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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της  8ης/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  93/2020 
 

«Περί υπογραφής μνημονίου συνεργασίας για τη διενέργεια σωστικής αρχαιολογικής 
έρευνας στο πλαίσιο του έργου «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων Μολάων 
(Ολοκλήρωση Β΄φάσης)».   
 

 Στους  Μολάους  σήμερα στις 26 Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11:00 π.μ. 
έως 13:30, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-
03-2020), το αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών και την αριθ. 40/αριθ. 
πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών και  ύστερα από την με αριθμό 08/21-
05-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία εστάλη ηλεκτρονικά και δημοσιεύθηκε 
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4  του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133). 
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 25, ήτοι.    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ.   1. Σπυριδάκου Θεοδούλη 
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος   2. Αναγνωστοπούλου Ελένη 
 3. Μαρούσης Χαράλαμπος          Αντιδήμαρχος   
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος     
 8. Αλειφέρη Παναγιώτα    
9. Αρρώνης Παντελεήμων     
10. Καλογερίνης Ηλίας    
11. Κολλιάκος Ιωάννης   
12. Παπαδάκης Πιερρής   
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

Πετράκης Χρήστος 
Χαραμή Μαρία 
Τσαφατίνου Κατερίνα 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Βλάχου Άννα 
Κόκκορης Παναγιώτης 
Παναρίτης Ηλίας 
Γουναλάκης Ιωάννης 
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική 
Καλογράνης Δημήτριος 
Μαυρομμάτης Παναγιώτης 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
 

  

    Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Δήμαρχος.  
   Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, δήλωσαν συμμετοχή, οι: Θεοδωρακάκος 
Αναστάσιος Μολάων, Αρρώνη Αφροδίτη Παπαδιανίκων και Μιχαήλ Καρούνης Πακίων. 
    Η Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου θα τηρήσει τα πρακτικά. 
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Η παράταξη «ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ» κατέθεσαν την εξής δήλωση:  
<ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ Μολάοι 26-5-2020  
ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Δ.Σ.  
Κύριε πρόεδρε, όπως σας έχουμε ήδη εκθέσει πιστεύουμε ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες 
προϋποθέσεις για την σύγκληση για άλλη μια φορά του δημοτικού συμβουλίου δια περιφοράς 
και μάλιστα αυτή την περίοδο που σχεδόν έχει πανελλαδικά αποκατασταθεί κατά μεγάλο μέρος 
η κανονικότητα και ιδιαίτερα στη Λακωνία όπου ευτυχώς δεν υπήρξαν κρούσματα της νόσου.  
Ήδη όπως πολύ καλά γνωρίζετε οι υπόλοιποι Δήμοι της Λακωνίας και οι περισσότεροι στη χώρα 
έχουν βρει τρόπους, με την τήρηση έστω των προβλεπόμενων μέτρων, να συνεδριάζουν δια 
ζώσης, προστατεύοντας έτσι το ανώτερο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, δείχνοντας σεβασμό 
στις δημοκρατικές διαδικασίες και επιτρέποντας το διάλογο μεταξύ των παρατάξεων και των 
δημοτικών συμβούλων.  
Εξάλλου εκκρεμεί ακόμη η απάντησή σας στις διάφορες εναλλακτικές προτάσεις που 
καταθέσαμε, όπως η σύγκληση με τηλεδιάσκεψη, τρόπος για τον οποίο μας είχατε διαβεβαιώσει 
εγγράφως ότι θα κάνετε έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας όμως δεν μας έχετε ανακοινώσει 
ακόμη.  
Επίσης ενώ η δημοτική αρχή επικαλείται τα μέτρα αποστασιοποίησης για τη σύγκληση του Δ.Σ. 
δια περιφοράς δεν δίστασε την προηγούμενη εβδομάδα να συγκαλέσει στον ίδιο χώρο την 
πολιτική προστασία όπου παραβρέθηκαν 14 άτομα, σε μια συνεδρίαση μάλιστα που δεν 
ελήφθησαν κάποια ιδιαίτερα μέτρα και επιπλέον συνήλθε αντικανονικά αφού δεν εκλήθη ο 
τακτικός εκπρόσωπος που έχει εκλεγεί ως μέλος από την παράταξή μας κύριος Δημήτριος 
Καλογράνης, χωρίς να μας έχει δοθεί ακόμη κάποια εξήγηση προς τούτο.  
Επιπλέον είναι προβληματικό το γεγονός ότι οι προσκλήσεις επιδίδονται Πέμπτη 3:00 μ.μ. για 
συνεδρίαση Δευτέρας ή Τρίτης και το γεγονός ότι μεσολαβεί Σαββατοκύριακο σε περίοδο 
μάλιστα περιορισμών της πρόσβασης, δυσχεραίνει τη προσπάθειά μας για ολοκληρωμένη 
ενημέρωση επί των θεμάτων.  
Κατόπι των ανωτέρω σας κάνουμε γνωστό ότι η συνείδησή μας επιβάλει να μην ψηφίσουμε 
κανένα θέμα στο δημοτικό συμβούλιο της 26ης Μαΐου 2020>. 

