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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑ
ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ
Εκ του Πρακτικοφ τησ υπ’ αρ. 11ησ /2018 υνεδρίαςησ
του Δημοτικοφ υμβουλίου
22ο Θζμα Ημερήςιασ Διάταξησ:
Αναμόρφωςη προχπολογιςμοφ και τροποποίηςη τεχνικοφ προγράμματοσ του Δήμου Ερμιονίδασ
οικ. ζτουσ 2018.
Αριθμόσ Απόφαςησ 128/2018
Α. ιμερα, τθν 29θ του μθνόσ Μαΐου ζτουσ 2018, θμζρα Σρίτθ και ϊρα 18:00, το Δθμοτικό
υμβοφλιο Ερμιονίδασ ςυνιλκε ςε Δθμόςια υνεδρίαςθ ςε αίκουςα του Γενικοφ Λυκείου Κρανιδίου
φςτερα από τθν υπ’ αρ. πρωτ.: οικ. 3123/25.05.2018 πρόςκλθςθ του Προζδρου του Δθμοτικοφ
υμβουλίου, που επιδόκθκε ςε κάκε Δθμοτικό φμβουλο και ςτο Διμαρχο, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ των ςχετικϊν άρκρων του Ν.3852/2010, για ςυηιτθςθ και λιψθ απόφαςθσ ςτο παρόν
κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ.
Β. Πριν από τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ, ο Πρόεδροσ του Δ.., κ. Αριςτείδθσ Δθμαράκθσ,
διαπίςτωςε απαρτία, δθλ. ότι ςε ςφνολο είκοςι επτά (27) υμβοφλων ιταν δεκαπζντε (15) παρόντεσ
και δϊδεκα (12) απόντεσ.
Παρόντεσ
Δθμαράκθσ Αριςτείδθσ –Πρόεδροσ
Αντωνόπουλοσ Ιωάννθσ - Αντιδιμαρχοσ
Ντοφβαλθσ Δθμιτριοσ – Αντιδιμαρχοσ
Μπουρίκασ Γεϊργιοσ – Αντιδιμαρχοσ
Φωςτίνθ – Πουλι Καλλιόπθ - Αντιδιμαρχοσ
Πάλλθσ Ιωάννθσ
Μιτςου Κυριακι
Ροφςςθσ Ιωάννθσ
Αποςτόλου Παναγιϊτθσ
Κρουμποφηοσ Γεϊργιοσ
αράντοσ Χριςτοσ
τρίγκου – Φωςτίνθ Άννα
Γεωργόπουλοσ Ιωάννθσ
Σόκασ Αναςτάςιοσ
Λυμπερόπουλοσ Κωνςταντίνοσ

Απόντεσ
Μπαλαμπάνθσ Χριςτοσ – Αντιπρόεδροσ
Αγρίμθσ Παναγιϊτθσ - Γραμματζασ
Δθμαράκθσ Ιωάννθσ
Μζξθ Μαρία
Λοφμθ – Γιαννικοποφλου Αγγελικι
Λαδάσ Απόςτολοσ
Γανϊςθσ Ιωςιφ
Μαχαίρασ Εμμανουιλ
Γκαμίλθ – ιάνα Ελζνθ
Λάμπρου Αναςτάςιοσ
Κρθτςωτάκθσ Ιωάννθσ
Νόνθσ Βαςίλειοσ

