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                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 7η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 346/2014 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 14/02/2014,  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.μ. ,  στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από 
πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 11/02/2014.  

 
Θέμα 5o  

Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης για τη Σύσταση Επιτροπής για την παρακολούθηση της καλής 
εκτέλεσης και την παραλαβή των υπηρεσιών της εξειδικευμένης σύμβασης παροχής υπηρεσιών 
ΣΗΜ-2/13 : «Υπηρεσίες Συντήρησης Ηλεκτρονικών  Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Ν. 
Αττικής»   παρόχου ΣΗΜΕΝΣ  Α.Ε.     
 
Παρόντες:  

 Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στυλιανός Μαριδάκης  

 Βασίλειος Κόκκαλης  

 Γεώργιος Καστρινάκης 

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Άννα Μεθυμάκη  

 Ιωάννης Αξαρλής  

 Χαράλαμπος Καραθάνος 

 Χρήστος Κουρούσης 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Σπυρίδων Σπυρίδων  

 Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, ενημερώνει δίνει το λόγο 
στον κ. Μαυρογιαννίδη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:  
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις :  
1. Του N.2218/1994, του N.2240/1994 και του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική   Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α’/27-12-2010)  «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» όπως  

τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44403 Απόφαση (ΦΕΚ 2494Β’/4-11-2011) του Υπουργού 
Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής». 

3. Του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215Α’/30-9-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής». 
4. Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε     

με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση   
του  παραρτήματος XX της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII  της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί  δημοσίων συμβάσεων και με τον Κανονισμό 
2083/2005 της 19ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών  2004/17/ΕΚ και 
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2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά  τα κατώτατα 
όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων. 

5. α. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2011 της Επιτροπής της 19ης Αυγούστου 2011 περί 
καταρτίσεως τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων 
στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και περί καταργήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1564/2005. 
β. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1251/2011 της Επιτροπής της 30ης Νοεμβρίου 2011 για την 
τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. 

6.   Του Ν.3886/10 (ΦΕΚ 173/Α/10) «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται 
της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με 
την οδηγία 89/665ΕΟΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 
2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές 
Συναλλαγές». 

8. Του Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών" όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της 
Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Νοεμβρίου 2005. 

9. Του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις», άρθρα 82 έως 84. 

10.  Του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών 
θεμάτων», άλλες τροποποιήθηκε με το Ν.2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και 
άλλες Διατάξεις». 

11. Του ΠΔ118/2007 Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου και ΝΠΔΔ. 
12. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων (εφόσον δεν 

περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή 
απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παροχής υπηρεσιών και γενικότερα 
κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση των προς παροχή υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 

 Και αφού λάβετε υπόψη :  
α.  Τη με αριθμ. πρωτ. οικ.61/11-01-2011 (Φ.Ε.Κ. 18 Β’/14-01-2011) απόφαση του     

Περιφερειάρχη Αττικής περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες».   
β.  Τη με αριθμ. πρωτ. οικ.34650/13.3.2012 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία 

τοποθετήθηκε Προϊστάμενος της Δ/νσης Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (ΔΚΕΣΟ).  
γ.  Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης». 
δ.   Τη με αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508 – 7/11/2011 εγκύκλιο του  Υπουργείου  Διοικητικής     

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  
ε.  Την από 05-07-2013 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (ΑΔΑ: 

ΒΛ4ΡΦ-Ε1Ι). 
στ. Τα συμβατικά τεύχη της παροχής υπηρεσιών του θέματος που συντάχθηκαν από την 

Διεύθυνση Οδικών Έργων Περιφέρειας  Αττικής (Δ9). 
ζ .  Τη με αρ.2133/2013 Απόφαση (Ορθή Επανάληψη) της Οικονομικής επιτροπής της 

Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίνεται το πρακτικό του 2ου σταδίου του διαγωνισμού και 
κατακυρώνεται ο διαγωνισμός στη μειοδότρια εταιρία ΣΗΜΕΝΣ  Α.Ε.  

η.   Την Πράξη 13/2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την 21/2014 απόφαση του VI Τμήματος του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος 
σχεδίου σύμβασης. 

