ΑΔΑ: 4Α3ΚΩΚ9-Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 11/2011 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 145/2011
«Περί καθορισµού ή µη νέων τιµών για εκµίσθωση χώρων αιγιαλού – παραλίας για το έτος
2011-2012».

Στους Μολάους σήµερα στις 08 του µηνός Ιουνίου 2011, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα
18,00, συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μονεµβασιάς σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Μονεµβασιάς, ύστερα από την µε αριθµό
11/02-06-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) µελών, βρέθηκαν
παρόντα τα είκοσι δύο (22) δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Αβδούλος Σπύρος πρόεδρος
1.
Πετράκης Χρήστος
2.
Αλειφέρη Παναγιώτα
2.
Σουρλάς Ιωάννης
3.
Βουνελάκης Γεώργιος
3.
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
4.
Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος
4.
Τσάκος Κωνσταντίνος
5.
Καλογερίνης Ηλίας
5.
Κρυπωτός Παναγιώτης
6.
Κολλιάκος Ιωάννης
7.
Κουτσονικολής Χαράλαµπος
8.
Λύρας Χαράλαµπος
9.
Μαρούσης Χράλαµπος
10. Μαυροµιχάλης Κωνσταντίνος
11. Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου Παν.
12. Σπυριδάκος Βασίλειος
13. Σταθάκης Παναγιώτης
14. Τσαφατίνου Κατερίνα
15. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
16. Νικολινάκος Παναγιώτης
17. Παπαδάκης Γεώργιος
18. Τσάκος Πέτρος
19. Χαραµής Αντώνιος
20. Χριστάκος Σταύρος
21. Μέντης Γεώργιος
22. ∆ηµητρόπουλος ∆ηµοσθένης
Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του ∆ηµάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.
Από τους προέδρους των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των
Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύµιος της ∆.Κ. Μολάων, Σωτήραλης Χρήστος
∆.Κ. Νεάπολης, Ψυχογυιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Φάββας
Βασίλειος Τ.Κ. Αγίου ∆ηµητρίου, Σκάγκος Ιωάννης Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου
Νικολάου Μον/σίας, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Κουρκούλης Χαράλαµπος Άνω
Καστανέας,Τριπόντικας Γεώργιος Τ.Κ. Βελανιδίων, Τσιριγώτης Σαράντος Τ.Κ. Βελιών, Τζερεφός Ανάργυρος
Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Ραµάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Βαρβαρέσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός
Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρµούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταµόρφωσης, Χουσάκος ∆ηµήτριος Τ.Κ.
Μονεµβασίας, Χριστοφοράκος Παναγιώτης Τ.Κ. Νοµίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Καλογεράκος
∆ηµήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας, ∆ελήγιαννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του ∆ήµου για την τήρηση των
πρακτικών.
Επίσης παραβρέθηκε ο προϊστάµενος της Οικονοµικής Υπηρεσίας κ. Ανούσης Ιωάννης.
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Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το επόµενο θέµα της ηµερήσιας διάταξης
έδωσε το λόγο στον κ. ∆ήµαρχο ο οποίος είπε τα εξής:
Με την αριθ. 1038460/2439/0010/15-4-2009 απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών,
παραχωρήθηκε για το χρονικό διάστηµα 29/4/2009 έως 31/12/2012 η αρµοδιότητα απλής χρήσης αιγιαλού
και παραλίας στου ∆ήµους, λαµβάνοντας υπόψη, τις διατάξεις του άρθρου 30 και εποµένων του
∆ιατάγµατος της 11/12-11-1929 (ΦΕΚ 399/12-111929 τ.Α’) «Περί ∆ιοικήσεως ∆ηµοσίων κτηµάτων» όπως
αυτό συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µε το Ν.5234/1931 και µε µεταγενέστερους νόµους.
Πρέπει να καθορίσουµε ελάχιστη τιµή ανά τ.µ. για εκµίσθωση χώρου αιγιαλού και παραλίας για το έτος
2011 και 2012 µε τις προϋποθέσεις και τους περιορισµούς που καθορίζονται στην ΚΥΑ
1038460/2439/Β0010/14-4-2009. Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του Σώµατος την πιο κάτω εισήγηση της
Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου:
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγείται
Α) Για τους χώρους αιγιαλού έµπροσθεν καταστηµάτων η εκµίσθωση θα είναι για 1 έτος.
