ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
15η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 27ης Οκτωβρίου 2016
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΗΛ.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΗΜ.ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ

ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Α.ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1)

Πανταζόπουλος

Ηλίας,

Πρόεδρος,

2)

Καλαντίδης

Δημήτριος,

Αντιπρόεδρος, 3) Κουρή Μαρία, Γραμματέας, 4) Γιαννάκης Χρήστος, 5)
Χωματά Αικατερίνη, 6) Χατζηδάκης Γεώργιος, 7) Παπαδόπουλος Κων/νος,
8) Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 9) Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 10) Σερέτη
Χριστίνα, 11) Καλαρρύτης Χρήστος, 12) Ζαννιά Ευφημία, 13) Αντζινάς
Ιωάννης, 14) Βιδάλης Παναγιώτης, 15) Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 16)
Δημητρόπουλος Άγγελος, 17) Κορμά - Γκουτζιάνα Δήμητρα, 18) Καλούδης
Κων/νος,

19)

Μπασούρης

Μαρίνος,

20)

Κούρτης

Ανδρέας,

21)

Παναγιώταρης Αναστάσιος, 22) Νικηφόρος Ιωάννης, 23) Γρηγορέας
Ιωάννης, 24) Γεωργίου Δημήτριος, 25) Καπίρη Ελένη, 26) Κοκοτίνης
Χρήστος, 27) Ασβεστάς Δημήτριος, 28) Χρυσουλάκης Φώτιος, 29) Αντύπας
Γεώργιος, 30) Δουβή Αγγελική, 31) Αναγνώστου Ιωάννης, 32) Αγαδάκος
Γεώργιος, 33) Τσατσούλη Αναστασία, 34) Μαργαρώνης Παναγιώτης, 35)
Ευσταθίου Αναστάσιος, 36) Κουρής Μιχαήλ, 37) Πανταζόπουλος
Δημήτριος, 38) Πούλος Ιωάννης, 39) Πίκουλα Αργυρώ, 40) Σόφης Γεώργιος
και 41) Σεφτελής Κων/νος.
Παρών στη συνεδρίαση ο Δήμαρχος κ.Βασίλειος Βαλασόπουλος.
Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, κ.
Αναστόπουλος, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμαρχου κ. Μανταδάκης και ο
Τεχνικός Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Παπαγεωργίου.
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Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου,
Καλπουζάνη Αμαλία.
-----------------------ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Ουδείς.- αρ. πρωτ. πρόσκλησης: 30533/27.10.2016.
--------------------------ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ: Φ
-------------------------ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: - Φ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: - 2 – (Π.Δ.Σ. 380-381)
ΩΡΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 18:00΄
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 18:10΄
ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ: 19:30΄
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
Π.Δ.Σ. ΣΕΛ.

A.A.

1. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 176/15 απόφασης του Δ.Σ. 380

4

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφόρησης Επιβατών για
Δρομολόγια Δημοτικής Συγκοινωνίας και Οδηγών για
Διαθέσιμες Θέσεις Στάθμευσης, στους Δήμους Βύρωνα
και Ηλιούπολης», ως η σχετική απόφαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής, με βάση την συνημμένη στο παρόν
εισήγηση.
2. Έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 381

7

Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ηλιούπολης για το
έργο με τίτλο "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ
ΑΜΕΑ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ
ΔΗΜΟΥ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ",-

