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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                         
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  15/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  268/2013 
 
«Περί αναμορφώσεως του Προϋπολογισμού και του Ετησίου Προγράμματος Δράσης 
οικ. έτους 2013». 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Οκτωβρίου 2013, ημέρα της 
εβδομάδος Τρίτη και ώρα 17,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε 
τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 15/23-10-2013 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 18 δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος            Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ  Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
2. Χριστάκος Σταύρος        Γραμματέας Δ.Σ. 2. Βουνελάκης Γεώργιος       Αντιδήμαρχος 
3. Καλογερίνης Ηλίας           Αντιδήμαρχος  3. Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Π. Αντιδήμαρχος 
4. Κουτσονικολής Χαράλ.      Αντιδήμαρχος 4. Μαρούσης Χαράλαμπος 
5. Μαυρομιχάλης Κων/νος     Αντιδήμαρχος 5. Σπυριδάκος Βασίλειος 
6. Σουρλάς Ιωάννης             Αντιδήμαρχος 6. Παπαδάκης Γεώργιος 
7. Αλειφέρη Παναγιώτα 7. Χαραμής Αντώνιος 
8. Ιατρόπουλος Δημήτριος 8. Κρυπωτός Παναγιώτης 
9. Κολλιάκος Ιωάννης 9. Δημητρόπουλος Δημοσθένης 
10. Λύρας Χαράλαμπος   
11. Πετράκης Χρήστος   
12. Σταθάκης Παναγιώτης   
13. Τσαφατίνου Κατερίνα   
14. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
15. 
16. 
17. 
18. 

Νικολινάκος Παναγιώτης 
Πέτρος Τσάκος 
Μέντης Γεώργιος 
Δουμάνης Δαμιανός 
 

  

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
   Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των 
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. 
Μολάων, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, 
Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, 
Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας. 

Κατά τη συζήτηση του δευτέρου (2ου) θέματος προσήλθαν οι κύριοι Μέντης Γεώργιος, 
Δουμάνης Δαμιανός και Τσάκος Πέτρος, οι οποίοι και αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 
δέκατου έκτου (16ου) θέματος. 
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   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 9o θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη Κων/νο,  ο οποίος έθεσε υπόψη την από 
14/10/2013 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, με την οποία εισηγείται 
την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του ΕΠΔ έτους 2013, για την κάλυψη επειγουσών 
αναγκών, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί κατά την αρχική του σύνταξη και την ενίσχυση 
υπαρχόντων, που δεν επαρκούν για το σκοπό που γράφτηκαν, ως εξής: 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
   Τη δημιουργία των κατωτέρων νέων  πιστώσεων και την ενίσχυση υπαρχόντων: 

1) Στον Κ.Α 10-6162.009 θα γραφεί νέα πίστωση ποσού 4.920,00 € με τίτλο: Εργασίες 
εφαρμογής προγραμμάτων χρηματοοικονομικών αναφορών. Το ποσό των 4.920,00 €  θα 
μεταφερθεί από το αποθεματικό. 

2) Στον Κ.Α 30-7412.028 θα γραφεί νέα πίστωση ποσού 14.200€ με τίτλο: Μελέτη 
ανάπλασης και φωτισμού Πύλης Κάστρου Μονεμβασίας. Το ποσόν των 14.200,00 € θα 
μεταφερθεί δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο Μελέτες Δήμου 
Μονεμβασιάς υπάρχουσας πίστωσης 155.491,16 €. 

3) Στον Κ.Α 30-7323.071 θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 7.200,00€ με τίτλο: Διευθέτηση 
όμβριων υδάτων με τσιμεντοσωλήνες στη ΤΚ Αγ. Αποστόλων. Το ποσόν των 7.200,00 € θα 
μεταφερθεί δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο Μελέτες Δήμου 
Μονεμβασιάς υπάρχουσας πίστωσης 155.491,16 €. 

