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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                      

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της 14ης/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  260/2016 
 
«Περί αποδοχής πιστώσεως, αναμορφώσεως του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, 
τροποποίηση τεχνικού προγράμματος». 
 
      Στους  Μολάους  σήμερα  στις  22 Νοεμβρίου 2016, ημέρα  Τρίτη και ώρα 17:00, 
συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με 
αριθμό 14/17-11-2016 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 27 μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα  22, δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Κολλιάκος Ιωάννης 
 2. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα Γραμματέας Δ.Σ. 2. Λεκάκης Δημήτριος 
 3. Καλογερίνης Ηλίας                 Αντιδήμαρχος 3. Σταθάκης Νεκτάριος 
 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος 4. Κόκκορης Παναγιώτης 
 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος          Αντιδήμαρχος 5. Λυριωτάκης Ιωάννης 
 6. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος   
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης          Αντιδήμαρχος   
 8. Χριστάκος Σταύρος                   Αντιδήμαρχος   
 9. Αλειφέρη Παναγιώτα   
10. Βουνελάκης Γεώργιος   
11. Γεωργακάκου Αικατερίνη   
12. Μαρούσης Χαράλαμπος   
13. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή   
14. Παπαδάκης Πιερρής   
15. Παπούλη Δέσποινα   
16. Πετράκης Χρήστος   
17. Σπυριδάκου Θεοδούλη    
18. Τσαφατίνου Κατερίνα               
19. Δουμάνη  Σοφία   
20. Κουλουβάκος Βασίλειος   
21. 
22. 

Βελιώτης Ευστάθιος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 

  

    
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:  Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης, 
Ηλίας Σταθάκης Αναπληρωτής Προέδρου Δ.Κ. Μολάων, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου, 
Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγ. Αποστόλων, Κουσούλης Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Βαρβαρέσσος 
Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. 
Νομίων, Ροβάτσος Μιχαήλ Τ.Κ. Χάρακα. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος  το 15o θέμα της ημερήσιας 

διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής: 
Η Οικονομική Επιτροπή με τις αριθ. 265 και 289/2016 αποφάσεις της, εισηγείται την  

αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τις από 20/10/2016 και 
07/11/2016 εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, ενώ με τις αριθ. 272, 273, 281, 292, 
297, 299 & 303/2016 αποφάσεις της προχώρησε στην έκτακτη ανάθεση εργασιών 
αποκατάστασης  ζημιών που   προκλήθηκαν  από  τη  θεομηνία της 7ης Σεπτεμβρίου που έπληξε 
τη Δ.Ε. Μολάων, καθώς και σε εργασίες αποκατάστασης βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης, 
αντλιοστάσια και στο βιολογικό καθαρισμό Μονεμβασίας.    

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την παραπάνω εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 8 του 
Β.Δ. 17-5/15-6-59, του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, τις εγκυκλίους για τη σύνταξη του 
προϋπολογισμού έτους 2016.  

Αποφασίζει  Ομόφωνα 
 Α.  Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, ως εξής: 

Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Ποσό 

 
80-8261.002 
Ενίσχυση 
υπάρχοντος 

Επιστροφή εν γένει χρημάτων.  
Εγγράφεται ως έσοδο στον Κ.Α. 1699.001 το 
ποσό των 3.919,41 € με τίτλο «Αχρεωστήτως 
εισπραχθέντα ποσά», το οποίο μέσω 
αποθεματικού μεταφέρεται στον κωδικό εξόδου 
80-8261.002. Η ανωτέρω αναμόρφωση 
πραγματοποιείται γιατί οφειλέτης του δήμου 
εξόφλησε μέσω web banking ποσό 3.959,00 € 
αντί του ορθού 39,59 €.    

3.919,41 

 
30-7333.022 
Δημιουργία νέου 

Αποκατάσταση καταρευσάντων 
μαντρότοιχων στην Τ.Κ. Ρειχέας.  
Πίστωση έκτακτη και επείγουσα, για την 
αποκατάσταση μανδρότοιχων που έχουν 
καταρρεύσει στην Τοπική Κοινότητα.  
Το ποσό μεταφέρεται μέσω αποθεματικού από 
τον ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ πίστωσης 640.998,78 €, η οποία 
πλεονάζει. 

