Λύκειο Ελληνύδων.
4. Σην εξειδύκευςησ πύςτωςησ ϋωσ 700,00 ευρώ (αναμνηςτικϊ, εδϋςματα κ.ϊ.) ςτον Κ.Α. 60.6431.0002, για
την Φριςτουγεννιάτικη διανομή προσ τουσ δικαιούχουσ του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Η δρϊςη
αποτελεύ δικτύωςη τησ δομόσ με τοπικϋσ και όχι μόνο επιχειρόςεισ για τη χορηγύα Χριςτουγεννιϊτικων
εδεςμϊτων και δώρων.
Θα τιμηθούν οι χορηγού τησ Χριςτουγεννιϊτικησ διανομόσ του Κοινωνικού Παντοπωλεύου για την
μεγϊλη προςφορϊ τουσ προσ τουσ ςυνανθρώπουσ μασ που βρύςκονται ςε δύςκολη οικονομικό
κατϊςταςη.
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Β. τον προώπολογιςμό τού Δόμου για το ϋτοσ 2018 ϋχουν εγγραφεύ πιςτώςεισ για ϋξοδα πολιτιςτικών,
μορφωτικών, ψυχαγωγικών κ.λπ. εκδηλώςεων, που προβλϋπεται ότι ο Δόμοσ θα διοργανώςει κατϊ τη
διϊρκεια του ϋτουσ.
ύμφωνα με το ϊρθρο 203 παρ. 1 του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΘΕΝΗ 1», απαιτεύται απόφαςη του Δημοτικού
υμβουλύου για την εξειδύκευςη πύςτωςησ ςτον Κ.Α. 15.6473.0001, ωσ κατωτϋρω:
1. Σην εξειδύκευςη τησ πύςτωςησ του ποςού των 524,00 ευρώ, για την μουςική εκδήλωςη «Μελωδίεσ με
Ιςτορία» (αμοιβό ςυντελεςτών).
2. Σην εξειδύκευςη τησ πύςτωςησ του ποςού των 450,00 ευρώ, για ςυναυλία πιάνου (αμοιβό ςυντελεςτών).
3. Σην εξειδύκευςη τησ πύςτωςησ ϋωσ του ποςού των 780,00 ευρώ, για ςυναυλία «Athens Singers» (ηχητικό
κϊλυψη, αμοιβό ςυντελεςτών).
4. Σην εξειδύκευςη τησ πύςτωςησ του ποςού των 744,00 ευρώ, για την μουςική εκδήλωςη «εργιάνι ςτο
πεντάγραμμο» (αμοιβό ςυντελεςτών).
5. Σην εξειδύκευςη τησ πύςτωςησ ϋωσ του ποςού των 100,00 ευρώ, για χόρδιςμα πιάνου το οπούο
χρηςιμοποιεύται ςτισ εκδηλώςεισ.
6. Σην εξειδύκευςη τησ πύςτωςησ του ποςού των 620,00 ευρώ, για την εκτύπωςη προγράμματοσ και
αφιςών εκδηλώςεων.
7. Σην εξειδύκευςη τησ πύςτωςησ του ποςού των 372,00 ευρώ, για φωτογράφηςη και βιντεοςκόπηςη
εκδηλώςεων.
8. Σην εξειδύκευςη τησ πύςτωςησ ϋωσ του ποςού των 1.600,00 ευρώ για τη ςυμμετοχή τησ Παιδικήσ
Φορωδίασ του Δήμου ςε πολιτιςτικϋσ, φιλανθρωπικϋσ, καλλιτεχνικϋσ εκδηλώςεισ και ςε εορταςμούσ
εθνικών επετεύων που διοργανώνει ο Δόμοσ, ςε βϊροσ του Κ.Α. 15.6473.0013 του προώπολογιςμού
οικονομικού ϋτουσ 2018 (καλλιτεχνικό επιμϋλεια, μουςικό διδαςκαλύα με τη ςυνοδεύα πιανύςτα και
γενικότερα ϋγκαιρη και ςωςτό προετοιμαςύα τησ παιδικόσ χορωδύασ για τη ςυμμετοχό τησ ςε
εκδηλώςεισ του Δόμου).
