ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 17/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 204
Στη Λευκάδα σήμερα στις 17 του μηνός Ιουνίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00
ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 16713/13-62013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
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Αραβανής Ελευθέριος -Πρόεδρος
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Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ανδρέας
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Γιαννούτσος Πέτρος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σώλος Φώτιος
Καρτάνος Ιωάννης
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Νικητάκης Μάρκος
Δρακονταειδής Κων/νος
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Μακρυγιώργου Νίκη
Αραβανής Σπυρίδων
Βλάχος Σπυρίδων
Στραγαλινός Βασίλειος
Φίλιππας Γεώργιος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Αραβανής Γεράσιμος
Καββαδάς Αθανάσιος
Μεσσήνη Κερασούλα

Απουσίαζαν
Λάζαρη Πηνελόπη
Σίδερης Αντώνιος
Βεργίνης Ξενοφών
Καρβούνης Σπυρίδων
Γαβρίλης Δημήτριος
Μεσσήνης Ιωάννης
Μελάς Βασίλειος
Γεωργάκης Βασίλειος
Μαργέλης Γεώργιος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, ο οποίος
προσήλθε κατά τη συζήτηση
του 6ου θέματος.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 24 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 3ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 17/13 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση Δ.Σ. για σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
Εισηγητής: Κώστας Α. Αραβανής, Δήμαρχος.
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Ο Δήμαρχος κ.Κώστας Αραβανής, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:
Θέτουμε υπόψη σας :
1. Τις δ/ξεις του άρθρου
76 του Ν. 3852/10
2. Την αριθμ 46/2011
απόφαση του Δ.Σ
του Δήμου μας, με
την

οποία

αποφασίσθηκε

η

συγκρότηση
Δημοτικής
Επιτροπής
Διαβούλευσης.
Την

αριθμ.

178/11

απόφαση Δ.Σ. του
Δήμου μας με την
οποία
αποφασίσθηκε
σύσταση

η
της

Επιτροπής
3.Την αριθμ. 225/2011
απόφαση Δ.Σ. που
εγκρίνει

τον

Κανονισμό

της

Δημοτικής
Επιτροπής
Διαβούλευσης.
4. Το γεγονός ότι η
θητεία

της

Επιτροπής

έληξε

τον Μάιο τρέχοντος
έτους
5. Την ανάγκη σύστασης
της

εν

λόγω

Επιτροπής
Αναλυτικότερα δε σας ενημερώνουμε ως εξής:
Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους
συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των
δύο τρίτων (2/3) των μελών του και εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των
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δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές
αρμοδιότητες.
Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα
δυόμιση έτη. Στην παρ.16 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι ειδικά για την
περίοδο 2010- 2014, για όσα αιρετά όργανα προβλέπεται θητεία διάρκειας δυόμιση ετών, για
την ίδια περίοδο, νοείται θητεία δύο (2) ετών, η δε δεύτερη διετία της θητείας λήγει την 31η
Αυγούστου 2014.
Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της
τοπικής κοινωνίας, όπως:
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι) δημότες.
Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα
προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του
δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή
από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει
γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα
αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..
Στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος που ορίζει ο
δήμαρχος με απόφασή του ( παργρ. 1 άρθρου 76 του Ν. 3852/10).
Με την απόφαση 46/2011 του Δ.Σ του Δήμου μας, αποφασίστηκε η συγκρότηση Δημοτικής
Επιτροπής Διαβούλευσης αποτελούμενης από 31 μέλη τα 10 εκ των οποίων θα είναι δημότες
και θα επιλεγούν από τους εκλογικούς καταλόγους με κλήρωση και τα 21 από εκπροσώπους
των φορέων του Δήμου.
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Με την αριθμ. 178/2011 απόφαση Δ.Σ. έγινε σύσταση της εν λόγω Επιτροπής. Επειδή η θητεία
της Επιτροπής έληξε τον Μάιο 2013 και προκειμένου να συσταθεί εκ νέου δημοσιεύσαμε και
αναρτήσαμε στο διαδίκτυο πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σχετική η . Αριθμ. Πρωτ.
5113/25-2-2013 πρόσκλησή μας) και επιπλέον εστάλησαν προσκλήσεις σε φορείς ( σχετικό
το αριθμ. Πρωτ. 8519/2-04-2013 έγγραφό μας), εκδήλωσαν δε ενδιαφέρον συμμετοχής και
όρισαν τους εκπροσώπους τους οι παρακάτω φορείς:
1. ο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ με το
αριθμ. 134/29-5-13 έγγραφό του
ορίζει τακτικό μέλος της Επιτροπής
το δικηγόρο κο Νικόλαο Κερχουλά
και αναπληρωματικό μέλος την
δικηγόρο κα Ευφροσύνη Λάζαρη
2.

