ΑΔΑ: Β45ΧΩΚ9-ΤΓΘ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ
ΑΠΟΠΑΜΑ

Από ην πξαθηηθό ηεο 22/2012 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Αξηζ. Απόθαζεο 357/2012
«Πεξί εγθξίζεσο ησλ όξσλ ύκβαζεο Γηαδεκνηηθήο πλεξγαζίαο, κεηαμύ ηνπ Γήκνπ
Μνλεκβαζηάο θαη ηνπ Γήκνπ Διαθνλήζνπ γηα ηελ παξνρή Σερληθώλ Τπεξεζηώλ πξνο
ην Γήκν Διαθνλήζνπ».
ηνπο Μνιάνπο ζήκεξα ζηηο είθνζη κία (21) ηνπ κελφο Ννεκβξίνπ 2012, εκέξα ηεο
εβδνκάδνο Σεηάξηε θαη ψξα 17,30, ζπλήιζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζε
ηαθηηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ
Μνλεκβαζηάο, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ 22/16-11-2012 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε
νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ ζε ζχλνιν είθνζη επηά (27) κειψλ
βξέζεθαλ παξφληα ηα είθνζη ηξία (23) δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1.
Αβδνχινο πχξνο
Πξφεδξνο Γ.. 1.
Λχξαο Υαξάιακπνο
2.
Σζάθνο Πέηξνο
Αληηπξφεδξνο Γ.. 2.
Μαξνχζεο Υαξάιακπνο
3.
Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο Γξακκαηέαο Γ.. 3.
Μηραιφπνπινο Μηραήι
4.
Βνπλειάθεο Γεψξγηνο
Αληηδήκαξρνο
4.
Κξππσηφο Παλαγηψηεο
5.
Κνιιηάθνο Ισάλλεο
Αληηδήκαξρνο
6.
Κνπηζνληθνιήο Υαξάι.
Αληηδήκαξρνο
7.
Πεηξάθεο Υξήζηνο
Αληηδήκαξρνο
8.
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Π. Αληηδήκαξρνο
9.
νπξιάο Ισάλλεο
Αληηδήκαξρνο
10. Αιεηθέξε Παλαγηψηα
11. Ιαηξφπνπινο Γεκήηξηνο
12. Καινγεξίλεο Ηιίαο
13. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
14. ηαζάθεο Παλαγηψηεο
15. Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα
16. Μαζηνξφπνπινο Νεθηάξηνο
17. Νηθνιηλάθνο Παλαγηψηεο
18. Παπαδάθεο Γεψξγηνο
19. Υαξακήο Αληψληνο
20. Υξηζηάθνο ηαχξνο
21. Σζάθνο Κσλ/λνο
22. Μέληεο Γεψξγηνο
23. Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο
Η πλεδξίαζε έγηλε παξφληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ηξαθιή Σξηρείιε.
Απφ ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ
εθπξνζψπσλ ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Κνληνζηαζάθνο Δπζχκηνο ηεο Γ.Κ.
Μνιάσλ, σηήξαιεο Υξήζηνο Γ.Κ. Νεάπνιεο, Φπρνγπηφο Ισάλλεο Σ.Κ. Αγγειψλαο, Σδάθαο
Γεψξγηνο Σ.Κ. Διαίαο, Σδεξεθφο Αλάξγπξνο Σ.Κ. Κάησ Καζηαληάο, Ρακάθεο Κσλ/λνο Σ.Κ.
Κνπιεληίσλ, θαξκνχηζνο Παλαγηψηεο Σ.Κ. Μεηακφξθσζεο, Υνπζάθνο Γεκήηξηνο Σ.Κ.
Μνλεκβαζίαο, Υξηζηνθνξάθεο Παλαγηψηεο Σ.Κ. Ννκίσλ, Καξνχλεο Μηραήι Σ.Κ. Παθίσλ.
