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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ
ΑΠΟΠΑΜΑ

Από ην πξαθηηθό ηεο 3εο/2013 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Αξηζ. Απόθαζεο 19/2013
«Πεξί ψεθίζεωο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλ. έηνπο 2013 θαη ηνπ Δηήζηνπ
Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο ηνπ Γήκνπ».
ηνπο Κνιάνπο ζήκεξα ζηηο είθνζη δχν (22) ηνπ κελφο Ηαλνπαξίνπ 2013, εκέξα ηεο
εβδνκάδνο Σξίηε θαη ψξα 16,30, ζπλήιζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο ζε
εηδηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ
Κνλεκβαζηάο, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ 3/18-01-2013 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε
νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87).
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ ζε ζχλνιν είθνζη επηά (27) κειψλ
βξέζεθαλ παξφληα ηα είθνζη ηέζζεξα (24) δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1.
Αβδνχινο πχξνο
Πξφεδξνο Γ..
1. Ιχξαο Υαξάιακπνο
2.
Κηραιφπνπινο Κηραήι Αληηπξφεδξνο Γ.. 2. Καξνχζεο Υαξάιακπνο
3.
Υξηζηάθνο ηαχξνο
Γξακκαηέαο Γ..
3. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
4.
Βνπλειάθεο Γεψξγηνο
Αληηδήκαξρνο
5.
Θαινγεξίλεο Ζιίαο
Αληηδήκαξρνο
6.
Θνπηζνληθνιήο Υαξάι.
Αληηδήκαξρνο
7.
Καπξνκηράιεο Θσλ/λνο
Αληηδήκαξρνο
8.
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Π. Αληηδήκαξρνο
9.
νπξιάο Ησάλλεο
Αληηδήκαξρνο
10. Αιεηθέξε Παλαγηψηα
11. Ηαηξφπνπινο Γεκήηξηνο
12. Θνιιηάθνο Ησάλλεο
13. Πεηξάθεο Υξήζηνο
14. ηαζάθεο Παλαγηψηεο
15. Σζαθαηίλνπ Θαηεξίλα
16. Ληθνιηλάθνο Παλαγηψηεο
17. Παπαδάθεο Γεψξγηνο
18. Σζάθνο Πέηξνο
19. Υαξακήο Αληψληνο
20. Σζάθνο Θσλ/λνο
21. Κέληεο Γεψξγηνο
22. Θξππσηφο Παλαγηψηεο
23. Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο
Ζ πλεδξίαζε έγηλε παξφληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ζξαθιή Σξηρείιε.
Απφ ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθψλ Θνηλνηήησλ θαη ησλ
εθπξνζψπσλ ησλ Σνπηθψλ Θνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Θνληνζηαζάθνο Δπζχκηνο ηεο Γ.Θ.
Κνιάσλ, σηήξαιεο Υξήζηνο Γ.Θ. Λεάπνιεο, Φπρνγπηφο Ησάλλεο Σ.Θ. Αγγειψλαο, Κάξθνο
Παλαγηψηεο Σ.Θ. Αγίνπ Γεσξγίνπ, Κπίιηαο Γεψξγηνο Σ.Θ. Αγίνπ Ληθνιάνπ Κνλ/ζίαο, Κπαηζάθεο
Θσλ/λνο Σ.Θ. Αγίσλ Απνζηφισλ, Σζηξηγψηεο αξάληνο Σ.Θ. Βειηψλ, Σδεξεθφο Αλάξγπξνο Σ.Θ.
Θάησ Θαζηαληάο, Ρακάθεο Θσλ/λνο Σ.Θ. Θνπιεληίσλ, Βαξβαξέζζνο Γεψξγηνο Σ.Θ. Ιαρίνπ,
Αξηηληφο Παλαγηψηεο Σ.Θ. Ιηξψλ, Υνπζάθνο Γεκήηξηνο Σ.Θ. Κνλεκβαζίαο, Υξηζηνθνξάθεο
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Παλαγηψηεο Σ.Θ. Λνκίσλ, Θαξνχλεο Κηραήι Σ.Θ. Παθίσλ, Θαινγεξάθνο Γεκήηξηνο Σ.Θ.
Παληαλάζζεο, αξγθάλεο Γεψξγηνο Σ.Θ. πθέαο, Θιεξνλφκνο Θσλ/λνο Σ.Θ. Σαιάλησλ,
Γειήγηαλλεο Πέηξνο Σ.Θ. Φαξαθινχ.
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θα Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ θαη ν Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Αλλνχζεο
Ησάλλεο.
Γηα ην ελ ιφγσ ζέκα δήηεζε ην ιφγν ν θ. Υαξακήο, ν νπνίνο είπε φηη ζέιεη λα κηιήζεη επί
ηεο δηαδηθαζίαο θαη είπε: Γελ κπνξεί λα ςεθηζηεί ν πξνυπνινγηζκφο, δηφηη δελ ππάξρεη ε
εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
Παίξλνληαο ην ιφγν ν θ. Ληθνιηλάθνο είπε φηη είλαη απαξαίηεηε ε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο, ζ’ απηήλ αλαγξάθνληαη νη απφςεηο θαη νη ζέζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ θαη είλαη θξηηήξην
θαη βαξφκεηξν γηα λα απνθαζίζνπκε.
