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Από ην πξαθηηθό ηεο  9/2012 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
 

Αξηζ. Απόθαζεο  120/2012 
 

«Πεξί ηεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ-δηάζεζε πίζηωζεο». 
 
    ηνπο Μνιάνπο ζήκεξα ζηηο 26 Απξηιίνπ 2012, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 18:00, 
ζπλήιζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε 
ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο, χζηεξα 
απφ ηελ κε αξηζκφ 9/20-04-2012 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία επηδφζεθε 
θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 
Α' 87). 
   Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ ζε ζχλνιν είθνζη επηά (27) 
κειψλ βξέζεθαλ παξφληα ηα είθνζη πέληε (25) δειαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΣΔ                        ΑΠΟΝΣΔ 
1. Αβδνχινο πχξνο        Πξφεδξνο Γ.. 1. νπξιάο Ισάλλεο     Αληηδήκαξρνο 
2. Σζάθνο Πέηξνο            Αληηπξφεδξνο Γ..  2. Σζάθνο Κσλ/λνο 
3. Μέληεο Γεψξγηνο         Γξακκαηέαο Γ..   
4. Βνπλειάθεο Γεψξγηνο       Αληηδήκαξρνο   
5. Κνιιηάθνο Ισάλλεο           Αληηδήκαξρνο    
6. Κνπηζνληθνιήο Χαξάι.      Αληηδήκαξρνο   
7. Πεηξάθεο Χξήζηνο           Αληηδήκαξρνο   
8. Πξηθηάθε-Χ’’γξεγνξίνπ Π. Αληηδήκαξρνο   
9. Αιεηθέξε Παλαγηψηα   
10. Ιαηξφπνπινο Γεκήηξηνο     
11. Καινγεξίλεο Ηιίαο   
12. Λχξαο Χαξάιακπνο   
13. Μαξνχζεο Χξάιακπνο   
14. Μαπξνκηράιεο Κσλζηαληίλνο   
15. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο   
16. ηαζάθεο Παλαγηψηεο   
17. Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα   
18. Μαζηνξφπνπινο Νεθηάξηνο   
19. Μηραιφπνπινο Μηραήι   
20. Νηθνιηλάθνο Παλαγηψηεο   
21. Παπαδάθεο Γεψξγηνο   
22. Χαξακήο Αληψληνο   
23. Χξηζηάθνο ηαχξνο   
24. Κξππσηφο Παλαγηψηεο   
25.  Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο   

   Η πλεδξίαζε έγηλε παξφληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ηξαθιή Σξηρείιε. 
  Απφ ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ 
εθπξνζψπσλ ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Κνληνζηαζάθνο Δπζχκηνο ηεο 
Γ.Κ. Μνιάσλ, σηήξαιεο Χξήζηνο Γ.Κ. Νεάπνιεο, Μάξθνο Παλαγηψηεο Σ.Κ. Αγίνπ 
Γεσξγίνπ, Παπιάθεο Παλαγηψηεο Σ.Κ. Αγίνπ Νηθνιάνπ Βνηψλ, Κνπξθνχιεο Χαξάιακπνο 
Άλσ Καζηαλέαο,  Σξηπφληηθαο Γεψξγηνο Σ.Κ. Βειαληδίσλ, Σδάθαο Γεψξγηνο Σ.Κ. Διαίαο, 
Ρακάθεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Κνπιεληίσλ, Πνιπρξνλίνπ Γεψξγηνο Σ.Κ. Κππαξηζζίνπ, Μαλίθεο 
Κσλ/λνο Σ.Κ. Λακπνθάκπνπ,  Αξηηληφο Παλαγηψηεο Σ.Κ. Ληξψλ, Χξηζηνθνξάθεο Παλαγηψηεο 
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Σ.Κ. Ννκίσλ, Καξνχλεο Μηραήι Σ.Κ. Παθίσλ, Καινγεξάθνο Γεκήηξηνο Σ.Κ. Παληαλάζζεο, 
Γειήγηαλλεο Πέηξνο Σ.Κ. Φαξαθινχ. 
   ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θα Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. 
   Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 8νπ ζέκαηνο απνρψξεζε ν θ. Ιαηξφπνπινο 
Γεκήηξηνο. 
 
   Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εηζεγνχκελνο ην 8ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έδσζε ην ιφγν ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη 
Πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ θ. Χαξάι. Λχξα, ν νπνίνο είπε ηα εμήο: 
   χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 158 παξάγξαθνο  3 ηνπ Ν. 3463/2006 
πεξί ΓΚΚ πηζηψζεηο πνπ είλαη γξακκέλεο ζηνπο νηθείνπο θσδηθνχο αξηζκνχο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ  ηνπ Γήκνπ, κπνξεί λα δηαηεζνχλ κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 
γηα ηελ πιεξσκή δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ: 
Α] Δζληθέο ή ηνπηθέο γηνξηέο ή άιισο ηδίσο πνιηηηζηηθέο, κνξθσηηθέο,  ςπραγσγηθέο, 
αζιεηηθέο εθδειψζεηο, ζπλέδξηα θαη ζπλαληήζεηο πνπ νξγαλψλεη ν Γήκνο, εθφζνλ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ εδαθηθή ηνπ πεξηθέξεηα θαη ζπλδένληαη  κε ηελ πξναγσγή ησλ 
θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ή ησλ πνιηηηζηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ 
ελδηαθεξφλησλ ησλ θαηνίθσλ ηνπ. 
B] φκνηεο εθδειψζεηο πνπ νξγαλψλνπλ άιινη θνξείο θαη ζπκκεηέρεη ν Γήκνο 
γ]…… 
δ]  Σελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή, κε θάζε πξόζθνξα κέζν, ηνπ Γήκνπ ή ηεο 
Κνηλόηεηαο 

Η Δπηηξνπή Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πξνβνιήο, χζηεξα απφ ζπλεδξηάζεηο ηεο, 
εηζεγείηαη πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηνπ Γήκνπ κε ηνπο εμήο 
ηξφπνπο:  
 1. Γηαθεκηζηηθή πξνβνιή:   

 Αλακεηάδνζε ξαδηνθσληθψλ κελπκάησλ ζε ηξεηο ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο ηνπ 
λνκνχ Λαθσλίαο, θαηά ηελ πεξίνδν απφ 15-6-2012 έσο 15-9-2012. Πξνηείλεηαη ε 
αλακεηάδνζε 5 ξαδηνθσληθψλ ζπνη αλά εκέξα θαη αλά ζηαζκφ. 

 Οινζέιηδε θαηαρψξεζε ζην ηεχρνο Απξηιίνπ – Μαΐνπ ηνπ πεξηνδηθνχ ‘’Έπαζιν’’, 
θαζψο θαη έλζεζε αληηηχπσλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ ράξηε ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο, ν 
νπνίνο θαη ζα απνζηαιεί ζηνπο 7000 ζπλδξνκεηέο ηνπ πεξηνδηθνχ. 

 Σνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ ζπλδέζκσλ (banners) ζηελ πξψηε ζειίδα 5 ιαθσληθψλ 
εηδεζενγξαθηθψλ ηζηνζειίδσλ. Οη ζχλδεζκνη απηνί ζα παξαπέκπνπλ ην ρξήζηε ηνπ 
δηαδηθηχνπ ζηελ ηνπξηζηηθή ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ www.monemvasia.gr. Η 
αλάξηεζε ησλ ζπλδέζκσλ ζα δηαξθέζεη απφ 1-5-2011 έσο 15-9-2011. 

2. Δπαλεθηχπσζε ηνπξηζηηθνχ ράξηε – θπιιαδίνπ γηα ηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηνπ 
Γήκνπ Μνλεκβαζίαο. Ο ράξηεο – θπιιάδην ζα έρεη δηάζηαζε 35 ρ 50, ζε ραξηί 135gr 
velvet, ηεκάρηα 50.000 θαη ν ηχπνο ηνπ ράξηε ζα είλαη 3 D.  Πξφθεηηαη γηα 
επαλεθηχπσζε ηνπ ππάξρνληνο ράξηε. Η επαλεθηχπσζε θξίλεηαη απαξαίηεηε, 
πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηεο επηθείκελεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ, αιιά θαη 
ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ ζηελ έθζεζε Λαθσληθψλ Πξντφλησλ. Η ζπλνιηθή 
δαπάλε δελ ζα πξέπεη λα ππεξβεί ηηο 5.000,00 €. 

3. πκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζηελ έθζεζε Λαθσληθψλ Πξντφλησλ ζην Μεηξφ ηνπ 
πληάγκαηνο απφ ηηο 10 έσο ηηο 13 Μαΐνπ 2012, ζπλνιηθήο δαπάλεο 2.500,00 €. 

4. πλεξγαζία ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο κε χκβνπιν Δπηθνηλσλίαο κε 
αληηθείκελν ηελ πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο πεξηνρήο θαη ηελ 
βειηηζηνπνίεζε ηεο πξνβνιήο ηνπ. Η ζπλνιηθή δαπάλε λα κελ ππεξβεί ηα 7.500,00 € 
γηα ην δηάζηεκα έμη κελψλ. 

Γηα ηα αλσηέξσ έρνπλ εγγξαθεί αληίζηνηρα πηζηψζεηο ζην ζθέινο ησλ εμφδσλ ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2012 σο εμήο: 

α) ηνλ Κ.Α. 00-6463.001 κε ηίηιν «Καηαρσξίζεηο ζε έληππα θαη ειεθηξνληθά ΜΜΔ» 
έρεη εγγξαθεί πίζησζε 15.000,00 € θαη ζαο πξνηείλσ λα δηαζέζνπκε (ςεθίζνπκε) πίζησζε 
7.500,00 € γηα ηελ αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ αλακεηάδνζε ξαδηνθσληθψλ 
κελπκάησλ ζε 3 ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο ηνπ λνκνχ Λαθσλίαο, ηελ νινζέιηδε 

ΑΔΑ: Β499ΩΚ9-78Ε



δηαθεκηζηηθή θαηαρψξηζε ηνπ δήκνπ ζην πεξηνδηθφ «Έπαζιν» θαη ηελ ηνπνζέηεζε 
δηαθεκηζηηθψλ ζπλδέζκσλ (banners) ζηελ πξψηε ζειίδα 5 Λαθσληθψλ εηδεζενγξαθηθψλ 
ηζηνζειίδσλ. 

β) ηνλ Κ.Α. 00-6431.001 κε ηίηιν «πξνκήζεηα – εθηχπσζε ηνπξηζηηθψλ θπιιαδίσλ» 
έρεη εγγξαθεί πίζησζε 10.000,00 € θαη ζαο πξνηείλσ λα δηαζέζνπκε (ςεθίζνπκε) πίζησζε 
5.000,00 € γηα ηελ πξνκήζεηα - επαλεθηχπσζε ηνπξηζηηθνχ ράξηε – θπιιαδίνπ. 

γ) ηνλ Κ.Α. 10.6162.006 κε ηίηιν «πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο πξνψζεζεο-
βειηίσζεο ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο» έρεη εγγξαθεί πίζησζε 10.000,00 € θαη ζαο πξνηείλσ λα 
δηαζέζνπκε (ςεθίζνπκε) πίζησζε 7.500,00 € γηα ηελ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο απηήο. 

δ) ηνλ Κ.Α. 00-6432.001 κε ηίηιν «Γαπάλεο εθζέζεσλ ζην εζσηεξηθφ θαη ζην 
εμσηεξηθφ» έρεη εγγξαθεί πίζησζε 8.000,00 € θαη ζαο πξνηείλσ λα δηαζέζνπκε 
(ςεθίζνπκε) πίζησζε 2.500,00 € γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζηελ Έθζεζε Λαθσληθψλ 
Πξντφλησλ ζην Μεηξφ ηνπ πληάγκαηνο. 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θνπ Λχξα, έιαβε ππφςε ην 
πεξηερφκελν ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010, ηνπ 
άξζξνπ 158 παξ. 3 Ν. 3463/2006 (ΓΚΚ) θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε: 

 Απνθαζίδεη θαηά πιεηνψεθία 
Σε δηάζεζε ησλ παξαθάησ πηζηψζεσλ, πνπ αθνξνχλ ζηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηνπ 

Γήκνπ θαη εηδηθφηεξα:  
 7.500,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00-6463.001 κε ηίηιν «Καηαρσξίζεηο ζε έληππα θαη 

