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Αριθµ. Απόφασης  134/2019  Θέµα: «Τροποποίηση προϋπολογισµού εσόδων – εξόδων τρέχοντος έτους» 

 

Στα νησιά Πάτµο και Λειψούς, σήµερα την 4η του µηνός Νοεµβρίου έτους 2019, ηµέρα ∆ευτέρα και 

ώρα 17:00 στα ∆ηµοτικά Καταστήµατα Πάτµου και Λειψών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, µε 

τηλεδιάσκεψη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 3242/2004 και της υπ’ αριθµ. 

∆ΙΑ∆Π/7841/19-04-2005 Κ.Υ.Α., το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου, 

κατόπιν της υπ’ αριθµ. 1845/31-10-2019 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε 

κάθε ένα των µελών, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Κανονισµού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία 

του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. και την παράγραφο 4 του άρθρου 67 του Νόµου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης), όπου ορίζεται ότι: «Η 

πρόσκληση δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήµου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους 

συµβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. ...Αν 

δεν ορίζεται αντίκλητος ή πρόσφορο µέσο για τη γνωστοποίηση, αρκεί η δηµοσίευση της πρόσκλησης στην 

ιστοσελίδα του δήµου». 

Αρχικά διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 96 του Νόµου 

3463/2006, επειδή επί συνόλου εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντα τα οκτώ (8). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ στην Πάτµο ΠΑΡΟΥΣΕΣ στους Λειψούς 

1. Γρύλλης Εµµανουήλ, Πρόεδρος 1. Μακρή Άννα 

2. Μελιανός Νικόλαος, Αντιπρόεδρος 2. Σεΐτη Πετρούλα 

3. Κάβουρας ∆ηµήτριος 

Οι οποίες αποχώρησαν µετά την συζήτηση  
του 8ου θέµατος της ηµερησίας διατάξεως 

4. Κανιαρού Ειρήνη 

5. Μπλούκας Σεραφείµ, Αναπλ. Μέλος 

6. Κραουνάκης Γεώργιος, Λιµενάρχης Πάτµου 

 

ΑΠΩΝ 

1. Μάγγος Φώτιος, ∆ήµαρχος Λειψών Αν και κλήθηκε νόµιµα και έγκαιρα 

 

Παρίστανται, επίσης, η κα Κάππου Αναστασία, ∆ιοικητική Υπάλληλος, για την τήρηση των 

πρακτικών, καθώς και ο υπάλληλος του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καρακατσάνης Γεώργιος. 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Απόσπασµα εκ του αριθµ. 17/2019 
 ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ∆ιοικητικού 
      ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                                             Συµβουλίου 
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                                                                                                                                                                                               
    ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ                                                                                          
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Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 5ο θέµα της ηµερησίας διατάξεως και έθεσε υπόψη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου: 

1) Το άρθρο 8 του Β.∆. 17/5-15/6/1959 «Περί Λογιστικού των ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

2) Το άρθρο 161 του Ν. 3463/2006, µε θέµα: «Μεταφορά πιστώσεων για την εκτέλεση έργου – 

Αποθεµατικό». 

3) Την υπ’ αριθµ. οικ.38347/25-07-2018 Κοινή Υπουργική (ΦΕΚ 3086 Β΄/27-07-2018), µε θέµα: «Παροχή 

οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2019 – τροποποίηση της 

αριθµ. 7028/2004 (Β΄253) απόφασης». 

4) Την παρ. 1 του άρθρου 236 του Ν. 3463/2006, σύµφωνα µε την οποία: «Οι διατάξεις που ισχύουν για τους 

∆ήµους και αφορούν τον οργανισµό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισµό, το οικονοµικό έτος, τον 

απολογισµό, την ταµειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και την περιουσία, εφαρµόζονται και στα 

ιδρύµατα». 

5) Την παρ. 2 του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, όπου ορίζεται ότι οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 236 

του Ν. 3463/2006 ισχύουν και για τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. 