ο

ΙΑΤΡΙΚΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ με το αριθμ. 46/30-513 έγγραφό του ορίζει τακτικό
μέλος

της

Επιτροπής

τον

κο

Γρηγόρη Σταύρο με αναπληρωτή
τον κο Σταύρο Γεράσιμο
3.

η

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΕΥΚΑΔΟΣ με το από.21-5-13
έγγραφό της ορίζει τακτικό μέλος
της Επιτροπής τον κο Πανταζή
Κηρολίβανο με αναπληρωτή τον
κο Κρητικό Σπυρίδωνα
4.

ο

ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

¨ΟΡΦΕΥΣ¨ 1937 με το

αριθμ 32/15-5-13 έγγραφό του
ορίζει τακτικό μέλος της Επιτροπής
τον

κο

Ιωάννη

αναπληρωτή

τον

Ψωμάκη
κο

με

Κανέλλο

Δημήτριο
5.

ο

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ με το
αριθμ 1118/10-5-13 έγγραφό του
ορίζει τακτικό μέλος της Επιτροπής
τον

κ.

Μάλφα

αναπληρωτή

Πρόδρομο

τον

Ιερέα

με

Αρώνη

Ευάγγελο
6.

το

ΤΕΧΝΙΚΟ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ν.Ε.
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ΛΕΥΚΑΔΑΣ με το αριθμ 1118/105-13 έγγραφό του ορίζει τακτικό
μέλος

της

Επιτροπής

Φραγκούλη

τον

Επαμεινώνδα

κο
με

αναπληρωτή τον κο Κηρολίβανο
Πανταζή
7.

η

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ

ΑΓΓΕΛΟΣ
αριθμ

ΕΝΩΣΗ

ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ

42/7-5-13

με

έγγραφό

το
της

ορίζει τακτικό μέλος της Επιτροπής
την κα Αραβανή Ευαγγελία και
αναπληρωματικό μέλος την κα
Ρομποτή Αναστασία
8.

η

ΕΝΩΣΗ

ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ με το αριθμ 205/9-513 έγγραφό της ορίζει τακτικό
μέλος

της

Επιτροπής

Καββαδά

τον

Άγγελο

κο
και

αναπληρωματικό μέλος την κα
Κονδυλάτου Κυριακή
9.

ο

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ

ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ

<Η

ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΗ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ> με το αριθμ 3/15-4-13
έγγραφό της ορίζει τακτικό μέλος
της Επιτροπής τον κο Σούρδη
Σπυρίδωνα και αναπληρωματικό
μέλος τον κο Κούρτη Γεώργιο.
10. η Ε.Λ.Μ.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ με το αριθμ
9/15-4-13

έγγραφό

της

ορίζει

τακτικό μέλος της Επιτροπής τον
κο

Χαλικιά

Θεόδωρο

και

αναπληρωματικό μέλος την κα
Άννα Χλωρού.
11. Το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Ν.

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

¨Η

ΕΛΠΙΔΑ¨ με το αριθμ 208/17-4-13
έγγραφό του ορίζει τακτικό μέλος
της Επιτροπής την κα Κατωπόδη
Λαμπρινή με αναπληρωτή τον κο
Θειακό Σπυρίδωνα
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12.

Ο

ΝΑΥΤΙΚΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ με το αριθμ 16/16-413 έγγραφό του ορίζει τακτικό
μέλος

της

Επιτροπής

τον

κο

Λούβρο Ιωάννη με αναπληρώτρια
την κα Λάζαρη Ανδριάνα
13.

