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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 3η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 145/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 24-01-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 23379 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 
24-01-2019. 
 

Θέμα 1ο 
Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 για την παροχή υπηρεσιών για τη διεξαγωγή της 
εκδήλωσης η οποία είναι αφιερωμένη στην Ημέρα μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων 
του Ολοκαυτώματος, με ημερομηνία διεξαγωγής την 28η Ιανουαρίου 2019, συνολικού 
προϋπολογιζόμενου ποσού ύψους 12.340,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Σαπουνά Αγγελική 
 Βρύνα Φωτεινή  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος  
 Νερούτσου Μαρία 
 Λεβέντη Αγγελική 

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

 Δημάκος Δημήτριος 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Τζίβα Αιμιλία  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 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 την υπ΄ αριθμ πρωτ:11368/23-01-2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών 
Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

 
Έχοντας υπόψη : 
1. Το Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/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/τ.Α/19-8-2018) και ισχύει. 
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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 
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. 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/τ.Α΄/2010). 

4. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/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», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5.  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 74/τ. Α΄/26-03-2014) 

6. Το Ν.4270/2014(ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4337/2015(ΦΕΚ 129/τ.Α΄/17-
10-2015). 

7. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ A΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
8. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως διορθώθηκε, τροποποιήθηκε και 
ισχύει και ιδιαίτερα τις διατάξεις του άρθρου 118, σε συνδυασμό με το άρθρο 2, παραγρ. 1, 
περίπτωση 31 και το άρθρο 6, παραγρ. 2. 

9. Την με αριθ. 162/2017  (ΦΕΚ 1718/Β/18-5-2017) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
περί μεταβίβασης αρμοδιότητας για απευθείας ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 στην 
Οικονομική Επιτροπή. 

10.  Την υπ’αριθ. 57654/22-5-2017 (ΦΕΚ1781/τ.Β΄/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» 

11. Την με αριθ. 66/2017 (ΑΔΑ: ΩΣΚΞ7Λ7-ΩΣ8) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα 
«Εκλογή  Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής». 

12.  Την υπ’ 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/τ.ΥΟΔΔ) 
όμοια .  

13.  Την υπ’αριθ.οικ.130459/2018 (ΦΕΚ 2780/τ.Β΄/12-7-2018) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής 
περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε 
Περιφερειακούς  Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με 
εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους Διεύθυνσης», όπως ισχύει.  

14. Την υπ’ αριθμ. 99/2017(ΑΔΑ:6ΠΕΨ7Λ7-0ΗΤ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με 
την οποία συστήνει την Επιτροπή Πολιτισμού και Αθλητισμού, στην οποία μεταβιβάζει τις 
αρμοδιότητές του στους τομείς Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

15. Την αριθ. 419/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής περί 
συγκρότησης επιτροπών παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών, καθώς των 
γνωμοδοτικών επιτροπών της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, όπως 
τροποποιήθηκε ισχύει. 
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16. 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». 

17. Tην υπ’ αριθ. 349/29-11-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Αττικής(ΑΔΑ: ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ), αναφορικά με την  Έγκριση του Προϋπολογισμού  της Περιφέρειας 
Αττικής οικονομικού έτους 2019 . 

18. Την υπ’ αριθ. 111063/35236/02-01-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής με θέμα: “Επικύρωση προϋπολογισμού οικoνομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Αττικής”. 

19. Την αριθ. 59/2018 (ΑΔΑ:ΩΡΣ37Λ7-ΨΗ7) Απόφαση Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα 
«Έγκριση σκοπιμότητας εκδηλώσεων για Ημέρες Μνήμης Γενοκτονιών έτους 2019» και  τα υπ’ 
αριθ.: οικ. 260944/2018 και οικ. 9817/2019  έγγραφα του Αυτοτελούς Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων 
της Περιφέρειας Αττικής προς τη Δ/νση Οικονομικών της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών με τα οποία 
διαβιβάστηκαν οι τεχνικές οι προδιαγραφές για την εν λόγω εκδήλωση. 

20. Τις διατάξεις του Ν.3218/2004 και το Π.Δ. 31/2005 σύμφωνα με το οποίο η 27η Ιανουαρίου έχει 
οριστεί ως «Ημέρα μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος». 

21. Την με αριθ. 38/2019 (ΑΔΑ:ΩΔΤΣ7Λ7-5ΓΤ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωση για την παρούσα εκδήλωση. 

22. Την υπ’ αριθ. 20657/2019 (ΑΔΑ:Ω4ΜΕ7Λ7-5ΥΚ, ΑΔΑΜ:19REQ004363180) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης συνολικού ύψους 12.340,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στον ΚΑΕ 084401 
«Εκθέσεις, Οργάνωση Συνεδρίων και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων» του Ε.Φ. 04.702 του οικ. έτους 
2019 από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1059 (ΑΑ βεβ: 428) 
στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Τμήματος  Δημοσιονομικού Ελέγχου., της 
Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης. 

23. Την υπ’ αριθ. 11372/22-01-2019 πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας 
μας προς την εταιρεία «Topcut Mondiano Α.Ε.».  

