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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 4η
Απόφαση υπ’ αριθ. 166/2019
Στην Αθήνα, σήμερα στις 29-01-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της Περιφέρειας
Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.
οικ. 24147 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 24-01-2019.
Θέμα 23ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού ύψους 20.000€ πλέον
του Φ.Π.Α., για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των παραχωρημένων στην Περιφέρεια Αττικής
εκτάσεων μετά των υφιστάμενων κτισμάτων & Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού Όρμου
συμπεριλαμβανομένου και του «Κέντρου Εφοδιασμού» κάτω από την γέφυρα «Εσπλανάδα», σε βάρος
της πίστωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής Ε.Φ. 04072 και ΚΑΕ 0879, για το έτος
2019.
Παρόντες:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
 Αλεξίου Αθανάσιος
 Δημάκος Δημήτριος
 Μπαλάφας Γεώργιος
 Σαπουνά Αγγελική
 Τζίβα Αιμιλία
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη
Τα αναπληρωματικά μέλη:
 Νερούτσου Μαρία
Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
 Στεργίου Ιωάννα
 Καράμπελας Κωνσταντίνος
 Βρύνα Φωτεινή
 Μπαλού Αλεξάνδρα
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά
Δημητροπούλου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:
Έχοντας υπόψη :
1. Το Ν.3852/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11-4-2012)
«Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ιδιαίτερα τις διατάξεις του άρθρο 6, περίπτωση 14, το Ν.
4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών», καθώς και το Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και
ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) – «Οργανισμός της Περιφέρειας
Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 44403/2011 απόφαση του Υπουργού
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Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β’/4-11-2011) και την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 2822/’Β/14-12-2011)
και την υπ’ αριθ. 109290/39629/23-12-2016 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/τ.Β΄/29-12-2016) «Έγκριση της υπ’ αρ. 438/2016 απόφασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και την αρ. 66313/24553 Απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της υπ’ αρ. 273/2017 Απόφασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 3051/Β/5-9-2017)» καθώς και
την αριθ. 37419/13479/11-5-2018 (ΦΕΚ 1661/2018) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής «έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί
τροποποίησης –επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Αττικής» και ισχύει.
3. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως διορθώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α΄/13-11-2017), άρθρο 107 «Τροποποιήσεις του Ν.4412/2016 (Α΄147).
5. Το Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α’/19-03-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών
οργάνων και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 37 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών
Συμβάσεων».
6. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις».
7. Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α’161) και λοιπές
ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’74/26-03-2014).
8. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του
έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης
και άλλες διατάξεις.»
9. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα Διαύγεια και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/2010).
10. Το Ν. 3863/2010 (Α΄115) «Νέο ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις
εργασιακές σχέσεις» και ιδιαίτερα το άρθρο 68, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4488/2017 (ΦΕΚ
137/Α΄/13-9-2017, άρθρο 39 και ισχύει.
11. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ τ A΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
12. Την υπ’αρ 57654/22-5-2017 (ΦΕΚ τ. Β 1781/23-5-2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης»
13. Την με υπ’ αρ. 66/2017 (ΑΔΑ: ΩΣΚΞ7Λ7-ΩΣ8) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με
θέμα «Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Αττικής».
14. Την αριθ. οικ. 130459/2018 (ΦΕΚ 2780/Β/12-7-2018) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα:
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς
Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή
Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής» και ισχύει.
15. Την αριθ. οικ. 48105/6-3-2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 114/10-03-2017) Απόφαση της Περιφερειάρχη
Αττικής περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Αττικής», όπως αυτή συμπληρώθηκε με την αριθ.79075/12-4-2017(ΦΕΚ
176/ΥΟΔΔ) όμοια
16. Την υπ΄αριθμ. 349/2018 (ΑΔΑ:ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
με θέμα : «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019 και
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019»
17. Την υπ΄αριθμ. 348/2018 (ΑΔΑ:66557Λ7-ΒΛΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με
θέμα : «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019»
18. Την υπ’ αριθμ. 111063/35236/2-1-2019 Επικύρωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 της
Περιφέρειας Αττικής του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
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19. Το υπ΄αριθ. 64528/3-4-2018 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη και
Συλλογικών Οργάνων με θέμα «Εκτέλεση δαπανών Περιφερειακών Ενοτήτων – Μέθοδος
υπολογισμού αξίας των συμβάσεων».
20. Την υπ’ αριθμ. 419/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:
7Χ1Σ7Λ7-ΞΥ7) με θέμα «Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής υλικών εργασιών και παροχής
υπηρεσιών καθώς και των Γνωμοδοτικών Επιτροπών αξιολόγησης διαγωνισμών ενστάσεων και
προσφυγών της ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αριθ.2767/2018 (ΑΔΑ:6ΒΟ27Λ7-2ΕΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Αττικής.
