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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                

ΝΟΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                     

ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ                                                                    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                      

Ταχ. Δ/νση:  Πλ. Βαλλιάνου 

28 100  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 

Τηλέφωνο:  2671360154 

Fax:  2671022572                                                           

 

                                                                                                                                                           

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

 της  32
ης 

 (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  ) συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Αργοστολίου την  12
η
  Οκτωβρίου  2020.  

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ    186/2020                                      ΑΔΑ:Ω9ΒΗ46ΜΓΤΤ-ΡΞΤ 

Εξειδίκευση εγγεγραμμένων   πιστώσεων Προϋπολογισμού  οικ.  έτους 2020.   

 

  Στο Αργοστόλι σήμερα  την 12 
η
  Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα        και 

ώρα 14:00,  πραγματοποιήθηκε η  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ    συνεδρίαση  των  Μελών  της 

Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 19735/09-10-2020  έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως  αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 77 του Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 133/A/19 -07-2018). 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 όπως  

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018 δεδομένου ότι σε  σύνολο επτά (7) 

μελών   συμμετέχουν  τα  τέσσερα   (4) και ονομαστικά: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ  ΘΕΟΦΙΛΟΣ                                                                 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                        

2. ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ  ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ                                                                    ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                                                           

3. ΣΠΑΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                                                                                  ΜΙΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                                                 

4. ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ                                                                                                                      

Στην συνεδρίαση παρίσταται ο  κ.  Φραντζής Νικόλαος, Γενικός Γραμματέας του Δήμου 

Αργοστολίου . 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ    186/2020                                      ΑΔΑ:Ω9ΒΗ46ΜΓΤΤ-ΡΞΤ 

Εξειδίκευση εγγεγραμμένων   πιστώσεων Προϋπολογισμού  οικ.  έτους 2020.   

       

 Ο Πρόεδρος     κ.  Θεόφιλος Μιχαλάτος  ,  κηρύσσοντας   την έναρξη της  συνεδρίασης,   

έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  

Με την αρίθ. πρωτ. 19735/9-10-2020 Πρόσκληση καλεστήκατε για την σύγκληση 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης    για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων  των παρακάτω 

θεμάτων: 

1.‘Εξειδίκευση δαπανών (λόγω καταληκτικών ημερομηνιών ). 

2.Εγκριση έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής σε Υπόλογο Υπάλληλο για την απόδοση 

στους δικαιούχους των αποζημιώσεων που πλήγηκαν από τον κυκλώνα ΙΑΝΟ  τις 18-09-

2020 (την ανάγκη άμεσης καταβολής  των αποζημιώσεων στους δικαιούχους που 

πλήγηκαν από τον εν λόγω κυκλώνα ).  

  Παρακαλείστε για τον ορισμό της παρούσας συνεδρίασης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ. 

Τον ορισμό της συνεδρίασης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  ψηφίζουν: Μιχαλάτος Θεόφιλος 

Μιχαλάτου Κρυσταλία –Σπαθής Σταύρος- Γαβριελάτος Αργύριος. 

 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος δίνει τον λόγο στη  Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του 

Τμήματος Λογιστηρίου Προϋπολογισμού και Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών κ. Κουστουμπάρδη Σοφία η οποία   εισηγούμενη   το 1
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης «Εξειδίκευση εγγεγραμμένων   πιστώσεων Προϋπολογισμού  οικονομικού 

έτους 2020»  έθεσε υπόψη των Μελών της Επιτροπής την  με αριθ. πρωτ. 19618/9-10-

2020  εισήγηση   της  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  η οποία   έχει     ως εξής: 

ΘΕΜΑ: «Εξειδίκευση εγκεκριμένων πιστώσεων του Προϋπολογισμού  του Οικ. Έτους 2020» 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 4625/19, προκειμένου 

να  επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της εγγεγραμμένης, στον προϋπολογισμό Οικ. Έτους 2020, πίστωσης  

 Κ.Α.Ε. απαιτείται προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε όπως, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,  προβείτε στην εξειδίκευση της  

κάτωθι αναφερόμενης πίστωσης  έως του ποσού των 1.890,00 (με ΦΠΑ), σύμφωνα με την αριθ.  

19504/08-10-2020 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, Τμήμα Τουριστικής  

Ανάπτυξης, Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Αργοστολίου από τoν Κ.Α. Εξόδων 00.6431.06 και αναλυτικά 

 ως ο κατωτέρω πίνακας: 

 

Α/Α 
 

Κ.Α.Ε. 

