
                                                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

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

 
Αριθ. Απόφασης  148/2017 

 
«Περί διαγραφής οφειλών από τους χρηματικούς καταλόγους».  

 
    Στους Μολάους σήμερα στις τριάντα (30) του μηνός Μαΐου 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    
 2. Καλογερίνης Ηλίας               Αντιδήμαρχος  2. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα  
 3. Μαυρομιχάλης Κων/νος      Αντιδήμαρχος  3. Κουτσονικολής Χαράλαμπος     
 4. Σουρλάς Ιωάννης                Αντιδήμαρχος  4. Λεκάκης Δημήτριος 
 5. Τραϊφόρος Παναγιώτης       Αντιδήμαρχος  5. Μαρούσης Χαράλαμπος 
 6. Χριστάκος Σταύρος            Αντιδήμαρχος  6. Νεραντζουλάκη-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. 
18. 

Αναγνωστοπούλου Ελένη 
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. 
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   ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ: Μετά τη συζήτηση του 4ου θέματος προσήλθε η κα Αλειφέρη 
Παναγιώτα. 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
    

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος  το 16ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χριστάκο, ο οποίος είπε τα εξής: 

Σας θέτω υπόψη τις παρακάτω εισηγήσεις από τις Δ.Ε. Βοιών και  Μονεμβασίας, 
σύμφωνα με τις οποίες απαιτείται η διαγραφή χρεών από τους χρηματικούς καταλόγους, 
λόγω λανθασμένων εγγραφών και συγκεκριμένα: 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ       Νεάπολη, 26-4-2017  

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΝ 
                                                                 ΠΡΟΣ: κ.Πρόεδρο Δ.Σ 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Σχετικά με τη διαγραφή χρεών δημοτών από βεβαιωτικούς 

καταλόγους    

 
Συντάκτης : Α.Μινώπετρου 

Τηλέφωνο : 27343 60139 
ΣΧΕΤ.         : παρ.1δ αρθ 174 N.3463/2006 

                      
Ιστορικό : 

Σε ορισμένους καταλόγους ακαθαρίστων εσόδων και κοιμητηρίων 
της Δημοτικής Ενότητας Βοιών του Δήμου μας έχουν γίνει εγγραφές 

λανθασμένες ή πολλαπλές. 
   

Προϋποθέσεις : 
Σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό άρθρο  όταν η εγγραφή στους 

οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών και κοινοτικών 
φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο 

προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο 

του φορολογούμενου, ή όταν έγινε κατά λάθος πολλαπλή εγγραφή 
για το είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο, η διαγραφή των χρεών 

γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
   

Πρόταση : 
Καλείται το Δ.Σ να λάβει σχετική απόφαση για τις παρακάτω 

διαγραφές: 
α)Τέλη Ακαθαρίστων Εσόδων 

Τ.K ΕΛΙΚAΣ 
Ονοματεπώνυμο Λόγος Διαγραφής Διπλ.Βεβ Ποσό 

Χατζησπύρου Χαράλαμπος του 

Σπύρου 

Πληρώθηκε με το 
4160/25-10-16 

Διπλότυπο Είσπραξης 

 66,80€ 

Χατζησπύρου Χαράλαμπος του 

Σπύρου 

Πληρώθηκε με το 
2999/9-8-16 Διπλότυπο 

Είσπραξης 

 19,05€ 

β)Τέλη Κοιμητηρίων 
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Τ.K ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 
Ονοματεπώνυμο Λόγος Διαγραφής Διπλ.Βεβ Ποσό 

Καλογερινης Διαμαντής του 

Διαμαντή 

Παραχωρημένος τάφος 
στο Δήμο. Πρόβλημα με 
πρόγραμμα Κοιμητηρίων  

 20€ 

Τ.K ΕΛΙΚAΣ 
Ονοματεπώνυμο Λόγος Διαγραφής Διπλ.Βεβ Ποσό 

Χουλης Χαράλαμπος του 

Δημητρίου 

Διπλή χρέωση και στη 
σύζυγό του Χούλη 

Σταυρούλα του 
Χαράλαμπου  

 20€ 

Τ.K ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ 
Ονοματεπώνυμο Λόγος Διαγραφής Διπλ.Βεβ Ποσό 