24. Την από 23-01-2019 υποβληθείσα οικονομική προσφορά της εταιρείας  «Topcut Mondiano 
Production House», η οποία πρωτοκολλήθηκε στην Υπηρεσία μας με αριθ. πρωτ. 22698/23-01-
2019  μαζί με την  οποία υποβλήθηκαν τα κάτωθι δικαιολογητικά εν ισχύ : αποδεικτικό φορολογικής 
ενημερότητας, βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, αντίγραφο ποινικού μητρώου  του μέλους του 
Διοικητικού Συμβουλίου  και Διευθύνοντα Συμβούλου της  ανωτέρω επιχείρησης κου . Μοδιάνο Σαμ 
– Μικέ του Ηλία, καθώς και υπεύθυνη  δήλωση Ν.1599/1986 του ιδίου, με την ιδιότητα του ως  
Διευθύνοντα Συμβούλου, με την οποία  δηλώνει ότι τα ποινικά μητρώα των άλλων δύο μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αθανασούλα Σταματίου και Βιανέλλη Αλφρέδου  θα προσκομιστούν με 
την έκδοση του φορολογικού παραστατικού της επιχείρησης (λόγω αδυναμίας τους να τα 
υποβάλλουν προ της διενέργειας της εκδήλωσης,  επειδή απουσιάζουν στο εξωτερικό για 
επαγγελματικούς λόγους ). Επιπλέον αναφέρει , ότι η ποινική κατάσταση των προαναφερομένων 
είναι μηδέν, (κατά δήλωσή τους ) και καταθέτει επιπρόσθετα παλαιότερα αντίγραφα ποινικών 
μητρώων  με ημερομηνία έκδοσης 29-01-2018 προς απόδειξη των ανωτέρω. Η οικονομική 
προσφορά της επιχείρησης έχει ως κάτωθι:  

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΝΟΛΟ χωρίς 

Φ.Π.Α.  
Φ.Π.Α. 24% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

22698/23-01-
2019 

TOPCUT- MODIANO  9951,61 2.388,39€ 12.340€ 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η  υπηρεσία  εισηγείται να αποφασίσε η Οικονομική Επιτροπή για: 

 
Την απευθείας ανάθεση κατά το  άρθρο 118 του Ν.4412/2016 σε συνδυασμό με το άρθρο 2, παραγρ. 
1, περίπτωση 31, για την παροχή υπηρεσιών (ενοικίαση αίθουσας για την πραγματοποίηση της 
εκδήλωσης, παραγωγή/ενοικίαση οπτικοακουστικών συστημάτων, παραγωγή και  αμοιβές των 
συντελεστών του μουσικοθεατρικού δρώμενου « Η Φούγκα του Θανάτου», ενοικίαση πιάνου καθώς και 
δημιουργικό και εκτύπωση προγράμματος) για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης η οποία είναι 
αφιερωμένη στην Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του 
Ολοκαυτώματος (με ημερομηνία διεξαγωγής 28/01/2019), στην εταιρεία με την επωνυμία 
«MODIANO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΚΙΝ/ΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, με το 
διακριτικό τίτλο «TOPCUT- MODIANO», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού 
Παλαιολόγου 73, Τκ 152 32, με ΑΦΜ 095383759 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Τηλ. 2106846398, e-mail: 
mikis@topcut-modiano.tv,  στη συνολική τιμή της οικονομικής προσφοράς της, ήτοι 9.951,61€ χωρίς 
ΦΠΑ και 12.340,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
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Για την εκτέλεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας θα υπογραφεί σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής 
και της αναδόχου επιχείρησης. O ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει τις ανωτέρω υπηρεσίες, βάσει 
των τεχνικών χαρακτηριστικών και των όρων που αναγράφονται στην υπ’ αριθ. 11372/22-01-2019 
πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας μας και σύμφωνα με την υπ’ αριθ.  
22698/23-01-2019 υποβληθείσα  οικονομική προσφορά του. 
 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-
2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, με 
τη σύνταξη του πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ,όπως ισχύει .  
  
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 084401 και τον Ε.Φ. 04072 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας  
Αττικής για το έτος 2019. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την απευθείας ανάθεση κατά το  άρθρο 118 του Ν.4412/2016 σε συνδυασμό με το άρθρο 2, παραγρ. 
1, περίπτωση 31, για την παροχή υπηρεσιών (ενοικίαση αίθουσας για την πραγματοποίηση της 
εκδήλωσης, παραγωγή/ενοικίαση οπτικοακουστικών συστημάτων, παραγωγή και  αμοιβές των 
συντελεστών του μουσικοθεατρικού δρώμενου « Η Φούγκα του Θανάτου», ενοικίαση πιάνου καθώς και 
δημιουργικό και εκτύπωση προγράμματος) για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης η οποία είναι 
αφιερωμένη στην Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του 
Ολοκαυτώματος (με ημερομηνία διεξαγωγής 28/01/2019), στην εταιρεία με την επωνυμία 
«MODIANO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΚΙΝ/ΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, με το 
διακριτικό τίτλο «TOPCUT- MODIANO», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού 
Παλαιολόγου 73, Τκ 152 32, με ΑΦΜ 095383759 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Τηλ. 2106846398, e-mail: 
mikis@topcut-modiano.tv, στη συνολική τιμή της οικονομικής προσφοράς της, ήτοι 9.951,61€ χωρίς 
ΦΠΑ και 12.340,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 
Για την εκτέλεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας θα υπογραφεί σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής 
και της αναδόχου επιχείρησης. O ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει τις ανωτέρω υπηρεσίες, βάσει 
των τεχνικών χαρακτηριστικών και των όρων που αναγράφονται στην υπ’ αριθ. 11372/22-01-2019 
πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας μας και σύμφωνα με την υπ’ αριθ.  
22698/23-01-2019 υποβληθείσα  οικονομική προσφορά του. 
 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-
2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, με 
τη σύνταξη του πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ,όπως ισχύει .  
  
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 084401  και τον  Ε.Φ. 04072 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Αττικής για το έτος 2019. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Αλεξίου Αθανάσιος 
Σαπουνά Αγγελική 
Βρύνα Φωτεινή  
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Χρυσικός Φώτιος  
Νερούτσου Μαρία 
Λεβέντη Αγγελική 
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