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ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θ. Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ.
Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 5νπ ζέκαηνο απνρψξεζε ν θ. Ιαηξφπνπινο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ςεθνθνξίαο ηνπ 14νπ ζέκαηνο απνρψξεζε ν θ. Μαζηνξφπνπινο θαη κεηά ηε ζπδήηεζε 19νπ
ζέκαηνο απνρψξεζε ν θ. Υαξακήο.
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εηζεγνχκελνο ην 14ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο
έδσζε ην ιφγν ζηνλ αληηδήκαξρν θ. Γ. Βνπλειάθε, ν νπνίνο είπε ηα εμήο:
Ο Γήκνο Διαθνλήζνπ κε ηελ αξηζ. 65/2012 απφθαζή ηνπ, αηηείηαη ηελ άκεζε ππνζηήξημε
γηα παξνρή ηερληθψλ ππεξεζηψλ θαη εηζεγνχκαη ηε ζχλαςε Γηαδεκνηηθήο πλεξγαζίαο.
Ο θ. Μαζηνξφπνπινο εθθξάδνληαο ηελ άπνςε φιεο ηεο παξάηαμήο ηνπ, δειψλεη φηη είλαη
ζεηηθνί ζην αίηεκα, αιιά πξνηείλεη ηελ αλαβνιή ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο, γηα λα γίλεη θαιχηεξε
πξνεηνηκαζία.
Ο θ. Κσλ/λνο Σζάθνο ζπκθσλεί κε ην αίηεκα ηεο Διαθνλήζνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε λα
παξνπζηαζηεί ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ν Γήκαξρνο ή ν Αληηδήκαξρνο ηεο Διαθνλήζνπ.
Ο θ. Γήκαξρνο εθθξάδεη ηελ άπνςε φηη πξέπεη λα ζπδεηεζεί ην ζέκα θαη λα ιάβνπκε
ζρεηηθή απφθαζε ζχκθσλα κε ην ζρέδην πνπ ηεζεί ππφςε θαη κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ
γίλεη θαη πξνηείλεη ην θφζηνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, πνπ ζα θαηαβάιεη ν Γήκνο
Διαθνλήζνπ, λα αλέιζεη ζηα 10.000,00 €.
Σν ζέκα ηίζεηαη ζε ςεθνθνξία θαηά ηελ νπνία, νη θ.θ. Μαζηνξφπνπινο, Υξηζηάθνο, Κσλ.
Σζάθνο, Νηθνιηλάθνο, Υαξακήο, Π. Σζάθνο ςήθηζαλ ππέξ ηεο αλαβνιήο ηεο ζπδήηεζεο ηνπ
ζέκαηνο, ελψ νη θ.θ. Αβδνχινο, Πξηθηάθε, νπξιάο, Κνπηζνληθνιήο, ηαζάθεο, ππξηδάθνο,
Βνπλειάθεο, Πεηξάθεο, Αιεηθέξε, Καινγεξίλεο, Σζαθαηίλνπ, Μαπξνκηράιεο, Γεκεηξφπνπινο,
ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο.
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ έιαβε ππφςε ηα αλσηέξσ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 222 ηνπ
ΓΚΚ θαη ησλ άξζξσλ 65, 94, 95, 99 θαη 206 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε,
φπσο ιεπηνκεξψο έρεη θαηαγξαθεί ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά:

Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία

Σε ζχλαςε ζχκβαζεο Γηαδεκνηηθήο πλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο θαη ηνπ
Γήκνπ Διαθνλήζνπ γηα ηελ παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο ζην Γήκν Διαθνλήζνπ, νη φξνη ηεο
νπνίαο έρνπλ σο εμήο:
ΤΜΒΑΗ
ΓΙΑΓΗΜΟΣΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ
(Άξζξν 222 Ν. 3463/2006 Γ.Κ.Κ. θαη 99 θαη 206 Ν. 3852/2010)
ηνπο Μνιάνπο Λαθσλίαο ζήκεξα ……… 2012, νη αθφινπζνη ζπκβαιιφκελνη:
1. Ο Γήκνο Μνλεκβαζίαο πνπ εδξεχεη ζηνπο Μνιάνπο Λαθσλίαο θαη εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ
Γήκαξρν θ. Σξηρείιε Ηξαθιή, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 357/2012 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ.
2. Ο Γήκνο Διαθνλήζνπ πνπ εδξεχεη ζηελ Διαθφλεζν Λαθσλίαο θαη εθπξνζσπείηαη απφ
ηνλ Γήκαξρν θ. Φαξνκκάηε Παλαγηψηε, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. ……/2012 απφθαζε ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ιακβάλνληαο ππφςε:
α) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 222 Ν. 3463/2006 (Γ.Κ.Κ.)
β) Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 94, 95, 99, 206 ηνπ Ν. 3852/2010.
πκθσλνχλ, ζπλνκνινγνχλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθφινπζα:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
θνπφο ηεο ζχκβαζεο απηήο είλαη ε παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο ζην Γήκν Διαθνλήζνπ
ζχκθσλα κε ην άξζξν 99 ηνπ Ν. 3852/2010.
Άξζξν 1
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ (ΚΟΠΟ)
Με ηε ζχκβαζε απηή ν Γήκνο Μνλεκβαζίαο αλαιακβάλεη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε-ηερληθέο
ππεξεζίεο (θαη πνιενδνκηθέο φπσο παξέρνληαη έσο ζήκεξα) ηνπ Γήκνπ Διαθνλήζνπ, ιφγσ ηνπ
φηη δε δηαζέηεη ηελ αλαγθαία πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ γηα ηελ
άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ κεηαβηβάζηεθαλ κε ην Ν. 3852/2010 κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο
θαη πξνυπνζέζεηο.
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Άξζξν 2
ΣΡΟΠΟ ΑΚΗΗ
Η ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ Γήκνπ Διαθνλήζνπ ζα γίλεηαη απφ ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ
Μνλεκβαζίαο πνπ βξίζθεηαη ζηνπο Μνιάνπο.
Οη ππάιιεινη ζα κεηαβαίλνπλ ζηελ Διαθφλεζν, κφλν φηαλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην απφ
ηελ ππεξεζία θαη φηαλ νη αλάγθεο πνπ ζα πξνθχπηνπλ δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε άιιν
ηξφπν (π.ρ. ζχληαμε κειεηψλ, επίβιεςε έξγσλ, θιπ).
πγθεθξηκέλα ν Γήκνο Μνλεκβαζίαο αλαιακβάλεη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ Γήκνπ
Διαθνλήζνπ:
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ
1) Δθπφλεζε ησλ αλαγθαίσλ κειεηψλ γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ, θηι. χληαμε ηεπρψλ
αλάζεζεο γηα κειέηεο πνπ αδπλαηεί λα ζπληάμεη ε ππεξεζία. χληαμε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ
εμεηδηθεπκέλσλ πξνκεζεηψλ πνπ ρξήδνπλ ηερληθήο πεξηγξαθήο. Δπίβιεςε γηα ηελ θαιή εθπφλεζε
ησλ κειεηψλ.
2) χληαμε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνζδηνξηζκφο ησλ αλαγθψλ θάζε έξγνπ ζε