 
Η δια περιφοράς απόφαση για το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με εισηγητή τον 

Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, έχει ως εξής: 
    Με την υπ΄αριθμ. οικ. 9644/07-09-2017, εντάχθηκε  στο Ε.Π. “Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” το έργο «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων Μολάων 
(Ολοκλήρωση Β΄φάσης). Με την 113/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση 
των πρακτικών της δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 11/06/2018 και ανατέθηκε το υποέργο 
με τίτλο «Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Πακίων -Μολάων»  στην ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.  
Υπογράφηκε η με αριθ.  2147/18-02-2019  σύμβαση του έργου  για το ποσό των  1.172.896,72  
€ χωρίς το Φ.Π.Α.  

Προκειμένου να συνεχιστούν οι εργασίες εκτέλεσης του έργου πρέπει να υπογραφεί το  
μνημόνιο συνεργασίας για τη διενέργεια σωστικής αρχαιολογικής έρευνας. 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 

          Την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας για τη διενέργεια σωστικής αρχαιολογικής 
έρευνας στο πλαίσιο του έργου «Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Πακίων -Μολάων».   

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω,  
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

          Την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και της 
Εφορείας  Αρχαιοτήτων Λακωνίας, για τη διενέργεια σωστικής αρχαιολογικής έρευνας στα 
πλαίσια του έργου «Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Πακίων -Μολάων», ως εξής:   

 
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 
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2) Το Π.Δ. 99/92 (ΦΕΚ 46/Α/24-3-1992) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων», 
όπως τροποποιημένο και συμπληρωμένο ισχύει σήμερα. 

3) Τις διατάξεις του άρθρου 10, & 15 του Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση 
της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 
2013 – 2014 και άλλες διατάξεις». 

4) Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. 

5) Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-14) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.   

6) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3785/22-6-2010 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Πολιτισμού. 
7) Την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΕΣΠΑ 14-20/1736/28.11.2017 Απόφαση της Γ.Γ. του ΥΠ.ΠΟ.Α 

περί έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Εργασιών και Ερευνών σε 
συγχρηματοδοτούμενα τεχνικά έργα τρίτων που εκτελούνται δι’  αυτεπιστασίας, στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ 2014-2020. 

8) Η υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066 (ΦΕΚ 912/τ. Β΄/17-3-2020) Απόφαση Μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων  Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των 
Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης 
Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών 
Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

9) Τον Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/7-8-2019) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, Λειτουργία και 
Διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Διοίκησης», 

10) Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ.9644/7-9-2017 (ΑΔΑ: 6Υ9Β465ΧΙ8-ΣΕ8) Απόφαση Ένταξης της Πράξης 
«Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων Μολάων (Ολοκλήρωση Β΄ Φάσης)» με ΟΠΣ 5007992 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
2014-2020»  και το αντίστοιχο Τεχνικό δελτίο Πράξης. 

11) Την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 10739/29-11-2019 (ΑΔΑ: 6Τ6146ΜΤΛΡ-Π08) 
Τροποποίηση της Πράξης «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων Μολάων (Ολοκλήρωση Β΄ 
Φάσης)» με ΟΠΣ 5007992 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»  και το αντίστοιχο Τεχνικό δελτίο Πράξης. 

12) Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΑΚ/ΤΠΚΑΜ/188870/128990/2064/693/27-4-2020 
έγγραφη αναφορά της Εφορείας Αρχ/των Λακωνίας προς την ΔΙ.Π.Κ.Α. της Γ.Δ.Α.Π.Κ. του 
ΥΠ.ΠΟ.Α. 

13)  Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/189693/129572/4066/2224/6-5-2020 
απάντηση της  ΔΙ.Π.Κ.Α. της Γ.Δ.Α.Π.Κ. του ΥΠ.ΠΟ.Α. με την οποία εγκρίθηκε η σύνταξη 
Μνημονίου Συνεργασίας για τη διενέργεια σωστικής αρχαιολογικής έρευνας στο πλαίσιο του 
έργου «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων Μολάων (Ολοκλήρωση Β΄ Φάσης)», Δ. 
Μονεμβασίας, ΠΕ Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

 
Ο κ. Ηρακλής Τριχείλης, νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Μονεμβασίας, που έχει αναλάβει την 

υλοποίηση του έργου «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων Μολάων (Ολοκλήρωση Β΄ Φάσης)» 
και εφεξής θα καλείται  «κύριος του έργου» και η κα Ευαγγελία Πάντου, Προϊσταμένη της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Λακωνίας, η οποία είναι ο τελικός δικαιούχος του Υποέργου 5 «Αρχαιολογικές Έρευνες 
και Εργασίες», συμφώνησαν και συναπεδέχθησαν τα εξής: 
1. Προκειμένου να εκτελεστεί το έργο: «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων Μολάων 

(Ολοκλήρωση Β΄ Φάσης)» με δικαιούχο το Δήμο Μονεμβασίας, η Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Λακωνίας θα διενεργήσει αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες στο πλαίσιο διακριτού υποέργου 5, 
στην περιοχή εκτέλεσης του έργου. Ειδικότερα, οι αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες που θα 
διενεργηθούν περιγράφονται ως εξής: 

1. Παρακολούθηση του συνόλου των εκσκαφικών εργασιών ή εργασιών διαμόρφωσης, 
τεκμηρίωση της παρακολούθησης (εκθέσεις και φωτογραφική αποτύπωση), ανασκαφική 
διερεύνηση, σε περίπτωση που κατά τις εκσκαφικές εργασίες ή τις εργασίες διαμόρφωσης 
εντοπισθούν αρχαιότητες, καθώς και  τεκμηρίωση της ανασκαφικής διερεύνησης 
(εκθέσεις, φωτογραφική και σχεδιαστική αποτύπωση).  

2. Οι εργασίες θα εξελίσσονται παράλληλα με τις εργασίες κατασκευής του έργου.  
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3. Ο προϋπολογισμός των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών, όπως περιγράφηκαν 
προηγουμένως ανέρχεται σε 50.000,00€, δηλαδή σε ποσοστό 1,91% επί του αρχικού 
προϋπολογισμού ένταξης της Πράξης και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
2014-2020» με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

4. Με την ολοκλήρωση των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών θα εκδοθεί η κατά Νόμον 
Απόφαση μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου Αρχαιολογικού Συμβουλίου σχετικά με 
τη διατήρηση ή μη και την προστασία των αρχαιοτήτων. 

5. Η ασφάλεια του εργοταξίου, συμπεριλαμβανομένων των χώρων αρχαιολογικών ερευνών 
και εργασιών, αποτελεί ευθύνη του κυρίου του έργου. Τα μέσα ατομικής προστασίας των 
εργαζομένων στο Υποέργο αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών αποτελούν ευθύνη της 
αρμόδιας  Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας. 

2. Κατά την εφαρμογή του παρόντος μνημονίου συνεργασίας θα τηρούνται η εθνική και κοινοτική 
νομοθεσία και ειδικότερα οι κανόνες για τον ανταγωνισμό, την ανάθεση δημοσίων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών, την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και τη δημοσιότητα. 

