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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Της 28ης  Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 
την 16η Δεκεμβρίου 2022 

 

Σήμερα, 16 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30, στην Αίθουσα του 

ιστορικού Δημαρχείου στην Ιουλίδα Κέας, πραγματοποιήθηκε η 28η τακτική συνεδρίαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 6286/12-12-2022 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου, που επιδόθηκαν σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στη Δήμαρχο, σύμφωνα 

με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 
Επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών είναι 

παρόντα 12 μέλη.  
 

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                         ΑΠΟΝΤΕΣ    
1.Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας                  1.Στυλιανός Γκρέκας 
2.Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας             2.Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος 
3.Θεόδωρος Ι. Καμίλης                        3.Μουζάκη Αντ. Σώζα  
4.Δημήτριος Ν. Μουζάκης 4.Βασίλειος Στ.  Βαλεράς 
5.Αντώνιος Ν.Λουρής   5.Δήμητρα Αλ. Κορασίδη 
6.Στυλιανή Ε. Δεμένεγα  

7.Μαρία Μ. Πατηνιώτη   

8.Γεώργιος Χ. Βουτσινάς     

9.Εμμανουήλ Κ. Δεμένεγας     (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 
10.Νικόλαος Β. Δεμένεγας       

11.Αντώνιος Α. Πατηνιώτης      

12.Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη    

    

  

  

  

  
Στη συνεδρίαση παρούσα είναι η Δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου. 
Στη συνεδρίαση παρών είναι o Πρόεδρος της Κοινότητας Ιουλίδας κ. Γεώργιος Δεμένεγας 

ενώ η Πρόεδρος της Κοινότητας Κορησσίας κα. Βώσικα Νικολέτα απουσιάζει 
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα. Μαριάννα Μωραΐτη για την 

τήρηση του πρακτικού 
Δεν αποχώρησαν ούτε προσήλθαν δημοτικοί σύμβουλοι κατά τη διάρκεια της 

συνεδρίασης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
28ης τακτικής ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 16/12/2022 

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 6286/12-12-2022  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 
 

Θέμα 1ο: Έγκριση 7ης αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 του Δήμου 

Κέας. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας]  
 

Θέμα 2ο : Κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2022 για την 

κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των ΟΤΑ (Δ΄ κατανομή 2022). 

[Εισηγητής Δήμαρχος κα Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

Θέμα 3ο: Κατανομή πιστώσεων των ΚΑΠ  των δήμων του έτους 2022 για επισκευή 

και συντήρηση σχολικών κτιρίων των σχολείων των ΟΤΑ. [Εισηγητής Δήμαρχος κα 

Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

Θέμα 4ο: Παράταση μίσθωσης ακινήτου που εκμισθώνει ο Δήμος Κέας. [Εισηγητής 

Δήμαρχος κα Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
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Θέμα 1ο: Έγκριση 7ης αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 του Δήμου 

Κέας. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ.Τζουβάρας]  
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ελ. Τζουβάρα, ο οποίος 

εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι το τεχνικό πρόγραμμα του 

έτους 2022 που ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμ 104/2021 

απόφασή μας και αναμορφώθηκε με τις υπ΄αριθ. 22/2022, 45/2022 63/2022, 69/2022 

75/2022 & 79/2022 αποφάσεις μας, είναι απαραίτητο να αναμορφωθεί εκ νέου, 

προκειμένου να εντάξουμε στο τεχνικό πρόγραμμα νέες δαπάνες.  
Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η 7η αναμόρφωσή του, προκειμένου να 

συμπληρωθεί με νέα στοιχεία που προέκυψαν μετά την ψήφισή του και προτείνουμε την 

αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος ως εξής :  
1. Εγγραφή ΚΑ 61.7326.0001, «Κατασκευή γηπέδου 11Χ11 στη θέση προφήτης 

Ηλίας» ποσό 10.000,00 € (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ), σε συνέχεια της 46/2022 απόφασης της 

Ο.Ε.. 
2. Αύξηση ΚΑ 63.7312.0001, «Δίκτυα αποχέτευσης Κορησσίας και Βουρκαρίου 

Δήμου Κέας» από ποσό 0,00 € (ΕΣΠΑ), σε ποσό 84.126,45€  δηλ. αύξηση κατά 84.126,45 

€ (ΕΣΠΑ). 
3. Μείωση ΚΑ 63.7312.0003, «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δ. 

