ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚ9-857

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ
ΑΠΟΠΑΜΑ

Από ηο ππακηικό ηηρ 4/2013 ζςνεδπίαζηρ ηος Γημοηικού ςμβοςλίος.
Απιθ. Απόθαζηρ 20/2013
«Πεπί ιδπύζεωρ Κοινωνικού Πανηοπωλείος ζηο Γήμο Μονεμβαζίαρ».
Σηνπο Μνιάνπο ζήκεξα ζηηο επηά (07) ηνπ κελόο Φεβξνπαξίνπ 2013, εκέξα ηεο
εβδνκάδνο Πέκπηε θαη ώξα 17,00, ζπλήιζε ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζε
ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ
Μνλεκβαζηάο, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό 4/01-02-2013 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε
νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν είθνζη επηά (27) κειώλ
βξέζεθαλ παξόληα ηα είθνζη ηξία (23) δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1.
Αβδνύινο Σπύξνο
Πξόεδξνο Γ.Σ. 1.
Σππξηδάθνο Βαζίιεηνο
2.
Μηραιόπνπινο Μηραήι Αληηπξόεδξνο Γ.Σ. 2.
Φαξακήο Αληώληνο
3.
Φξηζηάθνο Σηαύξνο
Γξακκαηέαο Γ.Σ. 3.
Μέληεο Γεώξγηνο
4.
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο
Αληηδήκαξρνο
4.
Κξππσηόο Παλαγηώηεο
5.
Καινγεξίλεο Ηιίαο
Αληηδήκαξρνο
6.
Κνπηζνληθνιήο Φαξάι.
Αληηδήκαξρνο
7.
Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο
Αληηδήκαξρνο
8.
Πξηθηάθε-Φ’’γξεγνξίνπ Π. Αληηδήκαξρνο
9.
Σνπξιάο Ισάλλεο
Αληηδήκαξρνο
10. Αιεηθέξε Παλαγηώηα
11. Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
12. Κνιιηάθνο Ισάλλεο
13. Λύξαο Φαξάιακπνο
14. Μαξνύζεο Φαξάιακπνο
15. Πεηξάθεο Φξήζηνο
16. Σηαζάθεο Παλαγηώηεο
17. Τζαθαηίλνπ Καηεξίλα
18. Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο
19. Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο
20. Παπαδάθεο Γεώξγηνο
21. Τζάθνο Πέηξνο
22. Τζάθνο Κσλ/λνο
23. Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο
Η Σπλεδξίαζε έγηλε παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ηξαθιή Τξηρείιε.
Από ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ, ησλ Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ
εθπξνζώπσλ ησλ Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Κνληνζηαζάθνο Δπζύκηνο ηεο Γ.Κ.
Μνιάσλ, Χπρνγπηόο Ισάλλεο Τ.Κ. Αγγειώλαο, Σθάγθνο Ισάλλεο Τ.Κ. Αγίνπ Ισάλλνπ, Τδάθαο
Γεώξγηνο Τ.Κ. Διαίαο, Βαξβαξέζζνο Γεώξγηνο Τ.Κ. Λαρίνπ, Αξηηληόο Παλαγηώηεο Τ.Κ. Ληξώλ,
Φνπζάθνο Γεκήηξηνο Τ.Κ. Μνλεκβαζίαο, Φξηζηνθνξάθεο Παλαγηώηεο Τ.Κ. Ννκίσλ, Καξνύλεο
Μηραήι Τ.Κ. Παθίσλ, Καινγεξάθνο Γεκήηξηνο Τ.Κ. Παληαλάζζεο, Κιεξνλόκνο Κσλ/λνο Τ.Κ.
Ταιάλησλ.
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Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θ. Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ έθηνπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν θ. Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο.
