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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  9/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  142/2017 
 
«Περί καθορισμού της αντιμισθίας της Προέδρου και Αντιπροέδρου του   Νομικού 
Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του 
Δήμου Μονεμβασίας». 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις τριάντα (30) του μηνός Μαίου 2017, ημέρα της εβδομάδος 
Τρίτη  και ώρα 18,00, 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 9/25.05.2017 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 
του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 18, δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Βελιώτης Ευστάθιος      Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
 2. Καλογερίνης Ηλίας                 Αντιδήμαρχος  2. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα Γρ/ας Δ.Σ. 
 3. Μαυρομιχάλης Κων/νος          Αντιδήμαρχος  3. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντ/ρχος 
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος  4. Λεκάκης Δημήτριος 
 5. Τραϊφόρος Παναγιώτης          Αντιδήμαρχος  5. Μαρούσης Χαράλαμπος 
 6. Χριστάκος Σταύρος                   Αντιδήμαρχος  6. Νερατντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή 
 7. Βουνελάκης Γεώργιος  7. Παπούλη Δέσποινα 
 8. Γεωργακάκου Αικατερίνη  8. Κόκκορης Παναγιώτης 
 9. Κολλιάκος Ιωάννης  9. Λυριωτάκης Ιωάννης 
10. Παπαδάκης Πιερρής   
11. Πετράκης Χρήστος   
12. Σπυριδάκου Θεοδούλη    
13. Τσαφατίνου Κατερίνα               
14. Δουμάνη  Σοφία   
15. Κουλουβάκος Βασίλειος   
16. Σταθάκης Νεκτάριος   
17. Αναγνωστοπούλου Ελένη   
18. Αλειφέρη Παναγιώτα 

   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, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου 
Μον/σίας, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Κουσούλης Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, 
Γαβρίλης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός 
Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χριστοφοράκης 
Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. 
Ταλάντων. 
   ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ: Μετά τη συζήτηση του 4ου θέματος προσήλθε η κα Αλειφέρη Παναγιώτα. 
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   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
   

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το δέκατο (10ο) θέμα της ημερήσιας 
διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη Κωνσταντίνο, ο οποίος είπε τα εξής: 

Με την αριθ. 275/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθορίστηκαν τα μηνιαία 
έξοδα παράστασης του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν. Π. 
του Δήμου, με την επωνυμία «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ»,  ως εξής: 

1. Ποσό πεντακόσια ευρώ (500,00) ως έξοδα παράστασης Προέδρου 
2. Ποσό  διακόσια ευρώ  (200,00) ως έξοδα παράστασης Αντιπροέδρου 

Μετά από αυτό και επειδή έχει γίνει λάθος υπολογισμός των μειώσεων 7% Ν.3833/2010, 
3% Ν. 3845/2010 και 50% Ν.4039/12 θα πρέπει να επανέλθουμε εκ νέου και να καθορίσουμε 
τα μηνιαία έξοδα παράστασης της Προέδρου και της Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ν. Π. του Δήμου, με την επωνυμία «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ». 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 242 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 136 
του Ν. 3463/2006, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα παράστασης στον πρόεδρο και 
αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου, ύστερα από απόφαση του 
οικείου δημοτικού συμβουλίου, όταν ο οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου έτους 
υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ. Το ύψος των εξόδων παράστασης καθορίζεται με 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών. Τα ανωτέρα έξοδα δεν 
μπορούν να υπερβαίνουν το 50% των αντίστοιχων του οικείου Δημάρχου. 

Επίσης, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Νομικού Προσώπου, καθώς και ο 
πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος αυτού, οι οποίοι δεν λαμβάνουν έξοδα παράστασης, δικαιούνται 
αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου. Επιτρέπεται 
να τους καταβληθεί αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση, ύστερα από απόφαση του οικείου 
δημοτικού συμβουλίου, το ύψος δε της αποζημίωσης για κάθε συνεδρίαση, και έως τρεις 
μηνιαίως, ανέρχεται στο 1% των μηνιαίων εξόδων παράστασης του δημάρχου. Σας γνωρίζουμε 
ότι όσον αφορά στην καταβολή εξόδων παράστασης στην Πρόεδρο και τoν Αντιπρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» και τα μέλη του Δ.Σ., οι οποίοι 
ορίσθηκαν με την υπ' αριθμ. 74/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ισχύουν τα 
παρακάτω: 

Στην υπ' αρ. 20585/10-04-2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 171/27-04-2007 τ. ΥΟΔΔ), αναφέρονται τα 
εξής: «Καθορίζουμε τα έξοδα παράστασης που λαμβάνουν μηνιαίως, ύστερα από απόφαση του 
οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του διοικητικού 
συμβουλίου δημοτικού ή κοινοτικού ιδρύματος ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με 
οικονομικό απολογισμό άνω των 300.000 ευρώ, ως ακολούθως: 

 

