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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                      

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  6/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  94/2014 
 

«Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 
2014». 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαρτίου 2014, ημέρα της εβδομάδος 
Τετάρτη 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 6/20-03-2014 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 είκοσι ένα (21) δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος            Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ  Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
2. Χριστάκος Σταύρος        Γραμματέας Δ.Σ. 2. Αλειφέρη Παναγιώτα 
3. Καλογερίνης Ηλίας           Αντιδήμαρχος  3. Σπυριδάκος Βασίλειος 
4. Κουτσονικολής Χαράλ.      Αντιδήμαρχος 4. Νικολινάκος Παναγιώτης 
5. Μαυρομιχάλης Κων/νος     Αντιδήμαρχος 5. Χαραμής Αντώνιος 
6. Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Π. Αντιδήμαρχος 6. Κρυπωτός Παναγιώτης 
7. Σουρλάς Ιωάννης             Αντιδήμαρχος   
8. Τσαφατίνου Κατερίνα       Αντιδήμαρχος   
9. Βουνελάκης Γεώργιος          
10. Ιατρόπουλος Δημήτριος   
11. Κολλιάκος Ιωάννης   
12. Λύρας Χαράλαμπος   
13. Μαρούσης Χαράλαμπος   
14. Πετράκης Χρήστος   
15. Σταθάκης Παναγιώτης   
16. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
17. Παπαδάκης Γεώργιος   
18. Τσάκος Πέτρος   
19. Μέντης Γεώργιος   
20. Δουμάνης Δαμιανός   
21. Δημητρόπουλος Δημοσθένης   

  
   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, Μπιλλίνης Παναγιώτης Δ.Κ. Νεάπολης, Τσιριγώτης Σαράντος Τ.Κ. Βελιών, 
Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Δελήγιαννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού. 
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
   Μετά τη συζήτηση του δέκατου πέμπτου θέματος αποχώρησε ο κ. Βουνελάκης Γεώργιος. 
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   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κων/νο Μαυρομιχάλη,  ο οποίος είπε τα εξής: 
    H Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών με την από 17/03/2014 εισήγησή της προς την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, προτείνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρέχοντος 
έτους, προκειμένου να εγγραφούν νέες πιστώσεις, οι οποίες είναι έκτακτες και επείγουσες, ενώ 
κάποιες δεν έχουν γραφτεί εκ παραδρομής κατά την αρχική κατάρτιση του προϋπολογισμού, 
καθώς και να ενισχυθούν γραμμένες, οι οποίες δεν επαρκούν για το σκοπό που γράφτηκαν.  

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 77/2014 απόφασή της, εισηγείται στο 
Δημοτικό Συμβούλιο την κατάρτιση του σχεδίου της σχετικής αναμόρφωσης, σύμφωνα με τα 
ανωτέρω οριζόμενα στην εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας. 
   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 
 την από 17/3/2014 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας  
 την αριθ. 77/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  

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

ΚΑΕ                         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

15-
6051.002 

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. εργαζομένων 
μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα  
Το ποσό των 33.000,00 €  γράφεται σαν έσοδο στον ΚΑ 
1211.006 με τίτλο «Επιχορήγηση για  Εισφορά υπέρ 
Ι.Κ.Α. εργαζομένων μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς 
Χαρακτήρα»  και  μεταφέρεται  μέσω αποθεματικού 
στον ΚΑ 15-6051.02 υπάρχουσας πίστωσης 12.301,96 € 
και θα παρουσιάζεται πλέον με το ποσό των 45.301,96 
€. 

33.000,00 

20-
7325.024 

Σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ για το φωτισμό 
Πλατείας Αρχαγγέλου ΤΚ  Δαιμονιάς  
Πίστωση επείγουσα και έκτακτη, προκειμένου να γίνει 
ηλεκτροφωτισμός της πλατείας, σύμφωνα με το αριθ. 
71/27-2-14 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ. 
Το ποσό μεταφέρεται  μέσω αποθεματικού από τον ΚΑ   
30-7413.013 με τίτλο ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
υπάρχουσας πίστωσης  822.919,41 €,  η οποία 
πλεονάζει.                        