τθ ςυνεδρίαςθ ιταν νομίμωσ προςκεκλθμζνοσ ο Διμαρχοσ, κ. Δθμιτριοσ φυρισ, ο οποίοσ
παρζςτθ.
Προςκεκλθμζνοι νομίμωσ ιταν και οι Πρόεδροι των Δθμοτικϊν Κοινοτιτων: Ερμιόνθσ, κ. Χ.
Δάγκλθσ, Κρανιδίου, κ. Ι. Κοντοβράκθσ, Πορτοχελίου, κ. Εμμ. Σριγκάκθσ, των Σοπικϊν Κοινοτιτων:
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Διδφμων, κ. Κ. πανόσ, Ηλιοκάςτρου, κ. Α. τάκθσ, Θερμθςίασ, κ. Π. αραντόπουλοσ, Κοιλάδασ, κ. Π.
Φλωρισ, Φοφρνων, κα Κ. Θεοδϊρου.
Κατά τθ ςυηιτθςθ του παρόντοσ κζματοσ παρζςτθςαν όλοι, πλθν των Προζδρων τθσ Σ.Κ. Θερμθςίασ
κ. Π. αραντόπουλου και τθσ Σ.Κ. Φοφρνων, κασ Κων/νασ Θεοδϊρου.
Ζγινε μαγνθτοφϊνθςθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
Γ. Κατά τθ ςυηιτθςθ του παρόντοσ κζματοσ, εκ των δθμοτικϊν ςυμβοφλων δεν ιταν παρόντεσ οι:
Γεϊργιοσ Μπουρίκασ, Γεϊργιοσ Κρουμποφηοσ, Χριςτοσ αράντοσ και Αναςτάςιοσ Σόκασ, ενϊ ιταν
παρϊν και ο Ιωάννθσ Δθμαράκθσ.
Δ. Ο Πρόεδροσ του Δ.., κ. Αριςτείδθσ Δθμαράκθσ, μετά τθν κιρυξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ, ζδωςε το λόγο
ςτον Αντιδιμαρχο, κ. Ιωάννθ Αντωνόπουλο, ο οποίοσ και παρουςίαςε το αντικείμενο του κζματοσ.
το άρκρο 8 του Β.Δ. 17-5/15.063.1959 (ΦΕΚ 114/59 Αϋ) ορίηονται τα εξισ:
«1. Διαρκοφντοσ του οικονομικοφ ζτουσ απαγορεφεται μεταφορά πιςτϊςεωσ από κεφαλαίου εισ
κεφάλαιον και από άρκρου εισ άρκρον.
2. Εξαιρετικϊσ πλθν των εν τω προχπολογιςμϊ εγγεγραμμζνων πιςτϊςεων δι’ εκτζλεςιν ζργων,
περί ων το άρκρον 161 του δθμοτικοφ και κοινοτικοφ κϊδικοσ, επιτρζπεται θ μεταφορά πιςτϊςεων
ωσ εκπλθρωκζντοσ του ςκοποφ ι καταςτάντοσ ανεφίκτου προσ επαφξθςιν άλλθσ πιςτϊςεωσ
αναγεγραμμζνθσ εν τω προχπολογιςμϊ του αυτοφ ι άλλου κεφαλαίου ι προσ δθμιουργίαν
πιςτϊςεων δι’ εκτάκτουσ και επειγοφςασ ανάγκασ μθ προβλεπομζνασ εν τω προχπολογιςμϊ.
3. Η κατά μεταφοράν διάκεςισ των κατά τθν προθγουμζνθν παράγραφον πιςτϊςεων
πραγματοποιείται δι’ ειδικϊν αποφάςεων του δθμοτικοφ ςυμβουλίου εγκρινομζνων κατά τασ
διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάςεισ δζον να κατονομάηουν κεφάλαια και
άρκρα, προσ αφξθςιν των πιςτϊςεων των οποίων μεταφζρονται τα αναλαμβανόμενα ποςά ι να
κακορίηουν τα νζα κεφάλαια και άρκρα, άτινα δζον να δθμιουργθκοφν οςάκισ πρόκειται περί
απροόπτου δαπάνθσ.
4. Προσ πρόλθψιν ενδεχομζνθσ ανεπάρκειασ των πιςτϊςεων δι’ απροόπτουσ δαπάνασ αναγράφεται
εν τω προχπολογιςμϊ του διμου πίςτωςισ υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον “Αποκεματικόν” και
άρκρον υπό τον τίτλον “Ποςόν διακζςιμον προσ αναπλιρωςιν των πιςτϊςεων, αίτινεσ ικελον
ευρεκι εν ανεπαρκεία, ωσ και δι’ εκτάκτουσ και επειγοφςασ ανάγκασ μθ προβλεπομζνασ εν τω
προχπολογιςμϊ”
5. Δια τθν πλθρεςτζραν από πλευράσ λογιςτικισ τάξεωσ παρακολοφκθςιν και εμφάνιςιν τθσ
κινιςεωσ των δια μεταφοράσ πραγματοποιουμζνων κατά τθν παράγραφον 2 του παρόντοσ άρκρου
αυξομειϊςεων των πιςτϊςεων, θ μεταφορά τοφτων ενεργείται μζςω του εν τθ παραγράφω 4 του
παρόντοσ προβλεπομζνου Κεφαλαίου του προχπολογιςμοφ»
φμφωνα με τθν παράγραφο 5 του άρκρου 23 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Αϋ):
«5. τον Γενικό Γραμματζα τθσ Περιφζρειασ υποβάλλονται για ζλεγχο νομιμότθτασ οι αποφάςεισ
των δθμοτικϊν ι κοινοτικϊν ςυμβουλίων που αφοροφν αναμορφϊςεισ των προχπολογιςμϊν
των Ο.Σ.Α., ςυνοδευόμενεσ από τισ ειςθγιςεισ των αρμόδιων υπθρεςιϊν. Η προκεςμία του
δεφτερου εδαφίου τθσ παρ. 1 του άρκρου 149 του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων που κυρϊκθκε με
το άρκρο πρϊτο του ν. 3463/2006, ςτθν περίπτωςθ αυτι, ορίηεται ςε δζκα θμζρεσ. Σα αρμόδια
