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     ΘΕΜΑ  1ο  : Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας εκμίσθωσης χώρων
      μοναδικό         απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στο Δήμο μας για το έτος 2021. 

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα
την 28η  του μηνός Απριλίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Μ. Τετάρτη και
ώρα  9:00  (χρόνος  έναρξης)  έως  9:30  (χρόνος  λήξης), συνήλθε  σε  έκτακτη  δια
περιφοράς  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου,  σύμφωνα  με  την  από  11-03-2020
Πράξη  Νομοθετικού  Περιεχομένου  (Φ.Ε.Κ.  55/11.03.2020  τ.  Α')  συνεδρίαση  η
Οικονομική  Επιτροπή,  μετά  την  υπ'  αριθ.  6247/27-04-2021  πρόσκληση  του
Προέδρου κ.  Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι  εμπρόθεσμα
επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των
Κοινοτήτων  Λουτρακίου-Περαχώρας,  Αγίων  Θεοδώρων,  Ισθμίας  και  Πισίων,
προκειμένου  να  συζητήσει  και  να  αποφασίσει  στο  μοναδικό  θέμα  της  ημερήσιας
διάταξης.

Στη συνεδρίαση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί
συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν συμμετοχή επτά (7),
ήτοι

Συμμετέχοντες: 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου
Αναστάσιος,  3.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  4.Κορδαλή  Σωτηρία,  5.Γεωργίου
Αθανάσιος, 6.Μουζάκης Αθανάσιος, 7.Σταυρόπουλος Κων/νος.

Μη  συμμετέχοντες: οι  Πρόεδροι  των  Συμβουλίων  των  Κοινοτήτων  Λουτρακίου-
Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίας και Πισίων.

Αναφορικά με την παρούσα συνεδρίαση ο κ. Πρόεδρος είχε ενημερώσει τα μέλη
της  Οικονομικής  Επιτροπής  ότι  το  Σώμα  καλείται  σε  έκτακτη  συνεδρίαση  για
συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης,
προκειμένου  να  υπογραφούν  οι  σχετικές  από  τον  Δήμο  συμβάσεις  έως  την
29η/04/2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι καλώς συνεδριάζει έκτακτα,
αποφαινόμενη για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
75 παρ.6 του Ν. 3582/2010.

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο
φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η υπ' αριθ. 39/2021 (ΑΔΑ:6ΗΝΔΩΛ3-Β95) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την
οποία  εγκρίθηκαν οι  χώροι  παραχώρησης  απλής  χρήσης  αιγιαλού  &  παραλίας,
ειδικά για παραχώρηση με δημοπρασία, στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας - Αγίων
Θεοδώρων, ανά Κοινότητα, έως 31-12-2021, ως ακολούθως:
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Στη Κοινότητα Λουτρακίου – Περαχώρας
 στη θέση Καλυψώ – Μπούτσι στο Λουτράκι, (σε απόσταση 100 μ. από την νοητή
παράλληλη  γραμμή  που  εκκινεί  από  το  ανατολικό  όριο  της  ιδιοκτησίας  του
ξενοδοχείου HOTEL POSEIDON RESORT) εκτάσεως 25 τμ.
 στην  οδό  Ποσειδώνος  55  στο  Λουτράκι  (σε  απόσταση  100  μ.  από  την  νοητή
παράλληλη γραμμή που εκκινεί από την νότια πλευρά της προβολής της επιχείρησης
«Άρτεμις» ιδιοκτησίας Ζαχαρούλας Αριστ. Μήτρου - Ντζίφα), εκτάσεως 180 τμ. 
 επί της οδού Ποσειδώνος 48 στο Λουτράκι, έκτασης 10τμ.