 

Ψηφισθέν 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

Συνολικό Ποσό 

Πίστωσης προς 

εξειδίκευση  
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1 
 

00.6431.06 13.000,00€ 

Δαπάνες Φιλοξενίας δημοσιογράφων από την Γερμανία την περίοδο από 

17 έως 24 Οκτωβρίου 2020 στα πλαίσια υλοποίησης του σχεδίου 

διαφημιστικής προβολής του έτους 2020, και συγκεκριμένα: 

είδος ποσότητα Τιμή μον. σύνολο 

Αεροπορικά εισιτήρια από 

Φρανκφούρτη για 

Κεφαλονιά με επιστροφή. 

Με μία αποσκευή 

Άφιξη 17/10/2020 

Αναχώρηση 24/10/2020 

2 

άτομα 
335,00 670,00 

Ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο β 

κατηγόριας από 17/10 έως 

και 24/10 Παραλαβή και 

παράδοση σε αεροδρόμιο 

1  

όχημα 

 

280,00 280,00 

Μονόκλινο δωμάτιο σε 

Ξενοδοχείο στην πόλη του 

Αργοστολίου 

Άφιξη 17/10/2020 

Αναχώρηση 24/10/2020 

2 

δωμάτια 
470,00 940,00 

    

    
 

1.890,00€ 

       Συνημμένα: 

           α)Αριθ. πρωτ. 3135/20-3-20 έγγραφο Υπουργείου Τουρισμού περί έγκρισης του προγράμματος επικοινωνιακής προβολής                 

Δ      Δήμου  Αργοστολίου για το έτος 2020 

           β)Αριθ. πρωτ. Ε151/16-4-2020 [6Ξ1Δ46ΜΓΨ7-ΗΝ2] έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης περί               

έγκρισης   του προγράμματος επικοινωνιακής προβολής του Δήμου Αργοστολίου για το έτος 2020.  

γ) Η αριθ. πρωτ. 19504/08-10-2020 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Τμήμα Τουριστικής 

Ανάπτυξης, Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Αργοστολίου 

δ) Το υπ αριθμ. 304/19613/09-10-2020 Αίτημα Ανάληψης Δαπάνης  

ε) Η υπ αριθμ.  655/19615/09-10-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

Από τη Δ/νση Οικονομιών Υπηρεσιών  
 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα 

μαγνητοφωνημένα Πρακτικά : 

Ο Πρόεδρος προτείνει  στα Μέλη να προβούν στην εξειδίκευση της    παραπάνω 

εγκεκριμένης     πίστωσης    σύμφωνα με την    εισήγηση  της αρμόδιας Υπηρεσίας. 

 Την  πρόταση του Προέδρου ψηφίζουν:  Μιχαλάτος Θεόφιλος  - Μιχαλάτου  Κρυσταλία  

Γαβριελάτος Αργύριος-  Σπαθής Σταύρος  . 

 

Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 3 του Ν 4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 4635/2019. 

   Την αριθ. πρωτ. 19618/9-10-2020  εισήγηση     της Δ/νσης Οικονομικών. 
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 την πρόταση  του  Προέδρου: 

                                                 ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Α)  Εξειδικεύει την     παρακάτω εγκεκριμένη  πίστωση    του Προϋπολογισμού Δήμου 

Αργοστολίου  οικονομικού  έτους 2020   όπως παρακάτω: 

 

Α/Α 
 

Κ.Α.Ε. 

 

Ψηφισθέν 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

Συνολικό Ποσό 

Πίστωσης προς 

εξειδίκευση  

1 
 

00.6431.06 13.000,00€ 

Δαπάνες Φιλοξενίας δημοσιογράφων από την Γερμανία την περίοδο από 

17 έως 24 Οκτωβρίου 2020 στα πλαίσια υλοποίησης του σχεδίου 

διαφημιστικής προβολής του έτους 2020, και συγκεκριμένα: 

είδος ποσότητα Τιμή μον. σύνολο 

Αεροπορικά εισιτήρια από 

Φρανκφούρτη για 

Κεφαλονιά με επιστροφή. 

