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 Αριθµ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 10970/09-03-2012 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 7ης
 Τακτικής Συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης 86/2012                                                          ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τη συµµετοχή 

του ∆ήµου Ιλίου στις Τοπικές ∆ράσεις Κοινωνικής Ένταξης για 

Ευάλωτες Οµάδες ΡΟΜΑ (ΤΟΠ/ΕΚΟ) στη δράση µε τίτλο 

«Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και 

επιχειρηµατικότητας των Ροµά ∆υτικής Αττικής» στο πλαίσιο 

του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την 

Προγραµµατική Περίοδο 2007 - 2013, καθώς και τη συµµετοχή 

στην υπό ίδρυση για τον σκοπό αυτό Αναπτυξιακή Σύµπραξη 

σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Νόµου 4019/2011 (ΦΕΚ 216 Α΄ - 

30.09.2011) 

 

Σήµερα στις 8 Μαρτίου 2012 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20.30 µ.µ. το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
του ∆ήµου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο, ύστερα από την 
υπ’ αριθµ. 9988/02-03-2012 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου ∆ηµητρίου που 
δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στον κ. ∆ήµαρχο και σε 
όλους τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους την  02-03-2012      

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 
                                                                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΕΛΗ ∆.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 
∆ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ,ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, 
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 
ΒΕΡΝΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

               

  Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ∆.Σ., ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆.Σ 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος 
 κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και πριν από τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας 
διάταξης µε πρότασή του και σύµφωνα µε το άρθρο 67 § 7 του Ν. 3852/2010, κατέστη οµόφωνα να 
συζητηθεί το κατεπείγον 2ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης που αφορά την «λήψη απόφασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου για τη συµµετοχή του ∆ήµου Ιλίου στις Τοπικές ∆ράσεις Κοινωνικής 
Ένταξης για Ευάλωτες Οµάδες ΡΟΜΑ (ΤΟΠ/ΕΚΟ) στη δράση µε τίτλο «Πράσινη Πολιτεία: 
Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηµατικότητας των Ροµά ∆υτικής Αττικής» στο 
πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραµµατική Περίοδο 2007 - 
2013, καθώς και τη συµµετοχή στην υπό ίδρυση για τον σκοπό αυτό Αναπτυξιακή Σύµπραξη 
σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Νόµου 4019/2011 (ΦΕΚ 216 Α΄ - 30.09.2011)» λόγω του επείγοντος 
του θέµατος, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εισέρχεται αµέσως στην εξέταση των θεµάτων της ηµερήσιας 
διάταξης. 

  
******************* 

 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος εισάγει στο Συµβούλιο 

για συζήτηση το 2ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου για τη συµµετοχή του ∆ήµου Ιλίου στις Τοπικές ∆ράσεις Κοινωνικής Ένταξης για 
Ευάλωτες Οµάδες ΡΟΜΑ (ΤΟΠ/ΕΚΟ) στη δράση µε τίτλο «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική 
Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηµατικότητας των Ροµά ∆υτικής Αττικής» στο πλαίσιο του 
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραµµατική Περίοδο 2007 - 2013, καθώς 
και τη συµµετοχή στην υπό ίδρυση για τον σκοπό αυτό Αναπτυξιακή Σύµπραξη σύµφωνα µε το 
άρθρο 18 του Νόµου 4019/2011 (ΦΕΚ 216 Α΄ - 30.09.2011). 

Αφού θέτει υπόψιν του Συµβουλίου το υπ΄ αριθµ. 10768/08-03-2012 σχετικό έγγραφο της 
∆ιοικητικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ότι: 
 «Λαµβάνοντας υπόψη: 

• την κρίσιµη κοινωνικο-οικονοµική συγκυρία µε τις συνέπειες της ραγδαίας αύξησης της 
ανεργίας να εκδηλώνονται κυρίως σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, 

• την ανάγκη συνεργασίας όλων των δυνάµεων και των φορέων, µε στόχο την προώθηση και 
εφαρµογή αποκεντρωµένων πολιτικών στήριξης της απασχόλησης και πολιτικών 
κοινωνικής προστασίας και ένταξης, 

• τη δυνατότητα της αποκεντρωµένης αυτοδιοίκησης, η οποία γνωρίζει καλύτερα τα 
προβλήµατα, τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες σε τοπικό επίπεδο, να αξιοποιήσει µε τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο τους διαθέσιµους πόρους, εντάσσοντας τις προτάσεις που θα 
αξιολογήσει και θα εγκρίνει, σε ένα µακροχρόνιο αναπτυξιακό σχεδιασµό της περιοχής, 

