ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Απόζπαζκα
από ην πξαθηηθό ηεο 10εο ζπλεδξίαζεο

ΓΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ζιηνύπνιεο
ήκεξα 26 Ηνπλίνπ 2014, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 16:00 ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζπλεδξίαζε ην
Γεκνηηθό πκβνύιην κεηά από ηελ 26939/20.6.2014 πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζε θάζε
ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 65 θαη 67 ηνπ Ν. 3852/2010
Μεηά ηε δηαπίζησζε όηη ην πκβνύιην βξίζθεηαη ζε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν κειώλ ζαξάληα ελόο
είλαη παξόληα είθνζη ηξία, δει. νη θ.θ. 1. Ησάλλεο Νηθεθόξνο, Πξνέδξνο, 2. εξέηε Υξηζηίλα, Γξακκαηέαο,
3. εθηειήο Κσλ/λνο, 4. Εαλληά Δπθεκία, 5. Γάζπαξε – Λνύβαξε Πελειόπε, 6. Παπαδόπνπινο Κσλ/λνο, 7.
Μαξθνπιάθε Αηθαηεξίλε, 8. Κσλζηαληηλόπνπινο Οδπζζέαο, 9. Υαηδεδάθεο Γεώξγηνο, 10. Γεκεηξόπνπινο
Άγγεινο, 11. Γηαλλάθεο Υξήζηνο, 12. Καιιαξύηεο Υξήζηνο, 13. Αληδηλάο Ησάλλεο, 14. Κπξηαθνπιέαο
Παύινο, 15. Κνληνλίθαο Αιέμαλδξνο, 16. Βαζηιείνπ Αλδξέαο, 17. Καινύδεο Κσλ/λνο, 18. Καπίξε Διέλε,
19. Γηαλλόπνπινο Παξαζθεπάο, 20. Αξακπαηδήο Γαβξηήι, 21. Σζαηζνύιε Αλαζηαζία, 22. Μαξγαξώλεο
Παλαγηώηεο θαη 23. Κνθνηίλεο Υξήζηνο, όηη νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ.θ. 1. Κνιηνθώηεο Υαξάιακπνο,
Αληηπξόεδξνο, 2. Γεσξγάθεο Δπάγγεινο, 3. Αλησλίνπ Δπαγγειία, 4. Βηδάιεο Παλαγηώηεο, 5.
Φξαγθηνπδάθεο Αξηζηείδεο, 6. Γηαλλόπνπινο Γεώξγηνο, 7. Αλδξνπιάθε – Ληάπε Μαξία, 8.
Βαζηιαθόπνπινο Βαζίιεηνο, 9. Αλαγλώζηνπ Ησάλλεο, 10. Κσλζηαληέαο Αλαζηάζηνο, 11. Πίζζαο
Γεκήηξηνο, 12. Λαγθαδηλόο Θενθάλεο, 13. Παληαδόπνπινο Γεκήηξηνο, 14. Μπελάο Γεώξγηνο, 15. Πνύινο
Ησάλλεο, 16. Παηζαβόο Παλαγηώηεο, 17. Πίθνπια Αξγπξώ θαη 17. όθεο Γεώξγηνο, δελ πξνζήιζαλ αλ θαη
πξνζθιήζεθαλ λόκηκα, όηη ν Γήκαξρνο, θ. Βαζίιεηνο Βαιαζόπνπινο, είλαη παξώλ, ν θ. Πξόεδξνο θήξπμε
ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Παξόληεο ζηελ ζπλεδξίαζε είλαη ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ θ. Αλαζηόπνπινο, ν Ννκηθόο
ύκβνπινο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Μαληαδάθεο θαη ε Πξόεδξνο ηνπ σκαηείνπ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ, θ.
Καξαγηαλλίδνπ.
Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεξεί ν κόληκνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, Γθνύκαο Λεσλίδαο
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 190/2014
ΠΔΡΙΛΗΨΗ: Έγθξηζε Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Ζιηνύπνιεο θαη ηεο ΚΔΔΛΠΝΟ θαη
εμνπζηνδόηεζε Γεκάξρνπ
Σν έθηαθην ηνπ ζέκαηνο πξνθύπηεη από ηελ άκεζε αλάγθε εμεηάζεσλ πξνιεπηηθνύ ραξαθηήξα ζε
εηδηθέο θαηεγνξίεο αλζξώπσλ (εππαζείο θνηλσληθά νκάδεο) πνπ γηα πξώηε θνξά εθαξκόδεηαη ζηελ Σνπηθή
Απηνδηνίθεζε ζε ζπλεξγαζία κε ην ΚΔΔΛΠΝΟ , ώζηε λα πξνιάβνπκε ηπρόλ δπζάξεζηεο επηπηώζεηο ζηελ
πγεία ησλ σο άλσ νκάδσλ.
Απηό πξαθηηθά ζεκαίλεη:


Έγθπξε δηάγλσζε



Οδεγίεο γηα έγθπξε ζεξαπεπηηθή αγσγή κε ζθνπό ηελ απνθπγή δπζκελνύο εμέιημεο ηεο λόζνπ
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Ο Αληηδήκαξρνο θ. Γηαλλάθεο πνπ εηζεγήζεθε ην 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ηνπ
ώκαηνο ην 26623/2014 έγγξαθό ηνπ ην νπνίν έρεη σο εμήο:
Παπακαλούμε να ειζηγηθείηε ζηο Δημοηικό Σςμβούλιο ηην έγκπιζη ηηρ ππογπαμμαηικήρ ζύμβαζηρ μεηαξύ
ηος Δήμος Ηλιούποληρ και ηος Κένηπος Ελέγσος και Ππόλητηρ Νοζημάηυν (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ) πος αθοπά ζε
ππόγπαμμα καη’ οίκον ςγειονομικήρ θπονηίδαρ και ζηοσεύει ζηην πποαγυγή ηηρ ςγείαρ ηος πληθςζμού ηος Δήμος
μαρ.
Δπίζεο, δήηεζε από ην ώκα λα εμνπζηνδνηήζεη ηνλ Γήκαξρν Ζιηνύπνιεο, θ. Βαιαζόπνπιν γηα ηελ
ππνγξαθή ηεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ εγγξάθνπ θξηζεί απαξαίηεην.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην
αθνύ είδε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65, 67 θαη 69 ηνπ Ν. 3852/2010, ηνπ Ν. 3463/2006
Οκόθσλα απνθαζίδεη
1. Δγθξίλεη ηελ ππνγξαθή Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Ζιηνύπνιεο θαη ηνπ Κέληξνπ
Διέγρνπ θαη Πξόιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ) πνπ αθνξά ζε πξόγξακκα θαη’ νίθνλ πγεηνλνκηθήο
θξνληίδαο θαη ζηνρεύεη ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ Γήκνπ Ζιηνύπνιεο θαη ε νπνία έρεη
σο εμήο:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ
ηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ ………… κεηαμύ ησλ θάησζη ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ ήηνη:
Α) Αθ’ ελόο ηνπ Κένηροσ Δλέγτοσ και Πρόληυης Νοζημάηφν (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ), ΝΠΗΓ επνπηεπόκελνπ
από ηνλ Τπνπξγό Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο πνπ εδξεύεη ζηελ Αζήλα (νδόο Αβέξσθ 10),
ζηεγάδεηαη ζην Μαξνύζη Αηηηθήο (νδόο Αγξάθσλ 3-5) θαη ιεηηνπξγεί ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην Π.Γ.
358/92 (ΦΔΚ 179 Α΄/24-11-1992), ηνλ θαη’ εμνπζηνδόηεζε απηνύ εθδνζέληα Δζσηεξηθό Καλνληζκό
Λεηηνπξγίαο (Τ1/νηθ.5028/2001-ΦΔΚ 831 Β’/29-6-2001) θαη ηα νξηδόκελα ζηνλ Ν.3370/05 (ΦΔΚ 176 Α΄
11-7-2005), λόκηκα εθπξνζσπνύκελν ζηελ παξνύζα από ηελ Πξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
θαζ.Σδέλε Κνπξέα-Κξεκαζηηλνύ , απνθαινύκελνπ ζην εμήο ράξηλ ζπληνκίαο "ΚΔΔΛΠΝΟ".
Β ) ηνπ Γήμοσ Ηλιούπολης πνπ εθπξνζσπείηαη λόκηκα από ηνλ Γήκαξρν θ…….θαη ζα θαιείηαη γηα
ζπληνκία ζηελ παξνύζα «ΓΗΜΟ»
Έτονηας σπόυη :
1. Σν άξζξν 3 παξ.12 ηνπ ΠΓ 358/92(ΦΔΚ 179Α)
2. Σελ ππ’αξηζκ.Τ1/νηθ.5028/2001 Τπνπξγηθή Απόθαζε «Δζσηεξηθόο Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο ηνπ
ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.» (ΦΔΚ 831Β/29-06-2001)
3. Σν άξζξν 20,παξ.4δ ηνπ Ν.3370/2005(ΦΔΚ 176Α/11-07-2005)
πκθσλήζεθαλ θαη έγηλαλ απνδεθηά ηα εμήο :
Άρθρο 1