Με μία αποσκευή 

Άφιξη 17/10/2020 

Αναχώρηση 24/10/2020 

2 

άτομα 
335,00 670,00 

Ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο β 

κατηγόριας από 17/10 έως 

και 24/10 Παραλαβή και 

παράδοση σε αεροδρόμιο 

1  

όχημα 

 

280,00 280,00 

Μονόκλινο δωμάτιο σε 

Ξενοδοχείο στην πόλη του 

Αργοστολίου 

Άφιξη 17/10/2020 

Αναχώρηση 24/10/2020 

2 

δωμάτια 
470,00 940,00 

    

    
 

1.890,00€ 

 

 

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   187 /2020                                              ΑΔΑ:ΩΕΜ346ΜΓΤΤ-Θ6Ν    
 

Έκδοση Εντάλματος Προπληρωμής υπολόγου  Υπαλλήλου Δήμου Αργοστολίου, για 

την καταβολή στους δικαιούχους ,οικονομικής  ενίσχυσης αποκατάστασης ζημιών 

οικοσκευής λόγω φυσικών καταστροφών  (πλημμύρες τις 17ης - 20ης Σεπτεμβρίου 

2020 - κυκλώνας ΙΑΝΟΣ). 

Ο Πρόεδρος, Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος    συνεχίζοντας  την  συνεδρίαση  έδωσε 

τον λόγο στην  αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Λογιστηρίου 

Προϋπολογισμού & Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σοφία 

Κουστουμπάρδη, η οποία  εισηγούμενη  το   2
ο
 θέμα  της ημερήσιας διάταξης: «Έκδοση 

Εντάλματος Προπληρωμής υπολόγου  Υπαλλήλου Δήμου Αργοστολίου, για την 
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καταβολή στους δικαιούχους ,οικονομικής ενίσχυσης αποκατάστασης ζημιών 

οικοσκευής λόγω φυσικών καταστροφών  (πλημμύρες τις 17ης - 20ης Σεπτεμβρίου 2020 

- κυκλώνας ΙΑΝΟΣ)» ,έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αριθ. πρωτ. 19736/ 9-10-2020   

εισήγηση της η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

   

ΘΕΜΑ: Έκδοση Εντάλματος Προπληρωμής  Υπαλλήλου Δήμου Αργοστολίου, για την Οικονομική Ενίσχυση 

αποκατάστασης ζημιών οικοσκευής λόγω φυσικών καταστροφών. 

 

  Μετά από τις πλημμύρες τις 17ης - 20ης Σεπτεμβρίου 2020 ο Δήμος μας επιχορηγήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 

59939/21-09-2020 απόφαση, με το ποσό των 100.000,00 ευρώ για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής 

προστασίας όπως προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/1973 και την αρίθμ. 33862/06-05-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1699/τ.Β΄/2019), 

με σκοπό την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές. 

  Ζητείται η έγκριση και διάθεση της πίστωσης  καθώς και η έκδοση Εντάλματος Προπληρωμής σε υπάλληλο του 

Δήμου Αργοστολίου για την χορήγηση Οικονομικής Ενίσχυσης αποκατάστασης ζημιών οικοσκευής λόγω φυσικών 

καταστροφών από τις πλημμύρες της 17
ης

-20
ης

 Σεπτεμβρίου 2020. 

 

ΠΟΣΟ Κ.Α.Ε. Α.Α.Δ. Α.Α.Υ. 

100.000,00 00.6739.04 306/2020 657/2020 

 

Στην συνέχεια  ο  Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 

Με το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:   

«1. Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου μπορεί να 

εγκρίνεται  η έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών, γενικά, 

εφόσον η πληρωμή με  τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή 

απρόσφορη. 

2. Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα δημοτικών ή κοινοτικών 

υπαλλήλων.» 

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 

τεύχος Α') ορίζεται ότι: 

«1. Εντάλματα προπληρωμής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό 

του νόμου, εκδίδονται επ' ονόματι μονίμου υπαλλήλου του δήμου. Ούτος καθίσταται 

υπόλογος οφείλων εντός της τακτής προθεσμίας να αποδώση λογαριασμόν της 
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διαχειρίσεως των ληφθέντων χρημάτων, υποβάλλων τα κεκανονισμένα δικαιολογητικά 

και επιστρέφων το μη διατεθέν ποσόν.  

Η προθεσμία αποδόσεως λογαριασμού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλματος 

προπληρωμής αποφάσεως, ήτις δεν δύναται να είναι μεγαλυτέρα του τριμήνου και 

δέον να λήγη ένα τουλάχιστον μήνα προ της λήξεως του οικονομικού έτους.  

