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6o  Θέμα   E  κτός    Ημερήσιας Διάταξης

 Ακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την 

προμήθεια ελαστικών επισώτρων με τοποθέτηση, για τις άμεσες ανάγκες των Π.Υ. 

και Π.Κ. δικαιοδοσίας ΠΕ.ΠΥ.Δ. Πελοποννήσου, προϋπολογισμού  74.266,00 € με 

Φ.Π.Α. και επαναπροκήρυξή του με νέες προδιαγραφές.(απ: 126662)

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Στην Τρίπολη σήμερα    στις    6/  5  /2021, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:30 π.μ,  συνήλθε σε 

συνεδρίαση μέσω  ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου,

 ύστερα από την αρ.πρωτ :  οικ.120958/28-4-2021  πρόσκληση και σύμφωνα: 

1)  τις διατάξεις  των άρθρων 175 και 177 του Ν. 3852/7-6-2010  (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010),

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα

Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2)  τις διατάξεις    της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010),

“Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα

Καλλικράτης”,  όπως τροποποιήθηκαν   και ισχύουν.  
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3)  την  αριθμ 447 /08-09-2019 απόφαση της ειδικής  συνεδρίασης του Περιφερειακού

Συμβουλίου (πρακτικό  16/8-9-2019)  σχετικά  με  την  εκλογή  μελών  της  Οικονομικής

Επιτροπής.

4) την α.π. 248549/60802 /12-09-2019 απόφαση Περιφερειάρχη ( ΦΕΚ 770/ τ. Υ.Ο. Δ.Δ./

23-09-2019) με την οποία ορίσθηκε ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής .

5) την α.π. 254557/62263 /20-09-2019  απόφαση Περιφερειάρχη (ΑΔΑ ΩΣΘΠ7Λ1-Λ87) με

την οποία ορίσθηκαν Αντιπεριφερειάρχες ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής .

6) .την  α.π. 238237/58064/6-10-2020  απόφαση Περιφερειάρχη (ΑΔΑ 6ΠΣΕ7Λ1-0ΘΙ) με

την οποία τροποποιήθηκε η με α.π. 254557/62263 /20-09-2019  απόφαση Περιφερειάρχη 

7) την εκ της ευθείας και ρητής  πρόβλεψης των διατάξεων  του άρθρου 10 της αριθμ. 11

Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/τ.Α΄/11-3-2020)  “Κατεπείγοντα  μέτρα

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της

ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.

8) την  με  αριθμ.  Πρωτ.  18318/13-3-2020  (ΑΔΑ:  9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ)  εγκύκλιο   του

Υπουργείου  Εσωτερικών περί  “Σύγκλησης  συλλογικών  οργάνων  των  Δήμων,  των

Περιφερειών  και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης

μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού CONID-19”.

9) την με αριθμ. Πρωτ. 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού

Ψηφιακής  Διακυβέρνησης  περί  “Παροχής  διευκρινήσεων  και  οδηγιών  σχετικά  με  την

εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr”

10) την με αρ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764 /7-11-2020 (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ)

εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκονται οι κ.κ. :

1. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ,ΩΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

2.  ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ

3.  ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

4.  ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ  ΑΝ∆ΡΕΑΣ 

5.  ΣΑΡ∆ΕΛΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

6. ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ ΝΙΚΩΝ
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7 ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

8. ΠΕΤΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

9. ΤΖΑΝΕΤΕΑ Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ

10.ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

11.ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΩΣ ΜΕΛΗ

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η   κ.  Kάτσουλα Χριστίνα υπάλληλος της

Περιφέρειας Πελοποννήσου , ως  γραμματέας. 

Αφού διαπιστώθηκε η εκ του νόμου απαρτία ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης.

............................................................................................................................