Για  την  ανωτέρω  παραχώρηση  απαιτείται  υπεύθυνη  δήλωση  του  νόμιμου
εκπροσώπου  της  Κοινοπραξίας  Τουριστική  Λουτρακίου  ΑΕ  ΟΤΑ-ΛΟΥΤΡΑΚΙ  Α.Ε.
ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΖΙΝΟ.
 επί  της  παραλιακής  οδού  Ποσειδώνος  στο  Λουτράκι  (πλησίον  και  δεξιά  του
καταστήματος ΑΜΙ) εκτάσεως 143 τ.μ. για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
 επί  της  παραλιακής  οδού  Ποσειδώνος  στο  Λουτράκι  (πλησίον  και  δεξιά  του
καταστήματος  LEVEL 2),  εκτάσεως 200 τ.μ. για την τοποθέτηση ξαπλωστρών και
ομπρελών.
 επί  της  παραλιακής  οδού Ποσειδώνος  στο  Λουτράκι  (πλησίον  και  αριστερά του
καταστήματος LA PLAYA), εκτάσεως 150 τ.μ. για την τοποθέτηση ξαπλωστρών και
ομπρελών.
 επί  της  παραλιακής  οδού  Ποσειδώνος  στο  Λουτράκι  (δεξιά  του  καταστήματος
ΑΝΕΜΟΣ), έκτασης 150 τ.μ. για την τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών.
 επί  της  παραλιακής  οδού  Ποσειδώνος  στο  Λουτράκι  (πλησίον  και  δεξιά  του
καταστήματος  COCOON),  εκτάσεως 200 τ.μ. για την τοποθέτηση ξαπλωστρών και
ομπρελών.
 επί  της  παραλιακής  οδού Ποσειδώνος  στο  Λουτράκι  (πλησίον  και  αριστερά του
καταστήματος  COCOON),  εκτάσεως 200 τ.μ. για την τοποθέτηση ξαπλωστρών και
ομπρελών.
 επί  της  παραλιακής  οδού  Ποσειδώνος  στο  Λουτράκι  (πλησίον  και  δεξιά  του
καταστήματος  EL NINIO),  εκτάσεως 100 τ.μ. για την τοποθέτηση ξαπλωστρών και
ομπρελών.
 επί της παραλιακής οδού Ποσειδώνος στο Λουτράκι (πλησίον του ναυαγοσωστικού
πύργου 3) εκτάσεως 40 τ.μ. για την τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής.
Στην Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων
 έκταση  40 τμ. επί του αιγιαλού δυτικά από τον Πύργο Ναυαγοσώστη έμπροσθεν
του «Αλσυλλίου Λιάντρου» (ΠΕΥΚΑΚΙΑ).
 έκταση 40 τμ. επί του αιγιαλού στην ανατολική πλευρά των προσκόπων έμπροσθεν
του «Αλσυλλίου Λιάντρου» (ΠΕΥΚΑΚΙΑ).
 έκταση 250 τμ. επί του αιγιαλού πλησίον του Πύργου Ναυαγοσώστη έμπροσθεν
του "Αλσυλλίου Λιάντρου" (ΠΕΥΚΑΚΙΑ).
 έκταση  250  τμ. επί  του  αιγιαλού  πλησίον  του  πρώην  κατ/τος  "Απάνεμο",
έμπροσθεν  του "Αλσυλλίου Λιάντρου" (ΠΕΥΚΑΚΙΑ).
 έκταση  250  τμ. επί  του  αιγιαλού  έμπροσθεν  του  πρώην  κατ/τος  "Πλώρη",
έμπροσθεν  του "Αλσυλλίου Λιάντρου" (ΠΕΥΚΑΚΙΑ).
 έκταση  250 τμ. επί του αιγιαλού πλησίον των γραφείων του Ερυθρού Σταυρού,
έμπροσθεν  του "Αλσυλλίου Λιάντρου" (ΠΕΥΚΑΚΙΑ).
Στην Κοινότητα Ισθμίας, κανένας χώρος
Στην Κοινότητα Πισίων, 
 ένας χώρος στην παραλία Αγίας Σωτήρας στον οικισμό Σχίνου, έκτασης 26,15 τμ.
 ένας χώρος στην παραλία Αλμύρας στον οικισμό Σχίνου, έκτασης 61,04 τμ.

2. Η υπ' αριθ. 40/2021 (ΑΔΑ:6ΞΘΩΩΛ3-ΛΤΘ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την
οποία εγκρίθηκε 