όργανα που ενεργοφν κατά παράβαςθ των διατάξεων του πρϊτου εδαφίου τθσ παροφςασ
παραγράφου υπζχουν, ανεξάρτθτα από τυχόν ποινικι ευκφνθ, πεικαρχικι και αςτικι ευκφνθ κατά
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τισ διατάξεισ των άρκρων 141, 142 και 143 του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων που κυρϊκθκε με το
άρκρο πρϊτο του ν. 3463/2006»
φμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ.: 28376/18.07.2012 ζγγραφο του Τπουργείου Εςωτερικϊν, θ
αναμόρφωςθ του προχπολογιςμοφ αποτελεί κατ’ ουςίαν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ με τθν οποία
ψθφίςτθκε αυτόσ. Άρα, για τθν ζκδοςθ τθσ τροποποιθτικισ του προχπολογιςμοφ απόφαςθσ,
απαιτείται θ τιρθςθ του ίδιου τφπου και διαδικαςίασ, όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία.
φμφωνα πάντα με το ίδιο ζγγραφο, με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 5 άρκρου 23 του Ν. 3536/2007, ο
νομοκζτθσ κζλει να ρυκμίςει ζνα επιμζρουσ ηιτθμα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γζνει ιςχφοντα
– και δθ τθν προκεςμία εντόσ τθσ οποίασ θ εποπτεφουςα αρχι ολοκλθρϊνει τον ζλεγχο
νομιμότθτασ τθσ απόφαςθσ αναμόρφωςθσ. Από τα προαναφερόμενα ςυνάγεται ότι, εκτόσ από τθν
ειςιγθςθ των αρμοδίων υπθρεςιϊν, απαιτείται και θ τιρθςθ του ίδιου τφπου και διαδικαςίασ,
όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία, για τον προχπολογιςμό.
τθν παρ. 4 άρκρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Αϋ) ορίηονται, μεταξφ άλλων, τα εξισ:
«4. Η εκτελεςτικι επιτροπι, ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τθσ που αφοροφν τθν προετοιμαςία
κατάρτιςθσ του προχπολογιςμοφ, κατακζτει το προςχζδιο αυτοφ ςτθν οικονομικι επιτροπι. Για τθ
ςφνταξθ του προςχεδίου, θ εκτελεςτικι επιτροπι ςυγκεντρϊνει και αξιολογεί τυχόν προτάςεισ των
υπθρεςιϊν του διμου, κακϊσ και τθσ επιτροπισ διαβοφλευςθσ, εφόςον αυτι υπάρχει. Εάν το
προςχζδιο δεν καταρτιςτεί ι δεν υποβλθκεί εμπρόκεςμα ςτθν οικονομικι επιτροπι, τότε
καταρτίηεται από αυτιν.
Η εκτελεςτικι επιτροπι και θ επιτροπι διαβοφλευςθσ διατυπϊνουν τθ γνϊμθ τουσ μόνο κατά το
ςτάδιο κατάρτιςθσ του προχπολογιςμοφ και δεν απαιτείται εκ νζου γνωμοδότθςι τουσ για όποιεσ
αναμορφϊςεισ του ακολουκιςουν»
Βάςει των ανωτζρω και ςφμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ.: 28376/18.07.2012 ζγγραφο του Τπουργείου
Εςωτερικϊν, εκτόσ των ρθτά εξαιρουμζνων διαδικαςιϊν τθσ διατφπωςθσ γνϊμθσ από τθν
εκτελεςτικι επιτροπι και τθν επιτροπι διαβοφλευςθσ, με το Ν. 4172/2013, οι υπόλοιπεσ ενζργειεσ
αναμόρφωςθσ του προχπολογιςμοφ ακολουκοφν τθν τιρθςθ του ίδιου τφπου και διαδικαςίασ με
τθν ψιφιςθ του προχπολογιςμοφ.
Επειδι ζχουν προκφψει επείγουςεσ ανάγκεσ, οι οποίεσ δεν είχαν προβλεφκεί ςτον προχπολογιςμό
του Διμου Ερμιονίδασ του τρζχοντοσ ζτουσ, παρίςταται ανάγκθ δθμιουργίασ πιςτϊςεων για τθν
κάλυψθ των αναγκϊν αυτϊν. Προκειμζνου να γίνει αυτό, πρζπει να προθγθκεί θ μεταφορά
πιςτϊςεων, από ςυγκεκριμζνουσ κ.α. του προχπολογιςμοφ του τρζχοντοσ ζτουσ ςτουσ οποίουσ
αυτζσ είναι εγγεγραμμζνεσ, ςτο αποκεματικό του Δθμοτικοφ προχπολογιςμοφ και ςτθ ςυνζχεια
μεταφορά από το αποκεματικό κεφάλαιο του Δθμοτικοφ προχπολογιςμοφ για τθ δθμιουργία νζων
πιςτϊςεων, ςφμφωνα με τθν ειςιγθςθ του Προϊςταμζνου τθσ Οικονομικισ Τπθρεςίασ.
Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ανωτζρω, υποβάλλεται προσ ψιφιςθ ςχζδιο αναμόρφωςθσ του
προχπολογιςμοφ και τροποποίθςθσ του τεχνικοφ προγράμματοσ του Διμου Ερμιονίδασ
οικονομικοφ ζτουσ 2018 ωσ εξισ:
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Δαπάνεσ
α/α