9. Σην εξειδύκευςη τησ πύςτωςησ ϋωσ του ποςού των 380,00 ευρώ, για τη ςυμμετοχή τησ Μικτήσ Φορωδίασ
ενηλίκων του Δήμου ςε πολιτιςτικϋσ, φιλανθρωπικϋσ, καλλιτεχνικϋσ εκδηλώςεισ και ςε εορταςμούσ
εθνικών επετεύων που διοργανώνει ο Δόμοσ, ςε βϊροσ του Κ.Α. 15.6473.0012 του προώπολογιςμού
οικονομικού ϋτουσ 2018 (μουςικό διδαςκαλύα, καλλιτεχνικό επιμϋλεια, καλλιτεχνικό διεύθυνςη από
ϋμπειρο μαϋςτρο και με τη ςυνοδεύα ϋμπειρου πιανύςτα, για την ϋγκαιρη και ορθό προετοιμαςύα τησ
Μικτόσ Χορωδύασ ενηλύκων, προκειμϋνου να ςυμμετϋχει ςτισ εκδηλώςεισ του Δόμου).
Για το 2019 θα προβλεφθεύ πύςτωςη ποςού 8.400,00 ευρώ ςτον Κ.Α. 15.6473.0013 «Έξοδα παρϊςταςησ τησ
Παιδικόσ Χορωδύασ του Δόμου» και ποςού 17.120,00 ευρώ ςτον Κ.Α. 15.6473.0012 «Έξοδα παρϊςταςησ τησ
Μικτόσ Χορωδύασ Ενηλύκων του Δόμου».
H εξειδύκευςη των πιςτώςεων του προώπολογιςμού οικονομικού ϋτουσ 2019, θα γύνει με νϋα απόφαςη του
Δημοτικού υμβουλύου.
Σο Δημοτικό υμβούλιο, μετϊ από διαλογικό ςυζότηςη και αφού ϋλαβε υπόψη τισ διατϊξεισ τού ϊρθρου 65
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), του ϊρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΘΕΝΗ Ι) και τον Κανονιςμό Λειτουργύασ
τού Δημοτικού υμβουλύου,
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ΑΠΟΥΑΙΕ ΟΜΟΥΩΝΑ
Εξειδικεύει ςύμφωνα με την ανωτϋρω ειςόγηςη, την πύςτωςη των κϊτωθι:
1. ϋωσ του ποςού των 1.550,00 ευρώ ςτον Κ.Α. 60.6434.0001, για την εκδόλωςη τησ Παγκόςμιασ Ημϋρασ
Ατόμων με Αναπηρύα με τύτλο: «Η ζωό με ϊλλα μϊτια» (αφύςεσ, προςκλόςεισ, δύπτυχα ϋντυπα,
αναμνηςτικϊ, ηχητικόσ και φωτιςτικόσ εξοπλιςμόσ κ.ϊ.).
Η εκδόλωςη οργανώνεται με μϋριμνα του Κϋντρου Κοινότητασ και απευθύνεται ςε μαθητϋσ Γυμναςύων
- Λυκεύων τού Δόμου, με ςτόχο την ευαιςθητοπούηςη ςε θϋματα αναπηρύασ. Ομιλύεσ και βιωματικϋσ
παρουςιϊςεισ που αφορούν ςτην αναπηρύα από εκπροςώπουσ τών τυφλών και κωφών.
υμμετϋχει η ορχόςτρα «Ηχόχρωμα» του υλλόγου Γονϋων και Κηδεμόνων ατόμων με νοητικό
ςτϋρηςη «Εργαςτόρι».
2. ϋωσ του ποςού των 250,00 ευρώ ςτον Κ.Α. 60.6434.0002, για τη δημοςιότητα τησ δρϊςησ
ευαιςθητοπούηςησ και κοινωνικόσ ευθύνησ που κατευθύνεται από τισ δομϋσ Κοινωνικό Παντοπωλεύο Κοινωνικό Φαρμακεύο προσ τισ επιχειρόςεισ διανομόσ τροφύμων και τα φαρμακεύα τού Δόμου μασ
(δημιουργύα διαφημιςτικού ςποτ), προκειμϋνου να τοποθετηθούν εντόσ των καταςτημϊτων τα
«καλϊθια τησ αγϊπησ», τα οπούα για το μόνα Δεκϋμβριο θα υποδϋχονται τισ προςφορϋσ τών δημοτών
ςε τρόφιμα και φϊρμακα.