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην πξώην (1ν) ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο έδσζε ην ιόγν ζηνλ αληηδήκαξρν θ. Μαπξνκηράιε Κσλ., ν νπνίνο είπε ηα εμήο:
H ειιεληθή θνηλσλία βηώλεη ηηο επηπηώζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο
θαζεκεξηλήο πξνζσπηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο. Η απώιεηα ηεο εξγαζίαο θαη ε αλαζθάιεηα
απνηεινύλ πξόζθνξν έδαθνο γηα ηελ εκθάληζε έληνλσλ πξνβιεκάησλ κε νηθνλνκηθό θαη
ςπρνινγηθό θόζηνο, πνπ νδεγνύλ ζπλαλζξώπνπο καο ζηελ απόγλσζε, ηελ αλέρεηα θαη ηνλ
θνηλσληθό απνθιεηζκό.
Ο Γήκνο καο πιήηηεηαη θαη απηόο από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηελ αλεξγία, θαζώο έλαο
ζεκαληηθόο αξηζκόο θαηνίθσλ αληηκεησπίδνληαο πξνβιήκαηα δηαβίσζεο, πξνζέξρεηαη ζηελ
ππεξεζία καο αλαδεηώληαο πιηθή θπξίσο ππνζηήξημε.
Μέζα ζε απηό ην δπζκελέο θιίκα θαη κε δεδνκέλν ηε ζπξξίθλσζε ησλ θξαηηθώλ δνκώλ
θνηλσληθήο θξνληίδαο, ν Γήκνο θαιείηαη, ζηα πιαίζηα ηνπ ζεζκηθνύ ηνπ ξόινπ θαη ηεο θαζνιηθήο
πξνηεξαηόηεηαο πνπ έρεη δώζεη ζηελ Κνηλσληθή Πνιηηηθή, λα αλαιάβεη πεξαηηέξσ πξσηνβνπιίεο
θαη λα αλαπηύμεη επηπιένλ δξάζεηο, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θηώρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνύ
απνθιεηζκνύ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί έλα αμηνπξεπέο επίπεδν δηαβίσζεο γηα ηνπο δεκόηεο
ηνπ, πνπ ην έρνπλ αλάγθε θαη λα εληζρπζεί ε θνηλσληθή ζπλνρή.
Σην πιαίζην απηό θαη ζύκθσλα:
1. Με ην άξζξν 75 ηνπ ΓΚΚ (Ν.3463/06) όπνπ πξνβιέπεηαη ε εθαξκνγή πνιηηηθώλ γηα ηε
ζηήξημε ησλ εππαζώλ νκάδσλ θαη ζπγθεθξηκέλα «Η κέξηκλα γηα ηε ζηήξημε αζηέγσλ θαη
νηθνλνκηθά αδύλαησλ … κε ηελ παξνρή …εηδώλ δηαβίσζεο…».
2. Με ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 4071/2012 όπνπ πξνβιέπεηαη ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Κνηλσληθώλ
Παληνπσιείσλ θαη ζπγθεθξηκέλα:
«1. Τα θνηλσληθά παληνπσιεία είλαη ππεξεζία παξνρήο εηδώλ πξώηεο αλάγθεο γηα ηε ζίηηζε θαη
ηελ έλδπζε απόξσλ θαηνίθσλ. Τα παξερόκελα είδε πξνέξρνληαη από δσξεέο θαη ρνξεγίεο θαη
εθόζνλ δηαπηζηώλεηαη αλεπάξθεηα εηδώλ, είλαη δπλαηή ε πξνκήζεηά ηνπο, ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Δληαίνπ Καλνληζκνύ Πξνκεζεηώλ Οξγαληζκώλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Υ.Α.
11389/1993, Β' 185).
Σην πιαίζην ησλ παληνπσιείσλ νη Ο.Τ.Α. πξώηνπ θαη δεύηεξνπ βαζκνύ κπνξνύλ λα
δηνξγαλώλνπλ θαη ζπζζίηηα γηα ηε δηαλνκή θαγεηνύ ζε απόξνπο θαη αζηέγνπο. Μπνξνύλ επίζεο,
λα ιακβάλνπλ θάζε άιιν κέηξν ππνζηήξημεο αζηέγσλ θαη απόξσλ.