Σν πξώην ζπκβαιιόκελν λνκηθό πξόζσπν, ΚΔΔΛΠΝΟ, πνπ ηδξύζεθε σο Ν.Π.Η.Γ. κε ην άξζξν 28 ηνπ
Νόκνπ 2071/92 ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θαη ζύκθσλα κε ηελ παξ.12 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ
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Π.Γ.358/92 (ΦΔΚ 179 Α) ζπλεξγάδεηαη κε θάζε ηξόπν κε ηξίηνπο θνξείο γηα ηελ ζηήξημε ηεο
ιεηηνπξγίαο.
Γπλάκεη επίζεο ηεο παξ.4δ ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Νόκνπ 3370/05(ΦΔΚ176Α 11-07-2005) ην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.
δύλαηαη λα δηαζέηεη ηαηξηθό θαη ινηπό πξνζσπηθό ηνπ ζε θνξείο ηνπ επξύηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαηόπηλ
ππνγξαθήο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο κεηαμύ ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.θαη ηνπ αληίζηνηρνπ θνξέα.


Οη ζύγρξνλεο πνιηηηθέο πνπ αθνξνύλ ηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο εζηηάδνληαη θπξίσο ζε δύν κείδνλα πεδία α)
ζηελ ελίζρπζε θαη αλαβάζκηζε ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο (ΠΦΤ) θαη β) ζε παξεκβάζεηο πνπ
ζηνρεύνπλ ζηηο πνηνηηθέο ππεξεζίεο πξνο ηνλ αζζελή /πνιίηε.



Σα ζπκβαιιόκελα κέξε ζπκθσλνύλ λα ζπλεξγαζηνύλ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο.

Άρθρο 2
κοπός και ανηικείμενο
Ζ ύκβαζε ζπλεξγαζίαο ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. – ΓΖΜΟΤ ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ

απνηειεί ζηξαηεγηθή ζπκκαρία

κεηαμύ ησλ δύν ζεκαληηθώλ θνξέσλ γηα ην ην ρώξν ηεο δεκόζηαο πγείαο ζηε ρώξα καο. Βαζίδεηαη ζηε
ζύγρξνλε αληίιεςε πνπ νη δύν θνξείο έρνπλ γηα ηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο θαη ηελ Γεκόζηα Τγεία
θαη ζηε δηαπίζησζε όηη απαηηείηαη ζπλέλσζε ησλ δπλάκεσλ πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνύλ θαη λα
αλαβαζκηζηνύλ νη ζπγθεθξηκέλνη ηνκείο. Ζ ζπλεξγαζία απηή επηηπγράλεηαη δηακέζνπ ηεο Πξνγξακκαηηθήο
ύκβαζεο ,ζηελ νπνία νη δύν θνξείο ζπλεηζθέξνπλ ηα απαξαίηεηα όπσο επηζηεκνληθό θαη ζηειερηαθό
δπλακηθό, ηερλνγλσζία, απαξαίηεηνη πιηθνί πόξνη θ.α. πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο
πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο, πξόιεςε θαη αγσγή πγείαο ζηνπο πνιίηεο εθπιεξώλνληαο κε απηό ηνλ ηξόπν ην
ξόιν ηνπο.
θνπόο ηεο παξνύζαο είλαη :


Ζ ζπλεξγαζία θαη ε πξναγσγή ηεο πγείαο παξέρνληαο πνηνηηθέο ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο



Ζ αλάπηπμε ελόο πξόηππνπ δηθηύνπ ζπλεξγαζίαο πνπ ζα απνηειέζεη γλώκνλα γηα ηελ ηνπηθή
απηνδηνίθεζε.