ο

ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ

ΌΜΙΛΟΣ ΝΕΑ ΧΟΡΩΔΙΑ 1964 με
το αριθμ 14/10-4-13 έγγραφό του
ορίζει τακτικό μέλος της Επιτροπής
τον

κο

Στέλιο

Ζαβιτσάνο

με

αναπληρωτή τον κο Αριστομένη
Χαλκιόπουλο.
14. Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
με το αριθμ 1048/15-4-13 έγγραφό
του

ορίζει

Επιτροπής

τακτικό
τον

κο

μέλος

της

Σκιαδαρέση

Σωτήριο και αναπληρωτή του τον
κο Σκληρό Ευστάθιο
15.

η

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΔΩΜΑΤΙΩΝ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
με το αριθμ 147/10-4-13 έγγραφό
της

ορίζει

τακτικό

μέλος

της

Επιτροπής τον κο Κατσιγιάννη
Αριστομένη με αναπληρωτή τον κ.
Γαζή Διονύσιο.
Τα υπόλοιπα 10 μέλη –δημότες προτείνουμε να συμπληρωθούν με την υπόδειξη τεσσάρων (4)
δημοτών με τους αναπληρωτές τους από τη Συμπολίτευση , τριών (3) δημοτών με τους
αναπληρωτές τους από την παράταξη του κ. Βεργίνη , δυο (2) δημοτών με τους αναπληρωτές
τους από την παράταξη του κ. Δρακονταειδή και ενός (1) δημότη με τον αναπληρωτή του από
την παράταξη του κ. Αραβανή.
Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής προτείνουμε να εκτελεί η υπάλληλος του Δήμου
Χαλκιοπούλου Γεωργία με αναπληρώτριά της την δημοτική υπάλληλο Γεωργάκη Κων/να .
Κατόπιν των ανωτέρω
εισηγούμαστε
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τη σύσταση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης με θητεία έως 31-8-2014, που θα έχει ως
μέλη τους εκπροσώπους των φορέων όπως αυτοί αναφέρονται παραπάνω και τους δημότες
που θα προταθούν από τις δημοτικές παρατάξεις.
Χρέη Γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης να εκτελεί η Χαλκιοπούλου Γεωργία,
υπάλληλος του Δήμου με αναπληρώτρια τη Γεωργάκη Κων/να ,υπάλληλο του Δήμου.

Στη συνέχεια ο κ.Δήμαρχος προτείνει από την παράταξή του τους παρακάτω δημότες,
που θα αποτελέσουν μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης:
Τακτικά μέλη:
1. Καραγιάννης Αθανάσιος
2. Καρφάκης Γεώργιος
3. Γείτονας Νικόλαος
4. Παναγιώτου Βασίλειος
Αναπληρωματικά μέλη:
1. Σαρανταένας Ιωάννης
2. Κατωπόδης Σπύρος (Λιανός)
3. Κομεντινός Θωμάς
4. Ματαράγκα Ελένη
Ο κ.Καββαδάς προτείνει ως μέλη της παραπάνω Επιτροπής τους δημότες κ.κ.Καρύδη
Παύλο, Ζαβιτσάνο Σπύρο και Γεωργάκη Μαρία.
Ο κ.Κ.Δρακονταειδής προτείνει τους δημότες κ.κ. Μαραγκάκη Μιχάλη και Κώστα
Πανταζή Βλάχο.
Γ.ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Πρέπει να προβληματιστούμε γιατί αυτός ο θεσμός δεν λειτούργησε. Εμείς δεν
θα ψηφίσουμε τη συγκρότησή της, ούτε θα προτείνουμε άτομα.
Κ.ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ: Είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον και συμμετοχή. Εμείς
θεωρούμε ότι μπορεί να πάρει καλύτερο χαρακτήρα, όταν το βοηθήσουμε και εμείς σαν Δ.Σ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρέπει να καταγράψουμε τη δυσλειτουργία αλλά πρέπει να προχωρήσουμε τη
συγκρότηση.
Ακολουθεί ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν 22 Δημοτικοί Σύμβουλοι.
Κατά 2, οι κ.κ. Γ.Αραβανής, Σ.Βλάχος.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ.