Οι τιµές θα παραµείνουν ίδιες και αναφέρονται σε ετήσια βάση ανά τ.µ., όπως καθορίσθηκαν στις
αποφάσεις ∆ηµοτικών Συµβουλίων των πρώην ∆ήµων και συγκεκριµένα:
1. Για τον πρώην ∆ήµο ΒΟΙΩΝ η Α.∆.Σ 135/2009
• Στην παραλία «Μαγγάνου» Τ.Κ Αγίου Γεωργίου έκταση 10 τ.µ για τοποθέτηση αυτοκινούµενης
καντίνας και 90 τ.µ για τοποθέτηση οµπρελών ,ξαπλώστρων συνολικά 100 τ.µ µε την τιµή 20,00€ ανά τ.µ.
• Στην παραλία «Μαραθιά»(Παχιά άµµος)Τ.Κ Ελίκας για τοποθέτηση αυτοκινούµενης καντίνας και 40 τ.µ
για τοποθέτηση οµπρελών ,ξαπλώστρων συνολικά 50τ.µ µε την τιµή 20,00€ ανά τ.µ.
• Στην παραλία «Παναγίας» Τ.Κ Καστανέας έκταση 10 τ.µ για τοποθέτηση αυτοκινούµενης καντίνας και
20τ.µ για τοποθέτηση οµπρελών ,ξαπλώστρων συνολικά 30τ.µ µε την τιµή 10,00 € ανά τ.µ.
• Στην παραλία «Νερατζιώνα»Τ.Κ Κάµπου έκταση 10 τ.µ για τοποθέτηση αυτοκινούµενης καντίνας και
40 τ.µ για τοποθέτηση οµπρελών ,ξαπλώστρων συνολικά 50τ.µ µε την τιµή 20,00€ ανά τ.µ.
• Στην παραλία «Αµµίτσα» Τ.Κ Λαχίου έκταση 10 τ.µ για τοποθέτηση αυτοκινούµενης καντίνας και
10τ.µ για τοποθέτηση οµπρελών ,ξαπλώστρων συνολικά 20τ.µ µε την τιµή 10,00 € τ.µ
• Στη θέση «ΥΠΟΣΤΕΓΟ» Τ.Κ Αγίου Γεωργίου έκταση 10 τ.µ.δεξιά του δρόµου στα όρια του δήµου για
αυτοκινούµενη καντίνα και τραπεζοκαθίσµατα 15 τ.µ σύνολο 25 τ.µ. µε την τιµή των 20€ ανά τ.µ.
• Για χρήση παραλίας ΝΕΑΠΟΛΗΣ όπου η διαχείρησή τους δεν ανήκει σε άλλους φορείς ελάχιστη τιµή
10,00€ ανά τ.µ .
2. Για τον πρώην ∆ήµο Μονεµβασίας η Α∆Σ 269/2009
• Για χώρους αιγιαλού και παραλίας στη γέφυρα α) ζώνη 1η τιµή 33,00€ ανά τ.µ.,β) ζώνη 2η τιµή 33,00€
ανά τ.µ.
• Για τους χώρους αιγιαλού και παραλίας που παραχωρούνται στην περιοχή ΠΟΡΙ του Τ.∆ Αγίου Ιωάννη
τιµή 20,00€ ανά τ.µ .
• Για τους χώρους αιγιαλού και παραλίας που παραχωρούνται στην περιοχή Αγία
Παρασκευή,Ξιφιάς,Αµπελάκια κλπ του Τ.∆ ΝΟΜΙΩΝ , τιµή 20,00€ ανά τ.µ.
3. Για τον πρώην ∆ήµο Ασωπού οι Α.∆.Σ: 98/2009, 126/2009, 86/2010,87/2010, 111/2010
• Για χώρους αιγιαλού και παραλίας στη θέση ΧΑΡΑΚΙΑ Τ.Κ. ∆ΑΙΜΟΝΙΑΣ 300 τ.µ τη τιµή 4,45€ ανά τ.µ.
• Για χώρους αιγιαλού και παραλίας στη θέση Οικισµού της ΠΥΛΑΣ Τ.Κ. ∆ΙΑΜΟΝΙΑΣ τη τιµή των 3,6 €
ανά τ.µ.
• Για χώρους αιγιαλού και παραλίας έµπροσθεν καταστήµατος ∆ήµητρας Παναγάκου οικισµού Πλύτρας
Τ.Κ. ΠΑΠΑ∆ΙΑΝΙΚΩΝ τη τιµή των 5,50 € ανά τ.µ.