Επύςησ προβολό όλων των δρϊςεων ευαιςθητοπούηςησ για τον «Μόνα Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ», που
περιλαμβϊνει δρϊςεισ τού Κοινωνικού Παντοπωλεύου για τον μόνα Δεκϋμβριο.
3. ϋωσ του ποςού των 350,00 ευρώ ςτον Κ.Α. 60.6431.0002, για τη Χριςτουγεννιϊτικη γιορτό για τα παιδιϊ
των οικογενειών τού Κοινωνικού Παντοπωλεύου (εδϋςματα, αναψυκτικϊ, ηχητικόσ και φωτιςτικόσ
εξοπλιςμόσ, αναμνηςτικϊ κ.ϊ.), που αποτελεύ δρϊςη δικτύωςησ τησ δομόσ Κοινωνικό Παντοπωλεύο με
τοπικούσ φορεύσ, που παρουςιϊζουν κοινωνικό και πολιτιςτικό δρϊςη.
Περιλαμβϊνει Χριςτουγεννιϊτικο Θεατρικό Παιχνύδι από τη ΧΕΝ Παπϊγου και βιωματικό δρϊςη για τα
Χριςτουγεννιϊτικα όθη και ϋθιμα με τη ςυμμετοχό τών παιδιών από το Λύκειο Ελληνύδων.
4. ϋωσ του ποςού των 700,00 ευρώ ςτον Κ.Α. 60.6431.0002, για τη Χριςτουγεννιϊτικη διανομό προσ τουσ
δικαιούχουσ τού Κοινωνικού Παντοπωλεύου (αναμνηςτικϊ, εδϋςματα κ.ϊ.).
Η δρϊςη αποτελεύ δικτύωςη τησ δομόσ με τοπικϋσ και όχι μόνο επιχειρόςεισ για τη χορηγύα
Χριςτουγεννιϊτικων εδεςμϊτων και δώρων.
Θα τιμηθούν οι χορηγού τόσ Χριςτουγεννιϊτικησ διανομόσ τού Κοινωνικού Παντοπωλεύου για τη μεγϊλη
προςφορϊ τουσ προσ τουσ ςυνανθρώπουσ μασ που βρύςκονται ςε δύςκολη οικονομικό κατϊςταςη.
5. του ποςού των 524,00 ευρώ ςτον Κ.Α. 15.6473.0001, για τη μουςικό εκδόλωςη «Μελωδύεσ με Ιςτορύα»
(αμοιβό ςυντελεςτών).
6. του ποςού των 450,00 ευρώ ςτον Κ.Α. 15.6473.0001, για ςυναυλύα πιϊνου (αμοιβό ςυντελεςτών).
7. ϋωσ του ποςού των 780,00 ευρώ ςτον Κ.Α. 15.6473.0001, για ςυναυλύα «Athens Singers» (ηχητικό
κϊλυψη, αμοιβό ςυντελεςτών).
8. του ποςού των 744,00 ευρώ ςτον Κ.Α. 15.6473.0001, για τη μουςικό εκδόλωςη «εργιϊνι ςτο
πεντϊγραμμο» (αμοιβό ςυντελεςτών).
9. ϋωσ του ποςού των 100,00 ευρώ ςτον Κ.Α. 15.6473.0001, για χόρδιςμα πιϊνου το οπούο χρηςιμοποιεύται
ςτισ εκδηλώςεισ.
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10. του ποςού των 620,00 ευρώ ςτον Κ.Α. 15.6473.0001, για την εκτύπωςη προγρϊμματοσ και αφιςών
εκδηλώςεων.
11. του ποςού των 372,00 ευρώ ςτον Κ.Α. 15.6473.0001, για φωτογρϊφηςη και βιντεοςκόπηςη
εκδηλώςεων.