Ο θ. Πξφεδξνο είπε φηη έρεη ζπλεδξηάζεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ππάξρεη απφθαζε,
απιά δελ έρεη δηαλεκεζεί, έρεη δηαλεκεζεί ε εηζεγεηηθή έθζεζε, ε νπνία επί ηεο νπζίαο δελ
δηαθέξεη απφ ηελ απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο. Οη ζπλάδειθνη ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο,
κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, νπφηε δελ ππάξρεη ιφγνο λα αλαβιεζεί ε ζπλεδξίαζε.
ηε ζπλέρεηα εηζεγνχκελνο ην κνλαδηθφ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, δίλεη ην ιφγν ζηνλ
θ. Γήκαξρν, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, ιέγνληαο φηη δελ κπνξεί λα πξνβιέςεηο
ηα έζνδα ηεο επφκελεο ρξνληάο. Δλφο ππιψλαο εζφδσλ είλαη ηα αληαπνδνηηθά, γίλεηαη
θαζεκεξηλά κεγάιε πξνζπάζεηα γηα λα εηζπξαρζνχλ. Τπάξρεη κεγάιε δπζθνιία θαη ην Γ.. είλαη
ππεχζπλν γηα ηελ είζπξαμε απηψλ ησλ εζφδσλ, κε πνηλέο. Γεχηεξν θνκκάηη είλαη ε ΑΣΑ,
πέξπζη πήξακε 1.200.000, εθηειέζακε ην κεγαιχηεξν θνκκάηη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ,
απνδφζεθαλ 790.000 θαη κ΄απηά πξέπεη λα ππνινγίζνπκε θέηνο. Σξίην θνκκάηη είλαη νη θεληξηθνί
απηνηειείο πφξνη, ππάξρεη ηεξάζηηα κείσζε πάλσ απφ 60% θαη θέηνο δελ μέξνπκε ηη κείσζε ζα
έρνπκε. Σν ππνπξγείν παξαθξαηεί ηε κηζζνδνζία ησλ ππαιιήισλ ηνπ ΘΔΠ, επηρνξεγήζεηο ησλ
ζρνιείσλ θαη άιιεο επηρνξεγήζεηο. Ο θεηηλφο πξνυπνινγηζκφο πξέπεη λα είλαη ζθηρηφο, κε ηελ
ππνρξέσζε ηα έζνδα λα είλαη ρακειά. Αλά ηξίκελν πξέπεη λα αλαπξνζαξκφδεηαη ν
πξνυπνινγηζκφο πξνο ηα πάλσ ή πξνο ηα θάησ, αλ δελ κπνξνχκε λα εηζπξάμνπκε απηά πνπ
πξνυπνινγίζακε.
Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή κε ηελ αξηζ. 8/2012 απφθαζή ηεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο
εηζεγήζεηο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηηο γλψκεο-πξνηάζεηο ησλ Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ
Θνηλνηήησλ, ζπλέηαμε πξνζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο
γηα ην έηνο 2013 θαη εηζεγείηαη πξνο ηε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο.
Ζ Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο κε ηελ αξηζ. 3/2012 απφθαζή ηεο, γλσκνδφηεζε
ζεηηθά επί ησλ ζρεδίσλ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ Λ. 3852/2010.
ηε ζπλέρεηα ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή κε ηηο αξηζ. 1 θαη 2 έηνπο 2013 απνθάζεηο ηεο,
εηζεγήζεθε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ην ζρέδην ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο θαη ην
πξνζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, αληίζηνηρα, θαηά ηελ πεξηπη. δ’ ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Λ.
3852/2010.
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηελ αξηζ. 3/2013 απφθαζή ηεο, απνθάζηζε ηε ζχληαμε ηνπ
ζρεδίνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην ζρέδην ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο
δξάζεο θαη εηζεγείηαη γηα ςήθηζε απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, θαηά ηελ πεξίπη. α’ ηνπ άξζξνπ
72 ηνπ Λ.3852/2010.
Σν ιφγν πήξε ν θ. Αλλνχζεο Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, ν νπνίνο
αλαθέξζεθε ζηα έζνδα θαη έμνδα γεληθά θαη εηδηθά ζηνλ ηξφπν θαηάξηηζεο ησλ εζφδσλ, πνπ
είλαη δηαθνξεηηθφο.
Σν ιφγν πήξε ν θ. Κέληεο, αλαθεξφκελνο ζηα ζηνηρεία ηεο ηειεπηαίαο απνγξαθήο θαη ζηα
πιεζπζκηαθά θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία πξέπεη λα θαηαλεκεζεί ε ΑΣΑ 2013 αλά Γεκνηηθή
Δλφηεηα. Γηαβάδεη ηα πνζά φπσο έρνπλ θαηαλεκεζεί θαη ιέεη φηη δελ έρεη γίλεη ζσζηή θαηαλνκή.