4) Στον Κ.Α 25-7321.003 θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 6.884,00€ με τίτλο:  Κατασκευή 
δεξαμενής Αγίου Μάμμα ΤΚ Ελίκας. Το ποσόν των 6.884,00 € θα μεταφερθεί δια μέσω του 
αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς υπάρχουσας πίστωσης 
155.491,16 €. 

5) Στον Κ.Α 20-7325.022 θα γραφεί νέα πίστωση ποσού 793,18€ με τίτλο: Σύνδεση με το 
δίκτυο της ΔΕΗ πλατεία Μαραθιάς τη ΤΚ Ελίκας. Το ποσόν των 793,18 € θα μεταφερθεί δια μέσω 
του αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς υπάρχουσας 
πίστωσης 155.491,16 €. 

6) Στον Κ.Α 20-7325.023 θα γραφεί νέα πίστωση ποσού 2.722,56€ με τίτλο: Σύνδεση με 
το δίκτυο της ΔΕΗ Νηπιαγωγείου Νεάπολης. Το ποσόν των 2.722,56 € θα μεταφερθεί δια μέσω 
του αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς υπάρχουσας 
πίστωσης 155.491,16 €. 

7) Στον Κ.Α 30-7333.017 θα γραφεί νέα πίστωση ποσού 7.200,00€ με τίτλο:  
Αποκατάσταση ζημιών δημοτικών δρόμων ΤΚ Ασωπού.  Το ποσόν των 7.200,00 € θα μεταφερθεί 
δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς 
υπάρχουσας πίστωσης 155.491,16 €. 

8) Στον Κ.Α 25-7412.010 θα γραφεί νέα πίστωση ποσού 15.000,00€ με τίτλο: Μελέτη 
αντικατάστασης- βελτίωσης δικτύων ύδρευσης ΔΚ Νεάπολης.  Το ποσόν των  15.000,00€ θα 
μεταφερθεί δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο Μελέτες Δήμου 
Μονεμβασιάς υπάρχουσας πίστωσης 155.491,16 €.  

9)  Στον Κ.Α 25-7412.011 θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 25.000,00€ με τίτλο: Μελέτη 
αποχετευτικού δικτύου παραλιακών οικισμών ΤΚ Νομίων. Το ποσό 25.000,00€ θα μεταφερθεί 
στον ΚΑ 25-7412.010 δια μέσω αποθεματικού από τον ΚΑ 25-7412.005 τίτλο : Μελέτη 
αποχετευτικού δικτύου Αγ. Κυριακής ΤΚ Νομίων  υπάρχουσας πίστωσης 25.000,00 €. 

10) Στον Κ.Α 15-7131.002 θα γραφεί νέα πίστωση ποσού 2.000,00€ με τίτλο: Προμήθεια 
γεννητριών για τα Δημοτικά γήπεδα Ασωπού και Ελίκας.  Το ποσόν των 2.000,00 € θα 
μεταφερθεί δια μέσω του αποθεματικού από το αποθεματικό. 

11) Την ενίσχυση  του ΚΑ 30-7135.012 με τίτλο: Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας   
ποσού 10.000,00€  με το ποσόν των 2.000,00€ και θα παρουσιάζεται πλέον με το ποσό των 
12.000,00€. Το ποσόν των 2.000,00€  θα μεταφερθεί δια μέσω του αποθεματικού από τον ΚΑ 
30-7135.001 με τίτλο Προμήθεια πινακίδων Κ.Ο.Κ. υπάρχουσας πίστωσης 15.000,00€ . 

12) Την ενίσχυση του ΚΑ 40-7424.002 με τίτλο: Αποζημίωση επικειμένων ποσού 
24.600,00€  με το ποσόν των 40.000,00€ και θα παρουσιάζεται πλέον με το ποσό των 
64.600,00€.  Το ποσόν των 40.000,00 € θα μεταφερθεί από το  αποθεματικό. 
  13) Την ενίσχυση  του ΚΑ 20-7325.005 με τίτλο: Επεκτάσεις- παραλλαγές Δημοτικού 
φωτισμού ΔΕ Μολάων  ποσού 6.235,85€  με το ποσόν των 2.000,00 € και θα παρουσιάζεται 
πλέον με το ποσό των 8.235,85€.  Το ποσόν των 2.000,00 € θα μεταφερθεί δια μέσω του 
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αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς υπάρχουσας πίστωσης 
155.491,16 €. 