12. ϋωσ του ποςού των 1.600,00 ευρώ ςτον Κ.Α. 15.6473.0013 του προώπολογιςμού οικονομικού ϋτουσ 2018,
για τη ςυμμετοχό τησ Παιδικόσ Χορωδύασ τού Δόμου ςε πολιτιςτικϋσ, φιλανθρωπικϋσ, καλλιτεχνικϋσ
εκδηλώςεισ και ςε εορταςμούσ εθνικών επετεύων που διοργανώνει ο Δόμοσ (καλλιτεχνικό επιμϋλεια,
μουςικό διδαςκαλύα με τη ςυνοδεύα πιανύςτα και γενικότερα ϋγκαιρη και ςωςτό προετοιμαςύα τόσ
παιδικόσ χορωδύασ για τη ςυμμετοχό τησ ςε εκδηλώςεισ τού Δόμου).
13. ϋωσ του ποςού των 380,00 ευρώ ςτον Κ.Α. 15.6473.0012 του προώπολογιςμού οικονομικού ϋτουσ 2018,
για τη ςυμμετοχό τησ Μικτόσ Χορωδύασ ενηλύκων τού Δόμου ςε πολιτιςτικϋσ, φιλανθρωπικϋσ,
καλλιτεχνικϋσ εκδηλώςεισ και ςε εορταςμούσ εθνικών επετεύων που διοργανώνει ο Δόμοσ (μουςικό
διδαςκαλύα, καλλιτεχνικό επιμϋλεια, καλλιτεχνικό διεύθυνςη από ϋμπειρο μαϋςτρο και με τη ςυνοδεύα
ϋμπειρου πιανύςτα, για την ϋγκαιρη και ορθό προετοιμαςύα τησ Μικτόσ Χορωδύασ ενηλύκων,
προκειμϋνου να ςυμμετϋχει ςτισ εκδηλώςεισ τού Δόμου).
Για το 2019 θα προβλεφθεύ πύςτωςη ποςού 8.400,00 ευρώ ςτον Κ.Α. 15.6473.0013 «Έξοδα παρϊςταςησ
τησ Παιδικόσ Χορωδύασ τού Δόμου» και ποςού 17.120,00 ευρώ ςτον Κ.Α. 15.6473.0012 «Έξοδα
παρϊςταςησ τησ Μικτόσ Χορωδύασ Ενηλύκων τού Δόμου».
H εξειδύκευςη των πιςτώςεων του προώπολογιςμού οικονομικού ϋτουσ 2019, θα γύνει με νϋα απόφαςη
του Δημοτικού υμβουλύου.
Κατϊ τη διαδικαςύα τόσ ψηφοφορύασ απουςύαζαν οι Δημοτικού ύμβουλοι κ.κ. Μιχαόλ Χατζόσ, Άννα - Μαρύα
Σςικρικώνη, Γεωργύα Αρβανύτη, Γεώργιοσ Σςουροπλόσ, Βαςύλειοσ ιαμϊνησ, Ιωϊννησ κουτϋρησ, Κων/νοσ Πολυχρόνησ Σύγκασ, Ιωϊννησ Κεχρόσ, Δημότριοσ Σούτουζασ, Νικόλαοσ Αποςτολόπουλοσ, Γεώργιοσ Ανυφαντόσ,
και Γεώργιοσ Ρεμούνδοσ.

Η απόφαςη έλαβε τον αριθμό 294/2018.
Ο Γραμματϋασ

Ο Πρόεδροσ

Μιχαόλ Σρϊκασ

Αθανϊςιοσ Βαλυρϊκησ
Σα Μέλη

Α. Αυγουρόπουλοσ, Ε. Βεντουζϊ - Παπανικολϊου, Β. Νικϊκη, Δ. Ρουφογϊλη, Α. ουρανό, Μ. Δημητριϊδου, Β.
Μπουφούνου, Α. Χαρακτινιώτησ, Π. Ζόκασ, Ν. Καραγιϊννησ, Α. Φαςούλη, Ν. τϊππασ, Γ. Μπρϋμπου, Χ.
Πολυκαλϊ.