Ο κ. Πρόεδρος θέτει υπόψιν των μελών της  Οικονομικής Επιτροπής την α.π.  126662 /

2021 εισήγηση τoυ Τμήματος Προμηθειών  Περιφέρειας  Πελοποννήσου  , η 

οποία έχει ως εξής :

ΘΕΜΑ: Ακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την προμήθεια 

ελαστικών επισώτρων με τοποθέτηση, για τις άμεσες ανάγκες των Π.Υ. και Π.Κ. 

δικαιοδοσίας ΠΕ.ΠΥ.Δ. Πελοποννήσου, προϋπολογισμού 74.266,00 € με Φ.Π.Α. και 

επαναπροκήρυξή του με νέες προδιαγραφές.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

• του  ν.  4412/2016  (Α'  147)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.

4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021),

• του  ν.  4314/2014  (Α'  265), “Α)  Για  τη  διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  την  εφαρμογή

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση

της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου

2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και

άλλες  διατάξεις”  και  του  ν.  3614/2007  (Α'  267)  «Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

• του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, 
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• του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

• της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές

συναλλαγές», 

• του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

• του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

• του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο

"Πρόγραμμα  Διαύγεια"  και  άλλες  διατάξεις” και  του  Ν.  4727/2020  (ΦΕΚ  184/Α/2020)

"Ψηφιακή  Διακυβέρνηση  (Ενσωμάτωση  στην  Ελληνική  Νομοθεσία  της  Οδηγίας  (ΕΕ)

2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο

Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις"

• του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών,

• του ν. 2859/2000 (Α’ 248) "Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας", 

• του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

• του ν.  2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά

Θέματα”, 

• του  ν.  3852/2010  "Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως ισχύει, 

• του  ν.  4071/2012  "Ρυθμίσεις  για  την  τοπική  ανάπτυξη,  την  αυτοδιοίκηση  και  την

αποκεντρωμένη διοίκηση - ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50ΕΚ" (ΦΕΚ 85/Α/2012),

• του ν. 4662/2020 “Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων,

αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος

εθελοντισμού  πολιτικής  προστασίας,  αναδιοργάνωση  του  Πυροσβεστικού  και  άλλες

διατάξεις”,

• του π.δ. 131/2010 "Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου" (ΦΕΚ 224/Α/27-12-2010),

όπως ισχύει,

• του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα

και στοιχεία”, 

• του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες"

• της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και  Ανάπτυξης»,
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• της  με  αρ.  56902/2017  (Β'  1924)  Υπουργικής  Απόφασης  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και

διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

• του αρ. 2756/23-5-17 εγγράφου της Αρχής «διευκρινίσεις επί της Κατευθυντήριας Οδηγίας

12, ως προς τα Γραμμάτια Σύστασης Χρηματικής Παρακαταθήκης» (ΑΔΑ 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).

• του αρ. ΕΞ 12161-2018/10001/12-01-2018 εγγράφου του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

περί έκδοσης Πιστοποιητικού άρθρου 73 παρ.2 του Ν.4412/2016.

• των  σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω  νόμων  εκδοθεισών  κανονιστικών  πράξεων,  των  λοιπών

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της

παρούσας,  καθώς  και  του  συνόλου  των  διατάξεων  του  ασφαλιστικού,  εργατικού,

κοινωνικού,  περιβαλλοντικού  και  φορολογικού  δικαίου  που  διέπει  την  ανάθεση  και

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

• του  με  Α.Π.:  924  Φ.529.9/09.02.2021  (Α.Π.:  99355/12-04-2021)εγγράφου  της  Δ/νσης

ΠΕ.ΠΥ.Δ. με τα συνημμένα σε αυτό (Πίνακας προς προμήθεια ειδών).

• της  υπ’  αριθμ.  1464/2021  (ΑΔΑ:  6ΧΒ27Λ193Σ  ΑΔΑΜ:  21REQ008453498)  απόφασης

ανάληψης υποχρέωσης.