2. Τα θνηλσληθά παληνπσιεία ηδξύνληαη κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή πεξηθεξεηαθνύ
ζπκβνπιίνπ πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ κειώλ ηνπ. Η ιεηηνπξγία ηνπο
επνπηεύεηαη από επηηξνπή δηαρείξηζεο ζηελ νπνία εθπξνζσπνύληαη αλαινγηθά κε ηε δύλακή
ηνπο, νη δεκνηηθέο ή πεξηθεξεηαθέο παξαηάμεηο θαη ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη επηπιένλ θαη
πξνεδξεύεη ν δήκαξρνο ή ν πεξηθεξεηάξρεο αληίζηνηρα ή νη νξηδόκελνη από απηνύο αληηδήκαξρνη
ή αληηπεξηθεξεηάξρεο. Η επηηξνπή δηαρείξηζεο ππνρξενύηαη λα παξνπζηάδεη αλά εμάκελν, ζηελ
νηθνλνκηθή επηηξνπή έθζεζε πεπξαγκέλσλ θαη δηαρεηξηζηηθό απνινγηζκό. Η νηθνλνκηθή επηηξνπή
εγθξίλεη κε απόθαζή ηεο ην δηαρεηξηζηηθό απνινγηζκό. Η απόθαζε αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα
ηνπ δήκνπ ή ηεο πεξηθέξεηαο.
3. Με απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ δύλαηαη λα ξπζκίδεηαη θάζε άιιε αλαγθαία
ιεπηνκέξεηα γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ θνηλσληθώλ παληνπσιείσλ», πξνηείλεηαη ε
ίδξπζε Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ κέζα από ηελ ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη πξνζπάζεηα
ελίζρπζεο ησλ νηθνλνκηθά αδπλάησλ ζπκπνιηηώλ καο, θαιύπηνληαο πξσηνγελείο αλάγθεο
δηαβίσζεο κε ηελ παξνρή βαζηθώλ πξντόλησλ δηαηξνθήο, αηνκηθήο πγηεηλήο θαη θαζαξηόηεηαο.
Οη Γηθαηνύρνη, δεκόηεο / κόληκνη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ ζα επηιέγνληαη θαηόπηλ εηζήγεζεο
ηνπ Απηνηεινύο Τκήκαηνο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ ηνπ Γήκνπ πνπ ζα
εγθξίλεηαη από ηελ Δπηηξνπή Λεηηνπξγίαο βάζεη ελόο ζπλόινπ ζπλδπαζηηθώλ
θνηλσληθννηθνλνκηθώλ θξηηεξίσλ, ηδίσο:
· Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε
· Πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε
· Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε
· Δξγαζηαθή θαηάζηαζε
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· Σπλζήθεο ζηέγαζεο
· Πξνβιήκαηα Υγείαο
Από ην Κνηλσληθό Παληνπσιείν ζα παξέρνληαη, ηξόθηκα, είδε αηνκηθήο πγηεηλήο θαη
Καζαξηόηεηαο.
Πόξνη ηνπ Παληνπσιείνπ ζα είλαη:
· Γσξεέο θαη ρνξεγίεο Δπηρεηξήζεσλ θαη ηδησηώλ κε πξνζθνξά πξντόλησλ
· Φνξεγίεο εζεινληώλ, ζπιιόγσλ, ζρνιείσλ, ηδξπκάησλ θ.α.
· Από επξσπατθά ή εζληθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηώρεηαο
· Από ηδίνπο πόξνπο ηνπ Γήκνπ
Γηα ηελ πινπνίεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο δξάζεο ππεύζπλν νξίδεηαη ην Απηνηειέο Τκήκα
Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ ηνπ Γήκνπ.
