Απόσπασµα

Από το πρακτικό της µε αριθ:43/2013 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:282/2013
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 13η του µήνα
∆εκεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 µ.µ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.35190/
9.12.2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Πεντεσπίτης Νίκος
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5) Γαβρίλης ∆ηµήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Καρτάνος Ιωάννης
Μαργέλης Γεώργιος
Μπραντζουκάκης Νικ.
Σάντα-Μακρή Αικ.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
4ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.43-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για συγκρότηση επιτροπών προµηθειών
και εργασιών ∆. Λευκάδας, για το έτος 2014.
Εισηγητ : Αντώνης Αθανίτης, Πρ/νος Τµήµατος Προϋπολογισµού,
Λογιστηρίου και Προµηθειών
O Εισηγητής αναφέρει:
«Σύµφωνα µε το άρθρο 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης
και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση» του Ν.4024/2011 ορίζεται ότι:
«Στις περιπτώσεις που, για τη νόµιµη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της
διοίκησης για τη διεξαγωγή δηµόσιων διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση,
παρακολούθηση, παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η
συµµετοχή µέλους µετά από υπόδειξη από το αρµόδιο προς τούτο όργανο ούτε η
συµµετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητάς του (ex officio), τότε τα µέλη προκύπτουν µετά
από διαδικασία κληρώσεως, µεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το
νόµο να συµµετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Η κλήρωση διενεργείται από
την αρµόδια για την συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία. Με απόφαση
του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µπορεί
να ρυθµίζονται τυχόν άλλα ειδικότερα θέµατα που αφορούν στη διενέργεια της
διαδικασίας κληρώσεως.»

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης δηµοσιεύτηκε η υπ' αριθ.
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’) Απόφαση
του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
«∆ιενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισµό µελών των συλλογικών
οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δηµόσιων διαγωνισµών ή την ανάθεση ή
την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
Η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας διενήργησε την
09-12-2013 κληρώσεις για την ανάδειξη µελών (τακτικών και αναπληρωµατικών),
που θα συγκροτήσουν τις Επιτροπές που προβλέπονται στις διατάξεις του Ενιαίου
Κανονισµού Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ, Απόφαση
Υπ.Εσωτερικών 11389/93, ΦΕΚ 185 Β΄/23-03-1993) και τις διατάξεις του Π.∆.28/80
(ΦΕΚ 11 Α΄) περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα:
Α. κλήρωση για την ανάδειξη των µελών (τακτικών και αναπληρωµατικών)
που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διενέργειας διαγωνισµών προµηθειών για το
έτος 2014. Τα ονόµατα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν αναγράφονται στο
υπ΄αριθµ.πρωτ.35241/09-12-2013 πρακτικό κληρώσεως, το οποίο θέτουµε υπόψη
σας και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης εισήγησης.
Β. Κλήρωση για την ανάδειξη των µελών (τακτικών και αναπληρωµατικών)
που θα συγκροτήσουν τις επιτροπές αξιολόγησης προσφορών διαγωνισµών και
απευθείας ανάθεσης προµηθειών για το έτος 2014. Τα ονόµατα των υπαλλήλων που
κληρώθηκαν

αναγράφονται

στο

υπ΄αριθµ.πρωτ.35242/09-12-2013

πρακτικό

κληρώσεως, το οποίο θέτουµε υπόψη σας και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
παρούσης εισήγησης.
Γ. Κλήρωση για την ανάδειξη των µελών (τακτικών και αναπληρωµατικών)
που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διενέργειας-αξιολόγησης προσφορών για
διαγωνισµούς εργασιών-υπηρεσιών και απευθείας ανάθεσης εργασιών για το έτος
2014.