πιηθά, εξγαιεία, ηερληθφ εμνπιηζκφ, αλζξψπηλν δπλακηθφ θιπ. θαη εηζήγεζε ηεο κεζνδνινγίαο
εθηέιεζεο θάζε έξγνπ (κε απηεπηζηαζία ή κε αλάζεζε ζε ηξίηνπο). χληαμε ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ πξνκεζεηψλ.
3) Δπίβιεςε ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ πνπ εθηεινχληαη κε απηεπηζηαζία.
4) Δπίβιεςε ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ πνπ αλαηίζεληαη ζε ηξίηνπο. Γηελέξγεηα
επηκεηξήζεσλ εξγαζηψλ θαη έιεγρν ησλ πηζηνπνηήζεσλ εξγαζηψλ πνπ ππνβάιινληαη απφ ηξίηνπο.
5) Μέξηκλα γηα ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο ησλ έξγσλ πνπ εθηεινχληαη απφ ηξίηνπο.
6) Σήξεζε ηερληθψλ αξρείσλ κε αλαιπηηθά ζηνηρεία ησλ έξγσλ πνπ εθηεινχληαη
(αλαιψζεηο πιηθψλ, απαζρφιεζε ηερληθνχ πξνζσπηθνχ, απαζρφιεζε ηερληθνχ εμνπιηζκνχ,
ζηνηρεία θφζηνπο θιπ) θαη αληίζηνηρα αξρεία κειεηψλ θαη ζρεδίσλ (θάθεινη ησλ έξγσλ).
7) Δλεκέξσζε ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Διαθνλήζνπ γηα ηελ πξφνδν ηεο πινπνίεζεο
ησλ έξγσλ-κειεηψλ.
Άξζξν 3
ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
πκθσλείηαη φηη ην πξνζσπηθφ πνπ πξφθεηηαη λα απαζρνιεζεί γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο απηήο ζα δηαηεζεί απφ ην Γήκν Μνλεκβαζίαο.
Άξζξν 4
ΓΙΑΘΔΗ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ
Ο Γήκνο Μνλεκβαζίαο ζα δηαζέζεη ηνλ κεραλνινγηθφ ηνπ εμνπιηζκφ φπνπ απηφ θξίλεηαη
απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν αληηθεηκεληθφο ζθνπφο πνπ απνξξέεη απφ ηελ παξνχζα
ζχκβαζε.
Άξζξν 5
ΓΙΑΡΚΔΙΑ
Η ηζρχο ηεο ζχκβαζεο απηήο αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ησλ ζπκβαιινκέλσλ θαη δηαξθεί
κέρξη 31-12-2013.
Η ζχκβαζε ζα παξαηείλεηαη ζησπεξά εθφζνλ δελ θαηαγγειζεί απφ ηα κέξε.
Άξζξν 6
ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ
Όζν δηαξθεί ε ζχκβαζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ παξφληνο ζπκθψλνπ, πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ νη αλαθεξφκελεο ζην άξζξν 2 εξγαζίεο.
Άξζξν 7
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ
Σν ζπλνιηθφ θφζηνο γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο απηήο, ζα
θαηαβάιιεηαη απφ ην Γήκν Διαθνλήζνπ θαη ζα αθνξά ζε:
1. Λεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δέθα
ρηιηάδσλ επξψ (10.000,00 €) εηεζίσο, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο.
2. Οπνηεζδήπνηε δαπάλεο, πνπ αθνξνχλ ζε: α) κεηαθίλεζε, β) δηακνλή, 3) δηαηξνθή, 4)
ππεξσξίεο ησλ ππαιιήισλ, πνπ ζα απαηηεζεί λα απαζρνιεζνχλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ.
Σν πνζφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ πξνέξρεηαη απφ ηαθηηθά έζνδα
ηνπ Γήκνπ Διαθνλήζνπ ην νπνίν ζα θαηαβιεζεί θαηά ην ήκηζπ κε ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο
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ζχκβαζεο, ην δε ππφινηπν κε ηελ πάξνδν ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ. Οη δαπάλεο κεηαθίλεζεο,
δηακνλήο, δηαηξνθήο, ππεξσξηψλ ππαιιήισλ ζα θαηαβάιινληαη κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο.
Η θαηαβνιή ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξεκαηηθφ έληαικα πνπ ζα