τη

σχετική

απόφαση

έγκρισης πήρε ήδη το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
στη συνεδρίασή του στις 20/10/2016-, και εξουσιοδότηση
του Δημάρχου κ. Β. Βαλασόπουλου για υπογραφή της
Προγραμματικής Σύμβασης.
------------------------------ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ηλ.Πανταζόπουλος): Παρακαλείται η Ειδική Γραμματέας,
κα Καλπουζάνη Αμαλία, για τις παρουσίες.
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: (Διαβάζει τον κατάλογο των κ.κ.Δημοτικών
Συμβούλων για την απαρτία)
………………………………………………………………………………
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διαπιστώνεται απαρτία και αρχίζει η συνεδρίαση.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ο
«Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 176/15 απόφασης του Δ.Σ. «Ολοκληρωμένο
Σύστημα Πληροφόρησης Επιβατών για Δρομολόγια Δημοτικής
Συγκοινωνίας και Οδηγών για Διαθέσιμες Θέσεις Στάθμευσης, στους
Δήμους Βύρωνα και Ηλιούπολης»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται προς συζήτηση το με αριθμό 1 θέμα της
Ημερήσιας Διάταξης «Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 176/15 απόφασης του Δ.Σ.
«Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφόρησης Επιβατών για Δρομολόγια
Δημοτικής Συγκοινωνίας και Οδηγών για Διαθέσιμες Θέσεις Στάθμευσης,
στους Δήμους Βύρωνα και Ηλιούπολης»
Ο Τεχνικός Σύμβουλος του Δημάρχου, κ. Παπαγεωργίου είναι εισηγητής
του θέματος.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Κύριοι συνάδελφοι, επισημαίνω την αναγκαιότητα της
έκτακτης συνεδρίασης, διότι η 31η/10/2016 προσδιορίζεται ως καταληκτική
ημερομηνία για την ολοκλήρωση των διοικητικών ενεργειών του Δήμου για
τη συμμόρφωση του σύμφωνα με την σχετική σύσταση στο με αρ. πρωτ.
2502/21-9-2016

Έκθεσης

Επιτόπιας

Επαλήθευσης

η

οποία

μας

Κοινοποιήθηκε με το 151.497/ΨΣ2516/23-9-2016 έγγραφό του Τομέα
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων του Υπουργείου
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και στη συνέχεια έθεσε υπόψη του
Σώματος την υπ’ αριθ. 174/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η λήψη Κανονιστικής Απόφασης στα
πλαίσια του έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφόρησης Επιβατών για
Δρομολόγια Δημοτικής Συγκοινωνίας και Οδηγών για Διαθέσιμες Θέσεις
Στάθμευσης, στους Δήμους Βύρωνα και Ηλιούπολης», η οποία εγκρίθηκε με
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την υπ’ αριθ. 176/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Συμπληρώνοντας την υπ’ αριθ. 176/15 απόφαση του Δ.Σ., σχετικά με τη
διαχείριση των θέσεων στάθμευσης στη λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου,
αποφασίζονται τα κάτωθι για τις θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης που έχουν
οριστεί στο πλαίσιο της εν λόγο πράξης:
1.

Ώρες λειτουργίας: από 7.00 έως 23.00 καθημερινά, πλην Κυριακής.

2.

Ελεύθερη στάθμευση μέγιστου χρόνου δώδεκα (12) συνεχόμενων

ωρών. Πέρα των οποίων θα εκδίδεται σύσταση από τη Δημοτική Αστυνομία.
3.

Το σύστημα θα εφαρμοσθεί πιλοτικά για ένα έτος, ώστε να

εξοικειωθούν οι πολίτες. Στη συνέχεια θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα
προκειμένου να οριστικοποιηθεί η πλήρης εφαρμογή του.
4.

Ειδικά για τις τέσσερις (4) θέσεις ΑΜΕΑ, εντός του χώρου

στάθμευσης του Δημαρχιακού Μεγάρου, θα χορηγηθούν στους δικαιούχους
δημότες, κάρτες εισόδου στον χώρο στάθμευσης, προς εξοικονόμηση των
ενεργειών του ελεγκτικού μηχανισμού (Δημοτική Αστυνομία).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται;

…Μειοψηφεί η Λαϊκή Συσπείρωση. Η

Παράταξη του κ.Αναγνώστου καταψηφίζει, του κ.Κοκοτίνη ψηφίζει θετικά.
Ο κ.Σόφης ψηφίζει λευκό. Οι Παρατάξεις των κ.κ. Ευσταθίου,
Πανταζόπουλου, Πίκουλα και ο κ.Σεφτελής ψηφίζουν θετικά.
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.
ΣΗΜ.ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Κατατέθηκε το παρακάτω σημείωμα στα Πρακτικά
από την κα Τσατσούλη.
«Από την στιγμή που το 1ο θέμα έρχεται ως συμπλήρωση προηγουμένης
απόφασης, η Λαϊκή Συσπείρωση ψηφίζει ΟΧΙ όπως είχε ψηφίσει όταν
είχε έρθει το κύριο θέμα προς έγκριση στο Δ.Σ .
Η σημείωση που καταθέτουμε με βάση την συμπλήρωση είναι ότι το
Σύστημα πληροφόρησης που στήθηκε στο Δήμο εισάγει την ελεγχόμενη
στάθμευση, την στάθμευση με πληρωμή και αντί να λύσει ζητήματα
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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στάθμευσης θα οξύνει ένα πρόβλημα που στην πόλη μας δεν
υφίσταται.
Η δημοτική αρχή θα έχει ευθύνη για τα προβλήματα που θα προκύψουν
στην συνέχεια .
Παρακαλώ να καταγραφεί η θέση της Λαϊκής Συσπείρωσης .
Τσατσούλη Α.