Συνολικά έσοδα ιδρύματος/νπδδ, 
βάσει οικονομικού απολογισμού 

προηγούμενου έτους (ευρώ) 

Μηνιαία έξοδα παράστασης προέδρου 
και αντιπροέδρου διοικητικού 

συμβουλίου ιδρύματος/νπδδ Μείωση 
εξόδων παράστασης με το 

Ν.4093/2012(ευρώ) 

από έως προέδρου αντιπροέδρου 

300.001 1.000.000 

από 600 έως 1.000 
 

από 300 έως 500 ** 

από 240 έως 400 
 

από 120 έως 200 
** 

1.000.001 3.000.000 

από 800 έως 1.200 
 

από 400 έως 600 ** 

από 320 έως 480 
 

από 160 έως 240 
** 
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   Ο αντιπρόεδρος λαμβάνει, κατά τα ανωτέρω, ποσοστό μέχρι 40% των εξόδων 
παράστασης του προέδρου του οικείου διοικητικού συμβουλίου, όπως αυτά καθορίζονται με τη 
σχετική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. 

 Τα έξοδα παράστασης που χορηγούνται στους προαναφερόμενους δικαιούχους, δυνάμει 
της παρούσας  απόφασης,δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 50% των αντίστοιχων του οικείου 
δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας. 

 Για τους προέδρους και αντιπροέδρους διοικητικών συμβουλίων δημοτικών και κοινοτικών 
ιδρυμάτων και  νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που έχουν παράλληλα την ιδιότητα του 
δημάρχου, αντιδημάρχου, προέδρου ή αντιπροέδρου κοινότητας, προέδρου δημοτικού 
συμβουλίου ή συμβούλου, έχουν εφαρμογή οιδιατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 136 του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων. 
 Στην περίπτωση νεοσύστατων δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων/νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου, που δεν διαθέτουν απολογιστικά στοιχεία προηγούμενου έτους, τα εν λόγω 
έξοδα παράστασης υπολογίζονται, κατ' εξαίρεση, βάσει των συνολικών εσόδων των ανωτέρω 
νομικών προσώπων, όπως αυτά απεικονίζονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τους του 
πρώτου έτους λειτουργίας τους. Μετά την έγκριση του πρώτου απολογισμού τους, τυχόν 
διαφορές που θα προκύψουν ως προς το ύψος των εξόδων παράστασης σε σχέση με τα αρχικώς 
υπολογισθέντα, συμψηφίζονται με αυτά που θα λάβουν τα εν λόγω όργανα κατά το επόμενο 
οικονομικό έτος». 
• Βάσει των παρ. 4 και 5 του άρθρου 1 του Ν.3833/2010, «5. Οι πάσης φύσεως τακτικές 
αποδοχές, επιδόματα, αποζημιώσεις και αμοιβές γενικά, καθώς και τα με οποιαδήποτε άλλη 
ονομασία οριζόμενα και από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη ή ρήτρα ή όρο συλλογικής 
σύμβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή με ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία 
προβλεπόμενα των εργαζομένων χωρίς εξαίρεση, σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου 
(Ν.Π.Ι.Δ.), που ανήκουν στο κράτος «σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α.» [5] ή επιχορηγούνται τακτικά 
από τον Κρατικό Προϋπολογισμό «σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του προϋπολογισμού τους» 
[6] ή είναι δημόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του 
ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α), μειώνονται κατά ποσοστό επτά τοις εκατό (7%). Τα επιδόματα των 
Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας μειώνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%), αντίστοιχα. Από 
τη μείωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής εξαιρούνται τα επιδόματα που 
συνδέονται με την οικογενειακή κατάσταση ή την υπηρεσιακή εξέλιξη, καθώς και τα συνδεόμενα 
με το ανθυγιεινό ή επικίνδυνο της εργασίας τους και το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών τους. Οι 
διατάξεις της παραγράφου αυτής, καθώς και της παραγράφου 4 κατισχύουν κάθε γενικής ή 
ειδικής διάταξης ή ρήτρας ή όρου συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης ή 
ατομικής σύμβασης εργασίας ή συμφωνίας. 6. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 
έχουν εφαρμογή και για τα αιρετά όργανα Ο.Τ.Α., τους διοικητές, υποδιοικητές, προέδρους, 
αντιπροέδρους των Ν.Π.Δ.Δ., τους προέδρους, αντιπροέδρους και τα μέλη των ανεξάρτητων 
διοικητικών αρχών, καθώς και τους προέδρους, αντιπροέδρους, διευθύνοντες συμβούλους και 
εκτελεστικά μέλη διοικητικού συμβουλίου (Δ.Σ.) των Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο κράτος «σε 
Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α.» ή επιχορηγούνται τακτικά από τον Κρατικό Προϋπολογισμό «σε ποσοστό 
τουλάχιστον 50% του προϋπολογισμού τους» [6] ή είναι δημόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια 
των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005». 
• Σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 3 του Ν. 3845/2010 «4. Οι πάσης φύσεως 
τακτικές αποδοχές, επιδόματα, αποζημιώσεις και αμοιβές γενικά, καθώς και τα με οποιαδήποτε 
άλλη ονομασία οριζόμενα και από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη ή ρήτρα ή όρο 
συλλογικής σύμβασης εργασίας, ή διαιτητική απόφαση, ή με ατομική σύμβαση εργασίας ή 
συμφωνία προβλεπόμενα, των εργαζομένων χωρίς εξαίρεση στους φορείς του πρώτου εδαφίου 
της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν. 3833/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μειώνονται 
κατά ποσοστό τρία τοις εκατό (3%). Από τη μείωση του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται τα 
επιδόματα που συνδέονται με την οικογενειακή κατάσταση ή την υπηρεσιακή εξέλιξη, καθώς και 
τα συνδεόμενα με το ανθυγιεινό ή επικίνδυνο της εργασίας τους και το μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών τους. 5. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή και για τα 
αιρετά όργανα Ο.Τ.Α., τους διοικητές, υποδιοικητές, προέδρους, αντιπροέδρους των Ν.Π.Δ.Δ., 
τους προέδρους, αντιπροέδρους και τα μέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, καθώς και 
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τους προέδρους, αντιπροέδρους, διευθύνοντες συμβούλους και εκτελεστικά μέλη διοικητικών 
συμβουλίων των Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο Κράτος, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α. ή επιχορηγούνται 
τακτικά από τον Κρατικό Προϋπολογισμό σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) 
του προϋπολογισμού τους ή είναι δημόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια των παραγράφων 1, 2 
και 3 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005». 
• Τέλος, βάσει της περίπτ.5 της υποπαρ.Γ.1. του άρθρου πρώτου του Ν.4039/12 (ΦΕΚ 
222/12.11.2012 τεύχος Α'): «5.Από 1.1.2013, οι αποδοχές, οι αποζημιώσεις, τα έξοδα 
παράστασης και οι πάσης φύσεως αμοιβές των Διοικητών, Υποδιοικητών, των Προέδρων, 
Αντιπροέδρων, Διευθυνόντων Συμβούλων, καθώς και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
των Ιδρυμάτων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων και των 
Περιφερειών, καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου αυτών, 
συμπεριλαμβανομένων των Συνδέσμων των Ο.Τ.Α., αλλά και των ανωνύμων εταιρειών, στις 
οποίες οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατέχουν ποσοστό πάνω από το 50% του 
μετοχικού κεφαλαίου, μειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%)». 
 Μετά τα παραπάνω: 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
   Για τη λήψη απόφασης για την καταβολή και τον καθορισμό των μηνιαίων εξόδων 
παράστασης στην Πρόεδρο και την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΔΗΜΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ». 
    Αφού ληφθούν υπόψη η βεβαίωση του ταμία του Νομικού Προσώπου, καθώς  και ο   
απολογιστικός πίνακας του ΝΠΔΔ, από όπου προκύπτει ότι τα συνολικά του έσοδα που για το 
έτος 2016 ανέρχονται στο ποσό των  727.093,24 €. 
   Επίσης:   