Με ηελ παξνύζα ζπκθσλείηαη έλα πιαίζην ζπλεξγαζίαο ιεηηνπξγηθνύ , επηζηεκνληθνύ, αλαπηπμηαθνύ,
εθπαηδεπηηθνύ, εξεπλεηηθνύ θαη επηρεηξεζηαθνύ ραξαθηήξα . Φνξέαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ είλαη ην
ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. θαη γηα ην ζθνπό απηό ζα νξίδεη εθπξόζσπν ηνπ ν νπνίνο ζα έρεη ηελ επζύλε ιεηηνπξγίαο,
πινπνίεζεο θαη παξαθνινύζεζεο ηνπ έξγνπ άξζξν 6.Ζ
Άρθρο 3
Γικαιώμαηα και σποτρεώζεις ηφν ζσμβαλλομένφν
3.1 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. κπνξεί λα δηαζέζεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαη ηηο αλάγθεο πνπ πξνθύπηνπλ γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη εθόζνλ ζπληξέρνπλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο, πξνζσπηθό δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ.
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3.2 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα παξέρεη πιηθνηερληθή ππνδνκή, εμνπιηζκό, εθπαίδεπζε θιπ
θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαη ηηο αλάγθεο πνπ πξνθύπηνπλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.
3.3 Οη ηαηξνί ,λνζειεύηξηεο/έο θαη ινηπό πξνζσπηθό πνπ δηαηίζεληαη , ζπλεξγάδνληαη ζύκθσλα κε ηνπο
όξνπο ησλ ζπκβάζεσλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη κε ην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.
3.4 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. δύλαηαη ζην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ , αξκνδηνηήησλ ηνπ θαη ζε ζπλεξγαζία κε
άιια ηκήκαηα ηνπ νξγαληζκνύ, ζε ζπλεξγαζία κε ηξίηνπο θνξείο από θνηλνύ ή μερσξηζηά κε ην «Γήκν» λα
αλαπηύζζεη πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ ΠΦΤ, ηε δεκόζηα πγεία, ηελ πξόιεςε, πνπ αθνξνύλ ην
ζρεδηαζκό, ηελ αλάιπζε θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ Τπεξεζηώλ Γεκόζηαο Τγείαο, ηε κειέηε ησλ θνηλσληθώλ
θαη νηθνλνκηθώλ παξαγόλησλ πνπ επηδξνύλ ζηελ Τγεία, πξνγξάκκαηα Αγσγήο Τγείαο, παξεκβάζεηο ζηελ
θνηλόηεηα θαζώο θαη πξνγξάκκαηα πέξα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε παξνύζα.
3.5 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. θαιύπηεη ην θόζηνο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ θαη ινηπώλ ζηειερώλ ηνπ πνπ
εξγάδνληαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο.
3.6.Ο «Γήκνο» αλάινγα κε ηε δπλαηόηεηα πνπ έρεη θαιύπηεη ζε πξνζσπηθό αλάγθεο ηεο παξνύζαο
ζπλεξγαζίαο ,ην νπνίν θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο.
3.7. Ο «Γήκνο» παξέρεη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνύζαο ζπλεξγαζίαο .
3.8 Ο «Γήκνο» θαιύπηεη ηα πάγηα θαη ιεηηνπξγηθά έμνδα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ
γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο.
Άρθρο 4
σνεργαζία με ηρίηοσς θορείς
Δίλαη δπλαηή ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηεο παξνύζαο ζύκπξαμεο, ε ζπλεξγαζία θαη ζπκκεηνρή
θνξέσλ, κε αληηθείκελν ζπλαθέο πξνο ηνπο ζθνπνύο ηεο ζύκβαζεο, όπσο νηθείνη ηνκείο ηαηξηθώλ θαη
λνζειεπηηθώλ ζρνιώλ θαζώο θαη άιια εθπαηδεπηηθά θαη εξεπλεηηθά ηδξύκαηα, ηνπηθή απηνδηνίθεζε θιπ.
Άρθρο 5
Κανόνες δημοζιόηηηας
ε όιεο ηηο ππνδνκέο θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πινπνηνύληαη, ηα δύν κέξε ζπκθσλνύλ λα
αλαθέξνληαη ηα ινγόηππα ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, ηνπ «ΓΖΜΟΤ» θαη ελδερνκέλσο ηξίησλ ζπλεξγαδόκελσλ
θνξέσλ.
Άρθρο 6
6.1 Τπεύθσνος Έργοσ.