Οη Γεκνηηθέο Δλφηεηεο Αζσπνχ θαη Βνηψλ ππνιείπνληαη θαηά 23.000 επξψ απφ απηά πνπ πξέπεη
λα πάξνπλ. Οη ππφινηπεο Γεκνη. Δλφηεηεο παίξλνπλ παξαπάλσ, γη΄απηφ πξέπεη λα αιιάμνπλ ηα
κεγέζε απηά. Ο πξνυπνινγηζκφο δελ έρεη αλαπηπμηαθή πξννπηηθή θαη θαηεχζπλζε. ην εηήζην
πξφγξακκα δξάζεο δελ ππάξρεη ππνδνκή, ειθπζηηθφηεηα ζε επελδχζεηο, δελ ππάξρεη
ζηξαηεγηθή, ηειηθά εληάζζεηαη ζην ηερληθφ πξφγξακκα. Θαηαζέηεη πίλαθα θαηαλνκήο ΑΣΑ 2013
αλά Γεκνη. Δλφηεηα ζχκθσλα κε πιεζπζκηαθά θξηηήξηα. Γελ ςεθίδεη ηηο πηζηψζεηο ησλ ΘΑ:
0211 λα γίλεη 180.000 επξψ, 0311 δηφηη ζε αληίζηνηρε ζπλεδξίαζε είρε άιιε άπνςε, 341 εθηηκά
φηη δελ εηζπξαρζεί απηφ ην πνζφ, 0417 ππάξρεη αλαληηζηνηρία κε ηνλ πιεζπζκφ αλά Γ.Δ. θαη ηα
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πνζά, ηα έζνδα ηέινπο αθίλεηεο πεξηνπζίαο είλαη ιίγα γηα ηηο Γ.Δ. Αζσπνχ, Εάξαθα, Κνιάσλ θαη
Κνλεκβαζίαο ζε ζρέζε κε ησλ Βνηψλ, 0521.001 εθηηκά φηη δελ εηζπξαρζεί ην πνζφ απηφ, δηφηη
ππάξρεη πξφβιεκα, 0718.001 ρξεκαηηθφ ππφινηπν ζηαδίνπ, 1514 πξέπεη λα είλαη κεδεληθφ ην
λνχκεξν, κεηά ηελ αιιαγή ηνπ Λ. 4014. Φεθίδεη ηα ππφινηπα: κηζζνδνζία ππαιιήισλ,
κηζζψζεηο, κεγάια έξγα.
Απαληψληαο ζηνλ θ. Κέληε, ν θ. Γήκαξρνο είπε φηη εθ ηνπ λφκνπ έρεη γίλεη θαηαλνκή, φπσο
νξίδεη. Σν κηληκνχκ πνπ πξέπεη λα πάξεη ε θάζε Γεκνη. Δλφηεηα ην πήξε. Ο πξνυπνινγηζκφο
θξίλεηαη γεληθφηεξα κε βάζε ηηο κειέηεο, ηα έξγα, ηηο πξνκήζεηεο. Δηδηθά ε Γ.Δ. Βνηψλ θαη ε
Λεάπνιε έρεη πάξεη πνιχ θαιά. Σν 80% πνπ νξίδεη ν λφκνο, έρεη θαηαλεκεζεί.
Σν ιφγν πήξε ν θ. Γεκεηξφπνπινο, ν νπνίνο είπε φηη δε ζα αλαθεξζεί ζην πλεχκα ηεο
θαηαλνκήο κε πνζνζηά, αιιά ζηελ πνιηηηθή δηάζηαζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ζ ζπνπδαηφηεξε
πιεπξά ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έρεη λα θάλεη κε ην βηνηηθφ επίπεδν ηεο ρψξαο. Ζ ΑΣΑ ήηαλ
ιηγφηεξε θέηνο, αιιά ην πξφβιεκα δελ είλαη πψο λα δηεθδηθήζνπκε πεξηζζφηεξα, αιιά ν
πξνβιεκαηηζκφο πνπ πξέπεη λα ππάξρεη ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηνπ θφζκνπ. Ο πξνβιεκαηηζκφο
απηφο δελ ππάξρεη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Οη δαπάλεο απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία πξνο ηελ
Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, είλαη κεησκέλεο. Ο Θαιιηθξάηεο έρεη απηφ ην ζθνπφ, λα κεηψλεη ζπλερψο
ηηο παξνρέο ηνπ πξνο ηνλ πνιίηε θαη λα ελδπλακψλεη ηελ θεξδνθνξία ησλ πνιπεζληθψλ. Οη
πξννπηηθέο απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία νδεγνχλ ζηελ χθεζε θαη δελ κπνξνχκε λα πεηχρνπκε
αλάπηπμε κε ηηο πεξηθνπέο, γη’ απηφ θαη θαηαςεθίδεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ.
Σν ιφγν πήξε ν θ. Καζηνξφπνπινο, ν νπνίνο είπε φηη δελ έιαβε ηελ απφθαζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ην εηήζην πξφγξακκα δξάζεο, γη’ απηφ απέρεη ηεο ςεθνθνξίαο γηα ην
εηήζην πξφγξακκα δξάζεο. Γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ είπε φηη πάζρεη ζνβαξψλ ειιεηκκάησλ, ην
πξψην είλαη απηφ ηεο δεκνθξαηηθήο λνκηκφηεηαο, δελ δνχιεςαλ ηα ζεζκνζεηεκέλα φξγαλα φπσο
ε δεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο. Οη Σνπηθέο Θνηλφηεηεο έπξεπε λα έρνπλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν
ιεηηνπξγίαο. Λα θαζνξηζζνχλ θξηηήξηα θαη έλα πιαθφλ θαη κε βάζε απηά λα απνθαζίδνπλ νη Σνπ.
