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Αριθ. Αποφ. 242/2020 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 23/2020 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας 

 

 

ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση και ψήφιση Ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων 

της Κοινωφελούς Επιχείρησης  του Δήμου Κασσάνδρας για τη χρήση του 

έτους 2019.» 

 

Σήμερα,   Πέμπτη 19 Νοεμβρίου   2020 και ώρα 18:00 μ.μ., με τηλεδιάσκεψη 

(μέσω εφαρμογής cisco webex meeting) συνήλθε σε τακτική (Ειδική) συνεδρίαση το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κασσάνδρας,  ύστερα από 

την 3924/13-11-2020 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που 

επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., κατά εφαρμογή της κοινής υπουργικής 

απόφασης αριθ. 429/12-03-2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β’ 1704) και σύμφωνα  με το άρθρο 1 του Ν 

4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 76/Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020)  άρθρο 10, το ΦΕΚ 4899/Β’/06-11-2020 και τις 

Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/06.11.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.69863/02.11.2020 (ΦΕΚ 

4829/Β’/02.11.2020),  Α.Π. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 

40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) 163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: 

Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 60249/22.09.2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), 

426/Α.Π.77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. στα 

πλαίσια λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τη 

λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης: 

 

1. Κατάρτιση και ψήφιση Ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης  του Δήμου Κασσάνδρας για τη χρήση του έτους 2019. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ  
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Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 

έντεκα (11) μελών συμμετείχαν και ήταν παρόντες στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη  

τα παρακάτω δέκα (10) μέλη: 

 

 

                      Παρόντες                                                        Απόντες 

 

1. ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ                       1.  ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ                                 

2. ΔΑΛΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ                                  

3. ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ  

4. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ    

5. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                       

6. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ                          

7. ΘΩΜΑΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

8. ΜΑΝΩΛΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                      

9. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                    

10. ΑΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

η εκ του νόμου απαιτούμενη συμμετοχή των Α.Π. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 

9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/Α.Π.20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 

163/Α.Π.33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 426/Α.Π.77233/13.11.2020 

(ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ., ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης.  

Εξαιτίας τεχνικού προβλήματος το μέλος του Δ.Σ. κος Καραγιάννης Παναγιώτης 

αποσυνδέθηκε κατά τη διάρκεια της εισήγησης του πρώτου θέματος και δεν έλαβε 

μέρος στην ψηφοφορία των θεμάτων. 

 

Στη συνεδρίαση εκλήθησαν η Δήμαρχος, ο σύμβουλος λογιστικής ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α.Ε. κος Λειβαδόπουλος Κων/νος, η Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών κα 
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Παντζελιουδάκη Μαρία και ο νομικός σύμβουλος κος Παπαμιχαήλ Πολυδεύκης της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κασσάνδρας, όπου και παρευρέθηκαν. 

 

Αφού ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, 

πρότεινε στα μέλη τα πρακτικά να τηρηθούν από το Διευθυντή της επιχείρησης κ. 

Κλωνάρη Σταύρο λόγω ασθένειας της υπαλλήλου κας Παπανικολάου Μαρία. 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση τα μέλη συμφώνησαν ομόφωνα με την πρόταση του 

Προέδρου 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Διευθυντή  της Δημοτικής Επιχείρησης κ. Κλωνάρη 

Σταύρο. 

 

Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε το 1ο  θέμα της  ημερησίας διάταξης και είπε τα εξής: 

 

Σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 3902/12.11.2020 εισήγηση της Προϊσταμένης 

Οικονομικών Υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας, κας 

Παντζελιουδάκη Μαρία όπου αναφέρει τα εξής: 

Η οικονομική υπηρεσία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κασσάνδρας εισηγείται 

στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κασσάνδρας προς 

έγκριση τις παρακάτω Οικονομικές  Καταστάσεις Έτους 2019: 

 

1) Ισολογισμός Έτους 2019, 

2) Γενική Εκμετάλλευση Έτους 2019, 

3) Προσάρτημα Έτους 2019, 

4) Φύλλο Μερισμού Έτους 2019, 

5) Έκθεση Δ.Σ. Κ.Ε.ΔΗ.Κ. Έτους 2019, 

6) και Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Οικονομικών 

Καταστάσεων Έτους 2019. 