Τπεύζπλνο Έξγνπ νξίδεηαη ε θα Δ.Υαηδεπαζράιε από ην ΚΔΔΛΠΝΟ θαη έρεη ην ζπληνληζκό ηεο
πινπνίεζεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο.



Δμαζθαιίδεη ηελ ιεηηνπξγηθή θαη δηνηθεηηθή δηαζύλδεζε κε ην ΚΔΔΛΠΝΟ θαη ην «ΓΖΜΟ»



πληνλίδεη ηηο δξάζεηο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο ζε ζπλεξγαζία κε όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο
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Μεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηώλ, θαιώλ πξαθηηθώλ θαη ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ

Άρθρο 7
Γιάρκεια ιζτύος ηης ζύμβαζης
Ζ παξνύζα έρεη δηάξθεηα από ηε ππνγξαθή ηεο θαη γηα όζν δηάζηεκα ……
Άρθρο 8
Δπίλσζη διαθορών
8.1 Ζ ύκβαζε απηή δηέπεηαη από ην ειιεληθό δίθαην θαη νπνηαδήπνηε δηαθνξά ηπρόλ αλαθύςεη θαηά ηελ
εθαξκνγή ηνπ παξόληνο ππόθεηηαη ζηελ απνθιεηζηηθή δσζηδηθία ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο Αζήλαο.
8.2 Κακία ηξνπνπνίεζε ηεο παξνύζαο δελ αλαγλσξίδεηαη αλ δελ δηαηππσζεί εγγξάθσο θαηόπηλ απόθαζεο
ησλ ζπκβαιιόκελσλ κεξώλ.
Απηά αθνύ ζπκθώλεζαλ, ζπλνκνιόγεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, αλαγλώζηεθε ε
ζύκβαζε απηή θαη ππνγξάθεθε ζε δύν (2) αληίηππα, έλα γηα θάζε ζπκβαιιόκελν κέξνο.
2. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν Ζιηνύπνιεο, θ. Βαζίιεην Βαιαζόπνπιν, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο αλσηέξσ
Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο θαη νπνηνπδήπνηε εγγξάθνπ θξηζεί απαξαίηεην

Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 190/2014 και είναι αναρηηηέα ζηο διαδίκησο.
Μεηά ηε ζύληαμή ηνπ ην πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο εμήο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ

ΗΩΑΝΝΖ ΝΗΚΖΦΟΡΟ

Κ.εθηειήο, Δ.Εαλληά, Δ.Γεσξγάθεο, Π.Λνύβαξε-Γάζπαξε,

ΠΗΣΟ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Κ.Παπαδόπνπινο,Δ.Αλησλίνπ,Π.Βηδάιεο, Α.Μαξθνπιάθε,
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Ο.Κσλζηαληηλόπνπινο, Α.Φξαγθηνπδάθεο, Γ.Υαηδεδάθεο

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Α.Γεκεηξόπνπινο,Υ.Γηαλλάθεο,Υ.Καιιαξύηεο,Γ.Γηαλλόπνπινο,
Η.Αληδηλάο,Π.Κπξηαθνπιέαο, Μ.Αλδξνπιάθε-Ληάπε,

ΗΩΑΝΝΖ ΝΗΚΖΦΟΡΟ

Α.Κνληνλίθαο,Β.Βαζηιαθόπνπινο,Α.Βαζηιείνπ,Κ.Καινύδεο,
Δ.Καπίξε, Η.Αλαγλώζηνπ, Υ. Κνιηνθώηεο, Π. Γηαλλόπνπινο
Α.Κσλζηαληέαο,Γ.Αξακπαηδήο , Γ. Πίζζαο, Α. Σζαηζνύιε,
Π.Μαξγαξώλεο,Θ.Λαγθαδηλόο, Γ.Παληαδόπνπινο, Γ. Μπελάο,
Η.Πνύινο, Π. Παηζαβόο, Α. Πίθνπια, Υ. Κνθνηίλεο, Γ. όθεο
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