
 

                                                 
                                                          
                                          
 
                                            Αγία Παρασκευή  12.04.2021

                                                   Αρ.πρωτ.: - 316 -

             
            

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ΄αρ. 10 /2021 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης: 11 /2021              

Στην  Αγία  Παρασκευή,  σήμερα  την  06/04/2021,  ημέρα  της  εβδομάδας  Τρίτη  και  ώρα  17:30,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την με
αρ. πρ.:  281 /02.04.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, Σπυρίδωνος Παπασπύρου που
επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 74 του Ν.4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020, τεύχος Α΄)

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των -15- μελών βρέθηκαν
παρόντες  - 14 -  στην συνεδρίαση.

                Παρόντες                              Απόντες

                   Παπασπύρος Σπυρίδων                                                            Μάλαμας Αλέξανδρος                              

                  Γουργούλης Κων/νος                                                                                                                                 

                  Δερματάς Ιωάννης                                                                

                  Βλαχογιάννη Μαρία                                                                

                  Κωβαίος Γεώργιος                                                                  

                  Βρατσίδα Ευτέρπη   

                  Παπασταθόπουλος Λεωνίδας                                                                                                                      

                  Νικολακοπούλου Βασιλική

                  Διακογιάννης Πέτρος

                  Δάρρας Γεώργιος                                                                                                                                          

                  Κανιώρης Νικόλαος                                                                                                                                     

                  Aθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.)                                 

                   Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)     

                   Σερκεδάκης Αριστοτέλης (αναπλ.)

                                                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΤΟΥ

15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΗΛ.:210 60.02.223 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
“Έγκριση των δαπανών παρελθόντων

οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) και
διάθεση αντίστοιχων πιστώσεων που
έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό

οικονομικού έτους 2021”

ΑΔΑ: 9ΦΧΣΟΛΘΒ-5Θ8



                                                           ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ
1. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται (χωρίς δικαίωμα ψήφου) ο κ.Παπακώστας Μάριος (αναπληρωματικό μέλος)

2. Πριν την ψήφιση επί του 1ου θέματος Η.Δ., η κ.Βρατσίδα Ευτέρπη αποχώρησε.

Επί του 3  ου   θέματος Η.Δ.

 
ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.),
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΗΦΘΟΥΝ ΚΑΤΑ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 66 του Ν. 4270/14,όπως αυτές ισχύουν, και
της παρ.3 του άρθρου 4 του Π.Δ 80/2016 αναφέρεται ότι με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους και πριν από
την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης, δεσμεύονται με την ευθύνη των προϊσταμένων οικονομικών
υπηρεσιών στον προϋπολογισμό του φορέα, πιστώσεις ισόποσες με το ανεξόφλητο μέρος των αναλήψεων
υποχρεώσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους. 

Κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε στις 18 Νοεμβρίου του 2020 εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 
πρωτ. 131576 ΔΞ 2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα : «Ανατροπές και αναλήψεις 

υποχρεώσεων & απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους» (ΑΔΑ:ΩΣ0ΥΗ-ΩΒΩ) όπου στην 2η 

ενότητα αναφέρεται ότι με την έναρξη του οικονομικού έτους 2021 πρέπει να εκδοθούν και να καταχωρηθούν
αμέσως και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, μετά την λήψη των αποφάσεων για τις πολυετείς υποχρεώσεις, οι 
αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τη δέσμευση πιστώσεων ισόποσων με το ανεκτέλεστο μέρος των 
αντίστοιχων αναλήψεων του 2020 που ανατρέπονται, εφόσον εκκρεμούν σχετικές υποχρεώσεις. Στην 3η 
ενότητα της ανωτέρω εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρεται ρητά ότι :
«Τέλος, επισημαίνεται η υποχρέωση πιστής και αυστηρής τήρησης των περί αναλήψεως υποχρεώσεων 
διατάξεων, προς αποφυγή της ακυρότητας των σχετικών πράξεων και ενόψει των ευθυνών των 
αρμοδίων οργάνων, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του ν. 4270/2014 και των 
άρθρων 11 και 12 του π.δ. 80/2016».
 
