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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

Αριθ. Απόφασης 250/2018
Ημερ. Απόφασης 7/12/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου,
με Αριθμό 28/2018 από 7/12/2018
Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο σήμερα την 7η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα
18:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Αλοννήσου, κατόπιν της αριθ. 5646/ 3/12/2018 έγγραφης
πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε προς κάθε δημοτικό
σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο δέκα επτά (-17-) βρέθηκαν να
είναι παρόντα -14- μέλη, ήτοι
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αναγνώστου Κική (Μέλος), Αναγνώστου Παναγιώτης (Μέλος), Αργυρίου Άγγελος (Αντιδήμαρχος),
Θεοδώρου Χαρίκλεια (Μέλος) απεχώρησε μετά το 15ο θέμα της ΗΔ, Καλογιάννης Δημήτριος
(Μέλος), Καλογιάννης Θεόδωρος (Αντιπρόεδρος), Καλογιάννης Μιχαήλ (Μέλος), Κυριαζή
Μαγδαληνή (Μέλος), Παπαβασιλείου Παναγιωτης (Μέλος), Τσουκανά Χριστίνα (Γραμματέας),
Τσουκανάς Παναγιώτης (Πρόεδρος), Φλωρούς Δημήτριος (Μέλος), Χλίβας Κωνσταντίνος (Μέλος),
Χρήστου Δημήτριος (Μέλος)
ΑΠΟΝΤΕΣ
Αγάλλου Σμαραγδή (Μέλος), Δροσάκης Κωνσταντίνος (Μέλος), Μαλαματένιας Βάϊος (Μέλος)
Σύμβουλοι που δεν προσήλθαν καίτοι νόμιμα εκλήθηκαν.
ΘΕΜΑ 1
Περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών ύδρευσης
ΑΠΟΦΑΣΗ
Στην συνεδρίαση παρεβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Πέτρος Βαφίνης και η υπάλληλος κ.
Δημητρακοπούλου Ιόλη για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης έκανε γνωστό ότι , «Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τη σχετική νομολογία, την
αριθμ. εγκ.16/16898/19.08.2010 ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ διευκρινίζονται τα εξής:
Τα τέλη και δικαιώματα ύδρευσης που επιβάλλονται από τους ΟΤΑ έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα,
και η επιβάρυνση των υπόχρεων να είναι ανάλογη προς το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών
(σχετικές οι υπ΄ αριθμ. 2/2077-2005 και 1/605-2007 εγκύκλιοί μας για την επιβολή ανταποδοτικών
τελών από τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού). Τα εν λόγω τέλη και δικαιώματα επιβάλλονται για την
κάλυψη πάσης φύσεως λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών που απαιτούνται για την παροχή της
υπηρεσίας ύδρευσης.
Η καθιέρωση κλιμακωτού τιμολογίου ύδρευσης, δεν αντιβαίνει στην αρχή της ανταποδοτικότητας,
αφού η διαβάθμιση του κόστους αναλόγως προς το βαθμό χρήσης της υπηρεσίας είναι στοιχείο της
ανταποδοτικής φύσης της και μπορεί να εφαρμοσθεί υπό το πρίσμα και της παροχής κινήτρου για
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εξοικονόμηση και συνετή χρήση του νερού.
ΕΣΟΔΑ -ΕΞΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018 ΕΩΣ 21-11-2018

ΕΣΟΔΑ
0321.01
0322.01
0323.01

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

2112.01

ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Π.Ο.Ε. (3ο τετρ.2017)

ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

ΕΞΟΔΑ

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ
2260,50
1382,50
878,00
240366,74
95057,53
145309,21
1171,00
488,00
683,00
58293,13
51587,92
6705,21

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΜΟΝΙΜΩΝ
ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ (αορίστου χρόνου)
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΓΑΛΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
61
62
621
623
625
626
627

ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΛΠ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΡΙΤΩΝ
63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ
64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
66 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
71 ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
73 ΕΡΓΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
3312.01

ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΕ
ΛΗΞΗΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

302091,37

148515,95

153575,42

117674,29

62061,67

55612,62

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

35045,09
202872,56
17319,00
4991,00
200,00
22661,00
0,00
248043,56
0,00
181,51

22371,31

9262,80
0,00

314904,27

Κατά το οικ. έτος 2018 βάσει της αριθμ. 1617/12-04-2018 νέας σύμβασης επεξεργασίας νερού
μεταξύ του δήμου Αλοννήσου και της εταιρείας SYCHEM AE ο δήμος αγοράζει από την εταιρεία 1,44
ευρώ το 1m3 έναντι 1,94 ευρώ το 1m3 φθηνότερα κατά 0,50 ευρώ το 1m3 και αυτό έχει ως
αποτέλεσμα της μείωσης των εξόδων.
Επίσης με την αύξηση των δημοτικών τελών το έτος 2018 αυξήθηκαν τα έσοδα με αποτέλεσμα να
υπάρχει μια ανταποδοτικότητα.
Η Οικονομική επιτροπή του δήμου με την αριθμ. 81/2018 απόφαση της εισηγείται στο δημοτικό
συμβούλιο για το οικονομικό έτος 2019 να μην γίνει καμία αύξηση στα δημοτικά τέλη ύδρευσης
και να παραμείνουν τα ίδια που ισχύουν με την αριθμ. 9/2018 (ΑΔΑ ΨΨΦΚΩΨ6-ΛΒ2)απόφαση
του δημοτικού συμβουλίου ήτοι:
Α) Για όλες τις περιοχές που υδροδοτούνται και θα υδροδοτούνται από αφαλατωμένο νερό
Πάγιο : 10 ευρώ / τετράμηνο πλέον ΦΠΑ 24%
Καταργείται η πρώτη κλίμακα και η τιμή του νερού διαμορφώνεται
1. Από 0m3 έως 50m3 το τετράμηνο : 2,40 € ανά m3
2. Από 51m3 έως 81m3 το τετράμηνο :2,60 € ανά m3
3. Από 81m3 έως 100m3 το τετράμηνο : 2,80 € ανά m3
4. Από 101m3 και πάνω το τετράμηνο: 3,00 € ανά m3
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται πλέον Φ.Π.Α. 13 %.
Β) Σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές (που είναι κυρίως εκτός σχεδίου) που υδροδοτούνται και θα
υδροδοτούνται με νερό από γεωτρήσεις και πηγές η τιμή του νερού διαμορφώνεται ως εξής
1. Από 0m3 έως 50m3 το τετράμηνο : 1,20 € ανά m3
2. Από 51m3 έως 80m3 το τετράμηνο : 1,70€ ανά m3
3. Από 81m3 έως 100m3 το τετράμηνο : 2,20€ ανά m3
4. Από 101m3 και πάνω το τετράμηνο: 2,50 € ανά m3
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται πλέον Φ.Π.Α. 13 %.
Όλες οι άλλες χρεώσεις δεν αλλάζουν και παραμένουν ως έχουν ;
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ) , ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :
17. 94,00€ για δικαίωμα σύνδεσης νέας παροχής ύδρευσης μισής ίντσας, σε οικίες εντός οικισμού
18. 188,00€ για δικαίωμα σύνδεσης νέας παροχής ύδρευσης μισής ίντσας για κτίρια επαγγελματικής
χρήσης εντός οικισμού , ήτοι ξενοδοχεία , ενοικιαζόμενα δωμάτια , καταστήματα κ.τ.λ.
19. 220,00€ για δικαίωμα σύνδεσης νέας παροχής ύδρευσης ¾ της ίντσας για κτίρια επαγγελματικής