 η  μη  αναπροσαρμογή  του  τέλους  απλής  παραχώρησης   χρήσης  αιγιαλού  και
παραλίας για το έτος 2021, ήτοι να παραμείνουν ως έχουν, κατόπιν του υπ' αριθ.
9172/19-06-2017  εγγράφου  της  Περιφερειακής  Δ/νσης  Δημόσιας  Περιουσίας
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, με το οποίο εγκρίθηκε το αντάλλαγμα για
τις  σχετικές  παραχωρήσεις  στις  κάτωθι  παραλιακές  περιοχές  του  Δήμου μας,  ως
εξής:  Λουτράκι    15€/τμ  .,  Φλάμπουρο  -  Μπούτσι    10€/τμ.  ,  Ίσθμια    7€/τμ  .,  Καλαμάκι  
7€/τμ.  , Σχοίνος   7€/τμ.   και Άγιοι Θεόδωροι   10€/τμ.  
 η  μείωση  κατά  40%  του  τέλους  παραχώρησης  απλής  χρήσης  αιγιαλού  και
παραλίας, κατ' εξαίρεση για το έτος 2021, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στις
Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.
3. Το υπ’ αριθ. 26698/16-04-2021 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Κορινθίας της
Γεν. Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών,  με το οποίο
εκφράζει τη συμφωνία της με το περιεχόμενο του σχεδίου της σχετικής προκήρυξης
δημοπρασίας για την εν λόγω εκμίσθωση. 
4. Η υπ’ αριθ. 102/2021 (ΑΔΑ:9Κ6ΨΩΛ3-Α9Κ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με
την οποία καταρτίστηκαν οι  όροι  φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας
εκμίσθωσης  των  ανωτέρω  τμημάτων  αιγιαλού  στο  Δήμο  μας  για  τοποθέτηση
θαλασσίων μέσων αναψυχής, τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών και ξαπλωστρών.
5. Η υπ’ αριθ. 5624/16-04-2021 (ΑΔΑ:Ψ8Ψ3ΩΛ3-ΣΚ4) διακήρυξη, εκδιδομένη από τον
Δήμαρχο  και  συνταχθείσα  βάσει  των  προαναφερθέντων  όρων,  με  την  οποία
γνωστοποιείται  η  ανωτέρω  δημοπρασία  για  το  σύνολο  των  προαναφερόμενων
χώρων, και τα αποδεικτικά δημοσίευσής της.
6. Το από 27-04-2021 πρακτικό διεξαγωγής της εν θέματι δημοπρασίας από το οποίο
προκύπτει ότι 
1) δεν υποβλήθηκαν  προσφορές   για τις θέσεις  :  
 επί  της  παραλιακής  οδού  Ποσειδώνος  στο  Λουτράκι  (πλησίον  και  δεξιά  του

καταστήματος COCOON), 
 επί της παραλιακής οδού Ποσειδώνος στο Λουτράκι (πλησίον και αριστερά του

καταστήματος COCOON), 
 πλησίον  του  Πύργου  Ναυαγοσώστη  έμπροσθεν   του  «Αλσυλλίου  Λιάντρου»

(ΠΕΥΚΑΚΙΑ), στους Αγίους Θεοδώρους 
 στην ανατολική πλευρά των προσκόπων έμπροσθεν του «Αλσυλλίου Λιάντρου»

(ΠΕΥΚΑΚΙΑ)στους Αγίους Θεοδώρους 
 έμπροσθεν  του  πρώην  κατ/τος  "Πλώρη",  "Αλσυλλίου  Λιάντρου"  (ΠΕΥΚΑΚΙΑ),

στους Αγίους Θεοδώρους.
 πλησίον  των  γραφείων  του  Ερυθρού  Σταυρού,  έμπροσθεν  του  "Αλσυλλίου

Λιάντρου" (ΠΕΥΚΑΚΙΑ), στους Αγίους Θεοδώρους.
 παραλία Αγίας Σωτήρας, στον οικισμό Σχίνου
 παραλία Αλμύρας, στον οικισμό Σχίνου

2) για τις λοιπές θέσεις παρουσιάστηκαν οι κάτωθι ενδιαφερόμενοι  :  
 ΛΙΓΚΟΣ  Ιωάννης του Θεοφάνη για τη θέση "ΚΑΛΥΨΩ – ΜΠΟΥΤΣΙ", στο Λουτράκι  
 ΔΑΦΝΗΣ Βασίλειος του Δημητρίου για τη θέση Ποσειδώνος 48, στο Λουτράκι
 CENJA Melsa για τη θέση Ποσειδώνος 55, στο Λουτράκι (που εκκινεί από την

νότια πλευρά της προβολής της επιχείρησης «Άρτεμις»)
 ΧΡΗΣΤΟΣ  ΜΠΟΥΓΑΔΗΣ  -  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΓΡΟΥΜΠΟΣ  Ε.Ε. για  τη  θέση επί  της

