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Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 28 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε
το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.1180/22.1.2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου,
που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ένα
είναι παρόντα τριάντα ένα, δηλ. οι κ.κ. 1. Πανταζόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος, 2. Χρυσουλάκης Φώτιος,
Αντιπρόεδρος, 3. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, Γραμματέας, 4. Γιαννάκης Χρήστος, 5. Παπαδόπουλος
Κων/νος, 6. Σερέτη Χριστίνα, 7. Καλαρρύτης Χρήστος, 8. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 9. Δημητρόπουλος
Άγγελος, 10. Μπασούρης Μαρίνος, 11. Κουρή Μαρία, 12. Νικηφόρος Ιωάννης, 13. Γεωργίου Δημήτριος,
14. Καπίρη Ελένη, 15. Κοκοτίνης Χρήστος, 16. Καλαντίδης Δημήτριος, 17. Ασβεστάς Δημήτριος, 18.
Αντύπας Γεώργιος, 19. Δουβή Αγγελική, 20. Αναγνώστου Ιωάννης, 21. Τσατσούλη Αναστασία, 22.
Χιωτέλης Ιωάννης, 23. Ευσταθίου Αναστάσιος, 24. Κουρής Μιχαήλ, 25. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 26.
Πούλος Ιωάννης, 27. Πίκουλα Αργυρώ, 28. Σόφης Γεώργιος, 29. Σεφτελής Κων/νος, 30. Χατζηδάκης
Γεώργιος, 31. Αντζινάς Ιωάννης, ότι οι κ.κ. 1. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 2. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 3.
Ζαννιά Ευφημία, 4. Καλούδης Κων/νος, 5. Κούρτης Ανδρέας, 6. Γρηγορέας Ιωάννης, 7. Αγαδάκος
Γεώργιος, 8. Χωματά Αικατερίνη, 9. Βιδάλης Παναγιώτης, 10. Παναγιώταρης Αναστάσιος, δεν προσήλθαν
αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ.
Αναστόπουλος, οι Νομικοί Σύμβουλοι του Δήμου κ.κ. Καραβέλος και Μανταδάκης και ο Ειδικός
Σύμβουλος του Δήμαρχου κ. Παπαγεωργίου.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 1/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ηλιούπολης για την ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια
στο Σπίτι» καθώς και του προσωπικού σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού σύμφωνα με τις
διατάξεις του αρθρ. 91 του ν 4583/2018.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, κ. Ηλίας Πανταζόπουλος, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει για την
ανάγκη να συζητηθεί το θέμα που αφορά στην τροποποίηση Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ηλιούπολης για την ένταξη
του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» καθώς και του προσωπικού σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α΄
βαθμού σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 91 του ν 4583/2018, εκτός ημερησίας διατάξεως.

Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, κ. Αναστόπουλος, που εισηγήθηκε την εκτός ημερήσιας διάταξης
συζήτηση του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’ αριθ. πρωτ.
οικ.1737/2019/2018 έγγραφο του κ. Δημάρχου, το οποίο έχει ως εξής:
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Θέτουμε υπόψη σας απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγείται την τροποποίηση του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, ώστε να ενταχθεί στις δραστηριότητες του Δήμου Ηλιούπολης
το «Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι», το οποίο μέχρι σήμερα υλοποιείται από το εποπτευόμενο Ν.Π.Δ.Δ. του
Δήμου με την επωνυμία «ΚΑΦΑΔΗΛ», καθώς και να προβλεφθούν στον ΟΕΥ οι θέσεις του προσωπικού για
τη λειτουργία του προγράμματος αυτού, σύμφωνα με τις νέες ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 91 του ν.
4583/91 καθώς και τις υπ. αριθ. 1921/11-01-2019 και 4947/24-01-2019 εγκύκλιους του Υπουργείου
Εσωτερικών.
Παρακαλούμε για την κατεπείγουσα συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος αυτού, καθώς σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στο άρθρο 19 του ν. 4853/18 οι σχετικές αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων θα πρέπει
μέχρι 31/01/2019 να