ειεθηξνληθά ΜΜΔ», γηα ηελ αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ αλακεηάδνζε 
ξαδηνθσληθψλ κελπκάησλ ζε 3 ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο ηνπ λνκνχ Λαθσλίαο, ηελ 
νινζέιηδε δηαθεκηζηηθή θαηαρψξηζε ηνπ δήκνπ ζην πεξηνδηθφ «Έπαζιν» θαη ηελ 
έλζεζε αληηηχπσλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ ράξηε ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ απνζηνιή ηνπ ζηνπο 
ζπλδξνκεηέο ηνπ πεξηνδηθνχ θαη ηελ ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ ζπλδέζκσλ 
(banners) ζηελ πξψηε ζειίδα 5 Λαθσληθψλ εηδεζενγξαθηθψλ ηζηνζειίδσλ. 

 5.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00-6431.001 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα – εθηχπσζε 
ηνπξηζηηθψλ θπιιαδίσλ» γηα ηελ πξνκήζεηα - επαλεθηχπσζε ηνπξηζηηθνχ ράξηε – 
θπιιαδίνπ. 

 7.500,00 ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 10.6162.006 κε ηίηιν «πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο 
πξνψζεζεο-βειηίσζεο ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο» γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζίαο ζε 
χκβνπιν Δπηθνηλσλίαο κε αληηθείκελν ηελ πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο 
ηεο πεξηνρήο θαη ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο πξνβνιήο ηνπ. 

 2.500,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00-6432.001 κε ηίηιν «Γαπάλεο εθζέζεσλ ζην 
εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ» γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζηελ Έθζεζε 
Λαθσληθψλ Πξντφλησλ ζην Μεηξφ ηνπ πληάγκαηνο, απφ ηηο 10 σο ηηο 13 Μαΐνπ 
2012. 

Μεηνςεθνχλησλ ησλ: 

 θ. Αλησλίνπ Χαξακή, ν νπνίνο δελ ςεθίδεη ηε δαπάλε γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζίαο ζην 
χκβνπιν Δπηθνηλσλίαο. 

 θ. Παλαγηψηε Νηθνιηλάθνπ, ν νπνίνο ςεθίδεη κφλν ηε δαπάλε γηα ηελ θαηαρψξεζε 
ζην ΔΠΑΘΛΟ. Γελ ςεθίδεη ηε δηαθήκηζε κέζσ ξαδηνθψλνπ θαη ηελ παξνρή 
ππεξεζηψλ απφ χκβνπιν, δηφηη ε δηαθήκηζε απφ ηα ηνπηθά ξαδηφθσλα δελ είλαη 
δφθηκε, πην δφθηκε ε θαηαρψξεζε ζην ΔΠΑΘΛΟ θαη φζν γηα ηε δαπάλε ηνπ 
πκβνχινπ, είλαη ππεξβνιηθή, ζεσξείηαη βαζηιηθφ ην πνζφ. 

 θ. Γεκνζζέλε Γεκεηξφπνπινπ, ν νπνίνο δελ ςεθίδεη θακία δαπάλε. Θεσξεί αξλεηηθή 
νπνηαδήπνηε θακπάληα, ζα είλαη κεδεληθά ηα απνηειέζκαηά ηεο. Θα πξέπεη λα 
ειέγμνπκε ηη ηάζεηο ππάξρνπλ ζήκεξα ζηνλ ηνπξηζκφ. Ο ηνπξηζκφο ειέγρεηαη απφ 
κεγάιεο εηαηξείεο. Να ειεγρζνχλ νη ηάζεηο πνπ ππάξρνπλ θαη ηη εθαξκφδεηαη.  

 θ. Παλαγηψηε Κξππσηνχ, ν νπνίνο ςεθίδεη ηηο δαπάλεο, κε ηελ παξαηήξεζε λα 
γίλνπλ κε έιεγρν θαη επίβιεςε ησλ ρξεκάησλ. 