Κοντραφούρη Παναγιώτα του 

Δημητρίου 

Παραχωρημένος τάφος 
στο Δήμο. Πρόβλημα με 
πρόγραμμα Κοιμητηρίων  

 20€ 

T.K ΠΑΝΤAΝΑΣΣΑΣ 
Ονοματεπώνυμο Λόγος Διαγραφής Διπλ.Βεβ Ποσό 

Κουντούρης Χαράλαμπος του 

Αντωνίου 

Έχει παραχωρηθεί στο 
Δήμο από 2014. 
Πρόβλημα στη 

μετάπτωση 
προγράμματος 

 20€ 

Καλογεράκος Παναγιώτης του 

Νικολάου 

Έχει παραχωρηθεί στο 
Δήμο από 2014. 
Πρόβλημα στη 

μετάπτωση 
προγράμματος 

 20€ 

Ο Συντάκτης 
 

 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Μονεμβασία 23 Μαΐου 2017. 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                    
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                      Αριθ. πρωτ. Δ.Υ. 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ   
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ 
Ταχ. Δ/νση:23070 Μον/σία                                             
Πληροφορίες: Κ. Ρέγας 
email: regas@monemvasia.gr   
Τηλέφωνο: 2732 360012 
FAX:            2732 360030 
                                                 ΠΡΟΣ :  Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου  
                                                               23052  ΜΟΛΑΟΙ 
                                                                
 ΘΕΜΑ: Διαγραφές οφειλών. 
 
Κύριε Πρόεδρε , 

Σύμφωνα με το αριθ. 174 Ν. 3463/2006 η διαγραφή των χρεών γίνεται 
με απόφαση του Δ.Σ. στις κάτωθι περιπτώσεις: 

1. όταν οι οφειλέτες πέθαναν χωρίς να αφήσουν καμία περιουσία 
και οι κληρονόμοι τους αποποιήθηκαν την κληρονομιά. 
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2. όταν οι οφειλέτες δεν έχουν καθόλου περιουσία και η επιδίωξή 
της εισπράξεως δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα επί τρία χρόνια, 
αφότου έληξε η χρήση κατά την οποία βεβαιώθηκαν. 

3. όταν οι οφειλέτες δεν έχουν περιουσία και είναι αγνώστου 
διαμονής εφόσον οι προσπάθειες που έγιναν επί μία τριετία για 
την ανεύρεση της διαμονής δεν έφεραν αποτέλεσμα. 

4. όταν η εγγραφή έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο από 
την υπηρεσία. 