27-10-2016»
Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 , Ν.
3463/2006
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντων των κ.κ. Αναγνώστου, Αγαδάκου, Τσατσούλη, Μαργαρώνη
και δηλώνοντας λευκό ο κ. Σόφης)
Εγκρίνει τη λήψη Κανονιστικής Απόφασης στα πλαίσια του έργου
«Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφόρησης Επιβατών για Δρομολόγια
Δημοτικής Συγκοινωνίας και Οδηγών για Διαθέσιμες Θέσεις Στάθμευσης,
στους Δήμους Βύρωνα και Ηλιούπολης», η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ.
176/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Συμπληρώνοντας την υπ’ αριθ. 176/15 απόφαση του Δ.Σ., σχετικά με τη
διαχείριση των θέσεων στάθμευσης στη λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου,
αποφασίζονται τα κάτωθι για τις θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης που έχουν
οριστεί στο πλαίσιο της εν λόγο πράξης:
1.

Ώρες λειτουργίας: από 7.00 έως 23.00 καθημερινά, πλην Κυριακής.

2.

Ελεύθερη στάθμευση μέγιστου χρόνου δώδεκα (12) συνεχόμενων

ωρών. Πέρα των οποίων θα εκδίδεται σύσταση από τη Δημοτική Αστυνομία.
3.

Το σύστημα θα εφαρμοσθεί πιλοτικά για ένα έτος, ώστε να

εξοικειωθούν οι πολίτες. Στη συνέχεια θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα
προκειμένου να οριστικοποιηθεί η πλήρης εφαρμογή του.
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4.

7

Ειδικά για τις τέσσερις (4) θέσεις ΑΜΕΑ, εντός του χώρου

στάθμευσης του Δημαρχιακού Μεγάρου, θα χορηγηθούν στους δικαιούχους
δημότες, κάρτες εισόδου στον χώρο στάθμευσης, προς εξοικονόμηση των
ενεργειών του ελεγκτικού μηχανισμού (Δημοτική Αστυνομία).
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 380/2016 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
---------------------------------ΘΕΜΑ 2ο
«Έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής και του Δήμου Ηλιούπολης για το έργο "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΑΜΕΑ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ" και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για
υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται προς συζήτηση το με αριθμό 2 θέμα της
Ημερήσιας Διάταξης «Έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας

Αττικής

και

του

Δήμου

Ηλιούπολης

για

το

έργο

"ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΑΜΕΑ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ
ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ" και εξουσιοδότηση του
Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.»
Εισηγητής του θέματος ο Τεχνικός Σύμβουλος του Δημάρχου, κ.
Παπαγεωργίου.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ:

Επισημαίνω

την

αναγκαιότητα

της

έκτακτης

συνεδρίασης, διότι η 31η/10/2016 προσδιορίζεται ως καταληκτική
ημερομηνία για την ολοκλήρωση των διοικητικών ενεργειών του Δήμου για
τη συμμόρφωση του σύμφωνα με την σχετική σύσταση στο με αρ. πρωτ.
2502/21-9-2016