Ενόψει της νέας αναλυτικής οικονομικής ταξινόμησης των εσόδων και των εξόδων του κρατικού 
προϋπολογισμού σύμφωνα με την υπ’αριθμόν . 2/58493/ΓΠΓΚ/31-07-2018 εγκύκλιο (ΑΓΑ:6ΓΑΚΗ-ΑΚ5), οι 
πιστώσεις για την εξόφληση των απλήρωτων υποχρεώσεων προηγούμενων οικονομικών ετών προβλέπονται 
στους αναλυτικούς ελαχιστοβάθμιους λογαριασμούς ανάλογα με τη φύση της δαπάνης που αυτές αφορούν. Οι
εν λόγω υποχρεώσεις εξοφλούνται κατά προτεραιότητα σε βάρος των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους 
συγκεκριμένους ελαχιστοβάθμιους λογαριασμούς της αναλυτικής οικονομικής ταξινόμησης. 
 
Παράλληλα με τις διατάξεις της παραγράφου 11, του άρθρου 9 του Ν. 4071/12 ορίζεται ότι : 
«Στον προϋπολογισμό των δήμων και των δημοτικών ή διαδημοτικών Ν.Π.Δ.Δ., οι πιστώσεις για την πληρωμή
οφειλών που προέρχονται από παρελθόντα οικονομικά έτη, εγγράφονται στους κωδικούς αριθμούς της 
κατηγορίας εξόδων 81 «Πληρωμές που αφορούν υποχρεώσεις από παρελθόντα οικονομικά έτη» του τύπου του 
προϋπολογισμού (κ.υ.α. 7028/2004, Β΄ 253) όπως ισχύει, όπως ειδικότερα ορίζεται κάθε φορά στην κοινή 
υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 175 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 
114). Διαφορετικές ρυθμίσεις της ισχύουσας νομοθεσίας δεν έχουν εφαρμογή στους προϋπολογισμούς των 
ανωτέρω φορέων». 
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Κατά συνέπεια στην αρχή του οικονομικού έτους 2021 και αμέσως μετά την λήψη των απαραίτητων

αποφάσεων  για  την  έγκριση  των  δαπανών  πολυετών  υποχρεώσεων  και  την  διάθεση  των  αντίστοιχων
πιστώσεων  θα  πρέπει  να  πραγματοποιηθεί  η  έγκριση  των  δαπανών  παρελθόντων  οικονομικών  ετών
(απλήρωτα  παραστατικά  στοιχεία  προμηθευτών,  εργολάβων  και  τρίτων  που  έχουν  εκδοθεί  μέχρι  και  τις
31/12/2020) και η διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους Κ.Α.Δ. της ομάδας 81 του
προϋπολογισμού δαπανών οικονομικού έτους 2021. ).  Ωστόσο με την υπ’ αριθμόν 487/2020 εγκύκλιος του
ΥΠΕΣ ορίζεται  το  εξής:  «Οφειλές  προηγούμενων  οικονομικών  ετών  αναλαμβάνονται  και
ενταλματοποιούνται  στον  κ.α.  όπου  υπάρχει  ήδη  πίστωση –  χωρίς  να  απαιτείται  αναμόρφωση  του
προϋπολογισμού του δήμου και μεταφορά των οφειλών στην κατηγορία 81, αφού με τον τελευταίο τρόπο
συσσωρεύονται  αδικαιολόγητα  ληξιπρόθεσμες  οφειλές.  Επομένως,  ανεξόφλητα  τιμολόγια  του  2020  που
μεταφέρονται στο 2021 θα πληρωθούν άμεσα από τους ΚΑΕ της τρέχουσας χρήσης ανάλογα με το είδος της
δαπάνης, χωρίς να απαιτείται η αναμόρφωση του Π/Υ με σκοπό να αποτυπωθούν σε ΚΑΕ του 81.»

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου ε’ του άρθρου 58 του Ν. 3852/10, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 203 του Ν.4555/18 ο Πρόεδρος  του Ν.Π.Δ.Δ είναι αρμόδιος για την έγκριση των δαπανών και την 
διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη απόφαση οργάνου. Τέλος, 
επισημαίνεται στην εγκύκλιο 2/100018/0026/30-12-2016 ότι με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους πρέπει, 
άμεσα, κατ’ απόλυτη προτεραιότητα και με ευθύνη του αρμόδιου ΠΟΥ, καθώς και χωρίς να απαιτείται 
προηγούμενο τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη να εκδίδονται οι Α.Α.Υ που αφορούν τις απλήρωτες και 
ληξιπρόθεσμες οφειλές Π.Ο.Ε.
 