Κ.Α

Περιγραφή Κ.Α

Αιτιολογία

1 00-6492

Δικαςτικά ζξοδα και ζξοδα
εκτζλεςθσ δικαςτικϊν
αποφάςεων ι ςυμβιβαςτικϊν
πράξεων

2 00-6495001

Ειδικόσ λογαριαςμόσ
ανταποδοτικοφ χαρακτιρα
ειδικοφ τζλουσ ΑΠΕ αρ. 25 του
Ν. 3468/2006
Προμικεια ειδϊν
κακαριότθτασ και
ευπρεπιςμοφ
Τλικά ςυντιρθςθσ και
επιςκευισ λοιπϊν
εγκαταςτάςεων

Για τθν καταβολι
δικαςτικϊν εξόδων
και εξόδων εκτζλεςθσ
δικαςτικϊν
αποφάςεων ι
ςυμβιβαςτικϊν
πράξεων
Δθμιουργία νζου κ.α.

3 10-6634

4 10-6662

5 15-7135.004
6 30-6662.001

7 30-7333.007

8 35-6662.005

9 35-7135.001

10 35-7135.002

Αρχικό
ποςό
1.000,00

Ποςό
Μεταβολήσ
6.800,00

Σελικό
ποςό
7.800,00

0,00

60.000,00

60.000,00

Για τθν προμικεια
ειδϊν κακαριότθτασ
και ευπρεπιςμοφ
Για τθν προμικεια
υλικϊν ςυντιρθςθσ
και επιςκευισ λοιπϊν
εγκαταςτάςεων
Δθμιουργία νζου κ.α.