Κέας» από ποσό 290.000,00 € (ΕΣΠΑ), σε ποσό 205.873,55€  δηλ. μείωση κατά 84.126,45 

€ (ΕΣΠΑ). 
3. Μείωση ΚΑ 00.6737.0011, «Προγραμματική Σύμβαση για την ωρίμανση υποβολής 

πρότασης ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων στο πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ» από ποσό 

1.182,43 € (ΣΑΤΑ) και 1.315,00 € (ΣΑΤΑ ΝΕΑ), σε ποσό 0,00 € (ΣΑΤΑ) και 0,00 € (ΣΑΤΑ 

ΝΕΑ)  δηλ. μείωση κατά 2.497,43 € (ΕΣΠΑ) 
4. Δημιουργία ΚΑ …………., «Προγραμματική Σύμβαση για την ωρίμανση και 

αδειοδότηση του έργου, Βελτίωση βατότητας Αγροτικής Οδοποιίας Νήσου Κέας» από 

ποσό 1.182,43 € (ΣΑΤΑ) και 1.315,00 € (ΣΑΤΑ ΝΕΑ) 
 

Σε συνέχεια των παραπάνω το Τεχνικό Πρόγραμμα διαμορφώνεται ως επισυνάπτεται 

στην παρούσα. 
 

Ο  κ. Νικ. Δεμένεγας , επικεφαλής της μειοψηφίας λέει ότι είναι ακόμα μία 

τακτοποιητική αναμόρφωση και θα ψηφίσει ΠΑΡΩΝ 
Οι κ.κ. Ν. Δεμένεγας , Παρ. Γροσομανίδη και Αντ. Πατηνιώτης ψηφίζουν ΠΑΡΩΝ 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και την εισήγηση του 

Αντιδημάρχου  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(με 9 ψήφους “ΥΠΕΡ”, 3 ψήφους “ΠΑΡΩΝ” ) 
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Εγκρίνει την 7η αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 Δήμου Κέας ως 

αναφέρεται ανωτέρω και φαίνεται στον συνημμένο πίνακα τεχνικού προγράμματος που 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 102/2022 
 

 

 

Θέμα 2ο : Κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2022 για την 

κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων των ΟΤΑ (Δ΄ κατανομή 2022). 

[Εισηγητής Δήμαρχος κα Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, η οποία 

εισηγούμενη το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι, σύμφωνα με: 
1. Το άρθρο 267§2 του Ν. 3852/2010 «Μεταβατικές διατάξεις οικονομικής διαχείρισης 

Δήμων», 
2. Το άρθρο 113§6 του Ν. 1892/1990 «Θέματα υλικοτεχνικής υποδομής της 

εκπαίδευσης» και 
3. Σε εκτέλεση της με Αρ. Πρωτ.: 80596/30.11.2022 απόφασης του Υπουργού 

Εσωτερικών (Α∆Α: Ψ8ΛΘ46ΜΤΛ6-02Σ) κατανέμεται στο Δήμο Κέας το ποσό των 

10.560,00€, αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των 

σχολικών μονάδων Α’ θμιας και Β’ θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου 

Κέας έτους 2022. Στο ποσό αυτό γίνεται παρακράτηση 0,15% για το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.), δηλαδή ποσό ύψους 15,84€.  
Επομένως, το καθαρό ποσό επιχορήγησης των σχολείων ανέρχεται σε 10.544,16€.  
 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο: 
 

1.  Η  ανωτέρω επιχορήγηση, θα πιστωθεί στο Κ.Α. εσόδου 4311.0001 του 

προϋπολογισμού του έτους 2022 
2.  Να εγκρίνει την κατανομή αυτής κατά τον πίνακα που ακολουθεί και να ψηφίσει 

πίστωση του ποσού των 10.560,00€, (μειωμένου κατά 0,15% για δικαιώματα Τ.Π.Δ., 

δηλαδή ποσού 15,84€) σε βάρος της εγγεγραμμένης στο δημοτικό προϋπολογισμό του έτους 

2022 με Κ.Α. 00.6711.0005 
3.  Να αποφασίσει ότι τα χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν στο όνομα των Ενιαίων 

Σχολικών Επιτροπών του Δήμου 

4. Για το λόγο αυτό και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 17/2022 σχετική απόφαση της 

Δ.Ε.Π. εισηγούμαστε την κατανομή του ανωτέρω ποσού ως εξής: 

Σχολική Επιτροπή Ποσό επιχορήγησης Αιτιολογία 

Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας Εκπ/σης 
7.908,12€ Λειτουργικές δαπάνες σχολείων 

(Δ΄ κατανομή) 
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Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας Εκπ/σης 
2.636,04€ Λειτουργικές δαπάνες σχολείων 

(Δ΄ κατανομή) 

ΣΥΝΟΛΟ 10.544,16€ 
Λειτουργικές δαπάνες 

σχολείων (Δ΄ κατανομή) 

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις και την εισήγηση 

της Δημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την αποδοχή της επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των 

σχολείων των ΟΤΑ που θα πιστωθεί στο Κ.Α. εσόδου 4311.0001 του προϋπολογισμού του 

έτους 2022. 
Εγκρίνει την κατανομή αυτής κατά τον πίνακα που ακολουθεί και πίστωση του ποσού 

των 10.560,00€, (μειωμένου κατά 0,15% για δικαιώματα Τ.Π.Δ., δηλαδή ποσού 15,84€) σε 

βάρος της εγγεγραμμένης στο δημοτικό προϋπολογισμό του έτους 2022 με Κ.Α. 