υποβληθούν προς έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, η οποία κατά τις

διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/07τις ελέγχει και μεριμνά για την δημοσίευση αυτών στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αφού λήφθηκαν υπόψη τα αναφερόμενα στην απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς και
Το άρθρο 10 του ν. 3584/07 σχετικά με την σύσταση και την τροποποίηση των Οργανισμών Εσωτερικής
Υπηρεσίας των Δήμων,

και το γεγονός σύμφωνα με την

παρ. 1 του άρθρ. 91 του ν 4583/2018 δεν

εφαρμόζονται στην προκειμένη τροποποίησης των Ο.Ε.Υ. οι παρ. 3 και 5 του άρθρου αυτού,
Το εδ. (στ) του άρθρου 63 του ν. 3852/10 με το οποίο προβλέπεται ότι μεταξύ των αρμοδιοτήτων της
Εκτελεστικής Επιτροπής είναι και η εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο των σχεδίων των Οργανισμών
Εσωτερικής Υπηρεσίας,
του άρθρου 91 του ν 4583/18 (ΦΕΚ 212/18-12-2018) και τις

1921/11-01-2019 και 4947/24-01-2019

εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών,
Το γεγονός ότι συντρέχουν

σωρευτικά οι προϋποθέσεις που θέτει

το άρθρο 91 του ν. 4583/18

και

συγκεκριμένα:
α) στις 14/09/2011 μεταξύ του υποπτευμένου από το Δήμο Ηλιούπολης Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο
Αγωγής Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (ΚΑΦΑΔΗΛ ) – Παύλος

Πεντάρης» και της

Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ), έχει καταρτιστεί σύμβαση για την
υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής μέσω παροχής κατ΄ οίκον
υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με
ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», και
β) κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4583/18 (ημερ. έναρξης ισχύος 18.12.2018), το Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Αγωγής
Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ) – Παύλος Πεντάρης απασχολεί πέντε (5)
άτομα προσωπικό για την λειτουργία

του «Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι», με ενεργές συμβάσεις

εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου που έχουν παραταθεί μέχρι τις 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο
153 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107) (παρ.1 άρθρο 91 Ν.4583/18), όπως προκύπτει και από την υπ. αριθ.
1316/4849/11-12-2017 (ΑΔΑ: 6ΖΕΑΟΛΘΟ-ΟΡ6) απόφαση του Προέδρου ΝΠΔΔ «Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας
και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.) - Παύλος Πεντάρης», με την οποία αποφασίστηκε η
παράταση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» από 1/1/2018 μέχρι 31/12/2019, καθώς και η παράταση των
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υφιστάμενων συμβάσεων εργασίας του ήδη απασχολούμενου σε αυτό προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου από 1/1/2018 έως 31/12/2019,
γ) το γεγονός ότι οι ενεργείς συμβάσεις προσωπικού κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4583/18 έχουν συναφθεί
για τις κάτωθι ειδικότητες προσωπικού:
Δύο (2) ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών/τριών
Ένα (1) ΤΕ 2 Κοινωνικών Λειτουργών
Ένα (1) ΔΕ Οδηγών
Ένα (1) ΥΕ Οικογενειακών βοηθών
δ) το γεγονός ότι από την προβλεπόμενη ποσόστωση στην παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 4583/18 επτά τοις εκατό
(7%) για τη σύσταση πλέον των ανωτέρω αναφερόμενων θέσεων δεν απαιτείται η σύσταση επιπλέον θέσεων,
5) το γεγονός ότι για τη δαπάνη μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού στο νόμο και στις σχετικές εγκυκλίους
προβλέπεται ότι: «…. Για τη μισθολογική δαπάνη του προσωπικού που στελεχώνει τις οργανικές θέσεις της
παραγράφου 1, από το 2020 και εφεξής, εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου
Εσωτερικών, η οποία αποδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους. Ειδικά
για το οικονομικό έτος 2019, η ανωτέρω μισθολογική δαπάνη καλύπτεται από τις πιστώσεις του
Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 153 του ν. 4483/2017, οι
οποίες μεταφέρονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και αποδίδονται με απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους.»,
6) τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηλιούπολης, όπως αυτός δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
707/Β΄/24-4-2015, και εν συνεχεία τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ

1192/Β΄/4-4-2017 για τη σύσταση θέσεων

λόγω της επαναφοράς του προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας στους Δήμους, και με το ΦΕΚ 3285/Β΄/1911-2017 για τη σύσταση θέσεων τις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου,
7) την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγείται την τροποποίηση του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηλιούπολης
Εισηγούμαστε προς το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης τη λήψη απόφασης ως ακολούθως:
Την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηλιούπολης, όπως αυτός δημοσιεύθηκε
με το ΦΕΚ 707/Β΄/24-4-2015 και

τροποποιήθηκε με τα ΦΕΚ 1192/Β΄/4-4-2017 και ΦΕΚ 3285/Β΄/19-11-

2017 και ισχύει σήμερα, ως εξής:
Την ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στην Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας
και Εθελοντισμού και ειδικότερα στο Τμήμα Σχεδιασμού Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής της
Διεύθυνσης αυτής.
Την προσθήκη στο άρθρο 13 παρ. 6.1 «Αρμοδιότητες Τμήματος Σχεδιασμού Προγραμμάτων Κοινωνικής
Πολιτικής» νέας παραγράφου, η οποία αριθμείται 6.1.15 και έχει ως εξής:
« 6.1.15. Μεριμνά για την υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» για την κατοχύρωση συνθηκών
αυτόνομης διαβίωσης των μη αυτοεξυπηρετούμενων κατοίκων του Δήμου Ηλιούπολης, ηλικιωμένων ατόμων
και των ΑμεΑ στην κατοικία τους, ώστε να εξασφαλισθεί η παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό
περιβάλλον, να αποφευχθεί η παραπομπή τους σε δομές κλειστής φροντίδας και να προληφθούν καταστάσεις
κοινωνικού αποκλεισμού. Προτεραιότητα για την παροχή κατ’ οίκον υπηρεσιών πρωτοβάθμιας κοινωνικής και
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νοσηλευτικής φροντίδας όπως επίσης και οικιακής φροντίδας που προσφέρονται από το πρόγραμμα αποτελούν
μη αυτοεξυπηρετούμενοι πολίτες, ηλικιωμένα άτομα και ΑμεΑ, με χαμηλό εισόδημα, ανεπαρκές υποστηρικτικό
περιβάλλον και περιορισμένο βαθμό αυτοεξυπηρέτησης και αυτοφροντίδας.»
Την προσθήκη στο άρθρο 19 «ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ», και ειδικότερα στην παρ. Β «ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)», πέντε (5) νέων οργανικών
θέσεων για την στελέχωση του «Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι» με μόνιμο προσωπικό ανά κατηγορία
εκπαίδευσης και ειδικότητα ως εξής :
α/α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

1

ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

1

2

ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών/τριών

2

3

ΔΕ Οδηγών

1

4

ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών

1

4) Ακροτελεύτιο άρθρο – Κάλυψη δαπάνης.
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη, το ύψος της οποίας δεν είναι δυνατό να υπολογιστεί σήμερα, η
οποία, δυνάμει της παρ. 7 του άρθρου 91 του ν. 4583/18, ειδικά για το οικονομικό έτος 2019, καλύπτεται από
τις πιστώσεις του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 153 του ν.
4483/17, οι οποίες μεταφέρονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και αποδίδονται με
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους, ενώ από το 2020 και εφεξής, εγγράφεται
ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αποδίδεται με απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους (Αριθμός Λογαριασμού Εξόδου Υπουργείου Εσωτερικών:
2310401001).
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
Ομόφωνα Αποφασίζει
1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
2. Την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηλιούπολης, όπως αυτός
δημοσιεύθηκε με το ΦΕΚ 707/Β΄/24-4-2015 και

τροποποιήθηκε με τα ΦΕΚ 1192/Β΄/4-4-2017 και

ΦΕΚ 3285/Β΄/19-11-2017 και ισχύει σήμερα, ως εξής:


Την ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στην Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας,
Παιδείας και Εθελοντισμού και ειδικότερα στο Τμήμα Σχεδιασμού Προγραμμάτων Κοινωνικής
Πολιτικής της Διεύθυνσης αυτής.