Τα

ονόµατα

των

υπαλλήλων

που

κληρώθηκαν

αναγράφονται

στο

υπ΄αριθµ.πρωτ.35243/09-12-2013 πρακτικό κληρώσεως, το οποίο θέτουµε υπόψη
σας και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης εισήγησης.
Κατόπιν των ανωτέρω:
Εισηγούµαστε
Α. τη συγκρότηση της επιτροπή διενέργειας διαγωνισµών προµηθειών για το
έτος 2014 σύµφωνα µε τον πίνακα των ονοµάτων των υπαλλήλων που
αναγράφονται στο υπ΄αριθµ.πρωτ.35241/09-12-2013 πρακτικό κληρώσεως,

Β. τη συγκρότηση των επιτροπών αξιολόγησης προσφορών διαγωνισµών και
απευθείας ανάθεσης προµηθειών για το έτος 2014 σύµφωνα µε τον πίνακα των
ονοµάτων των υπαλλήλων που αναγράφονται στο υπ΄αριθµ.πρωτ.35242/09-12-2013
πρακτικό κληρώσεως,
Γ. τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας-αξιολόγησης προσφορών για
διαγωνισµούς εργασιών-υπηρεσιών και απευθείας ανάθεσης εργασιών-υπηρεσιών
για το έτος 2014 σύµφωνα µε τον πίνακα των ονοµάτων των υπαλλήλων που
αναγράφονται στο υπ΄αριθµ.πρωτ.35243/09-12-2013 πρακτικό κληρώσεως
Συνηµµένα:
1. το υπ’ αριθµ. πρωτ. 35241/09-12-2013 πρακτικό κληρώσεως
2. το υπ’ αριθµ. πρωτ. 35242/09-12-2013 πρακτικό κληρώσεως
3. το υπ’ αριθµ. πρωτ. 35243/09-12-2013 πρακτικό κληρώσεως.».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για
την για συγκρότηση επιτροπών προµηθειών και εργασιών ∆.Λευκάδας, για το
έτος 2014, σύµφωνα µε τα παραπάνω πρακτικά των κληρώσεων.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10
-τη παραπάνω εισήγηση
και µετά από διαλογική συζήτηση
Οµόφωνα

αποφασίζει

Τη συγκρότηση επιτροπών προµηθειών και εργασιών ∆.Λευκάδας, για το έτος
2014, σύµφωνα µε τα παραπάνω πρακτικά των κληρώσεων, ως εξής:
Α.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ για το έτος
2014
Τα ονόµατα των κληρωθέντων µελών αναγράφονται στους παρακάτω
πίνακες κατά σειρά κλήρωσης:

Α/Α
1
2
3

ΟΝΟΜΑ
Σταµατέλος
Παπαδόπουλος
Πολίτης

Α/Α
1
2
3

ΟΝΟΜΑ
Αµαλία
Ελένη
Σπυρίδων

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ
Παναγιώτης
Άγγελος
Άγγελος

ΚΛΑ∆ΟΣ
ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού
ΤΕ13 Τεχνολογίας Γεωπονίας
∆Ε1 ∆ιοικητικού

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΛΑ∆ΟΣ
Φραγκούλη
ΠΕ11 Πληροφορικής
Καρύδη
ΠΕ1 ∆ιοικητικού
∆ελλαπόρτας
ΠΕ1 ∆ιοικητικού-Οικονοµικού

Με ευθύνη του προϊσταµένου της αρµόδιας υπηρεσίας θα ειδοποιηθούν αµελλητί για
την επιλογή τους τα ανωτέρω τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη.
Β. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ για το έτος 2014.
Τα ονόµατα των κληρωθέντων µελών αναγράφονται στους παρακάτω
πίνακες κατά σειρά κλήρωσης:
1.. Για την επιτροπή αξιολόγησης προσφορών διαγωνισµών και απευθείας ανάθεσης
προµηθειών ειδών του Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης
για το έτος 2014:

Α/Α
1
2
3

ΟΝΟΜΑ
Νικόλαος
Γεωργία
Ανδρέας

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ
Γληγόρης
Κοντοπύργια
Συκιώτης

ΚΛΑ∆ΟΣ
ΠΕ1 ∆ιοικητικού
∆Ε Τηλεφωνητών
∆ε ∆ιοικητικού-Οικονοµικού

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΛΑ∆ΟΣ
1
Πέτρος
Κόγκας
∆Ε1 ∆ιοικητικού
2
Μαρία
∆ρακάτου
ΤΕ13 Τεχνολογίας Γεωπονίας
3
Σοφία
Αραβανή
∆Ε1 ∆ιοικητικού
Με ευθύνη του προϊσταµένου της αρµόδιας υπηρεσίας θα ειδοποιηθούν αµελλητί για
την επιλογή τους τα ανωτέρω τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη.
2. Για την επιτροπή αξιολόγησης προσφορών διαγωνισµών και απευθείας ανάθεσης
προµηθειών ειδών του Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας και ∆ηµοσίων
Σχέσεων για το έτος 2014:

Α/Α
1

ΟΝΟΜΑ
Χρυσάνθη

2
3

Μαρία
Γεωργία

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ
Παξινού
Παστέλη
Γράψα

ΚΛΑ∆ΟΣ
ΠΕ ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
∆Ε 38 Χειριστών Η/Υ
∆Ε 38 Χειριστών Η/Υ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΛΑ∆ΟΣ
1
Σάντα
Ευτυχία
∆Ε 1 ∆ιοικητικού
2
Βασίλειος
Σέρβος
∆Ε Τεχνικών
3
Γεώργιος
Φατούρος
∆Ε1 ∆ιοικητικού
Με ευθύνη του προϊσταµένου της αρµόδιας υπηρεσίας θα ειδοποιηθούν αµελλητί για
την επιλογή τους τα ανωτέρω τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη.
3. Για την επιτροπή αξιολόγησης προσφορών διαγωνισµών και απευθείας ανάθεσης
προµηθειών ειδών του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας
και Πολιτισµού για το έτος 2014:

Α/Α
1
2

ΟΝΟΜΑ
Μαρία
Κωνσταντία

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ
Σκλαβενίτη
Μικρώνη

ΚΛΑ∆ΟΣ
ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
ΤΕ2 Κοινωνικών Λειτουργών

3

Ροντογιάννη

Παρασκευή

∆Ε14 Ελεγκτών Εσόδων Εξόδων

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΛΑ∆ΟΣ
Βανδώρου
ΤΕ22 Μονάδας Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
2
Νίκη
Στραγαλινού
ΠΕ1 ∆ιοικητικού
3
Ασπασία
Σούνδια
∆Ε1 ∆ιοικητικού
Με ευθύνη του προϊσταµένου της αρµόδιας υπηρεσίας θα ειδοποιηθούν αµελλητί για
την επιλογή τους τα ανωτέρω τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη.
Α/Α
1

ΟΝΟΜΑ
Κωνσταντίνα

4. Για την επιτροπή αξιολόγησης προσφορών διαγωνισµών και απευθείας ανάθεσης
προµηθειών ειδών της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος για το έτος
2014:

Α/Α
1.
2
3

ΟΝΟΜΑ
Ανδρέας
Ελευθέριος
Αναστάσιος

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ
Γεωργακόπουλος
Σίδερης
Συκιώτης

ΚΛΑ∆ΟΣ
ΤΕ13 Τεχνολογίας Γεωπονίας
ΠΕ Μηχανικών
∆Ε2 Εποπτών Καθαριότητας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΛΑ∆ΟΣ
1
Μαρία
Μελά
ΠΕ 9 Γεωπόνων
2
Χρήστος
Καρτάνος
∆Ε24 Ηλεκτρολόγων
3
Αµαλία
Παπαθανάση
ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Με ευθύνη του προϊσταµένου της αρµόδιας υπηρεσίας θα ειδοποιηθούν αµελλητί για
την επιλογή τους τα ανωτέρω τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη.
5. Για την επιτροπή αξιολόγησης προσφορών διαγωνισµών και απευθείας ανάθεσης
προµηθειών ειδών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2014:

Α/Α
1
2

ΟΝΟΜΑ
Σπυρίδων
Άννα

3

Ζωή

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ
Αρέθας
Κότσιφα
Πάντζου

ΚΛΑ∆ΟΣ
ΠΕ 7 Χηµικών Μηχανικών
∆Ε5 Εργοδηγών
∆οµικ.Έργων-Συντηρ.
ΠΕ Μηχανικών

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΛΑ∆ΟΣ
Αγγελική
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
Ορφανός
∆Ε24 Ηλεκτρολόγων
Κατωπόδης
∆Ε5 Εργοδηγών
∆οµικ.Έργων-Συντηρ.
Με ευθύνη του προϊσταµένου της αρµόδιας υπηρεσίας θα ειδοποιηθούν αµελλητί για
την επιλογή τους τα ανωτέρω τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη.
Α/Α
1
2
3