14) Την ενίσχυση του ΚΑ 00-6421.001 με τίτλο: Έξοδα κίνησης και εκτός έδρας 
αποζημίωση μετακινουμένων αιρετών ποσού 2.000,00€  με το ποσόν των 500,00 € και θα 
παρουσιάζεται πλέον με το ποσό των 2.500,00€.  Το ποσό των 500,00€ θα μεταφερθεί από το 
αποθεματικό. 

15) Την ενίσχυση του ΚΑ 00-6423.001 με τίτλο: Έξοδα κίνησης και εκτός έδρας 
αποζημίωση μετακινουμένων ιδιωτών ποσού 2.000,00€  με το ποσόν των 1.000,00 € και θα 
παρουσιάζεται πλέον με το ποσό των 3.000,00€.  Το ποσό των 1.000,00€ θα μεταφερθεί από το 
αποθεματικό. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κου Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη 
το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις των άρθρων 65 και 225 του Ν. 3852/2010, 
των άρθρων 155 & 161 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), του άρθρου 8 του από 17-5/15-6-59 
Β.Δ/τος, την από 14/10/2013 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και μετά από 
διαλογική συζήτηση: 

Αποφασίζει Ομόφωνα 
Α. Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου οικ. 

έτους 2013, ως εξής:  
1) Στον Κ.Α 10-6162.009 γράφει νέα πίστωση ποσού 4.920,00 € με τίτλο «Εργασίες 

εφαρμογής προγραμμάτων χρηματοοικονομικών αναφορών». Η εν λόγω πίστωση είναι 
απολύτως απαραίτητη και επείγουσα, για την τεχνική υποστήριξη-παραμετροποίηση του 
λογισμικού και ανάπτυξη του συστήματος παρακολούθησης της συμφωνίας των επιμέρους 
λογαριασμών των δύο λογιστικών κυκλωμάτων. Το ποσό των 4.920,00 € μεταφέρεται από το 
αποθεματικό. 

2) Στον Κ.Α 30-7412.028 γράφει νέα πίστωση ποσού 14.200,00 € με τίτλο «Μελέτη 
ανάπλασης και φωτισμού Πύλης Κάστρου Μονεμβασίας». Πίστωση  απαραίτητη, καθώς 
υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα στο φωτισμό της πύλης του Κάστρου, λόγω μη επαρκούς φωτισμού. 
Απαιτείται άμεσα η εκπόνηση της μελέτης, λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας που παρουσιάζει 
το Κάστρο, ενόψει και των εορτών. 

3) Στον Κ.Α 30-7323.071 γράφει νέα πίστωση  ποσού 7.200,00 € με τίτλο «Διευθέτηση 
όμβριων υδάτων με τσιμεντοσωλήνες στην ΤΚ Αγ. Αποστόλων». Αναγκαία η εκτέλεση 
του έργου, προκειμένου να γίνει διευθέτηση των ομβρίων υδάτων για την ομαλή και απρόσκοπτη 
ροή τους, προς αποφυγή ζημιών από τις βροχοπτώσεις ενόψει του χειμώνα. 

4) Στον Κ.Α 25-7321.003 γράφει νέα πίστωση ποσού 6.884,00 € με τίτλο «Κατασκευή 
δεξαμενής Αγίου Μάμμα ΤΚ Ελίκας». Λόγω προβλήματος που προέκυψε με την υπάρχουσα 
δεξαμενή, απαιτείται η κατασκευή νέας, για την ομαλή υδροδότηση του οικισμού. 

5) Στον Κ.Α 20-7325.022 γράφει νέα πίστωση ποσού 793,18 € με τίτλο «Σύνδεση με το 
δίκτυο της ΔΕΗ της πλατείας Μαραθιά της Τ.Κ. Ελίκας».  