5.000,00

1.230,00

6.230,00

6.364,00

720,00

7.084,00

0,00

5.335,00

5.335,00

Για τθν προμικεια
υλικϊν ςυντιρθςθσ
και επιςκευισ
οδοςτρωμάτων
Δθμιουργία νζου κ.α.

5.000,00

1.800,00

6.800,00

0,00

74.400,00

74.400,00

Για τθν προμικεια
υλικϊν ςυντιρθςθσ
παιδικϊν χαρϊν

3.000,00

2.000,00

5.000,00

Προμικεια οργάνων παιδικϊν
χαρϊν

Για τθν προμικεια
οργάνων παιδικϊν
χαρϊν

3.000,00

2.000,00

5.000,00

Προμικεια κακιςτικϊν
πάγκων

Για τθν προμικεια
κακιςτικϊν πάγκων

2.000,00

13.020,00

15.020,00

φνολο
Μεταβολών

167.305,00

Προμικεια ράμπασ Ειδικοφ
Δθμοτικοφ χολείου
Τλικά ςυντιρθςθσ και
επιςκευισ οδοςτρωμάτων

Βελτίωςθ βατότθτασ
δθμοτικϊν – αγροτικϊν
δρόμων ςτισ Σ.Κ. Διδφμων,
Ηλιοκάςτρου, Θερμθςίασ –
Χρθματοδότθςθ ΑΠΕ
Προμικεια υλικϊν
ςυντιρθςθσ παιδικϊν χαρϊν
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Κατόπιν των ανωτζρω:
ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΘΑ ΠΑΡΟΤΙΑΖΕΙ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ
ΠΟΟ ΜΕΣΑΒΟΛΗ
ΣΕΛΙΚΟ ΠΟΟ
ΕΟΔΑ
8.899.516,47
0,00
8.899.516,47
ΕΞΟΔΑ
8.513.380,50
167.305,00
8.680.685,50
ΑΠΟΘΕΜΑΣΙΚΟ
386.135,97
167.305,00
218.830,97
Σο Δ. , μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
1.
2.
3.
4.
5.

Σθν ειςιγθςθ του Αντιδθμάρχου, κ. Ιωάννθ Αντωνόπουλου
Σθν παρ. 4 άρκρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Αϋ)
Σο υπ’ αρ. πρωτ.: 28376/18.07.2012 ζγγραφο του Τπουργείου Εςωτερικϊν
Σθν παρ. 5 του άρκρου 23 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Αϋ)
Σο άρκρο 8 του Β.Δ. 17-5/15.063.1959 (ΦΕΚ 114/59 Αϋ)
ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α. Εγκρίνει τθν αναμόρφωςθ του προχπολογιςμοφ και τθν τροποποίθςθ του τεχνικοφ
προγράμματοσ του Διμου Ερμιονίδασ οικονομικοφ ζτουσ 2018 ωσ εξισ:
Δαπάνεσ
α/α

Κ.Α

Περιγραφή Κ.Α

Αιτιολογία

1 00-6492

Δικαςτικά ζξοδα και ζξοδα
εκτζλεςθσ δικαςτικϊν
αποφάςεων ι ςυμβιβαςτικϊν
πράξεων

2 00-6495001

Ειδικόσ λογαριαςμόσ
ανταποδοτικοφ χαρακτιρα
ειδικοφ τζλουσ ΑΠΕ αρ. 25 του
Ν. 3468/2006
Προμικεια ειδϊν
κακαριότθτασ και
ευπρεπιςμοφ
Τλικά ςυντιρθςθσ και
επιςκευισ λοιπϊν
εγκαταςτάςεων

Για τθν καταβολι
δικαςτικϊν εξόδων
και εξόδων εκτζλεςθσ
δικαςτικϊν
αποφάςεων ι
ςυμβιβαςτικϊν
πράξεων
Δθμιουργία νζου κ.α.