παραλιακής  οδού Ποσειδώνος (πλησίον  και  δεξιά  του  καταστήματος  ΑΜΙ),  στο
Λουτράκι

 Λ. & Π. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ Ο.Ε. για τη θέση επί της παραλιακής οδού Ποσειδώνος
(πλησίον και δεξιά του καταστήματος LEVEL 2), στο Λουτράκι

 Α.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ -  Μ.  ΒΟΛΤΕΖΟΣ Ο.Ε. για  τη θέση επί  της παραλιακής οδού
Ποσειδώνος (πλησίον και αριστερά του καταστήματος LA PLAYA), στο Λουτράκι



 Α. ΠΕΡΑΧΩΡΙΤΗΣ - Κ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Ο.Ε. για τη θέση επί της παραλιακής οδού
Ποσειδώνος (δεξιά του καταστήματος ΑΝΕΜΟΣ), στο Λουτράκι

 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Ο.Ε. για τη θέση επί της
παραλιακής οδού Ποσειδώνος  (πλησίον και δεξιά του καταστήματος  EL NINIO),
στο Λουτράκι 

 BLUE DREAM Ε.Ε. για τη θέση επί της παραλιακής οδού Ποσειδώνος (πλησίον του
ναυαγοσωστικού πύργου 3), στο Λουτράκι

 WATER SPORTS AGIOI THEODOROI ΙΚΕ   για  τη  θέση  δυτικά  από  τον  Πύργο
Ναυαγοσώστη έμπροσθεν του «Αλσυλλίου Λιάντρου» (ΠΕΥΚΑΚΙΑ), στους Αγίους
Θεοδώρους

 TAILOR MADE COFFEE ROASTERS  ΜΟΝ.  ΙΚΕ για τη θέση πλησίον του πρώην
κατ/τος  "Απάνεμο",  έμπροσθεν   του  "Αλσυλλίου  Λιάντρου"  (ΠΕΥΚΑΚΙΑ),  στους
Αγίους Θεοδώρους

3) οι ανωτέρω συμμετέχοντες αφενός κατέθεσαν τα απαιτούμενα εκ της διακηρύξεως
δικαιολογητικά  και  συνεπώς  έγιναν  δεκτοί,  κι  αφετέρου   πλειοδότησαν  επί  της
καθορισθείσας  τιμής  εκκίνησης  για  κάθε  μία  εκ  των  θέσεων  και  αναδείχθηκαν
προσωρινοί πλειοδότες ως εξής:
 Λίγκος  Ιωάννης για τη θέση "ΚΑΛΥΨΩ – ΜΠΟΥΤΣΙ", έναντι ποσού 150,00 €. 
 Δάφνης Βασίλειος για τη θέση Ποσειδώνος 48, έναντι ποσού 90,00 €.
 CENJA Melsa για τη θέση Ποσειδώνος 55, έναντι ποσού 1.620,00 €.
 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΓΑΔΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΟΥΜΠΟΣ Ε.Ε. για τη θέση πλησίον και δεξιά

του καταστήματος ΑΜΙ, έναντι ποσού 1.287,00 €.
 Λ.  & Π.  ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ Ο.Ε. για  τη θέση  πλησίον και  δεξιά  του καταστήματος

LEVEL 2, έναντι ποσού 1.800,00 €.
 Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ - Μ. ΒΟΛΤΕΖΟΣ Ο.Ε. για τη θέση  πλησίον και αριστερά του

καταστήματος LA PLAYA), έναντι ποσού 1.350,00 €.
 Α. ΠΕΡΑΧΩΡΙΤΗΣ - Κ.  ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Ο.Ε. για τη θέση  δεξιά του καταστήματος

ΑΝΕΜΟΣ, έναντι ποσού 1.350,00 €.
 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ  -  ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΙΑ  Ο.Ε. για  τη  θέση

πλησίον και δεξιά του καταστήματος EL NINIO, έναντι ποσού 900,00 €.  
 BLUE DREAM Ε.Ε. για τη θέση  πλησίον του ναυαγοσωστικού πύργου 3,  έναντι

ποσού 360,00 €.
 WATER SPORTS AGIOI THEODOROI ΙΚΕ   για  τη  θέση  δυτικά  από τον  Πύργο

Ναυαγοσώστη έμπροσθεν του «Αλσυλλίου Λιάντρου» (ΠΕΥΚΑΚΙΑ), έναντι ποσού
240,00 €.