 

Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 260 του Ν.3463/06: 

"Έως το τέλος Απριλίου του επόμενου της διαχειριστικής περιόδου έτους το διοικητικό  

συμβούλιο της επιχείρησης υποβάλλει στο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο τον 

ισολογισμό και  τα αποτελέσματα χρήσεως μαζί με σχετική έκθεση των ελεγκτών του 

άρθρου 261 του ΔΚΚ, καθώς και  έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης, 

ότι τηρήθηκαν οι σχετικές προβλέψεις  της νομοθεσίας και των κανονισμών της 
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επιχείρησης. Στις ως άνω εκθέσεις περιλαμβάνεται  ειδική αναφορά σχετικά με την 

εκτέλεση του προγράμματος δράσης του άρθρου 259 του  ΔΚΚ. Το δημοτικό ή 

κοινοτικό συμβούλιο, μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή,  αποφασίζει με πράξη 

του για την έγκριση ή μη του ισολογισμού, διατυπώνοντας σχετικά και  τις 

παρατηρήσεις του επ' αυτού." 

  

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Κ.Υ.Α. 50891/10.09.2007 (Φ.Ε.Κ. 1876/14.09.2007 

τεύχος Β'): 

"1.Η επιχείρηση καταρτίζει μέσα στο πρώτο τετράμηνο, του επόμενου της 

διαχειριστικής περιόδου έτους, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν: 

• Την κατάσταση του ισολογισμού τέλους χρήσεως. 

• Την κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως. 

• Τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων.  

• Την κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως. 

• Το προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως. 

2. Ο ισολογισμός και ο απολογισμός υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον 

Αντιπρόεδρο της επιχείρησης, από τον Γενικό Διευθυντή και σε περίπτωση που δεν 

υπάρχει τέτοιος, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και τον υπεύθυνο για την 

διεύθυνση του λογιστηρίου." 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Κ.Υ.Α. 50891/10.09.2007 (Φ.Ε.Κ. 1876/14.09.2007 

τεύχος Β'): 

"1. Ο ισολογισμός συνοδεύεται από αναλυτική έκθεση πεπραγμένων, που συντάσσεται 

από τον Πρόεδρο και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην έκθεση 

περιλαμβάνεται ειδική αναφορά για την εκτέλεση του προγράμματος δράσης του 

άρθρου 259 του ΚΔΚ και βεβαιώνεται ότι τηρήθηκαν οι σχετικές νομοθετικές 

προβλέψεις και οι κανονισμοί της επιχείρησης. 

2. Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, 

παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής 

θέσης της επιχείρησης, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία αυτής." 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της Κ.Υ.Α. 50891/10.09.2007 (Φ.Ε.Κ. 1876/14.09.2007 

τεύχος Β'): 

"Μετά την έγκριση από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, ο ισολογισμός, η 

κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και η έκθεση 

των ορκωτών ελεγκτών δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική 

εφημερίδα, ή αν δεν υπάρχει τέτοια, σε εφημερίδα που εκδίδεται εντός των ορίων του 
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νομού που εδρεύει η επιχείρηση, κατά την κρίση του Προέδρου του Διοικητικού 

Συμβουλίου αυτής." 

 

Από 09.08.2019 (ημερ. έναρξης ισχύος του Ν.4623/19) σύμφωνα με την περίπτ.κ.iv. 

της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του 

άρθρου 3 του Ν.4623/19, η αρμοδιότητα έγκρισης των ισολογισμών και των εκθέσεων 

πεπραγμένων των δημοτικών επιχειρήσεων ανήκει στην Οικονομική Επιτροπή αντί του 

Δημοτικού Συμβουλίου.  