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χρήσης εντός οικισμού , ήτοι ξενοδοχεία , ενοικιαζόμενα δωμάτια , καταστήματα κ.τ.λ.
20. 250,00 για δικαίωμα σύνδεσης νέας παροχής ύδρευσης 1 ίντσας για κτίρια επαγγελματικής
χρήσης
εντός οικισμού , ήτοι ξενοδοχεία , ενοικιαζόμενα δωμάτια , καταστήματα κ.τ.λ.
21. 188,00€ για δικαίωμα σύνδεσης νέας παροχής ύδρευσης μισής ίντσας, σε οικίες εκτός οικισμού
22. 375,00€ για δικαίωμα σύνδεσης νέας παροχής ύδρευσης μισής ίντσας για κτίρια επαγγελματικής
χρήσης εκτός οικισμού , ήτοι ξενοδοχεία , ενοικιαζόμενα δωμάτια , καταστήματα κ.τ.λ.
23. 400,00€ για δικαίωμα σύνδεσης νέας παροχής ύδρευσης ¾ της ίντσας για κτίρια επαγγελματικής
χρήσης εκτός οικισμού , ήτοι ξενοδοχεία , ενοικιαζόμενα δωμάτια , καταστήματα κ.τ.λ.
24. 430,00€ για δικαίωμα σύνδεσης νέας παροχής ύδρευσης 1 ίντσας για κτίρια επαγγελματικής
χρήσης
εκτός οικισμού , ήτοι ξενοδοχεία , ενοικιαζόμενα δωμάτια , καταστήματα κ.τ.λ.
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται πλέον Φ.Π.Α. 24%.
Επίσης :
27. Τοποθέτηση φρεατίου και υδρομέτρου μισής ίντσας : 113,00€.
28. Τοποθέτηση φρεατίου και υδρομέτρου ¾ της ίντσας : 133,00€.
29. Τοποθέτηση φρεατίου και υδρομέτρου μιας ίντσας : 153,00€.
30. Τοποθέτηση μόνο φρεατίου: 53,00 ευρώ (σε περίπτωση που εντός του ίδιου φρεατίου
τοποθετηθούν δύο Υδρόμετρα διαφορετικού καταναλωτή τότε το κόστος διαιρείται με το δύο και
χρεώνονται αντίστοιχα οι καταναλωτές).
31. Τοποθέτηση μόνο υδρομέτρου μισής ίντσας : 60,00 ευρώ ( στην περίπτωση που υπάρχει φρεάτιο
ή
θα το φτιάξει ο ίδιος ο καταναλωτής ).
32. Τοποθέτηση μόνο υδρομέτρου ¾ της ίντσας : 80,00 ευρώ ( στην περίπτωση που υπάρχει φρεάτιο
ή
θα το φτιάξει ο ίδιος ο καταναλωτής ).
33. Τοποθέτηση μόνο υδρομέτρου μιας ίντσας : 100,00 ευρώ ( στην περίπτωση που υπάρχει φρεάτιο
ή
θα το φτιάξει ο ίδιος ο καταναλωτής ).
34. Μεταφορά ή μετατόπιση παροχής : 40,00 ευρώ
35. Αντικατάσταση υδρομέτρου μισής ίντσας : 45,00 €
36. Αντικατάσταση υδρομέτρου ¾ της ίντσας : 65,00 €
37. Αντικατάσταση υδρομέτρου μίας ίντσας : 85,00 €
38. Δικαίωμα επανασύνδεσης υδρομέτρου : 63,50 €.
39. Έλεγχος Υδρομέτρου : 20,00 €
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται πλέον Φ.Π.Α. 24%.
Για την διενέργεια αναλύσεων νερού σε ιδιώτες καθορίζονται οι κάτωθι τιμές :
7. Για Μικροβιολογικές αναλύσεις ύδατος : 25,00€ πλέον ΦΠΑ 24%
8. Για Φυσικοχημικές αναλύσεις ύδατος : 37,00€ πλέον ΦΠΑ 24%
9. Για Δειγματοληψία : 10€ πλέον ΦΠΑ 24%
Επίσης ορίζονται και τα κάτωθι πρόστιμα :
Για κλοπή νερού με οποιοδήποτε τρόπο, όπως αυτοί περιγράφονται στον κανονισμό ύδρευσης:
300,00
ευρώ
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.__