6) Την υπ’ αριθµ. 205/2018 προηγούµενη απόφασή του, µε την οποία καταρτίστηκε ο Προϋπολογισµός 

εσόδων - εξόδων οικονοµικού έτους 2019 του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 240/2018 

Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πάτµου και επικυρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 3187/18-01-2019 Απόφαση 

του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου. 

7) Την υπ’ αριθµ. 13/2019 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε την οποία τροποποιήθηκε                                                                                                    

ο προϋπολογισµός εσόδων – εξόδων του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. έτους 2019, που εγκρίθηκε µε την αριθ. 11/2019 

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πάτµου και επικυρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 12238/04-03-2019 

Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου. 

8) Την υπ’ αριθµ. 52/2019 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε την οποία  τροποποιήθηκε                                                                                                                              

ο προϋπολογισµός εσόδων – εξόδων του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. έτους 2019, που εγκρίθηκε µε την αριθ. 50/2019 

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πάτµου και επικυρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 23810/02-05-2019 

Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου. 

9) Ότι σε ορισµένους Κ.Α. Εσόδων προέκυψε βεβαίωση µεγαλύτερη από τα προϋπολογισθέντα και 

απαιτείται η ενίσχυσή τους, ώστε να προσαρµοστούν στον ύψος των βεβαιωθέντων εσόδων. 

10) Ότι έχουν προκύψει ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισµό του ∆ηµοτικού 

Λιµενικού Ταµείου Πάτµου, του τρέχοντος έτους και παρίσταται ανάγκη δηµιουργίας ή ενίσχυσης 

πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειµένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η 

µεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριµένους Κ.Α. του προϋπολογισµού του τρέχοντος έτους στους οποίους 

αυτές είναι εγγεγραµµένες, στο αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού και στη συνέχεια µεταφορά 

από το αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού για τη δηµιουργία των καινούριων πιστώσεων. 

11) Την υπ’ αριθµ. 1844/31-10-2019 Εισήγηση για την 3η αναµόρφωση προϋπολογισµού εσόδων – εξόδων 

έτους 2019 της Αναπλ. Προϊσταµένης Τµήµατος Εκµετάλλευσης και ∆ιοικητικού του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. 
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12) Το ακόλουθο σχέδιο αναµόρφωσης προϋπολογισµού εσόδων – εξόδων έτους 2019: 

K.A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 
ΑΡΧΙΚΟ 
ΠΟΣΟ  ΝΕΟ ΠΟΣΟ 

ΠΟΣΟ 
ΤΡΟΠΟ-
ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΑ 

Α' ΕΣΟ∆Α           

α' Εγγραφή - Ενίσχυση εσόδων         

0129.0001 
Μίσθωµα άδειας εκµετάλλευσης περιπτέρου 
εντός χερσαίας ζώνης λιµένος Σκάλας Πάτµου 3.000,00 € 6.000,00 € 3.000,00 €   

0313.0001 
Έσοδα από παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος σε 
σκάφη στο λιµένα Πάτµου 18.500,00 € 22.250,00 € 3.750,00 €   

0461.0002 

Χρηµατικό αντάλλαγµα για την παραχώρηση 
χρήσης χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιµένος 
Πάτµου 13.500,00 € 15.013,59 € 1.513,59 €   

0471.0001 

Ανταποδοτικό τέλος ασφαλείας επί επιβατών 
κρουαζιεροπλοίων και ηµεροπλοίων που 
εκτελούν διεθνείς πλόες και καταπλέουν στο 
λιµένα Πάτµου 70.000,00 € 100.000,00€ 30.000,00 €   

0718.0007 

Λιµενικά τέλη επιβατών κρουαζιεροπλοίων και 
εκδροµικών πλοίων που καταπλέουν στο λιµένα 
Πάτµου 30.000,00 € 36.000,00 € 6.000,00 €   

2119.0005 

Αντάλλαγµα από παραχωρήσεις χρήσης χώρων 
εντός χερσαίας ζώνης λιµένος Σκάλας Πάτµου 
(ΠΟΕ) 0,00 € 1.075,20 € 1.075,20 € 45.338,79 € 