Θνηλφηεηεο. Άιιν έιιεηκκα είλαη απηφ ηεο θνηλσληθήο ελαξκφληζεο: Τπάξρεη ζσξεία θαηαηκήζεσλ
πηζηψζεσλ θαη απεπζείαο αλαζέζεσλ. ε απηή ηελ θξίζηκε πεξίνδν, πξέπεη λα καδεπηνχλ φια
απηά. Γηα θάζε απεπζείαο αλάζεζε λα γίλεηαη άηππνο δηαγσληζκφο. Ο Γήκνο πξέπεη λα είλαη
πξσηαγσληζηήο ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηνπηθή αλάπηπμε. Εεηήκαηα αλάπηπμεο, ηνπξηζηηθή,
αγξνηηθή νηθνλνκίαο, δελ αληηκεησπίδνληαη κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ή δελ αληηκεησπίδνληαη
επαξθψο.
Ζ θα Πξηθηάθε απάληεζε ζηνλ θ. Καζηνξφπνπιν, φηη ην εηήζην πξφγξακκα δξάζεο είρε
ζηαιεί ειεθηξνληθά ζηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο, ηελ εκέξα πνπ εζηάιε θαη ε πξφζθιεζε.
Σν ιφγν πήξε ν θ. Υαξακήο, ν νπνίνο είπε: Πξνυπνινγηζκφο θαηά ηελ γλψκε κνπ ζεκαίλεη
ζάξξνο, ζεκαίλεη δηαθάλεηα, ζεκαίλεη ζπκκεηνρή-δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, ζεκαίλεη αλάπηπμε.
Σν ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ εζείο έρεηε θαηαξηίζεη θαη πνπ έρνπκε κπξνζηά καο είλαη
αθξηβψο ην αληίζεην. Δίλαη έλαο πξνυπνινγηζκφο θαηαδίθε γηα ηνλ ηφπν καο. Θαινχκαζηε λα
ζπδεηήζνπκε ηνλ πξνυπνινγηζκφ νηθ. έηνπο 2013 ρσξίο πξνεγνπκέλσο θαη φπσο ν λφκνο νξίδεη
εγθεθξηκέλν απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ καο αιιά θαη απφ ηελ Πεξηθεξεηαθή Γ/λζε
ην ηερληθφ πξφγξακκα θαη ην Δηήζην πξφγξακκα δξάζεο, γίλεηαη εθπξφζεζκα φπσο εθπξφζεζκα
γίλεηαη θαη ην εηήζην πξφγξακκα δξάζεο-ηερληθφ πξφγξακκα. Θαη ελψ ηα ρξήκαηα απφ ηηο
επηρνξεγήζεηο είλαη ηνπιάρηζηνλ ηα ίδηα, ζπλππνινγίδνληαο θαη ηηο θαηά 40% κεηψζεηο ησλ
κηζζψλ ησλ ππαιιήισλ πνπ έπαηξλαλ. Οη Γήκνη ην 2010, νη αληίζηνηρεο θαηαλνκέο πξνο ηηο
δεκνηηθέο θαη ηνπηθέο θνηλφηεηεο είλαη κεδεληθέο ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ηνλ πξψελ Γήκν
Βνηψλ. Γελ ππάξρνπλ πίλαθεο έξγσλ–πξνκεζεηψλ θαη εξγαζηψλ αλά δεκνηηθή θαη ηνπηθή
θνηλφηεηα ψζηε λα ππάξμεη ζχγθξηζε. Γελ ππάξρνπλ πίλαθεο αληαπνδνηηθψλ ηειψλ (π.ρ
θαζαξηφηεηα, χδξεπζε θαηαζηήκαηα θ.η.ι. αλά ΓΘ θαη ΣΘ (έζνδα-έμνδα). Δγγξάθνληαη πηζηψζεηο
ζηνλ πξνυπνινγηζκφ νη νπνίεο δελ εθηεινχληαη (ρξεζηκνπνηνχληαη). Οη ζπλερείο αλακνξθψζεηο
ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ηηο νπνίεο θαη αζθαιψο δελ κπνξνχκε λα παξαθνινπζήζνπκε
αιινηψλνπλ ηειείσο αθφκε θαη απηνχο ηνπο πξνυπνινγηζκνχο πνπ εζείο θέξλεηε γηα ςήθηζε,
θαηά παξάβαζε ησλ λφκσλ θαη ησλ θαλφλσλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Δλψ ηα ρξήκαηα απφ
ηελ ΑΣΑ ηφζν ηνπ 2011 θαη ηνπ 2012 αιιά λνκίδσ θαη ην 2013 ήιζαλ φπσο αθξηβψο είραλ
πξνυπνινγηζηεί. Σαπηφρξνλα ήιζαλ θαη ηα ρξήκαηα ηνπ ΘΖΔΑ & ηνπ Ο.Θ. θ.η.ι. ηελ πεξηνρή
ηνπ πξψελ Γήκνπ Βνηψλ δφζεθαλ αληίζηνηρα ειάρηζηεο πηζηψζεηο, ελψ γηα ηελ ΓΘ Λεάπνιεο πνπ
κε πιεζπζκφ 3.130 θαηνίθνπο, 600 πεξηζζφηεξνπο απφ ηνλ πιεζπζκφ ηεο ΓΔ Κνιάσλ (2.534
θάηνηθνη) νη πηζηψζεηο απφ ηελ ΑΣΑ είλαη γηα ηα δχν ρξφληα 2011-2012 κεδεληθέο , ιεο θαη έρεηε
πξνεγνχκελα ή άιιν ηη. Κπαίλνπλ πηζηψζεηο ζε δηάθνξνπο θσδηθνχο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