• Για χώρους αιγιαλού και παραλίας έµπροσθεν εστιατορίου στην πλαζ οικισµού ΠΛΥΤΡΑΣ Τ.Κ.
ΠΑΠΑ∆ΙΑΝΙΚΩΝ τη τιµή των 5,50 € ανά τ.µ .
• Για χώρους αιγιαλού και παραλίας έµπροσθεν OPEN BAR στην πλαζ οικισµού ΠΛΥΤΡΑΣ Τ.Κ.
ΠΑΠΑ∆ΙΑΝΙΚΩΝ τη τιµή των 5,50 € ανά τ.µ.
• Για χώρους αιγιαλού και παραλίας έµπροσθεν εστιατορίου Γεωργίας Βουλγαρέλη οικισµού ΠΛΥΤΡΑΣ Τ.Κ.
ΠΑΠΑ∆ΙΑΝΙΚΩΝ τη τιµή των 5,50 € ανά τ.µ .
4. Για τον πρώην ∆ήµο Μολάων η Α.∆.Σ 138/2010
• Για αιγιαλό στη θέση ΤΗΓΑΝΙΑ Τ.Κ. Ελαίας τη τιµή των 5,00 € ανά τ.µ.
• Για αιγιαλό στη θέση ΒΙΑΝ∆ΙΝΗ Τ.Κ. Ελαίας τη τιµή των 5,00 € ανά τ.µ.
5. Για το πρώην ∆ήµο ΖΑΡΑΚΑ οι Α.∆.Σ: 61/2009 & 62/2009
• Για απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας στον οικισµό ΛΙΜΑΝΙ Τ.Κ. ΙΕΡΑΚΑ τη τιµή των 10,00 € ανά τ.µ.
• Για απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας 40,6 τ.µ. στη θέση ΒΛΙΧΑ∆Α Τ.Κ. ΡΕΙΧΕΑΣ τη τιµή των 20,00 €
ανά τ.µ.
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Β) Για τους λοιπούς χώρους αιγιαλού & παραλίας, η εκµίσθωση θα γίνει κατόπιν πλειοδοτικής δηµοπρασίας
από την Οικονοµική Επιτροπή και θα ισχύει µέχρι 31/12/2012.
Γ) Να συγκροτηθεί επιτροπή ελέγχου των αιτήσεων για παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού & παραλίας
έµπροσθεν καταστηµάτων, αποτελούµενη από έναν Αντιδήµαρχο και τα αντίστοιχα µέλη των τοπικών
συµβουλίων, κάθε περιοχής, η οποία σε συνεργασία µε την τεχνική υπηρεσία θα διενεργεί τον έλεγχο των
αιτήσεων.
Να οριστούν δηµοτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι γνωρίζουν το θέµα, προκειµένου να παραλαµβάνουν τις
αιτήσεις σε κάθε ∆ηµοτική Ενότητα:
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου, έλαβε υπόψη του, το
περιεχόµενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 και τις λοιπές διατάξεις
και εγκυκλίους που αναφέρονται στην εισήγηση και µετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο κ.
Χριστάκος είπε ότι οι αιτήσεις πρέπει να ελέγχονται από τους τοπικούς συµβούλους και τα τοπογραφικά να
είναι θεωρηµένα, ο κ. Μέντης είπε ότι οι τιµές κατά τ.µ. στις ∆.Ε. Ασωπού και Μολάων είναι πολύ χαµηλές,
δεν µπορεί να υπάρχουν τιµές κάτω των δέκα ευρώ και πρέπει να αλλάξει αυτό. Ο κ. Νικολινάκος είπε ότι
πρέπει να υπάρξει ενιαία πολιτική και ο κ. Πέτρος Τσάκος είπε ότι του χρόνου πρέπει οι χαµηλές τιµές να
ανέβουν και οι υψηλές να κατέβουν.
Μετά ταύτα το Συµβούλιο:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α) Για τους χώρους αιγιαλού έµπροσθεν καταστηµάτων, η εκµίσθωση θα είναι για 1 έτος.
Β) Για τους λοιπούς χώρους αιγιαλού & παραλίας, η εκµίσθωση θα γίνει κατόπιν πλειοδοτικής
δηµοπρασίας από την Οικονοµική Επιτροπή και θα ισχύει µέχρι 31/12/2012.