Έκθεσης

Επιτόπιας

Επαλήθευσης

η

οποία

μας

Κοινοποιήθηκε με το 151.497/ΨΣ2516/23-9-2016 έγγραφό του Τομέα
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων του Υπουργείου
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και στη συνέχεια έθεσε υπόψη του
Σώματος σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής και του Δήμου Ηλιούπολης για το έργο "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΑΜΕΑ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ".
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται; … Λευκό η Λαϊκή Συσπείρωση.
Κατά πλειοψηφία, λοιπόν.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 , Ν.
3463/2006
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(δηλώνοντας λευκό οι κ.κ. Τσατσούλη, Μαργαρώνης)
Ι) Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους της προγραµµατικής σύµβασης,
µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήµου Ηλιούπολης, για την
κατασκευή του έργου µε τίτλο: "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΑΜΕΑ
ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ", συνολικού προϋπολογισµού 600.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α.), η οποία έχει ως εξής:«Στην Αθήνα σήµερα …………………,
ηµέρα ……………. οι παρακάτω συµβαλλόµενοι :
1. Το Ν.Π. . . µε την επωνυµία «Περιφέρεια Αττικής» (Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού),
που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόµιµα από
την Περιφερειάρχη Αττικής Ειρήνη Δούρου.
2. Το Ν.Π. µε την επωνυµία «Δήµος Ηλιούπολης» (Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού), που
εδρεύει στην Ηλιούπολη, Σοφοκλή Βενιζέλου & Πρωτόπαππα, και
εκπροσωπείται

νόµιµα

από

τον

Δήµαρχο

Ηλιούπολης

Βασίλειο

Βαλασόπουλο.
8
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Με βάση τις διατάξεις:
1.

Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης)»
όπως οι παρ. 1α και 5 αυτού αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 8 παρ. 9 και 10
του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85).
2.

Του ν. 4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη την

αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωµένη Διοίκηση»
3.

Της µε αριθµό 44403/04-11-2011 απόφασης έγκρισης τροποποίησης

του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 2494Β – 04/11/2011).
4.

Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων,

Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει
5.

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», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
6.

Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το

Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
7.

Του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και

εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
8.

Του ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της

ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
και έχοντας υπόψη:
1. Το µε αριθµό 152533/26-08-2016 έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων
της Περιφέρειας Αττικής.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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2. Την µε αριθµό 52/2016 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου
Ηλιούπολης µε την οποία εγκρίθηκε η µε αριθµό 01/2016 µελέτη του
ανωτέρω έργου.
3. Την µε αριθµό 369/2015 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Αττικής µε την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραµµα Εκτελεστέων Έργων της
Περιφέρειας Αττικής του έτους 2016 και εντάχθηκε στο Πρόγραµµα
Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής το ανωτέρω έργο.
4. Την µε αριθµό 1/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής
µε την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός της Περιφέρειας Αττικής έτους
2016 και προβλέφθηκε το ποσό χρηµατοδότησης του έργου (ΚΑΕ
9779.01.180).
5. Την µε αριθµό ……/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Αττικής µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας.
6. Την µε αριθµό ……./2016 Απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου
Ηλιούπολης µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας.
7. Την από 11-2-2016 βεβαίωση του Δήµου Ηλιούπολης ότι οι δρόµοι που
θα γίνουν οι παρεµβάσεις είναι εντός εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου
του Δήµου Ηλιούπολης.
Συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι η συνεργασία των
συµβαλλοµένων µερών για την υλοποίηση του έργου µε τίτλο:
«Διαµορφώσεις προσβάσεων ΑΜΕΑ σε δηµοτικές οδούς και πεζοδρόµια
Δήµου Ηλιούπολης» από το Δήµο Ηλιούπολης µε χρηµατοδότηση της
Περιφέρειας Αττικής.
2. Σκοπός του έργου είναι η ανακατασκευή παλιών πεζοδρόµιων µε την
10
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δηµιουργία ελεύθερης ζώνης όδευσης τυφλών και την κατασκευή ραµπών
(προσαρµοσµένες κατάλληλα στα πεζοδρόµια) ώστε να εξασφαλιστεί η
ασφαλής κυκλοφορία των ατόµων µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) σε διάφορα
σηµεία του Δήµου.
3.