εθδνζεί ππέξ ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο.
ην ρξεκαηηθφ έληαικα ζα επηζπλάπηεηαη βεβαίσζε θαιή εθηέιεζεο, ππνγξαθφκελε απφ
έλα Γεκνηηθφ χκβνπιν ηνπ θάζε ζπκβαιιφκελνπ Γήκνπ, νη νπνίνη νξίδνληαη κε απφθαζε ησλ
Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ.
Άξζξν 8
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΜΒΑΗ
Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ θαη
πξνυπνζέζεσλ ηεο ζχκβαζεο απηήο, ηα ζπκβαιιφκελα κέιε νξίδνπλ Δπηηξνπή, πνπ απνηειείηαη
απφ ηα παξαθάησ κέιε:
1.
Σνλ εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο, αξκφδην Αληηδήκαξρν γηα ηε Γ/λζε
Σερληθψλ Τπεξεζηψλ.
2.
Σνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο. θ.
Γεψξγην Μαδαξάθε.
3.
Σελ Πξντζηάκελε ηνπ Σκήκαηνο Σερληθψλ Έξγσλ θαη Μειεηψλ ηνπ Γήκνπ
Μνλεκβαζίαο, θα νθία Παηζά.
4.
Σνλ εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ Διαθνλήζνπ, θ. Παλαγηψηε Φαξνκκάηε, Γήκαξρν
Διαθνλήζνπ.
5.
Σν Γεκνηηθφ χκβνπιν ηνπ Γήκνπ Διαθνλήζνπ, θ. ηαχξν Αξψλε.
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ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ
Ρεηά ζπκθσλείηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ εθπιεξεί ή
εθπιεξεί πιεκκειψο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ην έηεξν κπνξεί λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε.
Απηά ζπκθψλεζαλ, ζπλνκνιφγεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ νη ζπκβαιιφκελνη θαη πξνο
απφδεημή ηνπο ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζχκβαζε, πνπ αθνχ δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε απφ
απηνχο, ππνγξάθεθε ζε δχν (2) αληίηππα, έιαβε δε θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο απφ έλα.
ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ ΦΟΡΔΙ
Ο Γήκαξρνο Μνλεκβαζίαο
Ο Γήκαξρνο Διαθνλήζνπ
Ηξαθιήο Σξηρείιεο
Παλαγηψηεο Φαξνκκάηεο
Οη θ.θ. Υξηζηάθνο, Παπαδάθεο, Νηθνιηλάθνο, Π. Σζάθνο ςεθίδνπλ ΠΑΡΧΝ.
Ο θ. Υαξακήο ςεθίδεη αξλεηηθά, δηφηη ν Γήκνο Διαθνλήζνπ δελ έρεη πιεξψζεη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ηε ζχκβαζε ηεο ηακεηαθήο ππνζηήξημεο.
Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 357/2012.
Αθνχ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο πην θάησ.
Ο Πξφεδξνο
Ο Γξακκαηέαο
Σα Μέιε
Αβδνχινο πχξνο
Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο Σζάθνο Πέηξνο Αληηπξφεδξνο Γ..
Βνπλειάθεο Γεψξγηνο Αληηδήκαξρνο
Κνιιηάθνο Ισάλλεο Αληηδήκαξρνο
Κνπηζνληθνιήο
Υαξάιακπνο

Αληηδήκαξρνο

Πεηξάθεο Υξήζηνο Αληηδήκαξρνο
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ
Παλ.

Αληηδήκαξρνο

νπξιάο Ισάλλεο Αληηδήκαξρνο
Αιεηθέξε Παλαγηψηα
Καινγεξίλεο Ηιίαο
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
ηαζάθεο Παλαγηψηεο
Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα
Νηθνιηλάθνο Παλαγηψηεο
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Αθξηβέο Απφζπαζκα
Η Δηδηθή Γξακκαηέαο

Παπαδάθεο Γεψξγηνο
Υαξακήο Αληψληνο
Υξηζηάθνο ηαχξνο
Σζάθνο Κσλζηαληίλνο
Μέληεο Γεψξγηνο
Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο

Παπαδάθε Δπγελία
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