Γ) Οι τιµές θα παραµείνουν ίδιες και αναφέρονται σε ετήσια βάση ανά τ.µ., όπως καθορίσθηκαν στις
αποφάσεις ∆ηµοτικών Συµβουλίων των πρώην ∆ήµων και συγκεκριµένα όπως πιο κάτω:
1. Για τον πρώην ∆ήµο ΒΟΙΩΝ η Α.∆.Σ 135/2009
• Στην παραλία «Μαγγάνου» Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου έκταση 10 τ.µ. για τοποθέτηση αυτοκινούµενης
καντίνας και 90 τ.µ. για τοποθέτηση οµπρελών, ξαπλώστρων συνολικά 100 τ.µ. µε την τιµή 20,00 € ανά
τ.µ.
• Στην παραλία «Μαραθιά» (Παχιά άµµος) Τ.Κ. Ελίκας για τοποθέτηση αυτοκινούµενης καντίνας και 40
τ.µ. για τοποθέτηση οµπρελών, ξαπλώστρων συνολικά 50 τ.µ. µε την τιµή 20,00 € ανά τ.µ.
• Στην παραλία «Παναγίας» Τ.Κ. Καστανέας έκταση 10 τ.µ. για τοποθέτηση αυτοκινούµενης καντίνας
και 20 τ.µ για τοποθέτηση οµπρελών, ξαπλώστρων συνολικά 30 τ.µ µε την τιµή 10,00 € ανά τ.µ.
• Στην παραλία «Νερατζιώνα» Τ.Κ. Κάµπου έκταση 10 τ.µ. για τοποθέτηση αυτοκινούµενης καντίνας
και 40 τ.µ για τοποθέτηση οµπρελών, ξαπλώστρων συνολικά 50 τ.µ µε την τιµή 20,00 € ανά τ.µ.
• Στην παραλία «Αµµίτσα» Τ.Κ. Λαχίου έκταση 10 τ.µ. για τοποθέτηση αυτοκινούµενης καντίνας και
10τ.µ για τοποθέτηση οµπρελών, ξαπλώστρων συνολικά 20 τ.µ. µε την τιµή 10,00 € τ.µ
• Στη θέση «ΥΠΟΣΤΕΓΟ» Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου έκταση 10 τ.µ. δεξιά του δρόµου στα όρια του δήµου για
αυτοκινούµενη καντίνα και τραπεζοκαθίσµατα 15 τ.µ. σύνολο 25 τ.µ. µε την τιµή των 20 € ανά τ.µ.
• Για χρήση παραλίας ΝΕΑΠΟΛΗΣ όπου η διαχείρισή τους δεν ανήκει σε άλλους φορείς, ελάχιστη τιµή
10,00 € ανά τ.µ .
2. Για τον πρώην ∆ήµο Μονεµβασίας η Α∆Σ 269/2009
•
Για χώρους αιγιαλού και παραλίας στη γέφυρα: α) ζώνη 1η τιµή 33,00 € ανά τ.µ., β) ζώνη 2η τιµή
33,00 € ανά τ.µ.
•
Για τους χώρους αιγιαλού και παραλίας που παραχωρούνται στην περιοχή ΠΟΡΙ της Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
τιµή 20,00 € ανά τ.µ .
•
Για τους χώρους αιγιαλού και παραλίας που παραχωρούνται στην περιοχή Αγία Παρασκευή, Ξιφιάς,
Αµπελάκια κλπ της Τ.Κ. ΝΟΜΙΩΝ , τιµή 20,00 € ανά τ.µ.
3. Για τον πρώην ∆ήµο Ασωπού οι Α.∆.Σ.: 98/2009, 126/2009, 86/2010, 87/2010, 111/2010
•
Για χώρους αιγιαλού και παραλίας στη θέση ΧΑΡΑΚΙΑ Τ.Κ. ∆ΑΙΜΟΝΙΑΣ 300 τ.µ., τιµή 4,45 € ανά τ.µ.
•
Για χώρους αιγιαλού και παραλίας στη θέση οικισµού της ΠΥΛΑΣ Τ.Κ. ∆ΑΙΜΟΝΙΑΣ τη τιµή των 3,6 €
ανά τ.µ.
•
Για χώρους αιγιαλού και παραλίας έµπροσθεν καταστήµατος ∆ήµητρας Παναγάκου οικισµού Πλύτρας
Τ.Κ. ΠΑΠΑ∆ΙΑΝΙΚΩΝ τη τιµή των 5,50 € ανά τ.µ.