Το έργο περιγράφεται στην µε αριθµό 1/2016 τεχνική µελέτη του

Δήµου Ηλιούπολης που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήµου και εγκρίθηκε µε την µε αριθµό 52/2016
απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου.
Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή
της ανωτέρω τεχνικής µελέτης είναι α) η αποξήλωση των κατεστραµµένων
υπαρχόντων πλακοστρώσεων και των κρασπέδων, εκσκαφή και προετοιµασία του χώρου προς την κατασκευή νέου πεζοδροµίου, β) διόρθωση
φθορών ή αντικατάσταση φρεατίων ΟΚ3 καθώς και ανύψωση ή
υποβιβασµός τους ανάλογα µε την τελική στάθµη των πεζοδροµίων, γ)
κατασκευή κρασπέδων και διόρθωση κατεστραμμένων ρείθρων και δ)
επίστρωση πεζοδρομίων µε όδευση τυφλών και δηµιουργία ραµπών.
ΑΡΘΡΟ 2: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο θα εκτελεστεί στο δηµοτικό οδικό δίκτυο του Δήµου Ηλιούπολης
και συγκεκριµένα στις οδούς:
α) Λ. Μαρίνου Αντύπα από Αστυδάµαντος έως Πλατεία Κανάρια,
β) Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου από Πρωτόπαππα έως Πλατεία 25ης Μαρτίου,
γ) Λ. Παναγούλη από Ολύµπου έως Παπάγου,
δ) Λ. Παπανδρέου από Λ. Ειρήνης έως Κανάρια,
ε) Λ. Πρωτόπαππα από Λ. Ειρήνης έως 28ης Οκτωβρίου και στ) Λ.
Δηµοκρατίας από Υµηττού έως Πλατεία Ανεξαρτησίας.
ΑΡΘΡΟ 3 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
1. Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σύµφωνα µε τη µελέτη στο ποσό
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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των 600.000,00€, στο οποίο συµπεριλαµβάνεται η εκτιµώµενη δαπάνη
αναθεώρησης, οι απρόβλεπτες δαπάνες, απολογιστικές δαπάνες και ο
Φ.Π.Α. που αναλογεί.
2.Το έργο χρηµατοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής
(ΚΑΕ 9779.01.180).
3. Τυχόν υπόλοιπο µετά τη δηµοπράτηση δεν επαναδιατίθεται για την
επέκταση του έργου ή για την εκτέλεση άλλου έργου.
4. Η αποπληρωµή των εργασιών πραγµατοποιείται από τη Διεύθυνση
Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις,
µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στο όνοµα του Δήµου
Ηλιούπολης.
5. Κάθε αύξηση της συµβατικής δαπάνης, εκτός της δαπάνης αναθεώρησης
βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους του Δήµου.
ΑΡΘΡΟ 4 : ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Το έργο θα δηµοπρατηθεί από το Δήµο Ηλιούπολης και θα εκτελεστεί
από τη /νση Τεχνικών Υπηρεσιών του σύµφωνα µε τις διατάξεις που
ισχύουν για τα δηµόσια έργα.
2. Σε περίπτωση µη τήρησης ή πληµµελούς τήρησης από το Δήµο
Ηλιούπολης των εφαρµοζόµενων διατάξεων για την ανωτέρω ανάθεση, δεν
δηµιουργείται οποιαδήποτε υποχρέωση ή οποιαδήποτε αξίωση σε βάρος της
Περιφέρειας Αττικής για τη χρηµατοδότηση του έργου.
3. Η Περιφέρεια Αττικής δεν ευθύνεται έναντι του αναδόχου του έργου ή
άλλων προσώπων τα οποία διεκδικούν δικαιώµατα από αυτόν ή άλλων
προσώπων που µετείχαν στη σχετική διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης
εκτέλεσης του έργου.
4. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο Δήµος Ηλιούπολης
12
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αναλαµβάνει την ευθύνη για την άρτια και προσήκουσα συντήρησή του
έργου, µε δικές του δαπάνες και ευθύνη.
ΑΡΘΡΟ

5:

ΧΡΟΝΙΚΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΤΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ-

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1. Η ισχύς της παρούσας σύµβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η
διάρκειά της ορίζεται σε σαράντα δύο (42) µήνες. Στο χρονικό αυτό
διάστηµα περιλαµβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του
έργου από τον Ανάδοχο µέχρι την Οριστική του Παραλαβή.
2. Το