Τέλος, κρίνουμε σκόπιμο να σας αναφέρουμε ότι αφενός υπάρχει η υποχρέωση της άμεσης και κατά 
προτεραιότητα έγκρισης των ανωτέρω δαπανών και διάθεσης των πιστώσεών τους (σύμφωνα με την ανωτέρω
ισχύουσα κείμενη νομοθεσία) για να μπορέσει το Ν.Π.Δ.Δ.  να λειτουργήσει αλλά αφετέρου οι προμηθευτές, 
εργολάβοι και συνεργάτες του,  έχουν το δικαίωμα να εκδώσουν παραστατικά στοιχεία που αφορούν 
παραδόσεις αγαθών ή παρεχόμενες υπηρεσίες του έτους 2020 μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου 2021 (άρθρο 
11 του Ν. 4308/14), σε ενδεχόμενο που πραγματοποιηθεί παραλαβή παραστατικών παρελθόντων οικονομικών
ετών μετά την παρούσα βεβαίωση απόφασης τα παραστατικά αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επόμενης 
βεβαίωσης της οικονομικής υπηρεσίας.
Βάσει των ανωτέρω, οι ΚΑΕ οι οποίοι αφορούν απλήρωτες υποχρεώσεις παρελθόντων ετών και θα 
μεταφερθούν  στον Π/Υ έτους 2021 και για τις οποίες πρέπει, άμεσα, να εκδοθεί σχέδιο Α.Α.Υ. είναι οι 
κάτωθι:
 
ΚΑ 00.8111(ΑΔΑ…………………….), «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»  ποσού 2.500,00€, ως 
ακολούθως : 
 

Ημερομηνία τιμολογίου Αριθμός παραστατικού Επωνυμία
Ποσό

παραστατικού
03-11-2020 4633 Σ.ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ 2.500,00€

 

Σύνολο Ανεξόφλητων Παραστατικών :

 

2.500,00€
 
ΚΑ 00.8112 (ΑΔΑ ………………….), « Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων»  ποσού 5.557,51€ ως 
ακολούθως :  
 

Ημερομηνία τιμολογίου Αριθμός παραστατικού Επωνυμία
Ποσό

παραστατικού
21-12-2018 ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2.000,00€
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Ημερομηνία τιμολογίου Αριθμός παραστατικού Επωνυμία
Ποσό

παραστατικού
Σ. 
ΣΥΜΕΩΝΙΔ
ΗΣ

31-12-2018 181

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
Σ. 
ΣΥΜΕΩΝΙΔ
ΗΣ

440,20€

24-10-2019 10

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
Σ. 
ΣΥΜΕΩΝΙΔ
ΗΣ

440,20€

24-10-2019 11

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
Σ. 
ΣΥΜΕΩΝΙΔ
ΗΣ

532,68€

24-10-2019 12

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
Σ. 
ΣΥΜΕΩΝΙΔ
ΗΣ

248,00€

31/12/2020 635
              
       ΜΑΚΡΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

656,43€

30-12-2020 11
                  
ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ

240,00€

Σύνολο Ανεξόφλητων Παραστατικών :
 

4.557,51€
 
 ΚΑ 00.8115 (ΑΔΑ …………………………….), « Διάφορα έξοδα»  ποσού 452,81€, ως ακολούθως :  
 

Ημερομηνία τιμολογίου Αριθμός παραστατικού Επωνυμία
Ποσό

παραστατικού

22/12/2020 32
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΑΜΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ
372,00€

28-12-2020 12549
ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.
80,81€

 

Σύνολο Ανεξόφλητων Παραστατικών :

 

452,81€
 
ΚΑ 10.8111 (ΑΔΑ ……………………..), « Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»  ποσού 61,56€, ως ακολούθως
:   

Ημερομηνία τιμολογίου Αριθμός παραστατικού Επωνυμία
Ποσό

παραστατικού

31-12-2020 38
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ

61,56€

 

Σύνολο Ανεξόφλητων Παραστατικών :

 

61,56€
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ΚΑ 10.8112 (ΑΔΑ …………………………) ,«Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων»  ποσού  
11.656,00€, ως ακολούθως : 

Ημερομηνία
τιμολογίου 

Αριθμός
παραστατικού 

Επωνυμία  
Ποσό

παραστατικού

31-12-2020 6 PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ 9.920,00€

23-12-2020 1688
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ –

ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Ε.
1.736,00€

Σύνολο Ανεξόφλητων Παραστατικών :

 

11.656,00€

 

ΚΑ 10.8113 (ΑΔΑ …………………………….) ,«Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»  ποσού 
3.968,00€, ως ακολούθως :
 