21. Τον Ν.4413/2016 (ΦΕΚ 148/Α/8-8-2016), άρθρο 78, (προσθήκη παρ.3Α στο άρθρο 16 του Ν.
4146/2013) περί παραχώρησης κατά χρήση στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων, μετά των
υφιστάμενων κτισμάτων και εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού Όρμου.
22. Την με αριθ. Πρωτ. ΔΔΠ/Β/0016000/1186 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ 3344/Β/19-10-2016) Απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός όρων και λεπτομερειών της παραχώρησης κατά
χρήση, χωρίς αντάλλαγμα, στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων, μετά των υφιστάμενων κτισμάτων
και εγκαταστάσεων, στη θέση του Φαληρικού όρμου κατ΄εφαρμογή του άρθρου 78 του Ν.4413/2016
(148Α΄) (προσθήκη παρ. 3Α στο άρθρο 16 του Ν.4146/2013)» και ιδιαίτερα τις διατάξεις του άρθρου
3, παραγρ. 2..
23. Το με αριθ. Πρωτ. οικ. 8375/13-01-2017 Πρωτόκολλο Καταγραφής –Παράδοσης – Παραλαβής των
παραχωρημένων στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων μετά των υφιστάμενων κτισμάτων &
Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού Όρμου μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της ΕΤΑΔ
Α.Ε.
24. Τον Ν.4375/2016 (ΦΕΚ 51/Α΄/1-4-2016) περί Οργάνωσης και λειτουργίας υπηρεσίας Ασύλου,
Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας
Υποδοχής προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.»
25. Την αριθ. οικ. 105269/3-06-2016 (ΦΕΚ 1577/Β/2016) Κοινή Απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Εμπορίου και Προστασίας του καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας , Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού και της Περιφερειάρχη Αττικής περί ίδρυσης Κέντρου Διαχείρισης, Αποθήκευσης και
Εφοδιασμού Ειδών Πρώτης Ανάγκης των Σημείων Διαμονής Προσφύγων και ιδιαίτερα το άρθρο 4.
26. Την από 26/07/2018 (ΦΕΚ 138/Α/26-7-2018) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα
για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν
περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» και ιδιαίτερα το άρθρο 21.
27. Την αριθ. 9481/11-12-2017 Απόφαση παράτασης της διάθεσης της χρήσης του κτιρίου Β220 , κάτω
από τη γέφυρα της «Εσπλανάδας» στον Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου, κυριότητας ΕΤΑΔ, για την
κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών της Πολιτείας κατά την αντιμετώπιση του προσφυγικού
ζητήματος μέχρι 31.12.2019.
28. Το αριθ. 25456/2018 (σχετ. 25465) απαντητικό έγγραφο – ορθή επανάληψη- της Δ/νσης
Ανθρωπίνου Δυναμικού, στο οποίο αναφέρεται ότι: α) στον ισχύοντα Οργανισμό της Περιφέρειας
Αττικής (ΦΕΚ 3051/Β/5-9-2017) δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις κλάδου Προσωπικού
φύλαξης και β στο φορέα μας επί συνόλου εβδομήντα επτά (77) υπηρετούντων σε θέσεις
κατηγορίας ΥΕ, κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού κανείς δεν εκτελεί καθήκοντα φύλαξης.
29. Το αριθ. οικ. 148387/26-7-2018 έγγραφό μας προς τη Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού με θέμα:
«Παροχή Ενημέρωσης-Επικαιροποίηση στοιχείων εγγράφου»
30. Το αριθ.148477/31-7-2018 απαντητικό έγγραφο της Δ/νσης Ανθρωπίνου Δυναμικού, στο οποίο
αναφέρεται ότι: α) στον ισχύοντα Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β/11-5-2018) δεν
έχουν προβλεφθεί κενές οργανικές θέσεις κλάδου Προσωπικού καθαριότητας ή φύλαξης, β) οι εν
λόγω ειδικότητες περιλαμβάνονται στο γενικότερο κλάδο ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού και γ) στο
φορέα μας επί συνόλου εβδομήντα επτά (77) υπηρετούντων σε θέσεις κατηγορίας ΥΕ, κλάδου
Βοηθητικού Προσωπικού κανείς δεν εκτελεί καθήκοντα φύλαξης.
31. Το ότι από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το υπηρετούν προσωπικό του φορέα στην κατηγορία ΥΕ,
κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού δεν δύναται
να καλύψει την υποχρέωση φύλαξης των
συγκεκριμένων χώρων.