290,85 

20-
7325.025 

Σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ για 
Ηλεκτροδότηση του Γυμναστηρίου Γυμνασίου 
Μολάων.  
Πίστωση επείγουσα και έκτακτη, προκειμένου να γίνει η 
ηλεκτροδότηση του γυμναστηρίου, σύμφωνα με το 
αριθ.  82/28-2-14 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ. 
Το ποσό των 1.204,16 € μεταφέρεται  μέσω  
αποθεματικού από τον ΚΑ   30-7413.013 με τίτλο 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ υπάρχουσας πίστωσης  
822.919,41  €,  η οποία πλεονάζει.                                               

1.204,16 

10-
6634.005 

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 
ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ-ΖΑΡΑΚΑ  (Σύμβαση 2013) 
Ενισχύεται ο εν λόγω  ΚΑ 10-6634.005 υπάρχουσας 
πίστωσης  5.800,00 €, λόγω του ότι δεν επαρκεί.  
Το ποσό των 268,93 € μεταφέρεται  μέσω αποθεματικού 
από τον ΚΑ  10-6634.009 με τίτλο «Προμήθεια ειδών 
καθαριότητας και ευπρεπισμού της Εστίας (Σύμβαση 
2013)»  υπάρχουσας πίστωσης  268,93 €, καθότι εκ 
παραδρομής είχε γραφτεί ότι αφορά την Εστία, ενώ 

268,93 
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αφορά τις Δ.Ε. Μολάων-Ζάρακα.  

10-
6634.006 

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 
ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  (Σύμβαση 2013) 
Εκ παραδρομής η ανωτέρω πίστωση δεν 
συμπεριλήφθηκε κατά την αρχική σύνταξη του 
προϋπολογισμού.   
Το ποσό των 4.000 € μεταφέρεται  μέσω αποθεματικού 
από τον ΚΑ   30-7413.013 με τίτλο ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ υπάρχουσας πίστωσης  822.919,41   €, 
η οποία πλεονάζει.                          

4.000,00 

10-
6634.010 

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 
ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ (Σύμβαση 2013)  
Εκ παραδρομής η ανωτέρω πίστωση δεν 
συμπεριλήφθηκε κατά την αρχική σύνταξη του 
προϋπολογισμού.   
Το ποσό  των 4.000 € μεταφέρεται  μέσω  
αποθεματικού  από τον ΚΑ   30-7413.013 με τίτλο 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ υπάρχουσας πίστωσης  
822.919,41   €,  η οποία πλεονάζει.                                                  

4.000,00 

911. Αποθεματικό  
Ενισχύεται το αποθεματικό κεφάλαιο με το ποσό των 
1.000 €, το οποίο μεταφέρεται  μέσω αποθεματικού από 
τον ΚΑ  00-6221.001 με τίτλο «Ταχυδρομικά Τέλη» 
υπάρχουσας πίστωσης  25.000,00  €, καθότι εκ 
παραδρομής γράφτηκε το ποσό των 25.000,00 €.                                              

1.000,00 

15-
7135.002 

Προμήθεια και τοποθέτηση παρκέ για το κλειστό 
Γυμναστήριο Μολάων  
Νέα πίστωση επείγουσα και αναγκαία, για την προμήθεια 
και  την τοποθέτηση του παρκέ στο κλειστό 
γυμναστήριο των Μολάων, του οποίου  η κατασκευή  
βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να καταστεί 
λειτουργικός  ο αγωνιστικός χώρος. 
Το ποσό των 15.000 € μεταφέρεται  μέσω αποθεματικού 
από τον ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ υπάρχουσας πίστωσης  822.919,41   €, 
η οποία πλεονάζει.                          

15.000,00 

25-
7412.011 

Τεχνική – Γεωλογική έκθεση Νέας Υδρευτικής 
Υδρογεώτρησης  Τ.Κ.  Αγίων Αποστόλων  
Νέα πίστωση αναγκαία και επείγουσα, προκειμένου να 
εκπονηθεί η ανωτέρω έκθεση, η οποία είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας χρήσης νερού 
της γεώτρησης που ανορύχθηκε πρόσφατα.  Το ποσό 
των 2.460,00 €  μεταφέρεται  μέσω αποθεματικού από 
τον ΚΑ  30-7413.013 με τίτλο  ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ υπάρχουσας πίστωσης  822.919,41   €,   
η οποία πλεονάζει.                                                                       

2.460,00 

30-
7331.008 

Αποκατάσταση δημοτικού κτιρίου στον οικισμό 
Πλύτρας Τ.Κ. Παπαδιανίκων 
Νέα πίστωση αναγκαία και επείγουσα για την 
αποκατάσταση ζημιών που διαπιστώθηκαν  μετά το 
πέρας του χειμώνα, σε δημοτικό κτίσμα στην Πλύτρα. 
Το ποσό  μεταφέρεται μέσω αποθεματικού από τον ΚΑ   
30-7413.013 με τίτλο ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
υπάρχουσας πίστωσης  822.919,41   €,   η οποία 
πλεονάζει.                       