00.6711.0005 ως εξής: 

Σχολική Επιτροπή Ποσό επιχορήγησης Αιτιολογία 

Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας Εκπ/σης 
7.908,12€ Λειτουργικές δαπάνες σχολείων 

(Δ’  κατανομή) 

Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας Εκπ/σης 
2.636,04€ Λειτουργικές δαπάνες σχολείων 

(Δ΄ κατανομή) 

ΣΥΝΟΛΟ 10.544,16€ 
Λειτουργικές δαπάνες 

σχολείων (Δ΄ κατανομή) 

 

Τα χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν στο όνομα των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών 

του Δήμου. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 103/2022. 
 

 

 

 

Θέμα 3ο: Κατανομή πιστώσεων των ΚΑΠ  των δήμων του έτους 2022 για επισκευή 

και συντήρηση σχολικών κτιρίων των σχολείων των ΟΤΑ. [Εισηγητής Δήμαρχος κα 

Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
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Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στην Δήμαρχο κα.Ειρήνη Βελισσαροπούλου, η 

οποία εισηγούμενη το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, σύμφωνα με το 

άρθρο 267§2 του Ν. 3852/2010 «Μεταβατικές διατάξεις οικονομικής διαχείρισης Δήμων», 

το άρθρο 113§6 του Ν. 1892/1990 «Θέματα υλικοτεχνικής υποδομής της εκπαίδευσης» και 

το υπ’ αριθμ. 58203/07.07.2021 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με το 

οποίο μας γνωστοποιείται ότι, σε εκτέλεση της αριθμ. 45692/08.07.2022 απόφασης του 

ΥΠΕΣ  (ΑΔΑ: ΨΠ7Γ46ΜΤΛ6-1ΑΖ), κατανέμεται στο Δήμο μας το ποσό των 8.700,00€ 

για την συντήρηση και επισκευή των κτιρίων των σχολικών μονάδων Α’θμιας και Β’θμιας 

Εκπαίδευσης έτους 2022. 
Στο προαναφερόμενο ποσό γίνεται παρακράτηση για το Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων (Τ.Π.Δ.), ύψους 0,15%, δηλαδή ποσό ύψους 13,05€. Επομένως το καθαρό ποσό 

ανέρχεται σε 8.686,95€.  
Η ανωτέρω επιχορήγηση, έχει πιστωθεί στον ΚΑΕ εσόδου 1312.0001 του 

προϋπολογισμού του έτους 2022. 
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να: 

α) εγκρίνει την κατανομή αυτής κατά τον πίνακα που ακολουθεί και να ψηφίσει πίστωση 

του ποσού των 8.700,00€, (μειωμένου κατά 0,15% για δικαιώματα Τ.Π.Δ., δηλαδή ποσού 

13,05€) σε βάρος της εγγεγραμμένης στο δημοτικό προϋπολογισμό του έτους 2022 με 

ΚΑΕ εξόδου 00.6711.0005 
β) αποφασίσει ότι τα χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν στο όνομα των Ενιαίων Σχολικών 

Επιτροπών του Δήμου. 
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του ΥΠΕΣ, το ποσό που 

αποδίδεται, πρέπει να διατεθεί αποκλειστικά και μόνο για τη συντήρηση και επισκευή των 

σχολικών κτιρίων των μονάδων Α’ θμιας & Β’ θμιας Εκπ/σης του Δήμου Κέας. 
Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 16/2022 σχετική απόφαση της Δ.Ε.Π. εισηγούμαστε την 

κατανομή του ανωτέρω ποσού ως εξής: 
 

 

Σχολική Επιτροπή Ποσό Επιχορήγησης Αιτιολογία 
ΕΣΕ Α’ βάθμιας Εκπ/σης 6.515,20€ Επισκευή και συντήρηση 

σχολικών κτιρίων 
ΕΣΕ Β’ βάθμιας Εκπ/σης 2.171,75€ Επισκευή και συντήρηση 

σχολικών κτιρίων 
ΣΥΝΟΛΟ 8.686,95€ Επισκευή και συντήρηση 

σχολικών κτιρίων 
 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τα 

ανωτέρω 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την κατανομή του ποσού των 8.700,00€, (μειωμένου κατά 0,15% για 