• της  υπ’  αριθμ.  536/2021  (ΑΔΑ:  ΨΘ9Τ7Λ1-2ΨΩ)  Απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής

Περιφέρειας Πελοποννήσου περί έγκρισης διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, των

όρων της Δ/ξης και των Επιτροπών.

• Την  με  Α.Π.:  110251/20-04-2021  (ΑΔΑ:  9Δ2Δ7Λ1-13Ε,  ΑΔΑΜ:  21PROC008497309)

διακήρυξη  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  ελαστικών  επισώτρων  με

τοποθέτηση, για τις άμεσες ανάγκες των Π.Υ. και Π.Κ. δικαιοδοσίας ΠΕ.ΠΥ.Δ. Πελοποννήσου.

• Το  με  Α.Π.:  2858  Φ.529.9/06.05.2021  (Α.Π.:  126379/06-05-2021)  έγγραφο  της  ΠΕ.ΠΥ.Δ.

Πελοποννήσου, σχετικά με ακύρωση του διαγωνισμού για τους λόγους που αναφέρονται σε

αυτό.

• Το από 06/05/2021 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας, με το οποίο εισηγείται

την ματαίωση του ως άνω διαγωνισμού.

Εισηγούμαστε

1 Την  έγκριση  του  από  06/05/2021  Πρακτικού  της  Επιτροπής  διενέργειας  του

ανωτέρω διαγωνισµού. 

2. Την, εν όλω, ακύρωση της διακήρυξης του συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού,

προϋπολογισµού  74.266,00€  (συµπεριλαµβανοµένου  του  Φ.Π.Α.),  µε  κριτήριο

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει

τιµής, για την προµήθεια ελαστικών επισώτρων µε τοποθέτηση, για τις άµεσες

ανάγκες  των  Π.Υ.  και  Π.Κ.  δικαιοδοσίας  ΠΕ.ΠΥ.∆.  Πελοποννήσου,  για  τους

λόγους που αναφέρονται σε αυτό.

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
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της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού σε ευρώ, 

με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη

προσφορά, βάσει τιμής,  για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων με τοποθέτηση,

για τις άμεσες ανάγκες των πυροσβεστικών οχημάτων των Π.Υ. και Π.Κ. δικαιοδοσίας

ΠΕ.ΠΥ.Δ. Πελοποννήσου, προϋπολογισμού 74.266,00€ με ΦΠΑ.

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 110251/20-04-2021 

(ΑΔΑ: 9Δ2ΔΛ1-13Ε,  ΑΔΑΜ: 21PROC008497309  2021-04-20)

Στην  Τρίπολη  σήμερα  την  6η Μαΐου  2021,  ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα  11:00 π.μ.,

συνήλθε σε συνεδρίαση στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης

Οικονομικού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η τριμελής Επιτροπή που συστάθηκε

με  την  υπ’  αριθμ.  536/2021 (ΑΔΑ:  ΨΘ9Τ7Λ1-508) απόφαση  της  Οικονομικής

Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου,  με  σκοπό την διενέργεια συνοπτικού

διαγωνισμού ελαστικών  επισώτρων με  τοποθέτηση,  για  τις  άμεσες  ανάγκες  των

πυροσβεστικών οχημάτων των Π.Υ. και Π.Κ. δικαιοδοσίας ΠΕ.ΠΥ.Δ. Πελοποννήσου,

προϋπολογισμού 74.266,00€ με ΦΠΑ. 

Στην συνεδρίαση αυτή παρέστησαν οι:

1. Μαθιόπουλος Κωνσταντίνος,  αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος ΚΤΕΟ

της  Διεύθυνσης  Μεταφορών & Επικοινωνιών  Π.Ε.  Αρκαδίας  ως  Πρόεδρος  της

Επιτροπής.

2. Μυλωνάς Δημήτριος, υπάλληλος της Διεύθυνσης Διοίκησης, ως μέλος.