αφού έλαβε υπόψη του τα

παραπάνω,
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Τη σύσταση της Επιτροπής Διαβούλευσης με θητεία έως 31-8-2014 ως εξής:
1. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ - τακτικό
μέλος

τον

Κερχουλά

δικηγόρο
και

Νικόλαο

αναπληρωματικό

μέλος την δικηγόρο κα Ευφροσύνη
Λάζαρη
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2. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ τακτικό μέλος τον κο Γρηγόρη
Σταύρο με αναπληρωτή τον κο
Σταύρο Γεράσιμο
3.

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΕΥΚΑΔΟΣ - τακτικό μέλος
κο

Πανταζή

Κηρολίβανο

αναπληρωτή

τον

κο

τον
με

Κρητικό

Σπυρίδωνα
4. ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
¨ΟΡΦΕΥΣ¨ 1937 - τακτικό μέλος
τον

κο

Ιωάννη

αναπληρωτή

Ψωμάκη

τον

κο

με

Κανέλλο

Δημήτριο
5.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
τακτικό

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
–

ΒΟΝΙΤΣΑΣ

μέλος

τον

κ.

-

Μάλφα

Πρόδρομο με αναπληρωτή τον
Ιερέα Αρώνη Ευάγγελο
6.

ΤΕΧΝΙΚΟ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ν.Ε.
ΛΕΥΚΑΔΑΣ - τακτικό μέλος τον κο
Φραγκούλη

Επαμεινώνδα

με

αναπληρωτή τον κο Κηρολίβανο
Πανταζή
7. ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ - τακτικό μέλος την
κα

Αραβανή

Ευαγγελία

και

αναπληρωματικό μέλος την κα
Ρομποτή Αναστασία
8. ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ τακτικό μέλος τον κο Καββαδά
Άγγελο και αναπληρωματικό μέλος
την κα Κονδυλάτου Κυριακή
9.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ
<Η

ΚΟΚΚΙΝΗ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ> - τακτικό μέλος τον
κο

Σούρδη

Σπυρίδωνα

και

αναπληρωματικό μέλος τον κο
Κούρτη Γεώργιο.
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10. Ε.Λ.Μ.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ - τακτικό
μέλος τον κο Χαλικιά Θεόδωρο και
αναπληρωματικό μέλος την κα
Άννα Χλωρού.
11.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΑΤΟΜΩΝ

ΜΕ

ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Ν.

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

¨Η

ΕΛΠΙΔΑ¨ -

ορίζει τακτικό μέλος

την κα Κατωπόδη Λαμπρινή με
αναπληρωτή

τον

κο

Θειακό

Σπυρίδωνα
12. ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ τακτικό μέλος τον κο Λούβρο
Ιωάννη με αναπληρώτρια την κα
Λάζαρη Ανδριάνα
13. ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΌΜΙΛΟΣ
ΝΕΑ ΧΟΡΩΔΙΑ 1964 - τακτικό
μέλος τον κο Στέλιο Ζαβιτσάνο με
αναπληρωτή τον κο Αριστομένη
Χαλκιόπουλο.
14. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

-

τακτικό μέλος τον κο Σκιαδαρέση
Σωτήριο και αναπληρωτή του τον
κο Σκληρό Ευστάθιο
15.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΔΩΜΑΤΙΩΝ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
- τακτικό μέλος τον κο Κατσιγιάννη
Αριστομένη με αναπληρωτή τον κ.
Γαζή Διονύσιο.
Επιπλέον τους παρακάτω δημότες, που προτάθηκαν από τους επικεφαλής των
Δημοτικών παρατάξεων:
Καραγιάννη Αθανάσιο, Καρφάκη Γεώργιο, Γείτονα Νικόλαο, Παναγιώτου Βασίλειο,
Καρύδη Παύλο, Ζαβιτσάνο Σπύρο, Γεωργάκη Μαρία, Μαραγκάκη Μιχάλη και Κώστα Πανταζή
Βλάχο (τακτικούς), Σαρανταέα Ιωάννη, Κατωπόδη Σπύρο (Λιανό), Κομεντινό Θωμά,
Ματαράγκα Ελένη (αναπληρωματικούς).
Χρέη Γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης θα εκτελεί η Χαλκιοπούλου
Γεωργία, υπάλληλος του Δήμου με αναπληρώτρια τη Γεωργάκη Κων/να ,υπάλληλο του Δήμου.
Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ.Β.Στραγαλινός
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Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 204/13.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ
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