 
σας γνωστοποιούµε ότι οι Τοπικές ∆ράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Οµάδες 
(ΤΟΠ/ΕΚΟ) έχουν ως πεδίο αναφοράς τις τοπικές αγορές εργασίας και επικεντρώνονται στην 
υποστήριξη των ανέργων αλλά και των επιχειρήσεων µιας οριοθετηµένης περιοχής για τη σύζευξη 
της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας. Έµφαση θα δοθεί στην ανάδειξη νέων βιώσιµων πεδίων 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας µέσω της δηµιουργίας Κοινωνικών Συνεταιριστικών 
Επιχειρήσεων. 
Ωφελούµενοι των ΤΟΠ/ΕΚΟ είναι οι ευάλωτες κοινωνικά οµάδες όπως: Μακροχρόνια άνεργοι 
άνω των 45 ετών µε χαµηλά τυπικά προσόντα, Άτοµα µε αναπηρία, Μετανάστες - παλιννοστούντες, 
Αρχηγοί µονογονεϊκών οικογενειών, Άτοµα ευρισκόµενα σε κατάσταση φτώχειας / απειλούµενα 
από φτώχεια, κλπ. 
Η προετοιµασία των ανέργων ωφελουµένων περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη 
διαδικασία επιλογής µέχρι και την εξασφάλιση και δηµιουργία θέσεων απασχόλησης. Τις ενέργειες 
αυτές θα υλοποιήσει η Αναπτυξιακή Σύµπραξη, στην οποία συµµετέχουν δηµόσιοι και ιδιωτικοί 
φορείς. 
 

ΑΔΑ: Β44ΓΩΕΒ-Θ1Ζ



 3

Ο σχεδιασµός διέπεται, µεταξύ άλλων, από τις παρακάτω βασικές αρχές: 
• Εταιρικότητα σε τοπικό επίπεδο, η οποία εξασφαλίζει ενεργοποίηση και συνεργασία για 

συνένωση των δυνάµεων των τοπικών αρχών, κοινωνικών φορέων και επιχειρήσεων. 
• Ενεργός συµµετοχή των οµάδων – στόχου προκειµένου οι παρεµβάσεις να είναι 

προσανατολισµένες στις πραγµατικές ανάγκες τους. 
• Καινοτοµία, ως προς τις προτεινόµενες διαδικασίες, µεθόδους, στόχους, το περιεχόµενο και 

τα αποτελέσµατα των δράσεων. 
• Προσέγγιση bottom-up τόσο κατά το σχεδιασµό όσο και κατά την υλοποίηση των 

παρεµβάσεων, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις γενικότερες αναπτυξιακές 
προοπτικές, καθώς και τα ισχύοντα συστήµατα επενδυτικών κινήτρων της κάθε περιοχής. 

• Ολοκληρωµένος χαρακτήρας αφενός µέσα από το συνδυασµό ποικίλων δράσεων για τις 
διαφορετικές ανάγκες του κάθε ωφελούµενου, και αφετέρου µέσα από τη διασύνδεση των 
αναπτυξιακών παρεµβάσεων στην κάθε περιοχή παρέµβασης. 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω εισηγούµαστε: 

α) τη συµµετοχή στην υπό ίδρυση Αναπτυξιακή Σύµπραξη σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Νόµου 
4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α), η οποία θα έχει τη νοµική µορφή της Αστικής µη Κερδοσκοπικής 
Εταιρίας σε εκτέλεση της διάταξης του άρθρου 18 του ν.4019/11, µε εταίρους τους: ΠΟΣΕΡ 
(Πανελλήνια Οµοσπονδία Ελλήνων ΡΟΜ), το ∆ήµο Ιλίου, το ∆ήµο Μάνδρας, το  ΕΠΕΚΑ (Φορέας 
συµβουλευτικής), το ∆ΙΟΝ ΕΠΕΚΑ (κέντρο επαγγελµατικής κατάρτισης), τις εταιρείες 
ανακύκλωσης ΑΡΒΙΣ και ΠΡΑΣΙΝΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, το Σύνδεσµο Κοινωνικών Λειτουργών 
Ελλάδος (ΣΚΛΕ) και την εταιρεία διαδικτύου OMEGA Technology. 
Συντονιστής Εταίρος ορίζεται η ΠΟΣΕΡ, ενώ η εταιρεία θα συσταθεί και θα λειτουργήσει 
αποκλειστικά για την εκτέλεση της Πράξης «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία 

απασχόλησης και επιχειρηµατικότητας των Ροµά ∆υτικής Αττικής»  και θα συσταθεί ως Αστική 
Μη Κερδοσκοπική Εταιρία για την εκτέλεση του Έργου µε τίτλο «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική 

Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηµατικότητας των Ροµά ∆υτικής Αττικής», για όσο 
χρονικό διάστηµα απαιτηθεί ως την ολοκλήρωσή του και την αποπληρωµή της εγκριθείσας για το 
έργο αυτό χρηµατοδότησης, στα πλαίσια της δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης 