 3.  Κάτσουλα  Χριστίνα,  υπάλληλος  της  Διεύθυνσης  Διοίκησης,  ως  αναπληρωματικό

μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία,  ο  Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε  την έναρξη της

έκτακτης  αυτής  συνεδρίασης.  Μετά  από  ανάγνωση  της  σχετικής  απόφασης  της

Οικονομικής  Επιτροπής  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου  και  της  διακήρυξης  του

διαγωνισμού και λαμβάνοντας υπόψη:

α. Το με  Α.Π.:2858/Φ 529.9/06-5-2021 έγγραφο της ΠΕ.ΠΥ.Δ.  Πελοποννήσου που

μας  διαβιβάσθηκε,  με  το  οποίο  ζητείται  η  ακύρωση  του  διαγωνισμού  αφού  εκ

παραδρομής  έχουν  γραφεί  λάθος  διαστάσεις  σε  κάποια  από  τα  ελαστικά  που

περιέχονται στη διακήρυξη.

β.  Το αριθμητικό σφάλμα που αφορά το ποσό του ΦΠΑ και  το τελικό ποσό στο

τμήμα  των  αναγκών  της  ΔΙ.ΠΥ.Ν.  Αρκαδίας,  λόγω  των  οποίων  το  τελικό  ποσό

υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του διαγωνισμού (87.436,73€ αντί 74.266,00€ με

ΦΠΑ).

γ. Τις διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από οικονομικούς φορείς που προτίθενται να

υποβάλλουν προσφορές και αφορούν τόσο τεχνικά στοιχεία (διαστάσεις, δείκτες,

τύπους  και  μάρκες  ελαστικών)  όσο  και  διαδικαστικά  θέματα  (παράδοση  και

τοποθέτηση των ελαστικών).
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Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω καθώς και:

1 Τους όρους της σχετικής διακήρυξης.

2. Την τήρηση της νομιμότητας της διαδικασίας.

3. Το δημόσιο συμφέρον.

Ομόφωνα γνωμοδοτεί 

Υπέρ της ματαίωσης του διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων με

τοποθέτηση, για τις άμεσες ανάγκες των πυροσβεστικών οχημάτων των Π.Υ. και Π.Κ.

δικαιοδοσίας ΠΕ.ΠΥ.Δ. Πελοποννήσου, προϋπολογισμού 74.266,00€ με ΦΠΑ.

Για  τα  παραπάνω  συντάχθηκε  το  πρακτικό  αυτό  και  αφού  αναγνώσθηκε,

υπογράφεται  ως  κατωτέρω  και  εναπόκειται στην  έγκριση  της  Οικονομικής

Επιτροπής.

Aκολουθούν υπογραφές....

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1 Την  έγκριση  του  από  06/05/2021  Πρακτικού  της  Επιτροπής  διενέργειας  του

ανωτέρω διαγωνισµού. 

2. Την, εν όλω, ακύρωση της διακήρυξης του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, προ-

ϋπολογισμού 74.266,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.),  με κριτήριο κατακύ-

ρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για

την προμήθεια ελαστικών επισώτρων με τοποθέτηση, για τις  άμεσες ανάγκες των

Π.Υ. και Π.Κ. δικαιοδοσίας ΠΕ.ΠΥ.Δ. Πελοποννήσου, για τους λόγους που αναφέρο-

νται σε αυτό.

 

Η παρούσα     απόφαση    θ’ ανακοινωθεί  από τον κ.Πρόεδρο στην πρώτη συνεδρίαση

μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου   COVID  -19.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  634/  2021

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν υπογράφεται ως κατωτέρω: 

1. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ,ΩΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

2.  ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
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3.ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

4.ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 

5. ΣΑΡ∆ΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

6. ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ ΝΙΚΩΝ

7 ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

8. ΠΕΤΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

9. ΤΖΑΝΕΤΕΑ Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ

10.ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

11.ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΩΣ ΜΕΛΗ

Η Γραμματέας

Kάτσουλα Χριστίνα
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