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ρσξίο λα απνξξνθψληαη, δεζκεχνληαη ρξήκαηα ίζσο απφ άγλνηα ή άιινπο ιφγνπο πνπ δελ ζα
απνξξνθεζνχλ κέζα ζην νηθ. έηνο. Δπαλαιακβάλνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ίδηεο θαη ίδηεο
κειέηεο, ππάξρνπλ αθφκε απιήξσηεο κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη απφ ηνπο πξψελ Γήκνπο κέρξη ην
2010. Σν Λνκηθφ Πξφζσπν δξα κέζα ζην Γήκν κε ππέξνγθν πξνυπνινγηζκφ ζαλ θξάηνο ελ
θξάηεη κε κεδεληθφ θαηά ηελ γλψκε κνπ απνηέιεζκα. Ση έγηλαλ ηα ρξήκαηα απφ ηα ππφινηπα
ηνπ 2010 ηνπ Γεκ. ηαδίνπ Βνηψλ πεξίπνπ 50.000,00 €; Γηαηί δελ αλαγξάθνληαη πνπζελά ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ πνπ ηα δψζεηε; Ση έγηλαλ ηα ρξήκαηα απφ ηελ πεξπζηλή ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ
Λεάπνιε 100,000,00€ απφ ΑΣΑ γηα δηαλνίμεηο δξφκσλ θ.η.ι., πνπ ηα δψζαηε; γηαηί; Ση απέγηλαλ
νη 310.000,00 € πεξίπνπ ηακεηαθφ ππφινηπν ηνπ Γήκνπ Βνηψλ; Ση έγηλαλ νη 170.000,00 € ηεο
θνηλσθεινχο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Βνηψλ; Ση έγηλαλ νη 70.000,00 € ηεο
πηλαθνζήθεο-βηβιηνζήθεο «ΒΑΡΒΑΡΔΟΤ» ηνπ Γήκνπ Βνηψλ; Ση έγηλαλ νη 70.000,00€ ηνπ
παηδηθνχ ζηαζκνχ Λεάπνιεο; Ση απέγηλαλ νη 50.000,00 € απφ ην δεκνπξαηεκέλν έξγν ηνπ 2010
ηνπ Γήκνπ Βνηψλ πληήξεζε θηεξίσλ πνπ ηηο εμαθαλίζαηε; Ση απέγηλαλ νη πηζηψζεηο απφ ηηο
εθπηψζεηο ησλ δεκνπξαηεκέλσλ έξγσλ κέρξη ην 2010 ηνπ Γήκνπ Βνηψλ πεξίπνπ 250.000,00 €;
Θαηαιήγνληαο άιισζηε εδψ είκαζηε ζα ηα πνχκε θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο, θαηαςεθίδσ
απηφ ην ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, απηφλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο αδηαθάλεηαο, ηε κηδέξηαο
ησλ θαηαηκήζεσλ θαη ησλ απεπζείαο αλαζέζεσλ. Απηφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ θαηαδηθάδεη ηνλ
ηφπν καο θαη ηδηαίηεξα ηα Βάηηθα ζε γξήγνξν ζάλαην θαη αθαληζκφ. Πξνζσπηθά ιππνχκαη γηα
ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ πξψελ Γήκν Βνηψλ πνπ ζπλαηλνχλ θαη ςεθίδνπλ
απηφλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο θαηαδίθεο ηνπ ηφπνπ καο ελψ παιηά πεξί άιισλ εηχκβαδαλ.
Φεθίδσ ζεηηθά κφλν γηα ηελ κηζζνδνζία ησλ ππαιιήισλ, ηηο πηζηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε
κεγάια έξγα φισλ ησλ δεκνηηθψλ ελνηήησλ θαη φζσλ έξγσλ είραλ εληαρζεί ζην πξφγξακκα
ΘΖΔΑ, ΟΘ κέρξη ηνλ Ηνχλην 2010, θαζψο επίζεο θαη ηα έξγα θαη ηηο κειέηεο φισλ ησλ
δεκνηηθψλ ελνηήησλ πνπ είραλ εγγξαθεί ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπ 2010.
Ο θ. Γήκαξρνο απαληψληαο ζηνλ θ. Υαξακή είπε: Γελ έρεη θχγεη νχηε έλα επξψ απφ ηε
Γεκνηηθή Δλφηεηα Βνηψλ. Πάληνηε ν Αζσπφο παίξλεη ιηγφηεξα απφ φηη πξέπεη. Ζ Λεάπνιε παίξλεη
πνιχ πεξηζζφηεξα, δηφηη είλαη κεγαιχηεξε, έρεη πξννπηηθέο, φπσο παίξλνπλ θαη ε Κνλεκβάζηα, νη
Κνιάνη θαη θάπνηνη παξαιηαθνί νηθηζκνί. Γηαβάδεη ηα έξγα, πξνκήζεηεο, κειέηεο κε ηα πνζά γηα ηε
Γεκνηηθή Θνηλφηεηα ηεο Λεάπνιεο θαη ιέεη φηη μεπεξλνχλ ηηο 200.000. Όζν γηα ηηο εθπηψζεηο,
πάλε ζην θνηλφ ηακείν θαη γίλνληαη έξγα.