 Τις διατάξεις του άρθρο 242 παρ. 1 του Ν. 3463/06  
 Την υπ’ αριθμ. 20585/10.04.2007 (ΦΕΚ 171/27.04.2007 τεύχος ΥΟΔΔ) Κ.Υ.Α. 
 το γεγονός ότι ο οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου έτους του Ν.Π. υπερβαίνει τα 
300.000 € και συγκεκριμένα ανέρχεται στα 727.093,24 €. 

 Υπολογισμός εξόδων προέδρου: 1000,00 € *  7% = 70 € - = 930,00 € * 3% = 27,90 € - = 
902,10 * 50% = 451,05 €.  

 Υπολογισμός εξόδων Αντιπροέδρου: 400 € * 7% =  28 € - = 372 € * 3% = 11,16 € - = 
360,84 € * 50% = 180,42 €.    
   Το Δημοτικό Συμβούλιο  έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από  διαλογική συζήτηση: 

 Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
1. Καθορίζει τα μηνιαία έξοδα  παράστασης  της  Προέδρου και  Αντιπροέδρου του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. του Δήμου, με την επωνυμία «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ»,  ως εξής: 

 Της Προέδρου στο ποσό των 451,05 € 
 Της Αντιπροέδρου στο ποσό των 180,42 €. 

Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου Ελένης, επειδή θεωρεί ότι οι θέσεις αυτές 
πρέπει να είναι άμισθες. 
 
    Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  142/2017. 
   

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

 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 
 

Απούσα Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος 

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

Αλειφέρη Παναγιώτα 
Βουνελάκης Γεώργιος 
Γεωργακάκου Αικατερίνη 
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Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Τσαφατίνου Κατερίνα   
Δουμάνη Σοφία 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Σταθάκης Νεκτάριος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
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