3. Ο κύριος του έργου διατηρεί τη συνολική ευθύνη της Πράξης, ενώ για την ολοκλήρωση του 
φυσικού αντικειμένου του συγχρηματοδοτούμενου υποέργου αρχαιολογικών ερευνών και 
εργασιών είναι υπεύθυνη η ΕΦ.Α. Λακωνίας.    

4. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας υποχρεούται να υποβάλλει έγκαιρα στο Δήμο Μονεμβασίας τα 
μηνιαία δελτία δήλωσης δαπανών του υποέργου, όπως και κάθε άλλο στοιχείο που ενδεχομένως 
θα ζητηθεί. Παράλληλα, η ΕΦ.Α. Λακωνίας, η οποία αναλαμβάνει την υλοποίηση του 5ου 
υποέργου των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών, σύμφωνα με το παρόν μνημόνιο  
συνεργασίας, ενημερώνει τον κύριο του έργου για τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες σε βάρος της 
συγκεκριμένης Πράξης. 

5. Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες από τους συμβαλλόμενους φορείς του μνημονίου συνεργασίας, 
πρέπει να αποδεικνύονται και να συνοδεύονται από τα σχετικά οικονομικά παραστατικά. 

6. Οι πληρωμές των πραγματοποιούμενων δαπανών για το Υποέργο αρχαιολογικών ερευνών και 
εργασιών θα γίνονται μέσω της αρμόδιας Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μονεμβασίας. 

7. Η διαδρομή ελέγχου θα καλύπτει όλα τα επίπεδα μέχρι και το επίπεδο του τελικού λήπτη των 
πιστώσεων. 

8. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας υποχρεούται να τηρεί φάκελο με τα οικονομικά και λοιπά 
στοιχεία που αφορούν Υποέργο αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών. Ο δε κύριος του έργου 
υποχρεούται να τηρεί πλήρη φάκελο με το σύνολο των στοιχείων που αφορούν στην πράξη. 

9. Η χρονική διάρκεια του παρόντος μνημονίου αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του και με 
την ολοκλήρωση των εργασιών του Αρχαιολογικού Υποέργου 5. 

Σε επίρρωση των ανωτέρω συμφωνηθέντων συντάχθηκε το παρόν μνημόνιο 
συνεργασίας, του οποίου η ισχύς αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής, σε τέσσερα (4) 
αντίτυπα και το οποίο, αφού αναγνώσθηκε και έγινε πλήρως αποδεκτό, βεβαιώθηκε και 
υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους. 

Εκ των πρωτοτύπων, δύο κατατέθηκαν στην ΕΦ.Α. Λακωνίας και δύο έλαβε ο κύριος του 
έργου. 

Για την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας 
Η Προϊσταμένη της Εφορείας 

 
Ευαγγελία Πάντου 
ΠΕ Αρχαιολόγων 

Για τον κύριο του έργου 
Ο Δήμαρχος  

Δήμου Μονεμβασίας 
 

Ηρακλής Τριχείλης 
 

Μειοψηφούντων των δημοτ. συμβούλων κ.κ. Νικολινάκου, Βλάχου, Μαστορόπουλου, 
Γουναλάκη, Κόκκορη, Κουλουβάκου, Παναρίτη, Ραφαηλίδη, Μαυρομμάτη και Καλογράνη. 

Θετικά ψήφισαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων.  
 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  93/2020. 
   

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

       Αβδούλος Σπύρος  
 

 Κουτσονικολής Χαράλαμπος  
Μαυρομιχάλης Κων/νος  
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Ο Πρόεδρος Κοιν. 
Μολάων 

Αναστάσιος 
Θεοδωρακάκος 

 
 
 
 

Ο Πρόεδρος Κοιν. Πακίων 
Μιχαήλ Καρούνης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

Μαρούσης Χαράλαμπος    
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Αρρώνης Παντελεήμων 
Καλογερίνης Ηλίας 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Τσαφατίνου Κατερίνα 
Χαραμή Μαρία 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Βλάχου Άννα 
Γουναλάκης Ιωάννης 
Κόκκορης Παναγιώτης 
Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Παναρίτης Ηλίας 
Μαυρομμάτης Παναγιώτης 
Ραφαηλίδη Βασιλική 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Καλογράνης Δημήτριος 
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