7.200,00 
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25-
7321.001. 

Κατασκευή δεξαμενής στον οικισμό Καλύβες ΤΚ 
Λιρών 
Νέα πίστωση αναγκαία για την κατασκευή νέας 
δεξαμενής, για την ομαλή υδροδότηση του χωριού, σε 
χώρο που παραχωρήθηκε πριν από μερικές ημέρες από 
το Δασαρχείο. 
Το ποσό μεταφέρεται  μέσω αποθεματικού από τον ΚΑ   
30-7413.013 με τίτλο ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
υπάρχουσας πίστωσης  822.919,41   €,  η οποία 
πλεονάζει.                       

5.000,00 

25-
7412.012 

Μελέτη αποχετευτικού δικτύου ΤΚ Ελαίας 
Νέα πίστωση αναγκαία και επείγουσα, προκειμένου να 
υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης  στο ΕΣΠΑ, για την 
υλοποίηση του έργου. 
Το ποσό των 30.000 € μεταφέρεται  μέσω αποθεματικού 
από τον ΚΑ  30-7413.013 με τίτλο ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ υπάρχουσας πίστωσης  822.919,41   €,  
η οποία πλεονάζει.                         

30.000,00 

45-
7326.001 

Κατασκευή στηθαίου στο  Νεκροταφείο ΤΚ 
Αγγελώνας   
Νέα πίστωση αναγκαία και επείγουσα, για την 
αποκατάσταση πρανούς, που κατέρρευσε στο 
νεκροταφείο.  
Το ποσό των 12.600 € μεταφέρεται  μέσω αποθεματικού 
από τον ΚΑ   30-7413.013 με τίτλο ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ υπάρχουσας πίστωσης  822.919,41   €,  
η οποία πλεονάζει.                        

 
12.600,00 

25-
7326.018 

Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην ΤΚ 
Παπαδιανίκων  
Νέα πίστωση αναγκαία και επείγουσα, για την 
αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης από 
αμίαντο, το οποίο παρουσιάζει συνεχείς βλάβες.  
Το ποσό των  7.200 € μεταφέρεται  μέσω αποθεματικού 
από τον ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ υπάρχουσας πίστωσης  822.919,41   €,  
η οποία πλεονάζει.                         

7.200,00 

30-
7135.017 

Προμήθεια  εξοπλισμού Γηπέδων  Δήμου 
Πίστωση  αναγκαία και επείγουσα, η οποία εκ 
παραδρομής  δεν συμπεριλήφθηκε κατά την αρχική 
κατάρτιση του προϋπολογισμού, αφορά δε σε προμήθεια 
διαφόρων ειδών εξοπλισμού,  απαραίτητα για τη 
λειτουργία των γηπέδων μπάσκετ, τένις, ποδοσφαίρου 
του Δήμου.  
Το ποσό των 25.000 € μεταφέρεται μέσω αποθεματικού 
από τον ΚΑ  30-7413.013 με τίτλο ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ υπάρχουσας πίστωσης  822.919,41   €,  
η οποία πλεονάζει.                        

25.000,00 

30-
7333.001 

Αποκατάσταση ζημιών στο δρόμο προς Βλυχάδα 
ΤΚ  Ρειχέας 
Νέα πίστωση αναγκαία και επείγουσα, για την 
αποκατάσταση ζημιών που έχουν σημειωθεί στη 
συγκεκριμένη θέση.  
Το ποσό των 12.600 €  μεταφέρεται μέσω αποθεματικού 
από τον ΚΑ  30-7413.013 με τίτλο ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ υπάρχουσας πίστωσης  822.919,41   €,  
η οποία πλεονάζει.                        

 
12.600,00 

ΑΔΑ: ΒΙΗΥΩΚ9-414



 5 

80-
8113.012 

METRICA - ΜΕΤΡΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 
Α.Ε.Ε. -ΕΤΗΣΙΑ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
Ενισχύεται ο εν λόγω ΚΑ  80-8113.012 υπάρχουσας 
πίστωσης  276,75 €, λόγω του ότι εκ παραδρομής δεν 
καταχωρήθηκε ένα τιμολόγιο ποσού 94,86 €. 
Το ποσό των  94,86 €  μεταφέρεται μέσω αποθεματικού 
από τον ΚΑ 80-8113.001 «Οφειλές για αμοιβές και έξοδα 
τρίτων και παροχές τρίτων» υπάρχουσας πίστωσης 
12.286,31 €, η οποία πλεονάζει.                          