Ημερομηνία
τιμολογίου 

Αριθμός
παραστατικού 

Επωνυμία  
Ποσό

παραστατικού

17-12-2020 1247
ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΟΣΗΣ ΑΕΕ

2.108,00€

17-12-2020 1323
ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΟΣΗΣ ΑΕΕ

1.860,00€

 

Σύνολο Ανεξόφλητων Παραστατικών :

 

3.968,00€

ΚΑ 10.8115 (ΑΔΑ …………………………………..), «Διάφορα έξοδα»  ποσού 756,40€, ως ακολούθως : 
 

Ημερομηνία
τιμολογίου 

Αριθμός
παραστατικού 

Επωνυμία  
Ποσό

παραστατικού

11-09-2020 368
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΙΚΕ
130,20€

11-09-2020
369

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΙΚΕ

130,20€

11-09-2020
370

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΙΚΕ

124,00€

11-09-2020 9205 Α. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 124,00€

11-09-2020 9206 Α. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 124,00€

11-09-2020 9207 Α. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 124,00€

 

Σύνολο Ανεξόφλητων Παραστατικών :

 

 

756,40€
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ΚΑ 15.8112 (ΑΔΑ ………………………………),«Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων»  ποσού 
398,03€, ως ακολούθως :
 

Ημερομηνία
τιμολογίου 

Αριθμός
παραστατικού 

Επωνυμία  
Ποσό

παραστατικού

31-12-2020 8791 HELLECON SERVICES ΕΠΕ 200,00€

31-12-2020 8963 HELLECON SERVICES ΕΠΕ 198,03€

 

Σύνολο Ανεξόφλητων Παραστατικών :

 

398,03€

 
 
ΚΑ 15.8113 (ΑΔΑ …………………………), « Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»  ποσού  
9.969,51€, ως ακολούθως :
 

Ημερομηνία
τιμολογίου 

Αριθμός
παραστατικού 

Επωνυμία  
Ποσό

παραστατικού

20-12-2016 68
GENERAL PRODUCTION HAMZALLARI

S. VALTER
3.720,00€

15-12-2020 3 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ 2.469,99€

21-12-2020 199 ΦΩΤΗΣ Γ. ΑΛΙΦΕΡΗΣ 3.779,52€

Σύνολο Ανεξόφλητων Παραστατικών : 9.969,51€

 
 
ΚΑ 15.8115 (ΑΔΑ……………………………), «Διάφορα έξοδα»  ποσού  87.090,80€, ως ακολούθως :
 

Ημερομηνία
τιμολογίου 

Αριθμός
παραστατικού 

Επωνυμία  
Ποσό

παραστατικού

31-10-2020 7176
XK rental ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
210,80€

31-12-2020 108 In action ΙΚΕ 7.440,00€

31-12-2020 1342 ΣΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28.000,00€

31-12-2020 21 VTGS IKE 44.000,00€

31-12-2020 57 Κ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 7.440,00€

 

Σύνολο Ανεξόφλητων Παραστατικών :

 

87.090,80€

ΚΑ 15.8121 (ΑΔΑ …………………………,),«Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» 
ποσού 2.790,00€ ως ακολούθως: 
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Ημερομηνία
τιμολογίου 

Αριθμός
παραστατικού 

Επωνυμία  
Ποσό

παραστατικού

31-12-2020 1004944
ΑΤΕΡΜΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ
2.790,00€

Σύνολο Ανεξόφλητων Παραστατικών : 2790

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Νικόλαος Κανιώρης

Το Διοικητικό Συμβούλιο  ομόφωνα,
             

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

Εγκρίνει τις δαπάνες παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) και την  διάθεση των αντίστοιχων
πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021, όπως ακριβώς

αναλύεται στην παρούσα εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 11 /2021.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

                        Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                  Τα Μέλη
                         Παπασπύρος Σπύρος                    Γουργούλης Κων/νος, Δερματάς Ιωάννης, Βλαχογιάννη Μαρία, 
                                                                                  Κωβαίος Γεώργιος, Παπασταθόπουλος Λεωνίδας, 
                                                                                  Νικολακοπούλου Βασιλική, Διακογιάννης Πέτρος, Δάρρας Γεώργιος,                       
                                                                                  Κανιώρης Νικόλαος,  Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.)                                        
                                                                                  Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.), Σερκεδάκης Αριστοτέλης (αναπλ.)
 

 
                      ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                     Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από 

                      το αρχείο μας.

                         Αγία Παρασκευή....................................

                                              Η Γραμματέας

                                              

                                         Μπακιρτζή Καλλιόπη  
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