για ευάλωτες οµάδες» της Κατηγορίας Παρέµβασης 1: «Πρόληψη και αντιµετώπιση του 
κοινωνικού αποκλεισµού ευπαθών οµάδων του πληθυσµού» του Θεµατικού Άξονα 
Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού σε µια 
κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
∆υναµικού» 2007-2013» (Κωδικός Πρόσκλησης 4/2.1507/οικ.4.60/23-01-12 της Ειδικής 
Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονοµία- παράταση προθεσµίας µέχρι 
12/03/2012) και της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρµοσµένα στις 

ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέµβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές 
απασχόλησης, του Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην 
Απασχόληση» 
β) την αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης της δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για 
ευάλωτες οµάδες» της Κατηγορίας Παρέµβασης 1 «Πρόληψη και αντιµετώπιση του κοινωνικού 
αποκλεισµού ευπαθών οµάδων του πληθυσµού» του Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 4: 
«Πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών» 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007-2013», την 
υποβολή αίτησης-φακέλου για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας και την ανάληψη 
δέσµευσης για απόφαση έγκρισης του Εγχειριδίου ∆ιαδικασιών µετά τη συγκρότηση σε σώµα του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της ως άνω Αναπτυξιακής Σύµπραξης. 
γ) την εξουσιοδότηση του κ. ∆ηµάρχου για την υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων και για 
όλες τις περαιτέρω ενέργειες.» 

 προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 
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                                            ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,  
 
                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εγκρίνει: 
α)  τη συµµετοχή του ∆ήµου Ιλίου στην υπό ίδρυση Αναπτυξιακή Σύµπραξη σύµφωνα µε το 
άρθρο 18 του Νόµου 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α), η οποία θα έχει τη νοµική µορφή της Αστικής µη 
Κερδοσκοπικής Εταιρίας σε εκτέλεση της διάταξης του άρθρου 18 του ν.4019/11, µε εταίρους 
τους: ΠΟΣΕΡ (Πανελλήνια Οµοσπονδία Ελλήνων ΡΟΜ), το ∆ήµο Ιλίου, το ∆ήµο Μάνδρας, το  
ΕΠΕΚΑ (Φορέας συµβουλευτικής), το ∆ΙΟΝ ΕΠΕΚΑ (κέντρο επαγγελµατικής κατάρτισης), τις 
εταιρείες ανακύκλωσης ΑΡΒΙΣ και ΠΡΑΣΙΝΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, το Σύνδεσµο Κοινωνικών 
Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) και την εταιρεία διαδικτύου OMEGA Technology. 
Συντονιστής Εταίρος ορίζεται η ΠΟΣΕΡ, ενώ η εταιρεία θα συσταθεί και θα λειτουργήσει 
αποκλειστικά για την εκτέλεση της Πράξης «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία 

απασχόλησης και επιχειρηµατικότητας των Ροµά ∆υτικής Αττικής»  και θα συσταθεί ως Αστική 
Μη Κερδοσκοπική Εταιρία για την εκτέλεση του Έργου µε τίτλο «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική 

Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηµατικότητας των Ροµά ∆υτικής Αττικής», για όσο 
χρονικό διάστηµα απαιτηθεί ως την ολοκλήρωσή του και την αποπληρωµή της εγκριθείσας για το 
έργο αυτό χρηµατοδότησης, στα πλαίσια της δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης 

για ευάλωτες οµάδες» της Κατηγορίας Παρέµβασης 1: «Πρόληψη και αντιµετώπιση του 
κοινωνικού αποκλεισµού ευπαθών οµάδων του πληθυσµού» του Θεµατικού Άξονα 
Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού σε µια 
κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
∆υναµικού» 2007-2013» (Κωδικός Πρόσκλησης 4/2.1507/οικ.4.60/23-01-12 της Ειδικής 
Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονοµία- παράταση προθεσµίας µέχρι 
12/03/2012) και της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρµοσµένα στις 

ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέµβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές 
απασχόλησης, του Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην 
Απασχόληση» 
β) την αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης της δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για 
ευάλωτες οµάδες» της Κατηγορίας Παρέµβασης 1 «Πρόληψη και αντιµετώπιση του κοινωνικού 
αποκλεισµού ευπαθών οµάδων του πληθυσµού» του Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 4: 
«Πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών» 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007-2013», την 
υποβολή αίτησης-φακέλου για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας και την ανάληψη 
δέσµευσης για απόφαση έγκρισης του Εγχειριδίου ∆ιαδικασιών µετά τη συγκρότηση σε σώµα του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της ως άνω Αναπτυξιακής Σύµπραξης. 
γ) Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Ιλίου κο Νίκο Ζενέτο για την υπογραφή όλων των απαραίτητων 
εγγράφων και για όλες τις περαιτέρω ενέργειες. 

Οι ∆.Σ. κ.κ. Τσίτσου Σ., Ζορµπά Κ., Τριανταφύλλου Ν., Παπαδογιαννάκη Α., Κόχυλα Κ., 
Βλάχου Β., Κουτσιανάς Π., Αϊβαλιώτης Γ. & Χρόνης Γ. έδωσαν αρνητική ψήφο. 

 
Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 
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