2. Επί τη ητιολογημένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουμένην 

παράγραφον προθεσμία να παραταθή επί ένα εισέτι μήνα εν ουδεμία όμως περιπτώσει 

πέραν της λήξεως του οικονομικού έτους.» 

Σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται 

ότι: 

«1.Απαγορεύεται η χρησιμοποίησις των ληφθέντων χρημάτων δι' εντάλματος 

προπληρωμής δια δαπάνας άλλας ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.  

2. Εν ουδεμία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηματικού εντάλματος επ' ονόματι 

υπολόγου μη αποδώσαντος λογαριασμόν επί προηγουμένου εντάλματος 

προπληρωμής. 

3. Η πληρωμή των εξόδων δι' ά εξεδόθη ένταλμα προπληρωμής ενεργείται δι' εντολών 

του δημάρχου προσυπογραφομένων υπό του προϊσταμένου της υπηρεσίας ήν αφορά η 

δαπάνη εκ διπλοτύπου βιβλίου.  

4. Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωμής δεν δύναται να υπερβή το ποσόν του 

εντάλματος προπληρωμής.» 

Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται 

ότι: 

«Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ 

αυτών διαχειριζομένων χρημάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιμέλειαν, 

ευθυνόμενοι δια πάσαν τυχόν επερχομένην απώλειαν ή μείωσιν των χρημάτων τούτων.  

Εάν τα ποσά των ενταλμάτων δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αμέσως υπό των 

υπολόγων άμα τη εξοφλήσει των θα γίνηται κατάθεσις αυτών ή των μη 

χρησιμοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το 

Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν του δήμου. Οι 

υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασμού να επισυνάψουν μετά των 

δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του 
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Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφωνται κεχωρισμένως πάσαι αι 

γενόμεναι καταθέσεις και αναλήψεις.» 

 

Μετά τα παραπάνω  , ζητείται η έγκριση  έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής στον 

υπόλογο υπάλληλο του Αυτοτελούς Τμήματος Πρόνοιας  του Δήμου Αργοστολίου κ.  

Παγουλάτο Τζέρρυ   συνολικού ποσού εκατό χιλιάδων ευρώ ( 100.000,00 €) για την 

καταβολή οικονομικής ενίσχυσης αποκατάστασης ζημιών οικοσκευής λόγω φυσικών 

καταστροφών  (πλημμύρες τις 17ης - 20ης Σεπτεμβρίου 2020 -κυκλώνας ΙΑΝΟΣ)» 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των 

Συμβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά:  

 

                 Την πρόταση του Προέδρου ψηφίζουν: Θεόφιλος    Μιχαλάτος –   Μιχαλάτου  

                Κρυσταλία  - Σπαθής Σταύρος –  Γαβριελάτος Αργύρης. 

 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 3 του Ν 4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και 4635/2019. 

2. την με αριθ. πρωτ. 19736/9-10-2020 παραπάνω εισήγηση της Οικονομικής   

Υπηρεσίας  

3. Την αριθμ. πρωτ. 59939/21-09-2020 Απόφαση ΥΠΕΣ 

4. το 306/2020 Αίτημα Ανάληψης Δαπάνης 

5. την  657/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

6. την πρόταση του Προέδρου: 

 

                                                 ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Εγκρίνει την έκδοση Εντάλματος Προπληρωμής στον υπόλογο Υπάλληλο του 

Αυτοτελούς Τμήματος Πρόνοιας  του Δήμου Αργοστολίου κ.  Παγουλάτο Τζέρρυ  

συνολικού   ποσού  εκατό χιλιάδων Ευρώ (100.000,0 €) από την εγγεγραμμένη πίστωση 

στον Προϋπολογισμό 2020 με  Κ.Α 00.6739.04,  για την καταβολή στους δικαιούχους , 

οικονομικής ενίσχυσης αποκατάστασης ζημιών οικοσκευής λόγω φυσικών 

καταστροφών  (πλημμύρες τις 17ης - 20ης Σεπτεμβρίου 2020 -κυκλώνας ΙΑΝΟΣ)» 
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2. Η απόδοση λογαριασμού του  παραπάνω Εντάλματος Προπληρωμής  θα γίνει έως την   

31-12-2020. 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

  

      Ο        ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

               Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 

                                                                                                       ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ  ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ                                                                   

                                                                                                                   ΣΠΑΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                                                                               

                                                                                                         ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ                                                                       

 

Θεόφιλος Μιχαλάτος  

Δήμαρχος Αργοστολίου 