Σας αναφέρουμε τις κάτωθι περιπτώσεις οφειλετών για διαγραφή 
χρεώσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω που αφορούν τη  Δημοτική Ενότητα 
Μονεμβασίας. 
   1.-  Μπιλίνης Νικόλαος του Χρήστου: Με την υπ αριθ. 5085/5-4-2017 
αίτησή της αιτείται τη διαγραφή του ποσού των 111,18 € γιατί έχει λάθος 
μέτρηση και του έχουν χρεωθεί επιπλέον 90 κυβικά κατανάλωσης χρεωμένα 
σε ανώτερη κλίμακα με πρόσθετη επιβάρυνση το ανωτέρω ποσό που ζητά να 
διαγραφεί.  Επισυνάπτεται έκθεση του υδραυλικού της Δ.Ε. Μονεμβασίας 
Γεωργίου Κατσώρη με την οποία διαπιστώνεται ότι έπειτα από έλεγχο που 
πραγματοποιήθηκε στον υδρομετρητή με αριθμό 238943 διαπιστώθηκε ότι είχε 
γίνει λάθος μέτρηση με αποτέλεσμα να χρεωθούν 90 κυβικά επιπλέον. 
Λανθασμένη ένδειξη 2443 – σωστή ένδειξη 2353, διαφορά 90 κυβικά. Τα 90 
επιπλέον κυβικά που χρεώθηκαν λόγω λάθους μέτρησης επιβάρυναν το τελικό 
λογαριασμό στο ποσό των (24 χ 0,70+ 50 επί 1,00+ 16 επί 2,00) + Φ.Π.Α. 
13%= 98,80+12,85=111,65 €.   
   Να γίνει διαγραφή του ποσού των 111,65 € συν των νόμιμων 
προσαυξήσεων που αντιστοιχεί στα επιπλέον 90 κυβικά που χρεώθηκαν λόγω 
λάθους μέτρησης του υδρομετρητή.  
   2.-  Καμαρινός Σπυρίδων του Θεοδώρου : Με την υπ αριθ. 5601/18-4-
2017 αίτησή του αιτείται τη διαγραφή του ποσού των 53,46 € συν τις νόμιμες 
προσαυξήσεις που αφορά τέλη αποχέτευσης Α΄ και Β΄ εξαμήνου 2016 στον 
υδρομετρητή με αριθμό 000308 που βρίσκεται στον οικισμό Αγίας Κυριακής 
Τ.Κ. Μονεμβασίας, γιατί στο ακίνητό του στον οικισμό Αγίας Κυριακής δεν 
υπάρχει φρεάτιο αποχέτευσης και δεν είναι εφικτό να συνδεθεί με το δημοτικό 
δίκτυο αποχέτευσης. Επισυνάπτεται έκθεση του υδραυλικού της Δ.Ε. 
Μονεμβασίας Γεωργίου Κατσώρη με την οποία διαπιστώνεται ότι έπειτα από 
έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στον υδρομετρητή με αριθμό 000308 που 
βρίσκεται στον οικισμό Αγίας Κυριακής Τ.Κ. Μονεμβασίας δεν υπάρχει φρεάτιο 
αναμονής- αποχέτευσης και έτσι δεν είναι εφικτό να γίνει η σύνδεση με το 
αποχετευτικό δίκτυο του Δήμου. 
   Να γίνει διαγραφή του ποσού των 53,46 € συν τις νόμιμες προσαυξήσεις 
που αφορά τέλη αποχέτευσης Α΄ και Β΄ εξαμήνου 2016 στον υδρομετρητή με 
αριθμό 000308 που βρίσκεται στον οικισμό Αγίας Κυριακής Τ.Κ. 
Μονεμβασίας, γιατί δεν υπάρχει φρεάτιο αναμονής- αποχέτευσης και έτσι δεν 
είναι εφικτό να γίνει η σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο του Δήμου. 
   3.-  Καμαρινού Σταματική του Γεωργίου : Με την υπ αριθ. 5612/18-4-2017 
αίτησή της αιτείται τη διαγραφή του ποσού των 79,77 € συν τις νόμιμες 
προσαυξήσεις που αφορά τέλη αποχέτευσης Α΄ και Β΄ εξαμήνου 2016 στον 
υδρομετρητή με αριθμό 10269 που βρίσκεται στον οικισμό Αγίας Κυριακής 
Τ.Κ. Μονεμβασίας, γιατί στο ακίνητό της στον οικισμό Αγίας Κυριακής δεν 
υπάρχει φρεάτιο αποχέτευσης και δεν είναι εφικτό να συνδεθεί με το δημοτικό 
δίκτυο αποχέτευσης. Επισυνάπτεται έκθεση του υδραυλικού της Δ.Ε. 
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Μονεμβασίας Γεωργίου Κατσώρη με την οποία διαπιστώνεται ότι έπειτα από 
έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στον υδρομετρητή με αριθμό 000308 που 
βρίσκεται στον οικισμό Αγίας Κυριακής Τ.Κ. Μονεμβασίας δεν υπάρχει φρεάτιο 
αναμονής- αποχέτευσης και έτσι δεν είναι εφικτό να γίνει η σύνδεση με το 
αποχετευτικό δίκτυο του Δήμου. 
   Να γίνει διαγραφή του ποσού των 79,77 € συν τις νόμιμες προσαυξήσεις 
που αφορά τέλη αποχέτευσης Α΄ και Β΄ εξαμήνου 2016 στον υδρομετρητή με 
αριθμό 10269 που βρίσκεται στον οικισμό Αγίας Κυριακής Τ.Κ. Μονεμβασίας, 
γιατί δεν υπάρχει φρεάτιο αναμονής- αποχέτευσης και έτσι δεν είναι εφικτό να 
γίνει η σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο του Δήμου. 
   4.-  Παπαδάκης Παναγιώτης του Μιχαήλ : Με την υπ αριθ. 6685/9-5-2017 
αίτησή του αιτείται τη διαγραφή του ποσού των 568,63 € συν τις νόμιμες 
προσαυξήσεις που αφορά πάγια τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης από το Β΄ 
εξάμηνο 2009 μέχρι σήμερα καθώς και τέλη σύνδεσης με το αποχετευτικό 
δίκτυο στον υδρομετρητή με αριθμό 442318 που βρισκόταν στον οικισμό 
ΚΑΣΤΡΟ Τ.Κ. Μονεμβασίας μέχρι το έτος 2008 στο όνομα ιδιοκτησίας 
Κατσέτου και στη συνέχεια περιήλθε στην εταιρεία με επωνυμία ΝΙΚΑΣ- 
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ στην οποία τυγχάνει να είναι εκπρόσωπος, γιατί λόγω εργασιών 
κατασκευής από το Δήμο του αποχετευτικού δικτύου στο ΚΑΣΤΡΟ 
Μονεμβασίας το παλιό δίκτυο ύδρευσης καταστράφηκε και σκεπάστηκε ο 
ανωτέρω υδρομετρητής και δεν υπάρχει έκτοτε παροχή ύδρευσης και φρεάτιο 
αποχέτευσης για το ακίνητό τους. Επισυνάπτεται έκθεση του υδραυλικού της 
Δ.Ε. Μονεμβασίας Γεωργίου Κατσώρη με την οποία διαπιστώνεται ότι λόγω 
εργασιών κατασκευής από το Δήμο του αποχετευτικού δικτύου στο ΚΑΣΤΡΟ 
Μονεμβασίας, το παλιό δίκτυο ύδρευσης καταστράφηκε και σκεπάστηκε ο  
υδρομετρητής που υπήρχε μέχρι τότε και έκτοτε δεν υπάρχει παροχή 
ύδρευσης και φρεάτιο αναμονής- αποχέτευσης για το ακίνητο ιδιοκτησίας της 
ΝΙΚΑΣ- ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ. 
   Να γίνει διαγραφή του ποσού των 568,63 € συν τις νόμιμες προσαυξήσεις 
που αφορά πάγια τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης από Β΄ εξάμηνο 2009   
μέχρι σήμερα καθώς και τέλη σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο στον 
υδρομετρητή με αριθμό 442318 που βρισκόταν στον οικισμό ΚΑΣΤΡΟ Τ.Κ. 
Μονεμβασίας στο όνομα Κατσέτου και στη συνέχεια της εταιρείας με 
επωνυμία ΝΙΚΑΣ- ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, γιατί λόγω εργασιών κατασκευής του 
αποχετευτικού δικτύου του Δήμου το παλιό δίκτυο ύδρευσης καταστράφηκε 
και σκεπάστηκε ο ανωτέρω υδρομετρητής και  έκτοτε δεν υπάρχει παροχή 
ύδρευσης και φρεάτιο αναμονής- αποχέτευσης για το ανωτέρω ακίνητο. 
                                                                        Μονεμβασία 23 Μαΐου 2017. 