δικαιώματα Τ.Π.Δ., δηλαδή ποσού 13,05€) σε βάρος της εγγεγραμμένης στο δημοτικό 

προϋπολογισμό του έτους 2022 με ΚΑΕ εξόδου 00.6711.0005 ως εξής: 
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Σχολική Επιτροπή Ποσό επιχορήγησης Αιτιολογία 

Ε.Σ.Ε. Α’ θμιας Εκπ/σης 
6.515,20€ Επισκευή και συντήρηση 

σχολικών κτιρίων 

Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας Εκπ/σης 
2.171,75€ Επισκευή και συντήρηση 

σχολικών κτιρίων 

ΣΥΝΟΛΟ 8.686,95€ Επισκευή και συντήρηση 

σχολικών κτιρίων 
 

Τα χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν στο όνομα των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών του 

Δήμου. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 104/2022 
 

 

 

Θέμα 4ο: Παράταση μίσθωσης ακινήτου που μισθώνει ο Δήμος Κέας. [Εισηγητής 

Δήμαρχος κα Ειρ. Βελισσαροπούλου] 
 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, η 

οποία εισηγούμενη το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, ο Δήμος Κέας, 

κατόπιν του υπ’αριθμ.102/9-1-2020 Συμφωνητικού Μίσθωσης Ακινήτου, μισθώνει 

ακίνητο στην Κορησσία, από τους Παούρη Νικολ. Απόστολο και Παούρη Νικολ Ιωάννη, 

για χρήση ως χώρου στάθμευσης (Parking). 
Η διάρκεια της μίσθωσης λήγει την 31/12/2022 και σύμφωνα με τους όρους της 

διακήρυξης η διάρκεια της μίσθωσης δύναται να παραταθεί μετά από απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου και συμφωνία του ιδιοκτήτη. 
Με το από 30/9/2022 (αρ. πρωτ: 5038/3-10-2022) μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, οι κ.κ. Παούρης Απόστολος και Παούρης Ιωάννης , μας δήλωσαν την 

πρόθεσή τους για παράταση της μίσθωσης για ένα ακόμη έτος, ήτοι έως τις 31/12/2023. 
Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η παράταση της εν λόγω μίσθωσης ακινήτου για 

ένα έτος , μέχρι την 31/12/2023, με τους ίδιου όρους. 
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την παράταση της μίσθωσης και να 

εξουσιοδοτήσει την κ. Δήμαρχο για την υπογραφή του νέου συμφωνητικού. 
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.6231.0001 με τίτλο «Μίσθωμα χώρων 

στάθμευσης αυτοκινήτων (συνεχ 2019)» του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού 

οικ. έτους 2023 του Δήμου, στον οποίο θα εγγραφεί η σχετική πίστωση.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα 

ανωτέρω, τις διατάξεις του Α.Κ.,του Κ.Δ.Κ. και την εισήγηση της Δημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την παράταση της μίσθωσης ακινήτου στην Κορησσία, που μισθώνει ο 

Δήμος από τους Παούρη Νικολ. Απόστολο και Παούρη Νικολ Ιωάννη, για χρήση ως 

χώρου στάθμευσης (Parking), για ένα έτος ήτοι έως 31/12/2023, με τους ίδιους όρους. 
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.6231.0001 με τίτλο «Μίσθωμα χώρων 
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στάθμευσης αυτοκινήτων (συνεχ 2019)» του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού 

οικ. έτους 2023 του Δήμου, στον οποίο θα εγγραφεί η σχετική πίστωση.  
 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 105/2022 
 

 

 

 

  
Λύεται η συνεδρίαση 
 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                  Τα Μέλη  
 

 Θεόδωρος Ι. Καμίλης                                        
Δημήτριος Ν. Μουζάκης                   

 
Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας         

 
Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας                            

 
Εμμανουήλ Κ. Δεμένεγας                  

 
Αντώνιος Ν.Λουρής                           

 
Μαρία Μ. Πατηνιώτη                        

 
Γεώργιος Χ. Βουτσινάς                     

 
Στυλιανή Ε. Δεμένεγα                        

 
Νικόλαος Β. Δεμένεγας                    

 
Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη             

 
Αντώνιος Α. Πατηνιώτης                  

 
Μουζάκη Αντ. Σώζα                           

 
Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος                 

 
Στυλιανός Γ. Γκρέκας                          

 
Δήμητρα Αλ. Κορασίδη                    

 
Βασίλειος Στ.  Βαλεράς                      