6) Στον Κ.Α 20-7325.023 γράφει νέα πίστωση ποσού 2.722,56 € με τίτλο «Σύνδεση με 
το δίκτυο της ΔΕΗ του Νηπιαγωγείου Νεάπολης».  

Απαραίτητες οι παραπάνω πιστώσεις 5 και 6, προκειμένου για την ηλεκτροδότηση των 
ανωτέρω ακινήτων, να καταβληθεί η δαπάνη συμμετοχής του Δήμου, σύμφωνα με τα σχετικά 
έγγραφα της ΔΕΔΔΗΕ. 

7) Στον Κ.Α 30-7333.017 γράφει νέα πίστωση ποσού 7.200,00 € με τίτλο 
«Αποκατάσταση ζημιών δημοτικών δρόμων Τ.Κ. Ασωπού». Λόγω ζημιών που 
προκλήθηκαν σε αγωγό ύδρευσης, καθώς και σε διάφορα σημεία των δρόμων από τα όμβρια 
ύδατα, απαιτείται η άμεση αποκατάστασή τους.   

8) Στον Κ.Α 25-7412.010 γράφει νέα πίστωση ποσού 15.000,00 € με τίτλο «Μελέτη 
αντικατάστασης-βελτίωσης δικτύων ύδρευσης ΔΚ Νεάπολης». Προκειμένου να 
ολοκληρωθεί το έργο ύδρευσης και να συνδεθούν τα παλαιά δίκτυα με τα νέα και να επιλυθεί η 
υδροδότηση της πόλης Νεάπολης, απαιτείται η εκπόνηση της εν λόγω μελέτης.  

Οι ανωτέρω πιστώσεις των παραγράφων 2, 3, 4, 5, 6, 7 & 8 μεταφέρονται μέσω 
αποθεματικού από τον ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς υπάρχουσας 
πίστωσης 155.491,16 €, η οποία πλεονάζει. 
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9) Στον Κ.Α 25-7412.011 γράφει νέα πίστωση ποσού 25.000,00 € με τίτλο «Μελέτη 

αποχετευτικού δικτύου παραλιακών οικισμών Τ.Κ. Νομίων». Πρόκειται για αλλαγή του 
τίτλου της μελέτης, καθώς θα συμπεριληφθούν όλοι οι παραλιακοί οικισμοί της Τοπικής 
Κοινότητας Νομίων. Το ποσό 25.000,00 € μεταφέρεται μέσω αποθεματικού από τον ΚΑ 25-
7412.005 τίτλο «Μελέτη αποχετευτικού δικτύου Αγ. Κυριακής ΤΚ Νομίων» υπάρχουσας 
πίστωσης 25.000,00 €. 

10) Στον Κ.Α 15-7131.002 γράφει νέα πίστωση ποσού 2.000,00 € με τίτλο «Προμήθεια 
γεννητριών για τα Δημοτικά γήπεδα Ασωπού και Ελίκας». Η εν λόγω πίστωση είναι 
απολύτως απαραίτητη για την αδειοδότηση των γηπέδων, σύμφωνα με τις σχετικές Εκθέσεις 
Ελέγχου της Επιτροπής Ελέγχου Αθλητικών Εγκαταστάσεων Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας 
(έγγραφο 6734/30-9-2013 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής  Ενότητας Λακωνίας).   Το 
ποσό των 2.000,00 € μεταφέρεται από το αποθεματικό. 

11) Την ενίσχυση του ΚΑ 30-7135.012 με τίτλο «Προμήθεια πινακίδων 
ονοματοθεσίας» υπάρχουσας πίστωσης 10.000,00 €, με το ποσό των 2.000,00 € και 
παρουσιάζεται πλέον με το ποσό των 12.000,00 €. Η εν λόγω πίστωση ενισχύεται, διότι δεν 
επαρκεί για την πραγματοποίηση μιας ολοκληρωμένης προμήθειας. Το ποσό των 2.000,00 €  
μεταφέρεται μέσω αποθεματικού από τον ΚΑ 30-7135.001 με τίτλο «Προμήθεια πινακίδων 
Κ.Ο.Κ.» υπάρχουσας πίστωσης 15.000,00 €, η οποία πλεονάζει. 