7.200,00 

 
25-6633.004 
Ενίσχυση 
υπάρχοντος  

Προμήθεια χημικών και λοιπών αναλωσίμων 
υλικών για τη λειτουργία του βιολογικού 
καθαρισμού ΔΕ Μονεμβασίας. 
Ενισχύεται η εν λόγω πίστωση, καθώς δεν επαρκεί 
για την υλοποίηση της προμήθειας. Το ποσό 
μεταφέρεται μέσω αποθεματικού από τον ΚΑ 25-
7336.018 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση Η/Μ 
εξοπλισμού εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων 
και αντλιοστασίων αποχέτευσης Τ.Κ. 
Μονεμβασίας» υπάρχουσας πίστωσης 50.000,00 
€, η οποία πλεονάζει. 

6.000,00 

 
30-7135.031 
Ενίσχυση 
υπάρχοντος 

Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών 
κιγκλιδωμάτων ΔΕ Ζάρακα.   
Ενισχύεται η εν λόγω πίστωση, διότι δεν επαρκεί 
για την ολοκλήρωση της προμήθειας.                                                                                               
Το ποσό μεταφέρεται μέσω αποθεματικού από 
τον ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ πίστωσης 640.998,78 €, η οποία 
πλεονάζει. 

2.500,00 

 
20-6662.008 
Δημιουργία νέου 

Προμήθεια και εγκατάσταση αλεξικέραυνων 
στην ΔΕ Βοιών.  
Πίστωση επείγουσα και απαραίτητη, για την 
υλοποίηση της προμήθειας για την προστασία των 

9.000,00 
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νέων κτιρίων Παιδικού και Βρεφονηπιακού 
Σταθμού. Το ποσό μεταφέρεται μέσω 
αποθεματικού από τον ΚΑ 20-6662.003 με τίτλο 
«Προμήθεια λαμπτήρων, ντουί, ασφαλειών και 
λοιπών ειδών δημοτικού φωτισμού»  υπάρχουσας 
πίστωσης 14.064,69 €, η οποία πλεονάζει. 

25-6262.030 
Ενίσχυση 
υπάρχοντος  

Άμεση αποκατάσταση ζημιών επείγοντος 
χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και 
αποχέτευσης. 
Ενισχύεται η εν λόγω πίστωση, καθώς δεν επαρκεί 
για την αποκατάσταση όλων των ζημιών που 
έχουν προκληθεί στο δίκτυο.  Το ποσό 
μεταφέρεται μέσω αποθεματικού από τον ΚΑ 25-
6261.001 με τίτλο «Συντήρηση & επισκευή 
οικίσκων αντλ/σίων Δήμου» υπάρχουσας 
πίστωσης 5.000,00 €, η οποία πλεονάζει. 

5.000,00 

 
10-6011 
Ενίσχυση 
υπάρχοντος  

Τακτικές αποδοχές (μονίμων διοικητικών). 
Το ποσό  μεταφέρεται μέσω αποθεματικού από 
τον ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ πίστωσης 640.998,78 €, η οποία 
πλεονάζει. 

69.000,00 

 
10-6051.001 
Ενίσχυση 
υπάρχοντος 

Εργοδοτική εισφορά Δήμου υπέρ ΤΥΔΚΥ 
των υπαλλήλων (μόνιμοι διοικητικοί). 
Το ποσό μεταφέρεται μέσω αποθεματικού από 
τον ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ πίστωσης 640.998,78 €, η οποία 
πλεονάζει. 

12.000,00 

10-6051.006 
Ενίσχυση 
υπάρχοντος 

Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ (μόνιμοι 
διοικητικοί). 
Το ποσό  μεταφέρεται μέσω αποθεματικού από 
τον ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ πίστωσης 640.998,78 €, η οποία 
πλεονάζει. 

4.000,00 

25-6011 
Ενίσχυση 
υπάρχοντος 

Τακτικές αποδοχές (μόνιμοι υπηρεσίας 
ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης).  
Το ποσό μεταφέρεται μέσω αποθεματικού από 
τον ΚΑ 25-6012 με τίτλο «Αποζημίωση 
υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 
και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 
αμοιβές» υπάρχουσας πίστωσης 3.000,00 €, η 
οποία πλεονάζει. 

1.000,00 

35-6011 
Ενίσχυση 
υπάρχοντος 

Τακτικές αποδοχές (μόνιμοι υπηρεσία 
πρασίνου). 
Το ποσό  μεταφέρεται μέσω αποθεματικού από 
τον ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ πίστωσης 640.998,78 €, η οποία 
πλεονάζει. 