3 10-6634

4 10-6662

5 15-7135.004
6 30-6662.001

Προμικεια ράμπασ Ειδικοφ
Δθμοτικοφ χολείου
Τλικά ςυντιρθςθσ και
επιςκευισ οδοςτρωμάτων

Αρχικό
ποςό
1.000,00

Ποςό
Μεταβολήσ
6.800,00

Σελικό
ποςό
7.800,00

0,00

60.000,00

60.000,00

Για τθν προμικεια
ειδϊν κακαριότθτασ
και ευπρεπιςμοφ
Για τθν προμικεια
υλικϊν ςυντιρθςθσ
και επιςκευισ λοιπϊν
εγκαταςτάςεων
Δθμιουργία νζου κ.α.

5.000,00

1.230,00

6.230,00

6.364,00

720,00

7.084,00

0,00

5.335,00

5.335,00

Για τθν προμικεια
υλικϊν ςυντιρθςθσ
και επιςκευισ
οδοςτρωμάτων

5.000,00

1.800,00

6.800,00
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ΑΔΑ: 605ΒΩΡΡ-Π17
7 30-7333.007

8 35-6662.005

9 35-7135.001

10 35-7135.002

Βελτίωςθ βατότθτασ
δθμοτικϊν – αγροτικϊν
δρόμων ςτισ Σ.Κ. Διδφμων,
Ηλιοκάςτρου, Θερμθςίασ –
Χρθματοδότθςθ ΑΠΕ
Προμικεια υλικϊν
ςυντιρθςθσ παιδικϊν χαρϊν

Δθμιουργία νζου κ.α.

0,00

74.400,00

74.400,00

Για τθν προμικεια
υλικϊν ςυντιρθςθσ
παιδικϊν χαρϊν

3.000,00

2.000,00

5.000,00

Προμικεια οργάνων παιδικϊν
χαρϊν

Για τθν προμικεια
οργάνων παιδικϊν
χαρϊν

3.000,00

2.000,00

5.000,00

Προμικεια κακιςτικϊν
πάγκων

Για τθν προμικεια
κακιςτικϊν πάγκων

2.000,00

13.020,00

15.020,00

φνολο
Μεταβολών

167.305,00

Κατόπιν των ανωτζρω:

ΕΟΔΑ
ΕΞΟΔΑ
ΑΠΟΘΕΜΑΣΙΚΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ
ΠΟΟ ΜΕΣΑΒΟΛΗ
8.899.516,47
0,00
8.513.380,50
167.305,00
386.135,97
167.305,00

ΣΕΛΙΚΟ ΠΟΟ
8.899.516,47
8.680.685,50
218.830,97

β. Η παροφςα απόφαςθ να διαβιβαςκεί ςτθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Ερμιονίδασ, κακϊσ
και ςτθν αρμόδια υπθρεςία τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου για ζλεγχο νομιμότθτασ.
Η παροφςα απόφαςθ ζλαβε αφξοντα αρικμό 128/2018
Αφοφ ςυντάχκθκε κι αναγνϊςκθκε αυτό το πρακτικό, υπογράφεται ωσ κατωτζρω:
Ο Πρόεδροσ: Δθμαράκθσ Αριςτείδθσ
Οι Δημοτικοί φμβουλοι: Αντωνόπουλοσ Ιωάννθσ, Ντοφβαλθσ Δθμιτριοσ, Φωςτίνθ – Πουλι
Καλλιόπθ, Πάλλθσ Ιωάννθσ, Μιτςου Κυριακι, Ροφςςθσ Ιωάννθσ, Αποςτόλου Παναγιϊτθσ, τρίγκουΦωςτίνθ Άννα, Γεωργόπουλοσ Ιωάννθσ, Λάμπρου Αναςτάςιοσ, Λυμπερόπουλοσ Κωνςταντίνοσ και
Δθμαράκθσ Ιωάννθσ.
Οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Σοπικών Κοινοτήτων: Ερμιόνθσ, κ. Χρ. Δάγκλθσ, Κρανιδίου κ. Ι.
Κοντοβράκθσ, Πορτοχελίου κ. Εμμ. Σριγκάκθσ, Διδφμων, κ. Κ. πανόσ, Ηλιοκάςτρου, κ. Αν. τάκθσ
και Κοιλάδασ κ. Π. Φλωρισ Παναγιϊτθσ

ΑΚΡΙΒΕ ΑΠΟΠΑΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..
ΔΗΜΑΡΑΚΗ ΑΡΙΣΕΙΔΗ
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