χρονοδιάγραµµα

υλοποίησης

της

προγραµµατικής

σύµβασης

παρατίθεται στο Παράρτηµα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
παρούσας σύµβασης.
3. Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραµµατικής σύµβασης
επιτρέπεται µε έγγραφη συµφωνία των συµβαλλοµένων, κατόπιν ειδικώς
αιτιολογηµένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης. Τυχόν
παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύµβασης δεν
συνεπάγεται επέκταση του φυσικού αντικειµένου αυτής.
ΑΡΘΡΟ

6

:

ΔΙΚΑΙ6ΜΑΤΑ

ΚΑΙ

ΥΠΟΧΡΕ6ΣΕΙΣ

Τ6Ν

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝ6Ν
Α. Η Περιφέρεια Αττικής αναλαµβάνει :
•

Τη χρηµατοδότηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη µελέτη

και µέχρι του ποσού των 600.000,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α.) .
•

Τον ορισµό εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

Β. Ο Δήµος Ηλιούπολης αναλαµβάνει:
•

Τη µέριµνα για την έκδοση και τυχόν αναθεώρηση των απαιτούµενων

αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων πριν από τη δηµοπράτηση του έργου.
•

Τη δηµοπράτηση, την υπογραφή σύµβασης µε τον ανάδοχο, την

επίβλεψη κατασκευής του έργου και την παραλαβή του.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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•

Τη χρηµατοδότηση κάθε επιπλέον δαπάνης µελετών και εργασιών

που δεν συµπεριλαµβάνονται στη θεωρηµένη µελέτη και η ανάγκη τους
προκύπτει από εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις.
•

Τη µέριµνα για την αποµάκρυνση όσων κινητών ευρίσκονται επί του

χώρου, ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη εγκατάσταση του εργοταξίου
και η έναρξη των εργασιών.
•

Τον ορισµό εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή Παρακο-

λούθησης.
•

Τη γραµµατειακή υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής Παρακο-

λούθησης από υπάλληλό του.
•

Τη µέριµνα για αποστολή στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

µέσω της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας
Αττικής ενός (1) αντιγράφου κάθε πιστοποίησης προς ενηµέρωση της.
•

Την εν γένει ενηµέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την

πορεία υλοποίησης του έργου.
•

Τις αιτήσεις προς τις ΔΕΚΟ, τις δαπάνες που προκύπτουν εξ αυτών

και την κατασκευή όλων των απαιτούµενων συνδέσεων µε τα δίκτυα κοινής
ωφελείας.
•

Την ευθύνη για τη φύλαξη του έργου µετά τη διοικητική παραλαβή

για χρήση και µέχρι την οριστική παραλαβή του.
•

Τη καθολική µέριµνα, µετά την οριστική παραλαβή, για τη

συντήρηση του έργου και των εγκαταστάσεών του, τη φύλαξη του και
γενικά τη λήψη κάθε επιπλέον µέτρου για την αποτροπή βλαβών ή
καταστροφών.
•

Την υποχρέωση να προσδώσει δηµοσιότητα στη χρηµατοδότηση του

έργου από την Περιφέρεια Αττικής, µέσω ανοικτής εκδήλωσης ή
ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο και το τοπικό ραδιόφωνο.
14
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Τη µέριµνα για την κατασκευή ενηµερωτικής πινακίδας για το έργο

από τον ανάδοχο σύµφωνα µε πρότυπο σχέδιο της Περιφέρειας µετά από
την υπογραφή της σύµβασης και σε κάθε περίπτωση πριν την αποπληρωµή
του 1ου λογαριασµού.
•

Την αποστολή στην αρµόδια Δ/νση Οικονοµικών της Περιφέρειας

Αττικής κάθε πιστοποίησης δαπάνης και λογαριασµό έργου που φέρει την
έγκριση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήµου συνοδευόµενη από το
τιµολόγιο και τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται από το νόµο, σε
τρία επικυρωµένα (3) αντίγραφα, προκειµένου να προχωρούν απρόσκοπτα
οι διαδικασίες πληρωµής.
ΆΡΘΡΟ 7: ΛΟΙΠΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
1. Ο Δήµος Ηλιούπολης είναι ο µόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων
αξιώσεων τρίτων, συµπεριλαµβανοµένου του αναδόχου, σχετιζοµένων είτε
µε το καθεστώς ιδιοκτησίας και τη χρήση των χώρων παρέµβασης είτε µε τη
µη λήψη όλων των κατά νόµο απαιτούµενων αδειών και εγκρίσεων και τη
µη έγκαιρη έναρξη και ολοκλήρωση του έργου.
2.