            

β' Μείωση εσόδων         

        0,00 € 0,00 € 

            

γ' ∆ιαγραφή εσόδων         

        0,00 € 0,00 € 

            
Β' ΕΞΟ∆Α           

α΄ ∆ιαγραφή πιστώσεων         

        0,00 € 0,00 € 

            

α΄ Μείωση πιστώσεων         

        0,00 € 0,00 € 

            

β΄ Ενίσχυση Πιστώσεων         

30.6262.0002 
Εργασίες συντήρησης  και επισκευής λιµενικών 
εγκαταστάσεων Πάτµου 15.000,00 € 20.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 

            

γ΄ Εγγραφή νέων πιστώσεων         

00.6117.0003 Υπηρεσίες προσαρµογής στο GDPR 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €   

25.6279.0001 
Σύνδεση των πίλλαρς λιµένα Λειψών στο 
∆ηµοτικό ∆ίκτυο Ύδρευσης 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €   

70.6117.0006 

Παροχή υπηρεσιών συµβούλου για την 
προσαρµογή της Λ.Ε. Σκάλας Πάτµου στις 
απαιτήσεις του Κεκτηµένου Schengen, σε 
συνδυασµό µε την εφαρµογή του Κώδικα ISPS 0,00 € 13.000,00 € 13.000,00 €   

70.7135.0006 Προµήθεια εξοπλισµού ασφαλείας 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 27.000,00 

            

ΕΣΟ∆Α   1.828.257,07€ 45.338,79 € 1.873.595,86€   

ΕΞΟ∆Α   1.827.655,22€ 32.000,00 € 1.859.655,22€   

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ   
            

601,85€  
     
13.338,79 €  

         
13.940,64 €    
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΟΣΟ 

Ποσό υπάρχοντος αποθεµατικού 601,85€ 

Ποσό ενίσχυσης του αποθεµατικού από δηµιουργία νέων κωδικών εσόδων 0,00€ 

Ποσό ενίσχυσης του αποθεµατικού από αύξηση εσόδων 45.338,79€ 

Μείωση αποθεµατικού από µείωση εσόδων 0,00€ 

Μείωση αποθεµατικού από διαγραφή εσόδων 0,00€ 

Ποσό ενίσχυσης του αποθεµατικού από διαγραφή εξόδων 0,00€ 

Ποσό ενίσχυσης του αποθεµατικού από µείωση εξόδων 0,00€ 

Μείωση αποθεµατικού από ενίσχυση υπαρχόντων κωδικών εξόδων 5.000,00€ 

Μείωση αποθεµατικού από τη δηµιουργία νέων κωδικών εξόδων 27.000,00€ 

Νέο ποσό Αποθεµατικού 
το οποίο δεν υπερβαίνει το 5% του συνόλου των τακτικών εσόδων που είναι εγγεγραµµένα 
στον προϋπολογισµό σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 161 του ∆.Κ.Κ (Ν.3463/2006). 

13.940,64€ 

 

13) Την παρ. 2 του άρθρου 4 του Κανονισµού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία  του ∆ηµοτικού 

Λιµενικού Ταµείου Πάτµου (∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.), σύµφωνα µε την οποία: «Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κυρίως 

αποφασίζει: για τον κανονισµό εργασιών του, τον ετήσιο προϋπολογισµό και απολογισµό, τον οργανισµό 

εσωτερικής υπηρεσίας, για την εκµετάλλευση της κινητής και  ακίνητης περιουσίας του,  για την κατάρτιση του 

Τεχνικού Προγράµµατος, την έγκριση µελετών, πρακτικών δηµοπρασίας, αναθέσεων, προµηθειών, για την 

συντήρηση και επισκευή υφισταµένων έργων και πραγµάτων, για την προµήθεια και λειτουργία του 

µηχανολογικού του εξοπλισµού και για την διενέργεια κάθε αναγκαίας παρέµβασης στους λιµένες και τη γύρω 

