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Αρ. Πρωτ.: 10161

Αρ. Αποφ. 80/2020
Συνεδρίαση 4η
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ∆΄ Τριµηνιαίας έκθεσης αποτελεσµάτων εκτέλεσης
προϋπολογισµού περιόδου Ιανουαρίου – ∆εκεµβρίου οικονοµικού έτους 2019
(παρ. 9 άρθρου 266 ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 39 του
Ν. 4257/2014 & η 40038/11 ΚΥΑ (ΦΕΚ:2007/ τ.Β/9-9-2011).
Στην Κηφισιά σήµερα, την 26η του µηνός Φεβρουαρίου έτους 2020, ηµέρα Τετάρτη
και ώρα 19.30µ.µ. και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» του
Πολιτιστικού Κέντρου), µετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που έγινε
κατά τους ορισµούς του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθµιση του
θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Πρόγραµµα Κλεισθένης» και
κοινοποιήθηκε µε κάθε πρόσφορο µέσο, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κηφισιάς κατά τις διατάξεις των άρθρων 92-102
του Ν. 3463/2006 και 62-71 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν από τα άρθρα 70-75 του Ν.4555/2018.
ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΜΑΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑ - ΣΑΛΜΑΤΑΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ
ΜΕΛΗ: ΑΥΛΗΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΥΓΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ,
ΒΛΑΧΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΝΙΝΑ), ΚΟΥΡΕΠΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΖΕΤΗ),
ΚΑΡΑΛΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
–
ΑΜΑΛΙΑ
(ΛΙΛΑ),
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ, ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΚΥΡΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΛΙΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ, ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΆΝΝΑ, ∆ΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ, ΠΑΝΤΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,
ΒΑΡΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΛΑΧΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΚΡΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ, ΑΣΥΛΟΓΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ, ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΣΕΒ∆ΑΛΗ ΜΑΡΙΑ,
ΠΑΤΡΙΝΟΥ – ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΣΑΝΤΥ), ΣΚΟΡ∆ΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΡΜΑ∆ΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΜΗΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ,
ΚΑΠΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ.
Οι απουσιάζοντες ∆.Σ. προσκλήθηκαν νόµιµα, µε την υπ’ αρ. 6270/21-02-2020
πρόσκληση, που γνωστοποιήθηκε νοµίµως σε αυτούς δια αποστολής και επιδόσεως,
τρεις πλήρεις ηµέρες πριν από την ορισθείσα ηµεροµηνία συνεδρίασης κατά τις
διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και είναι κατά την εκφώνηση του
καταλόγου οι κ.κ. Βλάχου, Παπαδηµητρίου, Χιωτάκης, Τσιλιγκίρης, Ανδρεαδάκης,
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Κατσίµπας, Κορογιαννάκη, Πάντου, Λαµπρινός, Ασυλογιστάκης, Σεβδαλή, Σκορδίλης,
Κανακάκης, Μήλας.
Οι παρόντες ∆.Σ. κατά την εκφώνηση του καταλόγου είναι οι κ.κ. Αυλήτης,
Παντελεάκης, Καυγαλάκης, Κουρέπης, Κασιµάτη, Καραλή, Κόκκαλης, Ζαπάντης,
Κύρλος, Κεφαλά, Λιανός, ∆ιονυσιώτης, Καπετανάκη, Καραγιαννάκης, Βάρσος,
Ποντικάκη, Παπαδόπουλος, Μαρκεσίνης, Λαχανάς, Τσούλος, Μακρής, Παπάζογλου,
Πατρινού – Ντελ Τόρο, Καλός, Κουρµαδιάς, Καπάτσος, Ελευθεράκης.
∆ιαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 2 του
Ν. 3463/2006 επειδή επί συνόλου µελών 41 παρίστανται 27.
Προσήλθαν πριν τη συζήτηση του 3ου τακτικού θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
κ.κ. Παπαδηµητρίου, Ανδρεαδάκης, Κατσίµπας, Σκορδίλης.
Αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 3ου θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
κ.κ. Κεφαλά, Ανδρεαδάκης, Κατσίµπας, Λιανός, ∆ιονυσιώτης, Καπετανάκη,
Καραγιαννάκης, Τσούλος, Παπάζογλου.
Ο ∆ήµαρχος προσκλήθηκε νόµιµα κατά τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 του
Ν.4555/18 και παρευρίσκεται στη συζήτηση του 3ου τακτικού θέµατος.
Ο Πρόεδρος εισηγείται το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και θέτει υπόψη του
Σώµατος την υπ’ αριθµ. 145/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε
την έγκριση της ∆΄ Τριµηνιαίας έκθεσης αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού
περιόδου Ιανουαρίου – ∆εκεµβρίου οικονοµικού έτους 2019 (παρ. 9 άρθρου 266
ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014 & η
40038/11 ΚΥΑ (ΦΕΚ:2007/ τ.Β/9-9-2011), στην οποία:
«Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 & 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.6.2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις των
άρθρων 2 και 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/09-08-2019) «Ρυθµίσεις του
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση,
συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις και άλλα επείγοντα ζητήµατα».
2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.7.2018) «Μεταρρύθµιση του
θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/09-08-2019)
«Ρυθµίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις και άλλα επείγοντα ζητήµατα».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 134/Α/09-08-2019)
«Ρυθµίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις και άλλα επείγοντα ζητήµατα».
5. Την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 39 του Ν. 4257/2014.
6. Την 40038/11 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2007/τ. Β/9-9-2011).
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7. Το άρθρο 2 της υπ΄αρ. πρωτ. ΚΥΑ 7261/2013 (ΦΕΚ 450/Β/26-02-2013)
¨Έλεγχος και κριτήρια επίτευξης των οικονοµικών στόχων¨.
8. Την από 21/02/2020 εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, η οποία
αναφέρει ότι σε εφαρµογή των ως άνω διατάξεων, µε το παρόν υποβάλλεται η
τέταρτη (4η) τριµηνιαία έκθεση (Ιανουαρίου-∆εκεµβρίου 2019) αποτελεσµάτων
εκτέλεσης του προϋπολογισµού εσόδων-εξόδων συσχετισµένη µε τους
τιθέµενους στόχους και συνακόλουθα µε τις αποκλίσεις από αυτούς. Η έκθεση
έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τα επισυναπτόµενα στην ως άνω απόφαση
υποδείγµατα.
Ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του Π/Υ εσόδων-δαπανών περιόδου 1/131/12/2019 και τις αποκλίσεις του τριµήνου σε σχέση µε τους τιθέµενους στόχους
εσόδων-εξόδων και απλήρωτων υποχρεώσεων, εµφανίζεται εικόνα µε σχετικούς
πίνακες ….. (επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της παρούσας
απόφασης του ∆Σ) και:
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ: για τον εντοπισµό των αποκλίσεων ισχύουν :
• ως προς το σκέλος των εσόδων, η σχέση «Εκτέλεση µείον Στόχος»,
• ως προς το σκέλος των δαπανών, η σχέση «Εκτέλεση µείον Στόχος» ,
• ως προς το ταµειακό αποτέλεσµα ΟΠ∆, η σχέση «Απόκλιση Εσόδων µείον
Απόκλιση Εξόδων»,
• ως προς τις απλήρωτες υποχρεώσεις υπολογίζεται σωρευτικά η απόκλιση των
απλήρωτων υποχρεώσεων από το µητρώο δεσµεύσεων στο τέλος κάθε
τριµήνου έναντι των αντίστοιχων στόχων απλήρωτων υποχρεώσεων από
την γραµµή Γ2,
• ως προς το οικονοµικό αποτέλεσµα ΟΠ∆, η σχέση «Απόκλιση ταµειακού
αποτελέσµατος µείον Απόκλιση απλήρωτων υποχρεώσεων».