Επί των ανωτέρω κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Η δημοτική σύμβουλος κ. Κική Αναγνώστου πρότεινε να επανέλθουν οι τιμές που ‘ισχυαν πρίν
την αναπροσαρμογή που εγινε το έτος 2018
Το δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψιν του τις
διατάξεις του ν. 3852/2010
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Για το οικονομικό έτος 2019 να μην γίνει καμία αύξηση στα δημοτικά τέλη ύδρευσης και να
παραμείνουν τα ίδια που ισχύουν με την αριθμ. 9/2018 (ΑΔΑ ΨΨΦΚΩΨ6-ΛΒ2)απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου ήτοι:
Α) Για όλες τις περιοχές που υδροδοτούνται και θα υδροδοτούνται από αφαλατωμένο νερό
Πάγιο : 10 ευρώ / τετράμηνο πλέον ΦΠΑ 24%
Καταργείται η πρώτη κλίμακα και η τιμή του νερού διαμορφώνεται
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1. Από 0m3 έως 50m3 το τετράμηνο : 2,40 € ανά m3
2. Από 51m3 έως 81m3 το τετράμηνο :2,60 € ανά m3
3. Από 81m3 έως 100m3 το τετράμηνο : 2,80 € ανά m3
4. Από 101m3 και πάνω το τετράμηνο: 3,00 € ανά m3
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται πλέον Φ.Π.Α. 13 %.
Β) Σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές (που είναι κυρίως εκτός σχεδίου) που υδροδοτούνται και θα
υδροδοτούνται με νερό από γεωτρήσεις και πηγές η τιμή του νερού διαμορφώνεται ως εξής
1. Από 0m3 έως 50m3 το τετράμηνο : 1,20 € ανά m3
2. Από 51m3 έως 80m3 το τετράμηνο : 1,70€ ανά m3
3. Από 81m3 έως 100m3 το τετράμηνο : 2,20€ ανά m3
4. Από 101m3 και πάνω το τετράμηνο: 2,50 € ανά m3
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται πλέον Φ.Π.Α. 13 %.
Όλες οι άλλες χρεώσεις δεν αλλάζουν και παραμένουν ως έχουν ;
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ) , ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :
17. 94,00€ για δικαίωμα σύνδεσης νέας παροχής ύδρευσης μισής ίντσας, σε οικίες εντός οικισμού
18. 188,00€ για δικαίωμα σύνδεσης νέας παροχής ύδρευσης μισής ίντσας για κτίρια επαγγελματικής
χρήσης εντός οικισμού , ήτοι ξενοδοχεία , ενοικιαζόμενα δωμάτια , καταστήματα κ.τ.λ.
19. 220,00€ για δικαίωμα σύνδεσης νέας παροχής ύδρευσης ¾ της ίντσας για κτίρια επαγγελματικής
χρήσης εντός οικισμού , ήτοι ξενοδοχεία , ενοικιαζόμενα δωμάτια , καταστήματα κ.τ.λ.
20. 250,00 για δικαίωμα σύνδεσης νέας παροχής ύδρευσης 1 ίντσας για κτίρια επαγγελματικής
χρήσης
εντός οικισμού , ήτοι ξενοδοχεία , ενοικιαζόμενα δωμάτια , καταστήματα κ.τ.λ.
21. 188,00€ για δικαίωμα σύνδεσης νέας παροχής ύδρευσης μισής ίντσας, σε οικίες εκτός οικισμού
22. 375,00€ για δικαίωμα σύνδεσης νέας παροχής ύδρευσης μισής ίντσας για κτίρια επαγγελματικής
χρήσης εκτός οικισμού , ήτοι ξενοδοχεία , ενοικιαζόμενα δωμάτια , καταστήματα κ.τ.λ.