200,00 

20-6041 
Ενίσχυση 
υπάρχοντος 

Τακτικές αποδοχές (υπάλληλοι υπηρεσίας 
καθαριότητας με σύμβαση ορισμένου 
χρόνου). 
Το ποσό  μεταφέρεται μέσω αποθεματικού από 
τον ΚΑ 20-6262.006 με τίτλο «Επεξεργασία 
απορριμμάτων με κινητό σύστημα 
Κομποστοποίησης-Ανακύκλωσης-δεματοποιητής» 
πίστωσης 39.300,00 €, η οποία πλεονάζει. 

11.500,00 

20-6054.001 
Ενίσχυση 

Εργοδοτική εισφορά Δήμου υπέρ ΙΚΑ     
(υπάλληλοι υπηρεσίας καθαριότητας με 

3.800,00 
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υπάρχοντος σύμβαση ορισμένου χρόνου). 
Το ποσό  μεταφέρεται μέσω αποθεματικού από 
τον ΚΑ 20-6262.006 με τίτλο «Επεξεργασία 
απορριμμάτων με κινητό σύστημα 
Κομποστοποίησης-Ανακύκλωσης-δεματοποιητής» 
πίστωσης 39.300,00 €, η οποία πλεονάζει. 

40-6011 
Ενίσχυση 
υπάρχοντος 

Τακτικές αποδοχές (μόνιμοι υπηρεσίας 
πολεοδομίας). 
Το ποσό  μεταφέρεται μέσω αποθεματικού από 
τον ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ πίστωσης 640.998,78 €, η οποία 
πλεονάζει. 

6.000,00 

40-6051.001 
Ενίσχυση 
υπάρχοντος 

Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ      
(μόνιμοι υπηρεσίας Πολεοδομίας). 
Το ποσό  μεταφέρεται μέσω αποθεματικού από 
τον ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ πίστωσης 640.998,78 €, η οποία 
πλεονάζει. 

1.200,00 

Όλες οι παραπάνω πιστώσεις που αφορούν σε αποδοχές υπαλλήλων και εργοδοτικές 
εισφορές, ενισχύονται διότι δεν επαρκούν για το τρέχον έτος. 

00-6711.001 
Ενίσχυση 
υπάρχοντος 

Απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές (κρατ. 
επιχ/ση). 
Εγγράφεται ως έσοδο στον Κ.Α. 0614 το ποσό 
των 1.641,64 €, το οποίο αποδέχεται, με τίτλο 
«ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών 
των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης 
(άρθρο 55 Ν 1946/91)», μέρος του ποσού αυτού 
ύψους 1.570,57 €  μεταφέρεται μέσω 
αποθεματικού στον κωδικό εξόδου 00-6711.001.   
Η ανωτέρω αναμόρφωση πραγματοποιείται λόγω 
διαφοράς του προϋπολογισθέντος ποσού των 
187.878,36 € που είχε εγγραφεί με τη σύνταξη 
του προϋπολογισμού και του ποσού που τελικά 
αποδόθηκε στο δήμο ύψους   189.520,00 €.  

1.570,57 

00-6151.004 
Ενίσχυση 
υπάρχοντος 

Λογιστική τακτοποίηση της κράτησης 
1,5/000 από το Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων και Τραπεζών. 
Δεν επαρκεί η εν λόγω πίστωση και ενισχύεται.  
Το υπόλοιπο ποσό της ανωτέρω αναμόρφωσης 
εσόδου Κ.Α. 0614 ποσού 71,07 € (1641,64-
1.570,57)  μεταφέρεται  μέσω αποθεματικού στον 
Κ.Α. εξόδου 00-6151.004. 

71,07 

25-6262.006 
Ενίσχυση 
υπάρχοντος 

Αποκαταστάσεις εκτάκτων βλαβών στα 
δίκτυα ύδρευσης. 
Το ποσό μεταφέρεται μέσω αποθεματικού από 
τον ΚΑ 25-6261.002 με τίτλο «Συντήρηση και 
επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων βιολογικού 
καθαρισμού Τ.Κ. Μονεμβασίας» πίστωσης 
20.427,09 €, η οποία πλεονάζει  και το υπόλοιπο 
ποσό των 2.469,51 € μεταφέρεται μέσω 
αποθεματικού από τον ΚΑ 25-7336.018 με τίτλο 
«Επισκευή και συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού 
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων και 
αντλιοστασίων Αποχέτευσης Μονεμβασίας» 
πίστωσης 50.000,00 €, η οποία πλεονάζει. 
Πρόκειται για έκτακτη ανάθεση αποκατάστασης 
βλαβών, σύμφωνα με τις αριθ. 272, 273 & 

22.896,60 
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292/2016 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής.  