Την προσθήκη στο άρθρο 13 παρ. 6.1 «Αρμοδιότητες Τμήματος Σχεδιασμού Προγραμμάτων
Κοινωνικής Πολιτικής» νέας παραγράφου, η οποία αριθμείται 6.1.15 και έχει ως εξής:

« 6.1.15. Μεριμνά για την υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» για την κατοχύρωση
συνθηκών αυτόνομης διαβίωσης των μη αυτοεξυπηρετούμενων

κατοίκων του Δήμου Ηλιούπολης,

ηλικιωμένων ατόμων και των ΑμεΑ στην κατοικία τους, ώστε να εξασφαλισθεί η παραμονή τους στο οικείο
φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, να αποφευχθεί η παραπομπή τους σε δομές κλειστής φροντίδας και να
προληφθούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού. Προτεραιότητα για την παροχή κατ’ οίκον υπηρεσιών
4
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πρωτοβάθμιας κοινωνικής και νοσηλευτικής φροντίδας όπως επίσης και οικιακής φροντίδας που
προσφέρονται από το πρόγραμμα αποτελούν μη αυτοεξυπηρετούμενοι πολίτες, ηλικιωμένα άτομα και
ΑμεΑ,

με χαμηλό εισόδημα,

ανεπαρκές υποστηρικτικό περιβάλλον

και περιορισμένο βαθμό

αυτοεξυπηρέτησης και αυτοφροντίδας.»


Την προσθήκη στο άρθρο 19 «ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ», και ειδικότερα στην παρ. Β «ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)», πέντε (5)
νέων οργανικών θέσεων για την στελέχωση του «Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι» με μόνιμο
προσωπικό ανά κατηγορία εκπαίδευσης και ειδικότητα ως εξής :

α/α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

1

ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

1

2

ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών/τριών

2

3

ΔΕ Οδηγών

1

4

ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών

1



4) Ακροτελεύτιο άρθρο – Κάλυψη δαπάνης.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη, το ύψος της οποίας δεν είναι δυνατό να υπολογιστεί σήμερα, η
οποία, δυνάμει της παρ. 7 του άρθρου 91 του ν. 4583/18, ειδικά για το οικονομικό έτος 2019, καλύπτεται
από τις πιστώσεις του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 153
του ν. 4483/17, οι οποίες μεταφέρονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και αποδίδονται
με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους, ενώ από το

2020 και εφεξής,

εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αποδίδεται με
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους (Αριθμός Λογαριασμού Εξόδου
Υπουργείου Εσωτερικών: 2310401001).

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 1/2019 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Δ.ΚΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ

Χ.Γιαννάκης, Κ.Παπαδόπουλος, Χ.Σερέτη, Χ.Καλαρρύτης

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος, Μ.Μπασούρης, Μ.Κουρή,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 29.1.2019

Ι.Νικηφόρος, Δ.Γεωργίου, Ε.Καπίρη, Χ.Κοκοτίνης, Δ.Καλαντίδης,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Φ.Χρυσουλάκης, Δ.Ασβεστάς, Γ.Αντύπας, Α.Δουβή, Ι.Αναγνώστου,
Α.Τσατσούλη, Ι.Χιωτέλης, Α.Ευσταθίου, Μ.Κουρής, Ι.Πούλος,

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Δ.Πανταζόπουλος, Α.Πίκουλα, Γ.Σόφης, Κ.Σεφτελής,
Γ.Χατζηδάκης, Ι.Αντζινάς

5