 
Αντικείμενο της εισήγησης :    
Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης για τη Σύσταση Επιτροπής για την παρακολούθηση της καλής 
εκτέλεσης και την παραλαβή των υπηρεσιών της σύμβασης ΣΗΜ-2/13 : «Υπηρεσίες Συντήρησης 
Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Ν. Αττικής» αρμοδιότητας της Δ/νσης 
Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.). 
ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
Επειδή :  
α)   Με τo με αρ. πρωτ. 10406/31.01.2014 έγγραφο η Δ/νση Δ9 προσκαλεί, μέχρι 07.02.2014, τον 

Πάροχο ΣΗΜΕΝΣ  Α.Ε. να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  
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β) Στο άρθρο 1.5 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» ορίζεται ότι «Για την 
παρακολούθηση της καλής εκτέλεση της σύμβασης και την παραλαβή των υπηρεσιών ισχύουν 
αναλογικά οι σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (άρθρο 27 και λοιπά). Η παρακολούθηση της 
καλής εκτέλεσης της σύμβασης γίνεται από τη Δ.Κ.Ε.Σ.Ο., μέσω της επιτροπής παραλαβής των 
υπηρεσιών, που θα συσταθεί από το Διευθυντή της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. και στην οποία μετά από 
κλήρωση θα συμμετέχουν οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας που διαθέτουν τεχνική κατάρτιση στη 
φωτεινή σηματοδότηση, ανάλογη με τις απαιτήσεις της σύμβασης. Ο Πάροχος υπόκειται στον 
έλεγχο της επιτροπής αυτής.»  

γ)    Το αντικείμενο της παροχής των υπηρεσιών σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη συνίσταται 
από τις εξής εργασίες :  

(1) Επιτήρηση, συντήρηση, άρση βλαβών και εν γένει η απρόσκοπτη λειτουργία των Κέντρων   
Φωτεινής Σηματοδότησης Αθηνών, Πειραιά και Αλίμου. 

(2) Επιτήρηση της λειτουργίας των  εγκαταστάσεων σηματοδότησης που αναφέρονται στον 
Πίνακα της Τεχνικής Περιγραφής είτε  μέσω των αυτοματοποιημένων αναγγελιών των 
ρυθμιστών που επικοινωνούν με Κέντρα Σηματοδότησης  ή σταθμούς επιτήρησης - αναγγελίας 
βλαβών είτε μέσω αναγγελιών από τρίτους ( Τροχαία, ιδιώτες άλλοι Ανάδοχοι ή Πάροχοι) , και 
συντήρηση, προγραμματισμός και άρση βλαβών των ρυθμιστών των εγκαταστάσεων αυτών.  

(3) Επιτήρηση του καλωδιακού ή ασύρματου δικτύου με το οποίο επικοινωνούν οι ρυθμιστές με 
τα Κέντρα, τους σταθμούς επιτήρησης-αναγγελίας βλαβών ρυθμιστών ή άλλες συσκευές και 
άρση βλαβών του καλωδιακού δικτύου όταν δεν απαιτούνται χωματουργικές εργασίες.  

(4)  Άρση όλων των βλαβών που θα παρουσιαστούν στον εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί, σε 
όλη τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, εφόσον προέρχονται από αστοχία 
υλικού. 

Όλα τα ανωτέρω αποτελούν εξειδικευμένο αντικείμενο που βρίσκεται σε συνάρτηση με 
την οδική ασφάλεια. Για το λόγο αυτό η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της 
εν λόγω παροχής υπηρεσιών απαιτείται να διαθέτει γνώση τόσο των εξειδικευμένων 
υλικών / εξοπλισμού (που δε διατίθεται στο γενικό εμπόριο), όσο και των ιδιαίτερων 
κυκλοφοριακών συνθηκών / οδικής ασφάλειας που επικρατούν στο οδικό δίκτυο της 
Περιφέρειας Αττικής.  
Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των υπηρεσιών της σύμβασης «ΣΗΜ-02/13 : Υπηρεσίες 

Συντήρησης Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Ν. Αττικής» έχει οριστεί 
σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Αττικής.  

δ)  Για την εν λόγω σύμβαση που είναι εξειδικευμένου αντικειμένου θα συσταθεί, σύμφωνα με την 
παρ. 2γ του άρθρου 38 του π.δ.118/2007, έκτακτη τριμελής επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής της εν λόγω παροχής υπηρεσιών, που θα αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς 
υπαλλήλους της Δ.Κ.Ε..ΣΟ. 

ε)   Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν.4024/2011 “για τη νόμιμη συγκρότηση 
συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή 
την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων…….. τα μέλη 
προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις 
από το νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Η κλήρωση διενεργείται από την 
αρμόδια για την συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία. ” 

στ)  Με τις με αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04.11.2011 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/ 19.09.2012 
εγκυκλίους του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν.4024/2011. 