94,86 

80-
8123.003 

Μελέτη αποχετευτικού Μολάων 
Ενισχύεται ο εν λόγω ΚΑ 80-8123.003 υπάρχουσας 
πίστωσης 79.880,00, καθότι εκ παραδρομής είχε γραφτεί 
λανθασμένα. 
Το ποσό των 120 € μεταφέρεται  μέσω αποθεματικού 
από τον ΚΑ  80-8123.001  υπάρχουσας πίστωσης  
32.708,17  €,  η οποία πλεονάζει.                          

120,00 

80-
8223.006 

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος εργολάβων 
3% 
Νέα πίστωση ποσού 200.000,00 €, η οποία  γράφεται 
σαν ΕΣΟΔΟ στον ΚΑ 4123.005 με τίτλο  «Παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος εργολάβων 3%» και μέσω 
αποθεματικού μεταφέρεται στον  ΚΑ  ΕΞΟΔΩΝ 80-
8223.006. Η εν λόγω πίστωση είναι αναγκαία σύμφωνα 
με την ΠΟΛ. 1027/14 (ΦΕΚ 211/Β/4-2-2014). 

200.000,00 

20-
6262.005 

Ηλεκτρολογικές εργασίες σύνδεσης φανοστατών 
παραλιακού μετώπου ΔΚ Νεάπολης  (τμήμα 
ερείπιο-REVANCE) 
Πίστωση επείγουσα και αναγκαία, προκειμένου να 
τοποθετηθούν και να ηλεκτροδοτηθούν οι φανοστάστες 
στο παραλιακό μέτωπο της Νεάπολης. 
Το ποσό των 4.305 € μεταφέρεται μέσω αποθεματικού 
από τον ΚΑ  30-7413.013 με τίτλο ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ υπάρχουσας πίστωσης  822.919,41   €,  
η οποία πλεονάζει.   
Η εν λόγω πίστωση δεν αναφέρεται στην εισήγηση της 
Οικον. Υπηρεσίας και στην αριθ. 77/2014 Α.Ο.Ε.  
Προέκυψε μετά τη συνεδρίαση της Ο.Ε. και πριν την 
παρούσα συνεδρίαση του Δ.Σ., σύμφωνα με την από 
20/3/2014 Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος Τεχνικών 
Έργων του Δήμου.    

4.305,00  

 
Β. Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων οικ. έτους 2014 και εντάσσει α’ αυτό τα 

παραπάνω έργα των ΚΑ 20-7325.024,  20-7325.025,  30-7331.008, 25-7321.001, 45-7326.001, 
25-7326.018 και 30-7333.001. 

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

                                               ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ  49.908.658,27€  50.141.658,27€ 

ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ   49.608.658,27€               49.840.658,27€ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  300.000,00€  301.000,00€ € και δεν 
υπερβαίνει το 5% του 

συνόλου των τακτικών 
εσόδων του 

προϋπολογισμού έτους 
2014 
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Μειοψηφούντων των κ.κ. Μέντη και Δουμάνη, ενώ οι κ.κ. Μαστορόπουλος, Χριστάκος, 

Παπαδάκης και Τσάκος δεν ψηφίζουν την πίστωση της «Μελέτης αποχετευτικού δικτύου ΤΚ 
Ελαίας», διότι θεωρούν υπερβολικό το ποσό, καθώς και τις πιστώσεις: «Προμήθεια  εξοπλισμού 
Γηπέδων Δήμου» και «Προμήθεια και τοποθέτηση παρκέ για το κλειστό Γυμναστήριο Μολάων», 
διότι θεωρούν ότι είναι ομοειδείς εργασίες και πρέπει να ενοποιηθούν.  
 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  94/2014. 
   

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 

Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν. Αντιδήμαρχος 

Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος 

Τσαφατίνου Κατερίνα  Αντιδήμαρχος 

Βουνελάκης Γεώργιος 
Ιατρόπουλος Δημήτριος 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Λύρας Χαράλαμπος 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Πετράκης Χρήστος 
Σταθάκης Παναγιώτης 
Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Παπαδάκης Γεώργιος 
Τσάκος Πέτρος 
Μέντης Γεώργιος 
Δουμάνης Δαμιανός 
Δημητρόπουλος Δημοσθένης 
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