12) Την ενίσχυση του ΚΑ 40-7424.002 με τίτλο «Αποζημίωση επικειμένων» ποσού 
24.600,00 € με το ποσό των 40.000,00 € και παρουσιάζεται πλέον με το ποσό των 64.600,00 
€.  Η εν λόγω πίστωση είναι απαραίτητη, προκειμένου να καταβληθεί η αποζημίωση σύμφωνα με 
την αριθ. 94/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης. Η αποζημίωση θα 
καταβληθεί σε δύο δόσεις. Η δεύτερη δόση θα συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό έτους 2014. 
Το ποσό των 40.000,00 € μεταφέρεται από το  αποθεματικό. 
  13) Την ενίσχυση του ΚΑ 20-7325.005 με τίτλο «Επεκτάσεις-παραλλαγές Δημοτικού 
φωτισμού Δ.Ε. Μολάων»  ποσού 6.235,85 €  με το ποσό των 2.000,00 € και παρουσιάζεται 
πλέον με το ποσό των 8.235,85 €. Η εν λόγω πίστωση ενισχύεται, διότι δεν επαρκεί για το 
τρέχον έτος. Το ποσό των 2.000,00 € μεταφέρεται μέσω του αποθεματικού από τον ΚΑ 30-
7413.013 με τίτλο «Μελέτες  Δήμου Μονεμβασιάς» υπάρχουσας πίστωσης 155.491,16 €, η οποία 
πλεονάζει. 

14) Την ενίσχυση του ΚΑ 00-6421.001 με τίτλο «Έξοδα κίνησης και εκτός έδρας 
αποζημίωση μετακινουμένων αιρετών» ποσού 2.000,00 €  με το ποσό των 500,00 € και  
παρουσιάζεται πλέον με το ποσό των 2.500,00 €.  Το ποσό των 500,00 € μεταφέρεται από το 
αποθεματικό. 

15) Την ενίσχυση του ΚΑ 00-6423.001 με τίτλο «Έξοδα κίνησης και εκτός έδρας 
αποζημίωση μετακινουμένων ιδιωτών» ποσού 2.000,00 € με το ποσό των 1.000,00 € και  
παρουσιάζεται πλέον με το ποσό των 3.000,00 €.  Το ποσό των 1.000,00 € μεταφέρεται από το 
αποθεματικό.  

Οι ανωτέρω δύο πιστώσεις (14 & 15) ενισχύονται, διότι δεν επαρκούν για τη συμμετοχή 
του Δήμου στις Εκθέσεις, ενόψει και της Έκθεσης Τουρισμού PHILOXENIA 2013.    

 
Β. Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις, ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται ως εξής: 

 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 49.089.918,58€ 49.089.918,58€ 

ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ  48.872.456,91€ 48.920.876,91€ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 217.461,67€ 169.041,67€ και δεν 
υπερβαίνει το 5% του 

συνόλου των τακτικών 
εσόδων του δημοτικού 
προϋπολογισμού 2013.       
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Γ). Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα (παράρτημα του Ε.Π.Δ.) και εντάσσει σ’ αυτό, τα 

ανωτέρω έργα των παραγράφων 3, 4, 5, 6, 7 και 13.  
  

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  268/2013. 
  

 Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
       Ο Πρόεδρος                      Ο Γραμματέας         Τα Μέλη 

Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

Χριστάκος Σταύρος Καλογερίνης Ηλίας  Αντιδήμαρχος 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος  Αντιδήμαρχος 

Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος 

Αλειφέρη Παναγιώτα 
Ιατρόπουλος Δημήτριος 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Λύρας Χαράλαμπος 
Πετράκης Χρήστος 
Σταθάκης Παναγιώτης 
Τσαφατίνου Κατερίνα 
Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Τσάκος Πέτρος 
Μέντης Γεώργιος 
Δουμάνης Δαμιανός 
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