Σν ιφγν πήξε ν θ. Ληθνιηλάθνο, ν νπνίνο είπε φηη ν πξνυπνινγηζκφο είλαη ρεηξφηεξνο απφ
ηνπο πξνεγνχκελνπο. Δίλαη πξνθιεηηθφο θαη αδηαθαλήο, πξνθιεηηθφο δηφηη ηα πεξηζζφηεξα έξγα
γίλνληαη κε απεπζείαο αλάζεζε θαη αδηαθαλήο δηφηη δελ έρεη θαηαιάβεη ην πψο γίλεηαη κηα κειέηε,
έλα έξγν, κηα πξνκήζεηα. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο είλαη αφξηζηεο θαη αθαζφξηζηεο. Δίλαη
δηραζηηθφο δηφηη καο βάδεη απέλαληη ζε επαγγεικαηίεο ηεο πεξηνρήο πνπ καο θνηηνχλ κε κηζφ κάηη
γηαηί γηλφκαζηε εκπφδηφ ηνπο. Δίλαη πξνεθινγηθφο δηφηη δεκηνπξγνχκε κηα νκάδα αλζξψπσλ
ππνηίζεηαη γηα λα ππνζηεξίμνπλ ην έξγν καο, κε ηελ έλλνηα φηη αλ δελ είζαη εθεί, πνιχ δχζθνια
ιακβάλεηο απφ απηά πνπ κνηξάδεη ν δήκνο. Δίλαη εθβηαζηηθφο θαη πξνυπνινγηζκφο νκεξείαο
ηνπηθψλ παξαγφλησλ, πξνέδξσλ θαη ζπκβνπιίσλ, νη νπνίνη παζρίδνπλ θαζεκεξηλά κε πεληρξέο
ακνηβέο θαη ηα θξαηνχλ ζε θαιφ επίπεδν, ζε αληίζεζε κε άιινπο αηξεηνχο πνπ απνιακβάλνπλ
ρσξίο θφπν. Όζν γηα ην φξακα, θαηεχζπλζε, πξννπηηθή, ε νηθνλνκηθή θξίζε δελ κπνξεί λα
απνηειεί άιινζη, θαη άιινηε ε ρψξα ππήξμε πην θησρή. Σα κεγάια έξγα είλαη ζπγθεθξηκέλα θαη
θαζνξηζκέλα. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην δελ είλαη επηηειείν, γηα λα αλαιχεη λνχκεξα. Ο
πξνυπνινγηζκφο δελ έρεη αλαπηπμηαθή πξννπηηθή, είλαη απιά κηα δηαρείξηζε. Γελ ππάξρεη
θαηλνηνκία, κηα λέα ηδέα, φπσο γηα παξάδεηγκα ιφγσ θιίκαηνο ν ηφπνο καο είλαη ηδαληθφο γηα
αζιεηηθφ ηνπξηζκφ, γη’ απηφ πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε ππνδνκέο. ηνλ ηνκέα ηνπ ειαηνιάδνπ
λα θάλνπκε θάηη, φπσο έλα λνκηθφ πξφζσπν πξνψζεζεο ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ.
Ο θ. Γήκαξρνο απαληψληαο ζηνλ θ. Ληθνιηλάθν είπε φηη ζηνλ ηνκέα ηνπ ειαηνιάδνπ ή ηεο
πξνψζεζεο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, νη Γήκνη έρνπλ εγγελή δπζθνιία, φζνη πξνζπάζεζαλ λα
θάλνπλ θάηη απέηπρα. Τπάξρεη πξφβιεκα ζην λα θάλεηο παξέκβαζε. Πξνζπαζνχκε λα
βνεζήζνπκε ηνπο αγξφηεο, δηεπθνιχλνληαο ηνπο ηε δσή. Σα αηηήκαηα απ’ απηνχο είλαη πνιιά γηα
απνθαηαζηάζεηο δξφκσλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα πεξάζνπλ. Όζν γηα ηα κεγάια έξγα, ζα είλαη
αλαθνχθηζε θαη ζα πξέπεη θάπνηε λα ηνπο δψζνπκε ηε βαξχηεηα πνπ πξέπεη. Ο πξνυπνινγηζκφο
ζα εθηειεζηεί θαηά ην κεγαιχηεξφ ηνπ θνκκάηη. Όζν γηα ηηο απεπζείαο αλαζέζεηο, έρνπλ
πιενλεθηήκαηα γηα λα έρεη νηθνλνκηθή σθέιεηα ν Γήκνο, δε έρνπλ εξγνιαβηθφ φθεινο, 15%
απξφβιεπηα, ρακειέο ηηκέο θαη εθηεινχληαη κε θαιχηεξν ηξφπν. Τπάξρεη πξνβιεκαηηζκφο γηα ην
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χςνο ησλ κεγάισλ έξγσλ, αληί λα πεηπραίλεηο έθπησζε, πεηπραίλεηο πνιχ ιίγα πξάγκαηα. Δπ’
νπδελί δε γίλεηαη θάηη γηα λα εθβηάζνπκε ηνλ θφζκν θαη λα απνθνκίζνπκε νθέιε.