• Για χώρους αιγιαλού και παραλίας έµπροσθεν εστιατορίου στη πλαζ οικισµού ΠΛΥΤΡΑΣ Τ.Κ.
ΠΑΠΑ∆ΙΑΝΙΚΩΝ τη τιµή των 5,50 € ανά τ.µ .
• Για χώρους αιγιαλού και παραλίας έµπροσθεν OPEN BAR στη πλαζ οικισµού ΠΛΥΤΡΑΣ Τ.Κ.
ΠΑΠΑ∆ΙΑΝΙΚΩΝ τη τιµή των 5,50 € ανά τ.µ.
• Για χώρους αιγιαλού και παραλίας έµπροσθεν εστιατορίου Γεωργίας Βουλγαρέλη οικισµού ΠΛΥΤΡΑΣ Τ.Κ.
ΠΑΠΑ∆ΙΑΝΙΚΩΝ τη τιµή των 5,50 € ανά τ.µ .
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4. Για τον πρώην ∆ήµο Μολάων η Α.∆.Σ 138/2010
• Για αιγιαλό στη θέση ΤΗΓΑΝΙΑ Τ.Κ Ελαίας τη τιµή των 5,00 € ανά τ.µ.
• Για αιγιαλό στη θέση ΒΙΑΝ∆ΙΝΗ Τ.Κ Ελαίας τη τιµή των 5,00 € ανά τ.µ.
5. Για τον πρώην ∆ήµο ΖΑΡΑΚΑ η Α.∆.Σ 61/2009 & 62/2009
• Για απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας στον οικισµό ΛΙΜΑΝΙ Τ.Κ ΙΕΡΑΚΑ τη τιµή των 10,00 € ανά τ.µ.
• Για απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας 40,6 τ.µ. στη θέση ΒΛΙΧΑ∆Α Τ.Κ ΡΕΙΧΕΑΣ τη τιµή των 20,00 €
ανά τ.µ.
∆) Συγκροτεί επιτροπή ελέγχου των αιτήσεων για παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού & παραλίας
έµπροσθεν καταστηµάτων, αποτελούµενη από τον Αντιδήµαρχο κ. Ιωάννη Κολλιάκο και τα αντίστοιχα µέλη
των τοπικών συµβουλίων κάθε περιοχής, η οποία σε συνεργασία µε την τεχνική υπηρεσία θα διενεργεί τον
έλεγχο των αιτήσεων.
Ε) Ορίζει τους κάτωθι δηµοτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι γνωρίζουν το θέµα, οι οποίοι θα
παραλαµβάνουν τις αιτήσεις σε κάθε ∆ηµοτική Ενότητα:
1. Καστρινό Ιωάννη του κλάδου ∆Ε1 ∆ηµοτικής Ενότητας Βοιών.
2. Πετράκου Νίκη του κλάδου ΤΕ ∆ηµοτικής Ενότητας Μονεµβασίας.
3. Μπέλεση Θεοδώρα του κλάδου ∆Ε1 ∆ηµοτικής Ενότητας Ζάρακα.
4. Μιχελάκος Ιωάννης του κλάδου ∆Ε1 ∆ηµοτικής Ενότητας Μολάων.
5. Ευαγγελάκου Μαρία του κλάδου ∆Ε1 ∆ηµοτικής Ενότητας Ασωπού.
Μειοψηφούντος του κ. Μέντη, ο οποίος δεν συµφωνεί µε τις παραγράφους 3 και 4, που αναφέρονται
στις τιµές που ισχύουν για τους τ. ∆ήµους Ασωπού και Μολάων.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 145/2011.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο Πρόεδρος
Ο Γραµµατέας
Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Μέντης Γεώργιος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος
Καλογερίνης Ηλίας
Κολλιάκος Ιωάννης
Κουτσονικολής Χαράλαµπος
Λύρας Χαράλαµπος
Μαρούσης Χαράλαµπος
Μαυροµιχάλης Κων/νος
Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν.
Σπυριδάκος Βασίλειος
Σταθάκης Παναγιώτης
Τσαφατίνου Κατερίνα
Ακριβές Απόσπασµα
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Μολάοι 14-06-2011
Νικολινάκος Παναγιώτης
Η Ειδική Γραµµατέας
Παπαδάκης Γεώργιος
Τσάκος Πέτρος
Χαραµής Αντώνιος
Παπαδάκη Ευγενία
Χριστάκος Σταύρος
∆ηµητρόπουλος ∆ηµοσθένης
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