ΟΝΟΜΑ
Γεωργάκη
Κωνσταντίνος
Γεώργιος

6. Για την επιτροπή αξιολόγησης προσφορών διαγωνισµών και απευθείας ανάθεσης
προµηθειών ειδών γραφικής ύλης - ειδών γραφείου-εντύπων-επίπλων
γραφείου-ειδών ηλεκτρονικού εξοπλισµού-λογισµικού Η/Υ - αναλώσιµων
ειδών γραφείου- φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων- φαξ –εκτυπωτών,

αναλώσιµων αυτών και λοιπών συναφών ειδών, ειδών καθαρισµού γραφείων
του ∆ήµου, για το έτος 2014:

Α/Α
1

ΟΝΟΜΑ
Παρασκευή

2
3

Μιχελή
Νικόλαος

Α/Α
1

ΟΝΟΜΑ
Σπυρίδων

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ
Κούρτη

ΚΛΑ∆ΟΣ
ΠΕ ∆ιεκπεραίωσης
Υποθέσεων Πολιτών
∆Ε38 Χειριστών Η/Υ
∆Ε38 Χειριστών Η/Υ

Ακριβή
Ζαβιτσάνος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ
Σάντας

ΚΛΑ∆ΟΣ
ΠΕ ∆ιεκπεραίωσης
Υποθέσεων Πολιτών
2
Νικολέττα
Κονιδάρη
ΠΕ1 ∆ιοικητικού
3
Ανθούλα
Σταµατέλου
∆Ε38 Χειριστών Η/Υ
Με ευθύνη του προϊσταµένου της αρµόδιας υπηρεσίας θα ειδοποιηθούν αµελλητί για
την επιλογή τους τα ανωτέρω τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη.
7. Για την επιτροπή αξιολόγησης προσφορών διαγωνισµών και απευθείας ανάθεσης
προµηθειών ειδών ατοµικής προστασίας και παροχών σε είδος εργαζοµένων
∆ήµου (εργατοτεχνικό προσωπικό) για το έτος 2014:

Α/Α
1
2

ΟΝΟΜΑ
Αγγελική
Κωνσταντίνα

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ
Γεωργάκη
Βρεττού

ΚΛΑ∆ΟΣ
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
ΤΕ Μηχανικών (∆οµικών
Έργων)
3
Ανδρέας
Συκιώτης
∆Ε ∆ιοικητικού Οικονοµικού
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΛΑ∆ΟΣ
1
Θωµάς
Βουκελάτος
ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών
Μηχανικών
2
Μαρία
Μελά
ΠΕ9 Γεωπόνων
3
Μαρία
Ανυφαντή
ΠΕ1 ∆ιοικητικού Οικονοµικού
Με ευθύνη του προϊσταµένου της αρµόδιας υπηρεσίας θα ειδοποιηθούν αµελλητί για
την επιλογή τους τα ανωτέρω τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη.
Γ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΙ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

ΓΙΑ

ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για το έτος 2014.
Τα ονόµατα των κληρωθέντων µελών αναγράφονται στους παρακάτω
πίνακες κατά σειρά κλήρωσης:

Α/Α
1
2
3

ΟΝΟΜΑ
∆ηµήτριος
Ιωάννης
Σπυρίδων

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ
Βραχνούλας
Κορφιάτης
∆ελλαπόρτας

ΚΛΑ∆ΟΣ
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
ΠΕ1 ∆ιοικητικού
ΠΕ1 ∆ιοικητικού-Οικονοµικού

Α/Α
1
2
3

ΟΝΟΜΑ
Ιωάννης
Αποστολία
Αννέτα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΛΑ∆ΟΣ
Μαργέλης
ΤΕ Οικονοµικού-Λογιστικού
Κατωπόδη
∆Ε 38 Χειριστών Η/Υ
Μίγκου
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

Με ευθύνη του προϊσταµένου της αρµόδιας υπηρεσίας θα ειδοποιηθούν αµελλητί για
την επιλογή τους τα ανωτέρω τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 282/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