Σν ιφγν πήξε ν θ. Υξηζηάθνο, ν νπνίνο είπε: Τπάξρεη δηαθνξά ζηα πξνυπνινγηζζέληα πνζά
κε ηα αληίζηνηρα απνινγηζηηθά πνζά ζηνπο ηνκείο: Σέιε θσηηζκνχ θαη θαζαξηφηεηαο, Σέινο
Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο, ηέιε παξεπηδεκνχλησλ θαη Αθαζαξίζησλ. Τπάξρεη κεγάινο αξηζκφο
πηζηψζεσλ γηα εξγαζίεο ζην φξην ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ζηηο νπνίεο γηα λα γίλεηαη δπλαηφο ν
έιεγρνο απφ ηηο παξαηάμεηο ηεο κεηνςεθίαο πξέπεη λα γίλεηαη γλσζηφ ζηηο παξαηάμεηο ηεο
κεηνςεθίαο ε έλαξμε θάζε εξγαζίαο θαη λα γίλεηαη δπλαηή ε ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ ησλ
παξαηάμεσλ ηεο κεηνςεθίαο ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ αλαδφρνπ γηα θάζε εξγαζία. Τπάξρεη
κεγάινο αξηζκφο κειεηψλ κε πηζηψζεηο πεξίπνπ 20000 €, ρσξίο λα γίλεηαη γλσζηφ πσο
πξνεθηηκήζεθε ην θφζηνο ησλ κειεηψλ. Οη δαπάλεο γηα ζπληεξήζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ
απνηεινχλ κεγάιν πνζνζηφ ζηεξψληαο πηζηψζεηο απφ επελδχζεηο. Απφ επαθή πνπ είρε κε ηνπο
πξνέδξνπο ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο Κνλεκβαζίαο δελ έρνπλ ελεκεξσζεί
γηα ηα έξγα πνπ πεξί ιήθζεθαλ ζην εηήζην πξφγξακκα δξάζεο θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο
δηαθέξνπλ απφ ηα έξγα πνπ πξφηεηλαλ. Δθθξάδσ ηελ ηθαλνπνίεζε κνπ γηα ζπκπεξηιήθζεζαλ
ηειηθά ζηνλ πξνυπνινγηζκφ νη παξαθάησ κειέηεο:
- κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ γηα ην αιηεπηηθφ θαηαθχγην ζηε παιηά Κνλεκβάζηα
ζηελ Σνπηθή Θνηλφηεηα Αγίνπ Ησάλλε.
-Θπθινθνξηαθή
κειέηε
γηα
ηελ
ηνπηθή
θνηλφηεηα
Κνλεκβαζίαο.
-Κειέηε γηα ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ Απνρέηεπζεο ζηνπο παξαιηαθνχο νηθηζκνχο ηεο
Σνπηθήο Θνηλφηεηαο Λνκίσλ.
Δπίζεο πξνηείλσ λα πεξηιεθζνχλ ηα παξαθάησ:
- Πξνκήζεηα κεραλήκαηνο UV αθηηλνβνιίαο γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ηνπ
πγξνχ ππνινίπνπ ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ψζηε λα γίλεη δπλαηή ε ρξήζε ηνπ γηα άξδεπζε.
-Αιιαγή θνπθσκάησλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν Λνκίσλ ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο
θηλεκαηνγξαθηθή ιέζρε απφ ην χιινγν Πνιηηηζηηθέο Γηαδξνκέο.
- θαηαζθεπή ζηεζαίνπ αληηζηήξημεο ζην θνηκεηήξην ηεο Αγγειψλαο.
-επηζθεπή δεμακελήο ζηα Ιηξά.
-Αιιαγή ακηαληνζσιήλσλ εληφο νηθηζκνχ ζηνλ Άγην Γεκήηξην Κνλεκβαζίαο θαζψο θαη
απνθαηάζηαζε ζηεζαίνπ αληηζηήξημεο ζην θεληξηθφ αγξνηηθφ δξφκν ηνπ ρσξηνχ φπνπ δηέξρεηαη
θαζεκεξηλά ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ θαηνίθσλ.
-Σελ ελίζρπζε ηεο πίζησζεο ησλ 5.600 γηα αζθαιηφζηξσζε ζηνλ Άγην Ληθφιαν.
εκεηψλσ ελδεηθηηθά ηηο εηζπξάμεηο ησλ ηειψλ χδξεπζεο αλά δεκνηηθή ελφηεηα απφ ηελ
νπνία πξνθχπηεη φηη ππάξρεη κεγάιν πεξηζψξην γηα ηα έξγα πνπ πξνηείλσ ζην ηνκέα χδξεπζεο
ζηελ πεξηνρή καο
Θαηαλάισζε
Θαηαλάισζε
Αλείζπξαθηα
χλνιν
2013
2012
Κνλεκβάζηα
82794
109981
170000
362775
Αζσπφο
60086
66467
105818
232371
Κνιάνη
83362
68467
57846
209675
Εάξαθαο
12181
8378
64000
84559
Βνηψλ
76168
170261
107290
353719
Σέινο πξέπεη θαηά ηε γλψκε κνπ νη πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ πνπ δελ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ
δηάζεζε πηζηψζεσλ απφ ην ΔΠΑ λα εληζρπζνχλ απφ ην ηερληθφ πξφγξακκα ζηα πιαίζηα ηεο
ηζνξξφπεζεο αλάπηπμεο ησλ πεξηνρψλ ηνπ Γήκνπ.
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ έιαβε ππφςε ηηο αλαθεξφκελεο απνθάζεηο Δθηειεζηηθήο
Δπηηξνπήο, ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο θαη ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ην ππνβιεζέλ ζρέδην
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ην ππνβιεζέλ ζρέδην ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο.