χερσαία και θαλάσσια ζώνη που συνδέεται λειτουργικά µε αυτούς, τη ρύθµιση κυκλοφορίας και των 

κατευθύνσεων κυκλοφορίας, την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώµατος χρήσης χώρων που ευρίσκονται 

εντός των λιµενικών ζωνών ευθύνης του για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων καταστηµάτων υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος και λοιπές δραστηριότητες, την έκδοση τοπικών κανονιστικών αποφάσεων στο πλαίσιο της 

κείµενης νοµοθεσίας, τον προσδιορισµό του χώρου στάθµευσης οχηµάτων εντός των ζωνών ευθύνης του, την 

διάθεση πιστώσεων και οτιδήποτε άλλο εµπίπτει στους σκοπούς σύστασης του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου 

Πάτµου». 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση της τροποποίησης του προϋπολογισµού 

εσόδων – εξόδων τρέχοντος έτους σύµφωνα µε την πρότασή του και κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν 

σχετικά. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του 

Προέδρου, το άρθρο 8 του Β.∆. 17/5-15/6/1959, το άρθρο 161 του Ν. 3463/2006, την υπ’ αριθµ. 

οικ.38347/25-07-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3086 Β΄/27-07-2018), την παρ. 1 του άρθρου 236 και την παρ. 2 του 

άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, τις υπ’ αριθµ. 205/2018, 13/2019 και 52/2019 προηγούµενες αποφάσεις του, 

τις υπ’ αριθµ. 240/2018, 11/2019 και 50/2019 Αποφάσεις ∆.Σ. του ∆ήµου Πάτµου, τις υπ’ αριθµ. 3187/18-

01-2019, 12238/04-03-2019 και 23810/02-05-2019 Αποφάσεις του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Αιγαίου, τις ανάγκες και τις δυνατότητες του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., την υπ’ αριθµ. 1844/31-10-2019 

Εισήγηση για την 3η αναµόρφωση προϋπολογισµού εσόδων – εξόδων έτους 2019 της Αναπλ. Προϊσταµένης 
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Τµήµατος Εκµετάλλευσης και ∆ιοικητικού του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., το άρθρο 65 του Νόµου 3852/2010 και το 

άρθρο 4 του Κανονισµού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α 

 

Τροποποιεί τον Προϋπολογισµό Εσόδων – Εξόδων του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. οικονοµικού έτους 2019 ως εξής: 

K.A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 
ΑΡΧΙΚΟ 
ΠΟΣΟ  ΝΕΟ ΠΟΣΟ 

ΠΟΣΟ 
ΤΡΟΠΟ-
ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΑ 

Α' ΕΣΟ∆Α           

α' Εγγραφή - Ενίσχυση εσόδων         

0129.0001 
Μίσθωµα άδειας εκµετάλλευσης περιπτέρου 
εντός χερσαίας ζώνης λιµένος Σκάλας Πάτµου 3.000,00 € 6.000,00 € 3.000,00 €   

0313.0001 
Έσοδα από παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος σε 
σκάφη στο λιµένα Πάτµου 18.500,00 € 22.250,00 € 3.750,00 €   

0461.0002 

Χρηµατικό αντάλλαγµα για την παραχώρηση 
χρήσης χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιµένος 
Πάτµου 13.500,00 € 15.013,59 € 1.513,59 €   

0471.0001 

Ανταποδοτικό τέλος ασφαλείας επί επιβατών 
κρουαζιεροπλοίων και ηµεροπλοίων που 
εκτελούν διεθνείς πλόες και καταπλέουν στο 
λιµένα Πάτµου 70.000,00 € 100.000,00€ 30.000,00 €   

0718.0007 

Λιµενικά τέλη επιβατών κρουαζιεροπλοίων και 
εκδροµικών πλοίων που καταπλέουν στο λιµένα 
Πάτµου 30.000,00 € 36.000,00 € 6.000,00 €   