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ :
Α. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΩΝ
1/1-31/12/2019
1 . Ως προς ΤΑ ΕΣΟ∆Α
Υπήρξε αύξηση, αφενός των ιδίων εσόδων του ∆ήµου (οµάδα 0 & 1) σε
σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο της εκτέλεσης Π/Μ 2018 κατά
182.143,19€, και αφετέρου των εισπρακτέων υπολοίπων (οµάδα 32)
κατά 98.922,62€®
Ήτοι: Ι∆ΙΑ ΕΣΟ∆Α 2019: 28.921.691,49
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ : 1.335.080,89
Ι∆ΙΑ ΕΣΟ∆Α 2018: 28.739.548,30
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ: 1.236.158,27
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2. Ως προς ΤΑ ΕΞΟ∆Α
Υπήρξε αύξηση κατά 516.873,40€ σε σχέση µε την εκτέλεση του Π/Μ οικ.
Έτους 2018 την αντίστοιχη περίοδο .
Β. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΕΩΣ 31-12-2019
«Το γεγονός ότι εξακολουθεί να εµφανίζεται στα ίδια έσοδα του ∆ήµου στον πίνακα
στοχοθεσίας και κατά το ∆’ τρίµηνο του οικ. έτους 2019 (Ιανουαρίου-∆εκεµβρίου),
ποσοστιαία απόκλιση, σε σχέση µε τους τιθέµενους στόχους, κατά -29% και σε
απόλυτα νούµερα κατά µείον -12.091.062,82€, οφείλεται στο ότι η µείωση των
εσόδων κατά 12.031.719€ (σε σύνολο 12.759.178,91€) από τις Προγραµµατικές
συµβάσεις που είχε συνάψει ο ∆ήµος για εκτέλεση έργων (Κωδικός 1326 στον
πίνακα Ι∆ΙΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΙ ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ του παρόντος πίνακα στοχοθεσίας), επήλθε µε
την έκτη (6η ) Αναµόρφωση του Προϋπολογισµού, πλην όµως η στοχοθεσία
περιλαµβάνει το αρχικό ποσό των 12.759.178 καθότι για την περίοδο Ιανουαρίου Μαΐου 2019, η εµφανιζόµενη αρνητική απόκλιση στα ίδια έσοδα του ∆ήµου σε
σχέση µε τους τιθέµενους στόχους ποσοστιαία ήταν -6% (σχετική απόφαση του
∆.Σ. 271/2019) και ως εκ τούτου δεν προχωρήσαµε σε τροποποίηση του ΟΠ∆,
καθότι αυτή επιβάλλεται όταν η απόκλιση υπερβαίνει το -10% σε σχέση µε του
τιθέµενους στόχους .
Ως εκ τούτου ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ
ΕΣΟ∆ΩΝ ΠΟΕ (εισπρακτέα υπόλοιπα) σε συνάρτηση µε τον αναµορφωµένο- τελικά
διαµορφωµένο Προϋπολογισµό, επί της ουσίας παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ Ι∆ΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
ΚΑΙ ΕΣΟ∆ΩΝ ΠΟΕ ΣΥΝΟΛΙΚΑ
30.322.357,00
30.381.700,82
ο
έλεγχος
επίτευξης
στόχων πραγµατοποιείται
από το Παρατηρητήριο
επί του συνολικού στόχου
των Υποοµάδων "Ίδια
-59.343,82
-1% έσοδα" και "έσοδα ΠΟΕ"

η απόκλιση των
ιδίων
εσόδων
και Εσόδων ΠΟΕ
ελέγχονται
διακριτά
και
εφαρµόζεται η
µεθοδολογία
υπολογισµού
της απόκλισης
Εσόδων ( άρθρο
2 παρ. 5 της
ΚΥΑ 34574/18
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Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή, αφού ελέγξει τα στοιχεία
της 4ης τριµηνιαίας έκθεσης αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού περιόδου
Ιανουαρίου –∆εκεµβρίου έτους 2019, να υποβάλλει αυτή στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο,
µαζί µε τις παρατηρήσεις της µειοψηφίας, που τυχόν θα διατυπωθούν, προκειµένου
αυτό να αποφασίσει κατ΄αρµοδιότητα επ’ αυτής.