 θ. Πέηξνπ Σζάθνπ, ν νπνίνο δελ ςεθίδεη ηε δαπάλε γηα ην χκβνπιν, δηφηη ζεσξεί 
ππεξβνιηθφ ην πνζφ. Όζν γηα ηε δηαθήκηζε, ζεσξεί φηη πξέπεη λα γίλεη ζε 
ηειενπηηθνχο ή ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο παλειιαδηθήο εκβέιεηαο, ΝΔΣ, ΔΣ1. Απηφ 
έρνπκε αλάγθε. Η δηαθήκηζε ζηε Λαθσλία δελ πξνζθέξεη θάηη. Οη Λάθσλεο μέξνπλ 
ηα κέξε ηεο.  
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 θ. ηαχξνπ Χξηζηάθνπ, ν νπνίνο δελ ςεθίδεη ηε δαπάλε γηα ην χκβνπιν, γηα ηνπο 
ίδηνπο ιφγνπο πνπ έρεη δηαθσλήζεη θαηά ηε ιήςε απφθαζεο απφ ηελ Δπηηξνπή 
Σνπξηζκνχ θαη είλαη νη εμήο: 

1. Γελ είλαη ζαθέο θαη κεηξήζηκν ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο. Γελ έρεη πξνθχςεη 
ζαθψο κε πνην ηξφπν ζην ηέινο ηεο ζχκβαζεο ζα αμηνινγεζεί θαη ζα παξαιεθζεί ε 
εξγαζία (π.ρ. κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλεδξίσλ θαη ησλ εθδξνκψλ πνπ ζα γίλνπλ). 
   2. Γελ ππάξρεη εκπεηξία απφ παξφκνηα αλάζεζε εξγαζίαο ζε άιιν Οξγαληζκφ Σνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο ζηελ Διιάδα ν νπνίνο λα έρεη αλαζέζεη παξφκνηα εξγαζία. 
       3. Γελ έρεη γίλεη δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ Γήκνπ λα αλαζέζεη παξφκνηα 
εξγαζία κε ην πθηζηάκελν λνκηθφ θαζεζηψο.  
        4. Σε ζεκεξηλή ρξνληθή ζηηγκή πνπ νη κηζζνί ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε Σνπηθή 
Απηνδηνίθεζε έρνπλ ζπξξηθλσζεί ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ δελ κπνξεί ν Γήκνο λα ζπλάπηεη 
ζπκβάζεηο κε ηφζν κεγάιν νηθνλνκηθφ αληηθείκελν γηα παξνρή αζαθνχο ππεξεζίαο.   

 θ. Νεθηάξηνπ Μαζηνξφπνπινπ ν νπνίνο δελ ςεθίδεη ηε δαπάλε γηα ην χκβνπιν, γηα 
ηνπο ίδηνπο πην πάλσ ιφγνπο, πνπ δηαθσλεί θαη ν θ. Χξηζηάθνο. 

 
    Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  120/2012. 
    

Αθνχ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο πην θάησ. 
       Ο Πξφεδξνο                     Ο Γξακκαηέαο                Σα Μέιε 

 Αβδνχινο πχξνο  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Αθξηβέο Απφζπαζκα 
Η Δηδηθή Γξακκαηέαο 

 

 
Παπαδάθε Δπγελία 

   Μέληεο Γεψξγηνο Σζάθνο Πέηξνο 
Βνπλειάθεο Γεψξγηνο 
Κνιιηάθνο Ισάλλεο 
Κνπηζνληθνιήο Χαξάιακπνο 
Πεηξάθεο Χξήζηνο 
Πξηθηάθε-Χ’’γξεγνξίνπ Παλ. 
Αιεηθέξε Παλαγηψηα 
Καινγεξίλεο Ηιίαο 
Λχξαο Χαξάιακπνο 
Μαξνχζεο Χαξάιακπνο 
Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο 
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο 
ηαζάθεο Παλαγηψηεο 
Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα 
Μαζηνξφπνπινο Νεθηάξηνο 
Μηραιφπνπινο Μηραήι 
Νηθνιηλάθνο Παλαγηψηεο 
Παπαδάθεο Γεψξγηνο 
Χαξακήο Αληψληνο 
Χξηζηάθνο ηαχξνο 
Κξππσηφο Παλαγηψηεο 
Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο 

 
 
 
     

ΑΔΑ: Β499ΩΚ9-78Ε