23. 400,00€ για δικαίωμα σύνδεσης νέας παροχής ύδρευσης ¾ της ίντσας για κτίρια επαγγελματικής
χρήσης εκτός οικισμού , ήτοι ξενοδοχεία , ενοικιαζόμενα δωμάτια , καταστήματα κ.τ.λ.
24. 430,00€ για δικαίωμα σύνδεσης νέας παροχής ύδρευσης 1 ίντσας για κτίρια επαγγελματικής
χρήσης
εκτός οικισμού , ήτοι ξενοδοχεία , ενοικιαζόμενα δωμάτια , καταστήματα κ.τ.λ.
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται πλέον Φ.Π.Α. 24%.
Επίσης :
27. Τοποθέτηση φρεατίου και υδρομέτρου μισής ίντσας : 113,00€.
28. Τοποθέτηση φρεατίου και υδρομέτρου ¾ της ίντσας : 133,00€.
29. Τοποθέτηση φρεατίου και υδρομέτρου μιας ίντσας : 153,00€.
30. Τοποθέτηση μόνο φρεατίου: 53,00 ευρώ (σε περίπτωση που εντός του ίδιου φρεατίου
τοποθετηθούν δύο Υδρόμετρα διαφορετικού καταναλωτή τότε το κόστος διαιρείται με το δύο και
χρεώνονται αντίστοιχα οι καταναλωτές).
31. Τοποθέτηση μόνο υδρομέτρου μισής ίντσας : 60,00 ευρώ ( στην περίπτωση που υπάρχει φρεάτιο
ή
θα το φτιάξει ο ίδιος ο καταναλωτής ).
32. Τοποθέτηση μόνο υδρομέτρου ¾ της ίντσας : 80,00 ευρώ ( στην περίπτωση που υπάρχει φρεάτιο
ή
θα το φτιάξει ο ίδιος ο καταναλωτής ).
33. Τοποθέτηση μόνο υδρομέτρου μιας ίντσας : 100,00 ευρώ ( στην περίπτωση που υπάρχει φρεάτιο
ή
θα το φτιάξει ο ίδιος ο καταναλωτής ).
34. Μεταφορά ή μετατόπιση παροχής : 40,00 ευρώ
35. Αντικατάσταση υδρομέτρου μισής ίντσας : 45,00 €
36. Αντικατάσταση υδρομέτρου ¾ της ίντσας : 65,00 €
37. Αντικατάσταση υδρομέτρου μίας ίντσας : 85,00 €
38. Δικαίωμα επανασύνδεσης υδρομέτρου : 63,50 €.
39. Έλεγχος Υδρομέτρου : 20,00 €
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται πλέον Φ.Π.Α. 24%.
Για την διενέργεια αναλύσεων νερού σε ιδιώτες καθορίζονται οι κάτωθι τιμές :
7. Για Μικροβιολογικές αναλύσεις ύδατος : 25,00€ πλέον ΦΠΑ 24%

ΑΔΑ: 789ΘΩΨ6-052

8. Για Φυσικοχημικές αναλύσεις ύδατος : 37,00€ πλέον ΦΠΑ 24%
9. Για Δειγματοληψία : 10€ πλέον ΦΠΑ 24%
Επίσης ορίζονται και τα κάτωθι πρόστιμα :
Για κλοπή νερού με οποιοδήποτε τρόπο, όπως αυτοί περιγράφονται στον κανονισμό ύδρευσης:
300,00
ευρώ
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.__
Mε την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του πρου/σμού του δήμου.
Η δημοτική σύμβουλος κ. Κική Αναγνώστου δεν συμφώνησε με την απόφαση αυτή
Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 250/2018
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Τσουκανάς Παναγιώτης
Αναγνώστου Κική
Αναγνώστου Παναγιώτης
Αργυρίου Άγγελος
Θεοδώρου Χαρίκλεια
Καλογιάννης Δημήτριος
Καλογιάννης Θεόδωρος
Καλογιάννης Μιχαήλ
Κυριαζή Μαγδαληνή
Παπαβασιλείου Παναγιωτης
Τσουκανά Χριστίνα
Φλωρούς Δημήτριος
Χλίβας Κωνσταντίνος
Χρήστου Δημήτριος