ζ)  Στη Δ/νση Κατασκευών Έργων Συντήρησης Οδοποιίας  (Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.), Παν. Τσαλδάρη 15, 
Καλλιθέα και μετά την από 4/02/2014 Ανακοίνωση, την Παρασκευή 7/02/2014 και ώρα 11:00, 
διεξήχθη από τον Δ/ντή  της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. δημόσια κλήρωση μεταξύ των τεχνικών υπαλλήλων 
που ασχολούνται με το αντικείμενο της φωτεινής σηματοδότησης και γνωρίζουν τις 
διαδικασίες, ώστε σύμφωνα με την εγκύκλιο ΔΙΣΚΠΟ /Φ.18/οικ.21700/19.9.2012 του 
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης να διαθέτουν τις 
«….απαραίτητες γνώσεις για να διεκπεραιώσουν το έργο που θα τους ανατεθεί στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του εν λόγω συλλογικού οργάνου και να διατυπώσουν 
εμπεριστατωμένη, τεχνοκρατικά άρτια και αμερόληπτη κρίση.», προκειμένου να 
διασφαλιστεί το Δημόσιο συμφέρον. 

 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε  

Την έγκριση του  πρακτικού κλήρωσης για τη σύσταση της Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Παραλαβής για το εξειδικευμένο έργο παροχής υπηρεσιών συντήρησης των κόμβων φωτεινής 
σηματοδότησης, ΣΗΜ-2/13 : «Υπηρεσίες Συντήρησης Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων Φωτεινής 
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Σηματοδότησης Ν. Αττικής» που είναι σε συνάρτηση με την οδική ασφάλεια, αρμοδιότητας της 
Δ/νσης Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.), μέχρι την ολοκλήρωση των 
υπηρεσιών (διάρκεια ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης). 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής θα αποτελείται από τα κληρωθέντα μέλη 
σύμφωνα με το από 7-02-2014 πρακτικό κλήρωσης ως εξής : 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1) Παπαμεντζελόπουλο Σπυρίδωνα, ΠΕ Ηλεκτρονικό Μηχ/κό στη ΔΚΕΣΟ, ως Πρόεδρο 
2) Κουτσούρης Αθανάσιος, ΠΕ Μηχανικών στη Δ.Κ.Ε.Σ.Ο., (ως μέλος) 
2)  Φιλιάδης Φίλιππος , ΤΕ Μηχανικών στη Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.,  (ως μέλος), 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  
1) Παναρέτου Άννα, ΠΕ Μηχανικών στη Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.  (ως αναπληρωτής πρόεδρος), 
2) Λάμπρου Δημήτριος, ΤΕ Μηχανικών στη Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. (ως αναπληρωματικό μέλος), 
3) Καψής Ηλίας , Εργοδηγός  στην Δ.Κ.Ε.Σ.Ο., (ως αναπληρωματικό μέλος). 
 
Έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι η παρακολούθηση του έργου του 
Παρόχου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, η παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων 
για την εκτέλεση των υπηρεσιών και η παραλαβή των εκτελεσθεισών εργασιών και των υλικών με 
την υπογραφή σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την έγκριση του  πρακτικού κλήρωσης για τη σύσταση της Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Παραλαβής για το εξειδικευμένο έργο παροχής υπηρεσιών συντήρησης των κόμβων φωτεινής 
σηματοδότησης, ΣΗΜ-2/13 : «Υπηρεσίες Συντήρησης Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων Φωτεινής 
Σηματοδότησης Ν. Αττικής» που είναι σε συνάρτηση με την οδική ασφάλεια, αρμοδιότητας της 
Δ/νσης Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.), μέχρι την ολοκλήρωση των 
υπηρεσιών (διάρκεια ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης). 
 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής θα αποτελείται από τα κληρωθέντα μέλη 
σύμφωνα με το από 7-02-2014 πρακτικό κλήρωσης ως εξής : 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  
1) Παπαμεντζελόπουλο Σπυρίδωνα, ΠΕ Ηλεκτρονικό Μηχ/κό στη ΔΚΕΣΟ, ως Πρόεδρο 
2) Κουτσούρης Αθανάσιος, ΠΕ Μηχανικών στη Δ.Κ.Ε.Σ.Ο., (ως μέλος) 
2)  Φιλιάδης Φίλιππος , ΤΕ Μηχανικών στη Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.,  (ως μέλος), 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  
1) Παναρέτου Άννα, ΠΕ Μηχανικών στη Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.  (ως αναπληρωτής πρόεδρος), 
2) Λάμπρου Δημήτριος, ΤΕ Μηχανικών στη Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. (ως αναπληρωματικό μέλος), 
3) Καψής Ηλίας , Εργοδηγός  στην Δ.Κ.Ε.Σ.Ο., (ως αναπληρωματικό μέλος). 
 
Έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι η παρακολούθηση του έργου του 
Παρόχου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, η παροχή οδηγιών και 
διευκρινίσεων για την εκτέλεση των υπηρεσιών και η παραλαβή των εκτελεσθεισών εργασιών και 
των υλικών με την υπογραφή σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής. 

 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
Βασίλειος Κόκκαλης  
Γεώργιος Καστρινάκης 
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυμάκη 
Ιωάννης Αξαρλής 
Χαράλαμπος Καραθάνος 
Χρήστος Κουρούσης 
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