 

Από 01.01.2015 έπειτα από την κατάργηση του ΚΦΑΣ από την παρ. 1 του άρθρου 38 

του Ν. 4308/14, ισχύει η παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4308/14 η οποία ορίζει ότι η 

κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου ολοκληρώνεται στο 

συντομότερο χρόνο από: 

α) έξι μήνες από τη λήξη της περιόδου ή 

β) το χρονικό όριο που επιτρέπει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που τίθενται από 

τη φορολογική ή άλλη νομοθεσία της χώρας. 

 

 

Σύμφωνα με την παρ.1α του άρθρου 6 του Ν.4308/14: 

"Η ενημέρωση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) για τα εκδιδόμενα ή λαμβανόμενα 

παραστατικά του κάθε μήνα όταν η οντότητα συντάσσει ισολογισμό, γίνεται το 

αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα." 

 

Σύμφωνα με την παρ 6 του άρθρου 260 του Ν. 3463/06: 

"Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση τήρησης βιβλίων του Κώδικα 

Βιβλίων και  Στοιχείων Γ΄ κατηγορίας κατά την ισχύουσα νομοθεσία." 

 

Από 01.01.2015 έπειτα από την κατάργηση του ΚΦΑΣ από την παρ. 1 του άρθρου 38 

του Ν. 4308/14,  οι επιχειρήσεις τηρούν κατά περίπτωση, τα αρχεία (βιβλία) του 

άρθρου 3, και τα αρχεία (βιβλία) του άρθρου 4 του Ν.4308/14, με ημερομηνία 

αναφοράς την ημερομηνία τέλους της περιόδου αναφοράς (ημερομηνία του 

ισολογισμού). 

Ειδικότερα κατά την παρ. 10 του άρθρου 3 του Ν.4308/14, όταν η οντότητα 

συντάσσει ισολογισμό, χρησιμοποιεί ένα κατάλληλο διπλογραφικό σύστημα για την 

παρακολούθηση των στοιχείων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 και τηρεί: 

α) Αρχείο στο οποίο καταχωρείται αναλυτικά κάθε συναλλαγή και γεγονός 

(ημερολόγιο). 

β) Αρχείο με τις μεταβολές κάθε τηρούμενου λογαριασμού (αναλυτικό καθολικό). 
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γ) Σύστημα συγκέντρωσης του αθροίσματος των αυξήσεων και μειώσεων (χρεώσεων 

και πιστώσεων), καθώς και το υπόλοιπο κάθε τηρούμενου λογαριασμού (ισοζύγιο). 

 

Ενδεικτικά, διπλογραφικό λογιστικό σύστημα εφαρμόζουν μεταξύ άλλων  

α) ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ και οι Ετερόρρυθμες κατά μετοχές εταιρείες... 

...δ) Τα μη κερδοσκοπικά Ν.Π.Ι.Δ. (σωματεία, σύλλογοι, ενώσεις προσώπων κ.λπ.,) 

εφόσον αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, με κύκλο εργασιών 

μεγαλύτερο από 1.500.000 ευρώ (οντότητες της παραγράφου 2γ του άρθρου 1 του Ν. 

4308/2014).... 

....στ) κερδοσκοπικές ή μη οντότητες που ανήκουν στο Δημόσιο ή ελέγχονται από 

αυτό ή τελούν υπό την εποπτεία αυτού (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ.), οι οποίες δεν εμπίπτουν 

στην εφαρμογή του άρθρου 156 του Ν. 4270/2014 (Λογιστικό Σχέδιο Γενικής 

Κυβέρνησης) 

ζ) Οι συνεταιρισμοί και κάθε οντότητα που υποχρεούνται σε σύνταξη ισολογισμού από 

άλλη νομοθεσία. (ΠΟΛ 1003/31.12.2014) 

 

Όμως, οι φορείς του δημόσιου τομέα του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 οι οποίοι από 

άλλη διάταξη νόμου υποχρεώνονταν σε εφαρμογή του Κώδικα Φορολογικής 

Απεικόνισης Συναλλαγών της Υποπαραγράφου Ε1 της παρ. Ε' του άρθρου πρώτου του 

ν. 4093/2012 (Α' 222), όταν δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 1 