2119.0005 

Αντάλλαγµα από παραχωρήσεις χρήσης χώρων 
εντός χερσαίας ζώνης λιµένος Σκάλας Πάτµου 
(ΠΟΕ) 0,00 € 1.075,20 € 1.075,20 € 45.338,79 € 

            

β' Μείωση εσόδων         

        0,00 € 0,00 € 

            

γ' ∆ιαγραφή εσόδων         

        0,00 € 0,00 € 

            
Β' ΕΞΟ∆Α           

α΄ ∆ιαγραφή πιστώσεων         

        0,00 € 0,00 € 

            

α΄ Μείωση πιστώσεων         

        0,00 € 0,00 € 

            

β΄ Ενίσχυση Πιστώσεων         

30.6262.0002 
Εργασίες συντήρησης  και επισκευής λιµενικών 
εγκαταστάσεων Πάτµου 15.000,00 € 20.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 

            

γ΄ Εγγραφή νέων πιστώσεων         

00.6117.0003 Υπηρεσίες προσαρµογής στο GDPR 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €   

25.6279.0001 
Σύνδεση των πίλλαρς λιµένα Λειψών στο 
∆ηµοτικό ∆ίκτυο Ύδρευσης 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €   

70.6117.0006 

Παροχή υπηρεσιών συµβούλου για την 
προσαρµογή της Λ.Ε. Σκάλας Πάτµου στις 
απαιτήσεις του Κεκτηµένου Schengen, σε 
συνδυασµό µε την εφαρµογή του Κώδικα ISPS 0,00 € 13.000,00 € 13.000,00 €   
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70.7135.0006 Προµήθεια εξοπλισµού ασφαλείας 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 27.000,00 

            

ΕΣΟ∆Α   1.828.257,07€ 45.338,79 € 1.873.595,86€   

ΕΞΟ∆Α   1.827.655,22€ 32.000,00 € 1.859.655,22€   

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ   
            

601,85€  
     

13.338,79 €  
         

13.940,64 €    

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΟΣΟ 

Ποσό υπάρχοντος αποθεµατικού 601,85€ 

Ποσό ενίσχυσης του αποθεµατικού από δηµιουργία νέων κωδικών εσόδων 0,00€ 

Ποσό ενίσχυσης του αποθεµατικού από αύξηση εσόδων 45.338,79€ 

Μείωση αποθεµατικού από µείωση εσόδων 0,00€ 

Μείωση αποθεµατικού από διαγραφή εσόδων 0,00€ 

Ποσό ενίσχυσης του αποθεµατικού από διαγραφή εξόδων 0,00€ 

Ποσό ενίσχυσης του αποθεµατικού από µείωση εξόδων 0,00€ 

Μείωση αποθεµατικού από ενίσχυση υπαρχόντων κωδικών εξόδων 5.000,00€ 

Μείωση αποθεµατικού από τη δηµιουργία νέων κωδικών εξόδων 27.000,00€ 

Νέο ποσό Αποθεµατικού 
το οποίο δεν υπερβαίνει το 5% του συνόλου των τακτικών εσόδων που είναι εγγεγραµµένα 
στον προϋπολογισµό σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 161 του ∆.Κ.Κ (Ν.3463/2006). 

13.940,64€ 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 134/2019. 

 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

     

       Ο Πρόεδρος                                                                                           Τα Μέλη 

Γρύλλης Εµµανουήλ                                                              Μελιανός Νικόλαος – Κάβουρας ∆ηµήτριος 
                                                                                                  Κανιαρού Ειρήνη – Μπλούκας Σεραφείµ 
                                                                                                         Μακρή Άννα – Σεΐτη Πετρούλα 
           Κρουνάκης Γεώργιος 
                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ακριβές Αντίγραφο 
Πάτµος, 7/11/2019 

     
          Ο Πρόεδρος                                                                                         Η Ειδική Γραµµατέας 
 
 
 
   Γρύλλης Εµµανουήλ                                                                                    Κάππου Αναστασία 
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