30-6262.034 
Ενίσχυση 
υπάρχοντος 

Αποκαταστάσεις ζημιών αγροτικής 
οδοποιίας λόγω έντονων καιρικών 
φαινομένων της 7ης Σεπτεμβρίου 2016, που 
έπληξαν την ευρύτερη περιοχή τα ΔΕ 
Μολάων. 
Το ποσό  μεταφέρεται μέσω αποθεματικού από 
τον ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ πίστωσης 771.616,22 €, η οποία 
πλεονάζει.  Πρόκειται για έκτακτη ανάθεση 
αποκατάστασης ζημιών, σύμφωνα με την αριθ. 
281/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.  

11.966,00 

25-6264.007 
Ενίσχυση 
υπάρχοντος 

Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των 
υλικών αποκατάστασης βλάβης εξοπλισμού 
εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Τ.Κ. 
Μονεμβασίας. 
Το ποσό μεταφέρεται μέσω αποθεματικού από 
τον ΚΑ 25-7336.018 με τίτλο «Επισκευή και 
συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυμάτων και αντλιοστασίων 
Αποχέτευσης Μονεμβασίας» πίστωσης  50.000,00 
€,  η οποία πλεονάζει.  Πρόκειται για έκτακτη 
ανάθεση αποκατάστασης βλαβών, σύμφωνα με 
την αριθ. 303/2016 απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής.   

3.062,80 

25-7135.016 
Ενίσχυση 
υπάρχοντος 

Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων και 
εξαρτημάτων για την αποκατάσταση 
εκτάκτων βλαβών αντλιοστασίων ύδρευσης. 
Το ποσό  μεταφέρεται  μέσω αποθεματικού από 
τον ΚΑ 25-7336.018 με τίτλο «Επισκευή και 
συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυμάτων και αντλιοστασίων 
Αποχέτευσης  Μονεμβασίας» πίστωσης 50.000,00 
€, η οποία πλεονάζει.   Πρόκειται για έκτακτη 
ανάθεση αποκατάστασης βλαβών, σύμφωνα με 
την αριθ. 299/2016 απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής. 

600,00 

30-7333.023 
Δημιουργία νέου 

Έκτακτη ανάθεση έργου για την 
αποκατάσταση ζημιών δημοτικής οδοποιίας 
λόγω έντονων καιρικών φαινομένων τα 7ης 
Σεπτεμβρίου 2016, που έπληξαν την 
ευρύτερη περιοχή της ΔΕ Μολάων.  
Το ποσό  μεταφέρεται μέσω αποθεματικού από 
τον ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ πίστωσης 771.616,22 €, η οποία 
πλεονάζει. Πρόκειται για έκτακτη ανάθεση 
αποκατάστασης ζημιών, σύμφωνα με την αριθ. 
297/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.  

60.914,59 

 

Γ. Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα έργων και εντάσσει σ’ αυτό τα αυτό τα ανωτέρω έργα 
των ΚΑ:  30-7333.022 και 30-7333.023. 
 
Δ. Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις, ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται ως εξής:  

   ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 34.356.999,68 34.358.641,32 

ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ  34.037.628,38 34.039.270,02 
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ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 319.371,30€ 319.371,30 € και δεν υπερβαίνει 
το 5% του συνόλου των 

τακτικών εσόδων του 
προϋπολογισμού τρέχοντος 

έτους. 

 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  260/2016. 
 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

       Ο Πρόεδρος                      Η Γραμματέας        Τα Μέλη 
 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 
Παπαδάκη Ευγενία 

Χαραμή – Νατιώτη 
Αλεξάνδρα 

 

Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος 
Σουρλάς Ιωάννης  Αντιδήμαρχος 
Τραϊφόρος Παναγιώτης  Αντιδήμαρχος 
Χριστάκος Σταύρος  Αντιδήμαρχος 

Αλειφέρη Παναγιώτα 
Βουνελάκης Γεώργιος 
Γεωργακάκου Αικατερίνη 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή 
Παπαδάκης Πιερρής 
Παπούλη Δέσποινα 
Πετράκης Χρήστος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Τσαφατίνου Κατερίνα   
Δουμάνη Σοφία 
Βελιώτης Ευστάθιος 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
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