Αθνχ άθνπζε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη ησλ Αληηδεκάξρσλ, σο αλαιπηηθά ζηα
πξαθηηθά αλαθέξνληαη.
Αθνχ άθνπζε ηηο ηνπνζεηήζεηο θαη ηηο παξαηεξήζεηο ησλ επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθψλ
παξαηάμεσλ θαη ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ, φπσο αλαιπηηθά ζηα πξαθηηθά αλαθέξνληαη.
Αθνχ είδε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 159 ηνπ ΓΘΘ & 266 ηνπ Λ. 3852/2010, ησλ άξζξσλ
63, 72 θαη 76 ηνπ Λ. 3852/2010 θαη ηελ αξηζ. ΘΤΑ νηθ. πξση. 47490/18-12-2012 «Οδεγίεο γηα
ηελ θαηάξηηζε πξνυπνινγηζκνχ ησλ Γήκσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2013-ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζ.
7028/3-2-2004 (ΦΔΘ 253 Β’) απφθαζεο {Θαζνξηζκφο ηνπ ηχπνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ
δήκσλ θαη θνηλνηήησλ}».
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ΑΔΑ: ΒΕΙΛΩΚ9-ΨΞΝ
Απνθαζίδεη θαηά πιεηνψεθία

Α. Φεθίδεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2013, ν νπνίνο ζπλνπηηθά έρεη σο εμήο:
ΔΟΓΑ
Σαθηηθά
7.618.828,02
Έθηαθηα
15.760.653,08
Έζνδα ΠΟΔ πνπ βεβαηώλνληαη πξώηε θνξά
Έζνδα από δάλεηα θαη απαηηήζεηο ΠΟΔ
Τπέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίηωλ
Υξεκαηηθό ππόινηπν
ύλνιν εζόδωλ
34.492.238,15
ΔΞΟΓΑ
Έμνδα
34.142.238,15
Απνζεκαηηθό
350.000,00
ύλνιν εμόδωλ 34.492.238,15

725.200,00
1.079.290,00
1.735.300,00
7.572.967,05

Β. Φεθίδεη ην Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο ηνπ Γήκνπ έηνπο 2013, φπσο εκθαλίδεηαη ζην
επηζπλαπηφκελν θείκελν, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο.
Κεηνςήθεζαλ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ εμέθξαζαλ θαηά ηε ζπδήηεζε
ηνπ ζέκαηνο:
Οη θ.θ. Γ. Γεκεηξφπνπινο, Π. Σζάθνο, Π. Ληθνιηλάθνο θαηαςεθίδνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ.
Ο θ. Λ. Καζηνξφπνπινο ςεθίδεη κφλν ηηο αλειαζηηθέο δαπάλεο.
O θ. A. Υαξακήο ςεθίδεη κφλν ηε κηζζνδνζία ησλ ππαιιήισλ, ηηο πηζηψζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζε κεγάια έξγα φισλ ησλ δεκνηηθψλ ελνηήησλ θαη φζσλ έξγσλ είραλ εληαρζεί ζην
πξφγξακκα ΘΖΔΑ, ΟΘ κέρξη ηνλ Ηνχλην 2010, θαζψο επίζεο θαη ηα έξγα θαη ηηο κειέηεο φισλ
ησλ δεκνηηθψλ ελνηήησλ πνπ είραλ εγγξαθεί ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπ 2010, φπσο αλαθέξεη
θαη παξαπάλσ ζηελ εηζήγεζή ηνπ.
Ο θ. Υξηζηάθνο ςεθίδεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ κε ηελ επηθχιαμε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ
εξγαζηψλ πνπ αλέθεξε παξαπάλσ ζηελ εηζήγεζή ηνπ.
Οη θ.θ. Θσλ/λνο Σζάθνο θαη Γ. Κέληεο ςεθίδνπλ κηζζνδνζία ππαιιήισλ, κηζζψζεηο, κεγάια
έξγα, φπσο αλαθέξεηαη θαη παξαπάλσ ζηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Κέληε.
Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 19/2013.
Αθνχ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο πην θάησ.
Ο Πξφεδξνο
Ο Γξακκαηέαο
Σα Κέιε
Αβδνχινο πχξνο
Υξηζηάθνο ηαχξνο
Κηραιφπνπινο Κηραήι Αληηπξφεδξνο Γ..
Βνπλειάθεο Γεψξγηνο Αληηδήκαξρνο
Θαινγεξίλεο Ζιίαο Αληηδήκαξρνο
Θνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο Αληηδήκαξρνο
Καπξνκηράιεο Θσλ/λνο Αληηδήκαξρνο
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ. Αληηδήκαξρνο
νπξιάο Ησάλλεο Αληηδήκαξρνο
Αιεηθέξε Παλαγηψηα
Ηαηξφπνπινο Γεκήηξηνο
Θνιιηάθνο Ησάλλεο
Πεηξάθεο Υξήζηνο
ηαζάθεο Παλαγηψηεο
Σζαθαηίλνπ Θαηεξίλα
Καζηνξφπνπινο Λεθηάξηνο
Ληθνιηλάθνο Παλαγηψηεο
Παπαδάθεο Γεψξγηνο
Σζάθνο Πέηξνο
Υαξακήο Αληψληνο
Αθξηβέο Απφζπαζκα
Σζάθνο Θσλζηαληίλνο
Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο
Κέληεο Γεψξγηνο
Θξππσηφο Παλαγηψηεο
Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο
Παπαδάθε Δπγελία
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