32. Το αριθ. Πρωτ. οικ. 22814/23-1-2019 έγγραφο του Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ν.Τ.Α με θέμα
«Ανάγκη για συνέχιση της φύλαξης του Κέντρου Διαχείρισης, Αποθήκευσης και Εφοδιασμού Ειδών
Πρώτης Ανάγκης των Σημείων Διαμονής Προσφύγων της Περιφέρειας Αττικής και των
παραχωρημένων εκτάσεων στην Περιφέρεια Αττικής, μετά των υφιστάμενων κτισμάτων και
εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού όρμου, με εξαίρεση τη Ζώνη Ι.
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33. Την με αριθ. 2/16-1-2019 απόφαση της επιτροπής Διοίκησης του Κέντρου Διαχείρισης,
Αποθήκευσης και Εφοδιασμού Ειδών Πρώτης Ανάγκης των Σημείων Διαμονής Προσφύγων της
Περιφέρειας Αττικής.
34. Την αριθ. 30/2018 σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της ανάδοχου εταιρείας
«ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» με αντικείμενο «παροχή υπηρεσιών φύλαξης του Κέντρου Διαχείρισης,
Αποθήκευσης και Εφοδιασμού ειδών Πρώτης Ανάγκης των σημείων διανομής Προσφυγών, Τ.Κ.
176 02 Καλλιθέα, η οποία έληξε 31/12/2018.
35. Την παράταση της αριθ. 46/2018 σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της αναδόχου
εταιρείας «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΙΤΑΛΗ ΙΕΠΥΑ» με ισχύ από 27/12/2018 μέχρι και την 27/02/2019, με
αντικείμενο ««Για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των παραχωρημένων στην Περιφέρεια
Αττικής εκτάσεων μετά των υφιστάμενων κτισμάτων και εγκαταστάσεων στη θέση του
Φαληρικού όρμου για δύο επιπλέον μήνες». Στην παράταση προβλέπεται τροποποίηση της
αρχικής σύμβασης ως προς την εξαίρεση της ζώνης Ι , από την 24ωρη φύλαξη (άρθρο 1 της
αρχικής σύμβασης).
36. Την αριθ. 4/2018 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού άνω των ορίων (διεθνή) ανοικτού διαγωνισμού για την
παροχή υπηρεσιών φύλαξης των παραχωρημένων στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων μετά των
υφιστάμενων κτισμάτων & Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού Όρμου συμπεριλαμβανομένου
και του «Κέντρου Εφοδιασμού» κάτω από την γέφυρα «Εσπλανάδα» για ένα έτος συνολικού
προϋπολογισμού τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με
δυνατότητα παράτασης της σύμβασης μέχρι και έξι μήνες (δικαίωμα προαίρεσης 50%) και επιπλέον
προϋπολογισμού εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
της τιμής σε ευρώ. Συνολικός προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των
δικαιωμάτων προαίρεσης για δυνατότητα παράτασης της σύμβασης μέχρι και έξι (6) μήνες:
450.000,00€. Η εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.
37. Την ανάγκη συνεχής φύλαξης των παραχωρημένων στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων μετά των
υφιστάμενων κτισμάτων & Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού Όρμου, λόγω ότι η περιοχή
που βρίσκονται οι συγκεκριμένοι χώροι είναι απομονωμένοι, διαθέτουν πολλούς εισόδους και είναι
εύκολο να παραβιαστούν, με σοβαρές συνέπειες για την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία του
Κέντρου Εφοδιασμού και των υπηρεσιών.
Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή για την :
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού ύψους 20.000€
πλέον του Φ.Π.Α., για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των παραχωρημένων στην Περιφέρεια Αττικής
εκτάσεων μετά των υφιστάμενων κτισμάτων & Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού Όρμου
συμπεριλαμβανομένου και του «Κέντρου Εφοδιασμού» κάτω από την γέφυρα «Εσπλανάδα», σε βάρος
της πίστωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής Ε.Φ. 04072 και ΚΑΕ 0879, για το έτος
2019.
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει
Την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού ύψους 20.000€
πλέον του Φ.Π.Α., για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των παραχωρημένων στην Περιφέρεια Αττικής
εκτάσεων μετά των υφιστάμενων κτισμάτων & Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού Όρμου
συμπεριλαμβανομένου και του «Κέντρου Εφοδιασμού» κάτω από την γέφυρα «Εσπλανάδα», σε βάρος
της πίστωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής Ε.Φ. 04072 και ΚΑΕ 0879, για το έτος
2019.
Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη
Αλεξίου Αθανάσιος
Δημάκος Δημήτριος
Μπαλάφας Γεώργιος
Σαπουνά Αγγελική
Τζίβα Αιμιλία
Αδαμοπούλου Αικατερίνη
Νερούτσου Μαρία
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