                                                                   Επί των Εσόδων  
                                                                                                              
                                                                 Κωνσταντίνος  Ρέγας     
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω εισηγήσεις και τις διατάξεις του άρθρου 
174 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) και μετά από διαλογική συζήτηση: 

Αποφασίζει ομόφωνα 
Διαγράφει για τους ανωτέρω λόγους, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του 

Δήμου: 
1. Χατζησπύρου Χαράλαμπος του Σπύρου: ποσό 66,80 € από τέλη ακαθαρίστων 

εσόδων ΤΚ Ελίκας. 
2. Χατζησπύρου Χαράλαμπος του Σπύρου: ποσό 19,05 € από τέλη ακαθαρίστων 

εσόδων ΤΚ Ελίκας. 
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3. Καλογερίνης Διαμαντής του Διαμαντή: ποσό 20 € από τέλη κοιμητηρίων ΤΚ 
Αγ. Αποστόλων. 

4. Χούλης Χαράλαμπος του Δημητρίου: ποσό 20 € από τέλη κοιμητηρίων ΤΚ 
Ελίκας. 

5. Κοντραφούρη Παναγιώτα του Δημητρίου: ποσό 20 € από τέλη κοιμητηρίων 
ΤΚ Μεσοχωρίου. 

6. Κουντούρης Χαράλαμπος του Αντωνίου: ποσό 20 € από τέλη κοιμητηρίων ΤΚ 
Παντανάσσης. 

7. Καλογεράκος Παναγιώτης του Νικολάου: ποσό 20 από τέλη κοιμητηρίων ΤΚ 
Παντανάσσης. 

8. Μπιλίνης Νικόλαος του Χρήστου: ποσό 111,65 € συν τις προσαυξήσεις από 
τέλη ύδρευσης ΤΚ Μονεμβασίας. 

9. Καμαρινός Σπυρίδων του Θεοδώρου: ποσό 53,46 € συν τις προσαυξήσεις από 
τέλη αποχέτευσης Α’ και Β’ εξαμήνου 2016 ΤΚ Μονεμβασίας. 

10. Καμαρινού Σταματική του Γεωργίου: ποσό 79,77 € συν τις προσαυξήσεις από 
τέλη αποχέτευσης Α’ και Β’ εξαμήνου 2016 ΤΚ Μονεμβασίας (Αγ. Κυριακή). 

11. Παπαδάκης Παναγιώτης του Μιχαήλ: ποσό 568,63 € συν τις προσαυξήσεις 
από πάγια τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης Β’ εξαμήνου 2009 ΤΚ Μονεμβασίας 
(Κάστρο). 

                                                                                                             
 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  148/2017. 
  
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

        Ο Πρόεδρος                          Η Γραμματέας      Τα Μέλη 
 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 
Παπαδάκη Ευγενία 

Απούσα Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος 

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

Αλειφέρη Παναγιώτα 
Βουνελάκης Γεώργιος 
Γεωργακάκου Αικατερίνη 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Τσαφατίνου Κατερίνα   
Δουμάνη Σοφία 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Σταθάκης Νεκτάριος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
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