Η ιεηηνπξγία ζα επνπηεύεηαη από ηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ζηελ νπνία εθπξνζσπνύληαη
αλαινγηθά κε ηε δύλακή ηνπο, νη δεκνηηθέο παξαηάμεηο θαη ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη επηπιένλ θαη
πξνεδξεύεη ν Γήκαξρνο ή ν νξηδόκελνο Αληηδήκαξρνο. Η Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ππνρξενύηαη λα
παξνπζηάδεη αλά εμάκελν, ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή έθζεζε πεπξαγκέλσλ θαη δηαρεηξηζηηθό
απνινγηζκό. Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή εγθξίλεη κε απόθαζή ηεο ην δηαρεηξηζηηθό απνινγηζκό. Η
απόθαζε απηή ζα αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ.
Ο ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ ζα θαζνξηζηεί ιεπηνκεξέζηεξα από
ηνλ «Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ», πνπ ζα θαηαξηηζηεί από ην Απηνηειέο
Τκήκα Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ ηνπ Γήκνπ, ν νπνίνο κεηά ηελ έγθξηζε
Ίδξπζεο ηνπ Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ, ζα θαηαηεζεί ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ζπδήηεζε
θαη ε νπνία ζα ηνλ εηζεγεζεί ζην Γεκνηηθό Σπκβνύιην (άξζξν 72 παξ.1 ηα ηνπ Ν. 3852/2010) γηα
ηειηθή έγθξηζε.
Καηόπηλ ηνύησλ έρνληαο ππόςε:
· Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ Ν. 3852/10 (ΦΔΚ87/Α/2010).
· Τηο δηαηάμεηο ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 4071/20212 (ΦΔΚ 85/Α/11-4-2012).
· Τν γεγνλόο όηη ε ίδξπζε ηνπ Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ ζα δηαζθαιίζεη έλα αμηνπξεπέο
επίπεδν δηαβίσζεο ησλ ζπλαλζξώπσλ καο, πνπ αληηκεησπίδνπλ ην θάζκα ηεο θηώρεηαο, ζα
ζπκβάιιεη ζηελ πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηώρεηαο θαη ηνπ
θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ, παξάιιεια δε, ζα εληζρύζεη ηελ θνηλσληθή επζύλε θαη αιιειεγγύε ησλ
ηνπηθώλ αξρώλ, επηρεηξήζεσλ δεκνηώλ θαη θνηλσληθώλ θνξέσλ.
Πξνηείλνπκε ηε ιήςε απόθαζεο σο αθνινύζσο:
1. Τελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ ζην Γήκν Μνλεκβαζηάο, ζύκθσλα κε
ην ζθεπηηθό ηεο σο άλσ εηζήγεζεο, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα δηαηίζεληαη ηξόθηκα, είδε αηνκηθήο
πγηεηλήο θαη θαζαξηόηεηαο.
2. Πόξνη ηνπ Παληνπσιείνπ ζα είλαη:
· Γσξεέο θαη ρνξεγίεο Δπηρεηξήζεσλ θαη ηδησηώλ κε πξνζθνξά πξντόλησλ
· Φνξεγίεο εζεινληώλ, ζπιιόγσλ, ζρνιείσλ, ηδξπκάησλ θ.α.
· Από επξσπατθά ή εζληθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηώρεηαο
· Από ηδίνπο πόξνπο ηνπ Γήκνπ
3. Οη Γηθαηνύρνη, δεκόηεο / κόληκνη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ ζα επηιέγνληαη θαηόπηλ εηζήγεζεο ηνπ
Απηνηεινύο Τκήκαηνο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ ηνπ Γήκνπ πνπ ζα
εγθξίλεηαη από ηελ Δπηηξνπή Λεηηνπξγίαο, βάζεη ελόο ζπλόινπ ζπλδπαζηηθώλ
θνηλσληθννηθνλνκηθώλ θξηηεξίσλ, ηδίσο:
· Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε
· Πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε
· Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε
· Δξγαζηαθή θαηάζηαζε
· Σπλζήθεο ζηέγαζεο
· Πξνβιήκαηα Υγείαο
4. Γηα ηελ πινπνίεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο δξάζεο ππεύζπλε νξίδεηαη ην Απηνηειέο Τκήκα
Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ ηνπ Γήκνπ
5. Η ιεηηνπξγία ηνπ Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ ζα θαζνξηζζεί κέζα από ηνλ Καλνληζκό
Λεηηνπξγίαο ηνπ, ν νπνίνο ζα εγθξηζεί από ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην
Τν Γεκνηηθό Σπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππόςε ην
πεξηερόκελν ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65, 96 θαη 225 ηνπ Ν. 3852/10
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(ΦΔΚ87/Α/2010), ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 4071/20212 (ΦΔΚ 85/Α/11-4-2012), ηνπ
άξζξνπ 75 ηνπ ΓΚΚ θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε:

Αποθαζίζει Ομόθωνα

1. Τελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ ζην Γήκν Μνλεκβαζηάο, ζύκθσλα
κε ην ζθεπηηθό ηεο σο άλσ εηζήγεζεο, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα δηαηίζεληαη ηξόθηκα, είδε αηνκηθήο
πγηεηλήο θαη θαζαξηόηεηαο.