Σε περίπτωση αδυναµίας ή καθυστέρησης υλοποίησης του έργου

εξαιτίας οποιονδήποτε νοµικών ή πραγµατικών ελαττωµάτων σχετιζοµένων
είτε µε το καθεστώς ιδιοκτησίας, είτε µε το περιβαλλοντικό και
πολεοδοµικό καθεστώς, είτε για άλλους λόγους που ανάγονται στις κατά την
παρούσα σύµβαση και τον νόµο υποχρεώσεις του Δήµου, ο Δήµος
Ηλιούπολης ευθύνεται κατά νόµο έναντι της Περιφέρειας Αττικής. Στην
περίπτωση αυτή η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί αξιώσεις αποζηµίωσης
έναντι του Δήµου.
3. Ο Δήµος Ηλιούπολης είναι ο µόνος υπεύθυνος για καταβολή
αποζηµιώσεων και για την εκπλήρωση των προβλεπόµενων στην
εργολαβική σύµβαση και την κείµενη νοµοθεσία υποχρεώσεων έναντι του
αναδόχου του έργου ή άλλων προσώπων που διεκδικούν δικαιώµατα από
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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την αναφερόµενη στην προηγούµενη παράγραφο αδυναµία ή καθυστέρηση
ή διακοπή υλοποίησης του έργου.
4. Ο Δήµος οφείλει να προωθεί κάθε αναγκαία διαδικασία αρµοδιότητας
του και γενικότερα να µεριµνά για την οµαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη και
ολοκλήρωση των έργων και την απορρόφηση των πιστώσεων.
5. Σε περίπτωση που παρά τις απαλλακτικές κατά την παρούσα σύµβαση
ρήτρες για την Περιφέρεια Αττικής, ο ανάδοχος ή άλλα τρίτα πρόσωπα
εγείρουν αξιώσεις κατά της Περιφέρειας Αττικής και για οποιονδήποτε λόγο
η Περιφέρεια Αττικής υποχρεωθεί, παρά την αποκλειστική ευθύνη του
Δήµου, να καταβάλει ποσά σε τρίτα πρόσωπα, η Περιφέρεια Αττικής µπορεί
να αναζητήσει αναγωγικά τα καταβληθέντα ποσά από τον Δήµο δυνάµει της
παρούσας προγραµµατικής σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 8 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
1. Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρµογής της παρούσας συγκροτείται
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, αποτελούµενη από πέντε (5) µέλη, τα
οποία είναι: α) δύο
(2) Περιφερειακοί Σύµβουλοι Αττικής µε τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι
ορίζονται από το Περιφερειακό Συµβούλιο β) δύο (2) υπάλληλοι της
Γενικής /νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού & Υποδοµών της
Περιφέρειας Αττικής µε τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της αυτής
Γενικής Διεύθυνσης γ) ένας (1) εκπρόσωπος του Δήµου Ηλιούπολης µε τον
αναπληρωτή του, οι οποίοι προτείνονται από το Δηµοτικό Συµβούλιο.
2. Ο Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται, εκ
των µελών της Επιτροπής, µε απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Αττικής.
3. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της προγραµµατικής σύµβασης
16
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σύµφωνα µε τους όρους αυτής και την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος και
ενηµερώνεται για την πληρωµή κάθε λογαριασµού – πιστοποίησης που έχει
εγκριθεί αρµοδίως από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
β) εισηγείται στους συµβαλλόµενους για κάθε µέτρο που κρίνει αναγκαίο
για την βέλτιστη υλοποίηση της προγραµµατικής σύµβασης
γ) ενηµερώνεται για την υλοποίηση της κατασκευής του έργου
δ) εισηγείται αιτιολογηµένα στο Περιφερειακό Συµβούλιο για την ανάγκη
τροποποίησης των όρων της προγραµµατικής σύµβασης.
Β Η Επιτροπή συγκαλείται µετά από την υπογραφή της παρούσας µε ευθύνη
του Προέδρου της και µε γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί
τόσο στα τακτικά όσο και στα αναπληρωµατικά µέλη της τρεις τουλάχιστον
µέρες πριν από την ηµεροµηνία συνεδρίασης.
4. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά κάθε τρεις µήνες από την υπογραφή της
σύµβασης και έκτακτα όταν το ζητήσει έστω και ένα τακτικό µέλος της.
5. Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία του Δήµου ή στα γραφεία της /νσης
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Αττικής όπως ορίζεται
ειδικότερα στην πρόκληση του Προέδρου της. Κατά τη συνεδρίαση υπάρχει
απαρτία