 TAILOR MADE COFFEE ROASTERS ΜΟΝ. ΙΚΕ για τη θέση πλησίον του πρώην
κατ/τος  "Απάνεμο",  έμπροσθεν   του "Αλσυλλίου  Λιάντρου"  (ΠΕΥΚΑΚΙΑ).
έναντι ποσού 1.500,00 €.

7. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση σε κανένα στάδιο της διαδικασίας.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τ’ ανωτέρω, τις διατάξεις του
Π.Δ. 270/81, του άρθρου 192 του N. 3463/2006 καθώς κι αυτές του άρθρου 72 του Ν.
3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών
της

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α



1. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εκμίσθωσης τμημάτων αιγιαλού -
παραλίας για απλή χρήση στο Δήμο μας στους κάτωθι :

1) ΛΙΓΚΟ Ιωάννη έκταση 25 τμ. στη θέση "Καλυψώ - Μπούτσι" στο Λουτράκι,
με συνολικό μίσθωμα το ποσόν των #150,00# €.

2) ΔΑΦΝΗ Βασίλειο  έκταση  10  τμ. στη  θέση  Ποσειδώνος  48  στο  Λουτράκι,  με
συνολικό μίσθωμα το ποσόν των #90,00# €, 

3) CENJA Melsa έκταση 180 τμ. στη θέση Ποσειδώνος 55, έναντι ποσού 1.620,00€.
4) ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΓΑΔΗΣ  -  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΓΡΟΥΜΠΟΣ Ε.Ε. έκταση  143  τ.μ. στη  θέση

πλησίον και δεξιά του καταστήματος ΑΜΙ, έναντι ποσού 1.287,00 €. 
5) Λ.  & Π.  ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ Ο.Ε. έκταση  200 τ.μ. στη θέση  πλησίον και  δεξιά  του

καταστήματος LEVEL 2, έναντι ποσού 1.800,00 €.
6) Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ - Μ. ΒΟΛΤΕΖΟΣ Ο.Ε. έκταση 150 τ.μ.  στη θέση πλησίον και

αριστερά του καταστήματος LA PLAYA, έναντι ποσού 1.350,00 €.
7) Α. ΠΕΡΑΧΩΡΙΤΗΣ -  Κ.  ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Ο.Ε. έκταση 150 τ.μ.  τη θέση  δεξιά του

καταστήματος ΑΝΕΜΟΣ, έναντι ποσού 1.350,00 €.
8) ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ -  ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Ο.Ε. έκταση 100 τ.μ.

στη θέση πλησίον και δεξιά του καταστήματος EL NINIO, έναντι ποσού 900,00 €.
9) BLUE DREAM Ε.Ε. έκταση 40 τ.μ. στη θέση πλησίον του ναυαγοσωστικού πύργου

3, έναντι ποσού 360,00 €.
10)WATER SPORTS AGIOI THEODOROI ΙΚΕ  έκταση 40 τμ. στη θέση δυτικά από τον

Πύργο Ναυαγοσώστη έμπροσθεν του «Αλσυλλίου Λιάντρου» (ΠΕΥΚΑΚΙΑ), έναντι
ποσού 240,00 €.

11)TAILOR MADE COFFEE ROASTERS ΜΟΝ.  ΙΚΕ έκταση  250 τμ στη θέση πλησίον
του  πρώην  κατ/τος  "Απάνεμο",  έμπροσθεν   του  "Αλσυλλίου  Λιάντρου"
(ΠΕΥΚΑΚΙΑ). έναντι ποσού 1.500,00 €.

για  το  χρονικό  διάστημα  μέχρι  31-12-2021, σύμφωνα με  τους  όρους  της  οικείας
διακήρυξης και τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81.
2. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή των οικείων συμβάσεων.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   128/2021

            Ο Πρόεδρος                      Τα Μέλη
 της Οικονομικής Επιτροπής               ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος 
             Δήμαρχος
                                                                           ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος

                                                                 ΚΟΡΔΑΛΗ Σωτηρία
   Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ
                                                                           ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αθανάσιος

                                                                           ΜΟΥΖΑΚΗΣ Αθανάσιος 

                                                                           ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος
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