του Ν.4308/14, εφαρμόζουν μόνο τα άρθρα 3 έως και 15 του Ν.4308/14, πλην των 

διατάξεων των παραγράφων 8 έως 12 του άρθρου 3 και των διατάξεων που αφορούν 

την κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων. (παρ.7 άρθρο 1 Ν.4308/14, όπως 

αντικαταστάθηκε με την περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 41 του Ν.4410/16) 

 

Οι οντότητες που βάσει του Ν.4308/14 μπορεί να χρησιμοποιούν απλογραφικό 

λογιστικό σύστημα αλλά από άλλο νόμο υποχρεούνται σε σύνταξη ισολογισμού χωρίς 

τήρηση διπλογραφικού συστήματος, δεν υποχρεούνται από τον Ν.4308/14 σε 

εφαρμογή διπλογραφικού λογιστικού συστήματος. (παρ.13 άρθρο 3 Ν.4308/14, όπως 

προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 41 του Ν.4410/16) 

 

Το λογιστήριο της επιχείρησης κατάρτισε  τις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2019 

και συγκεκριμένα :  

• Την κατάσταση του ισολογισμού τέλους χρήσεως. 

• Την κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως. 

• Τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων.  

• Την κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως. 

• Το προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως. 
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Σύμφωνα με τα ανωτέρω πρέπει να προχωρήσουμε στην οριστική κατάρτιση των 

ανωτέρω καταστάσεων και να αποσταλούν στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Κασσάνδρας για έγκριση. 

 

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο σύμβουλο λογιστικής ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. κ 

Λειβαδόπουλο Κων/νο για την επεξήγηση του ισολογισμού χρήσης 2019 και τα μέλη του Δ.Σ. 

της επιχείρησης υπέβαλαν τις ερωτήσεις τους. 

 

Επιπλέον ερωτήσεις υπέβαλλαν τα μέλη του Δ.Σ. και στη  Προϊσταμένη Οικονομικών 

Υπηρεσιών κα Παντζελιουδάκη Μαρία και στο νομικό σύμβουλο κ Παπαμιχαήλ 

Πολυδεύκης. 

 

 

Το μέλος του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Κ. κ. Παπαγιάννης Κων/νος πήρε το λόγο και είπε: 

Ψηφίζω παρόν. 

 

 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις:  

 το  άρθρο 260 Ν. 3463/06 

 την Κ.Υ.Α. 50891/10.09.2007 Φ.Ε.Κ. 1876/14.09.2007 τεύχος Β ’- άρθρα 3- 6  

 την περίπτ. κ. iv. της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19 

 τις διατάξεις του Ν.4308/14 

 την παρ.3 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Α.Σ. 

 την ΠΟΛ 1004/04.01.2013 

 τις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2019, όπως συντάχθηκαν από το 

λογιστήριο της επιχείρησης 

 

και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πλην του κ. Παπαγιάννη Κων/νου ο οποίος 

δήλωσε παρόν 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(Με ψήφους οκτώ (08) υπέρ και ένας (01) παρόν) 
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Α.  Καταρτίζει τις κάτωθι οικονομικές καταστάσεις του έτους 2019:  

 

• Την κατάσταση του ισολογισμού τέλους χρήσεως. 

• Την κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως. 

• Τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων.  

• Την κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως. 

• Το προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως. 

 

όπως εμφανίζονται  στα συνημμένα κείμενα αρμοδίως υπογεγραμμένα και αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

 

Β.  Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο για την υποβολή της απόφασης μαζί με τα 

επισυναπτόμενα έγγραφα στην Οικονομική Επιτροπή για την απαιτούμενη έγκριση.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα  αριθμό 242/2020 . 

 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

Ο Πρόεδρος                                                           Τα μέλη 

1. ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 

2. ΔΑΛΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 

3. ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 

4. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 

5. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

6. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 

7. ΘΩΜΑΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

8. ΜΑΝΩΛΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

10. ΑΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 

 

Λειβαδιώτης Ηρακλής 
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