Περαιτέρω, για τον ασκούµενο από την οικ. Επιτροπή έλεγχο θέτω υπόψη
1. Τα κριτήρια του άρθρου 2 της ΚΥΑ 7261/2013 «Καθορισµός διαδικασιών και
κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωµένου πλαισίου ∆ράσης»(ΟΠ∆)»
για τον έλεγχο του βαθµού επίτευξης στόχων, τον εντοπισµό αποκλίσεων
αρνητικού χαρακτήρα και της αξιολόγησης της πορείας εκτέλεσης του
προϋπολογισµού.
2.Τους πίνακες των οικονοµικών αποτελεσµάτων του Π/Υ εσόδων και
δαπανών, του τέταρτου τριµήνου οικ. Έτους 2019 (σωρευτικά
αποτελέσµατα περιόδου 1/1-31/12/2019)
3.Τον ενσωµατωµένο στην παρούσα εισήγηση πίνακα στον οποίο
εµφανίζονται οι τιθέµενοι στόχοι ως προς τα έσοδα και τα έξοδα ,για την
περίοδο Ιανουαρίου –∆εκεµβρίου 2019, η ποσοστιαία θετική ή αρνητική
απόκλιση από αυτούς ανά οµάδα και κατηγορία καθώς και η συνολική
θετική απόκλιση αυτών
Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα και µετά
από διαλογική συζήτηση αποφάσισε οµόφωνα ότι συµφωνεί µε τα ως άνω και
υποβάλλει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την ∆΄ τριµηνιαία έκθεση των αποτελεσµάτων
εκτέλεσης του προϋπολογισµού περιόδου Ιανουαρίου – ∆εκεµβρίου οικ. έτους
2019, το οποίο είναι το εκ του νόµου αρµόδιο όργανο να αποφασίσει επ’ αυτής της
έκθεσης.»
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, ως έχον αρµοδιότητα
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει και µετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την υπ΄αριθµ. 145/2020 ελεγχθείσα απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
και υποβληθείσα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆΄ Τριµηνιαία Έκθεση αποτελεσµάτων
εκτέλεσης του προϋπολογισµού περιόδου Ιανουαρίου – ∆εκεµβρίου οικ. έτους 2019
(παρ. 9 άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 39 του
Ν. 4257/2014, την 40038/2011 ΚΥΑ - ΦΕΚ: 2007/τ.Β./9-9-2011), σύµφωνα µε τα
ανωτέρω αναλυτικά στοιχεία και τους επισυναπτόµενους πίνακες, οι οποίοι
αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της παρούσας.
ΥΠΕΡ, ψηφίζουν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Αυλήτης, Παντελεάκης, Καυγαλάκης,
Κουρέπης, Κασιµάτη, Καραλή, Παπαδηµητρίου, Κόκκαλης, Ζαπάντης, Βάρσος,
Ποντικάκη, Παπαδόπουλος, Μαρκεσίνης, Λαχανάς, Μακρής, Σκορδίλης, Κουρµαδιάς,
Ελευθεράκης.
ΚΑΤΑ, ψηφίζουν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Κύρλος, Πατρινού – Ντελ Τόρο,
Καλός, Καπάτσος.

5

ΑΔΑ: Ω198ΩΕΜ-Ι52
Η απόφαση αυτή, πήρε τον αριθµό 80/2020 και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και
τα µέλη του ∆.Σ., που πήραν µέρος στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ε. ΑΥΛΗΤΗΣ, Γ. ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗΣ, Μ. ΚΑΥΓΑΛΑΚΗΣ,
Α. ΚΟΥΡΕΠΗΣ, Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ, Κ. ΚΑΡΑΛΗ,
Β. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ν. ΚΟΚΚΑΛΗΣ, Ε. ΚΥΡΛΟΣ,
Β. ΒΑΡΣΟΣ, Ν. ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ, Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ,
Ε. ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ, Χ. ΛΑΧΑΝΑΣ, Α. ΜΑΚΡΗΣ,
Κ. ΠΑΤΡΙΝΟΥ - ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ, Γ. ΣΚΟΡ∆ΙΛΗΣ,
Χ. ΚΑΛΟΣ, Ε. ΚΟΥΡΜΑ∆ΙΑΣ, Ι. ΚΑΠΑΤΣΟΣ,
Α. ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ.
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