αν

µετέχουν

στη

σύνθεση

της

Επιτροπής

τακτικά

ή

αναπληρωµατικά µέλη που παριστούν τουλάχιστον τα τρία πέµπτα του
συνόλου των τακτικών µελών της. Η Επιτροπή αποφασίζει νοµίµως για
κάθε θέµα µε απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων µελών της.
6. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία πριν από τις τακτικές συνεδριάσεις της
Επιτροπής υποβάλλει σε αυτή ενηµερωτικό σηµείωµα για την πορεία του
έργου και τα τυχόν προβλήµατα που έχουν ανακύψει
7. Χρέη γραµµατειακής υποστήριξης της Επιτροπής καθώς και τήρησης των
σχετικών πρακτικών εκτελεί υπάλληλος του Δήµου ο οποίος ορίζεται µε
απόφαση του Δηµάρχου.
ΑΡΘΡΟ

9

:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
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ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Η Προγραµµατική Σύµβαση τροποποιείται έπειτα από εισήγηση της
Επιτροπής Παρακολούθησης προς τα αντισυµβαλλόµενα µέρη ειδικώς
αιτιολογηµένη αναφορικά µε τους λόγους που επιβάλλουν την τροποποίηση.
Για την τροποποίησή της λαµβάνεται απόφαση των αρµοδίων οργάνων των
συµβαλλοµένων µερών και υπογράφεται τροποποιητική σύµβαση.
Τροποποιήσεις αναφορικά µε το αντικείµενο και τον τρόπο εκτέλεσης της
σύµβασης

δεν

επιτρέπονται.

ΑΡΘΡΟ

10

:

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ
1. Όλοι οι όροι της παρούσας σύµβασης θεωρούνται ουσιώδεις.
2. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από έναν εκ των
αντισυµβαλλοµένων, παρέχει στον έτερο αντισυµβαλλόµενο το δικαίωµα να
αξιώσει αποκατάσταση των συνεπειών των αντισυµβατικών ενεργειών εντός
εύλογου χρόνου και σε αντίθετη περίπτωση το δικαίωµα να καταγγείλει τη
σύµβαση µονοµερώς
αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζηµία του, καθώς και να εγείρει κάθε
άλλη σχετική αξίωση που προβλέπεται στον νόµο ή ειδικώς στους όρους της
παρούσης προγραµµατικής συµβάσεως.
ΑΡΘΡΟ 11 : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που αφορά στην
εκτέλεση και ερµηνεία των όρων της παρούσας σύµβασης η οποία δεν
επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας
σύµβασης, επιλύεται από τα αρµόδια Δικαστήρια των Αθηνών.
ΑΡΘΡΟ 12 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Τα παραπάνω συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συµβαλλόµενα
µέρη και προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφεται
σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, από τα οποία ο κάθε συµβαλλόµενος θα λάβει
δύο (2).
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ΙΙ) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ηλιούπολης, κ. Βασίλειο Βαλασόπουλο, για
την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 381/2016 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
----------------------------------Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συνεδρίαση λύεται.
ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ: 19:30΄
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗ ΑΜΑΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΧΩΜΑΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
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ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

ΑΝΤΖΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΙΔΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΚΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΠΙΡΗ ΕΛΕΝΗ

ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΟΥΒΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΓΑΔΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ

ΣΟΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΕΦΤΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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