2. Πόξνη ηνπ Παληνπσιείνπ ζα είλαη:
· Γσξεέο θαη ρνξεγίεο Δπηρεηξήζεσλ θαη ηδησηώλ κε πξνζθνξά πξντόλησλ
· Φνξεγίεο εζεινληώλ, ζπιιόγσλ, ζρνιείσλ, ηδξπκάησλ θ.α.
· Από επξσπατθά ή εζληθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηώρεηαο
· Από ηδίνπο πόξνπο ηνπ Γήκνπ.
3. Οη Γηθαηνύρνη, δεκόηεο / κόληκνη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ, ζα επηιέγνληαη θαηόπηλ εηζήγεζεο
ηνπ Απηνηεινύο Τκήκαηνο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ ηνπ Γήκνπ, πνπ ζα
εγθξίλεηαη από ηελ Δπηηξνπή Λεηηνπξγίαο, βάζεη ελόο ζπλόινπ ζπλδπαζηηθώλ
θνηλσληθννηθνλνκηθώλ θξηηεξίσλ, ηδίσο:
· Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε
· Πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε
· Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε
· Δξγαζηαθή θαηάζηαζε
· Σπλζήθεο ζηέγαζεο
· Πξνβιήκαηα Υγείαο
4. Γηα ηελ πινπνίεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο δξάζεο, ππεύζπλν νξίδεηαη ην Απηνηειέο Τκήκα
Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ ηνπ Γήκνπ.
5. Η ιεηηνπξγία ηνπ Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ ζα θαζνξηζζεί κέζα από ηνλ Καλνληζκό
Λεηηνπξγίαο ηνπ, ν νπνίνο ζα εγθξηζεί από ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην.
Η Απόθαζη αςηή πήπε αύξονηα απιθμό 20/2013.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ.
Ο Πξόεδξνο
Ο Γξακκαηέαο
Τα Μέιε
Αβδνύινο Σπύξνο
Φξηζηάθνο Σηαύξνο
Μηραιόπνπινο Μηραήι Αληηπξόεδξνο Γ.Σ.
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο Αληηδήκαξρνο
Καινγεξίλεο Ηιίαο Αληηδήκαξρνο
Κνπηζνληθνιήο Φαξάιακπνο Αληηδήκαξρνο
Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο Αληηδήκαξρνο
Πξηθηάθε-Φ’’γξεγνξίνπ Παλ. Αληηδήκαξρνο
Σνπξιάο Ισάλλεο Αληηδήκαξρνο
Αιεηθέξε Παλαγηώηα
Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
Κνιιηάθνο Ισάλλεο
Λύξαο Φαξάιακπνο
Μαξνύζεο Φαξάιακπνο
Πεηξάθεο Φξήζηνο
Σηαζάθεο Παλαγηώηεο
Τζαθαηίλνπ Καηεξίλα
Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο
Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο
Παπαδάθεο Γεώξγηνο
Τζάθνο Πέηξνο
Αθξηβέο Απόζπαζκα
Η Δηδηθή Γξακκαηέαο
Τζάθνο Κσλζηαληίλνο
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο
Παπαδάθε Δπγελία
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