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

 Τηλ.: 213 20 63 776 
         213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 43η 

Απόφαση υπ’ αριθ 2316/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 17-09-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο Κατάστημα της Περιφέρειας 
Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 
530385 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 12-09-2019. 
 

Θέμα  5ο εκτός ημερήσιας διάταξης 
Λήψη απόφασης επί του 72/2019 Πρακτικού (Ορθή Επανάληψη) της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών αναφορικά με το αίτημα του Οικονομικού Φορέα Βίλλιου 
Αθανασίου περί παραίτησης του από την εκτέλεση του υπ’ αρ. 26 δρομολογίου στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 
10/2019 Πρόσκλησης της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς 
μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 και 
2021-2022. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Κόκκαλης Βασίλειος 
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος  
 Αδαμόπουλου Γεωργία  
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Κουρή Μαρία 
 Καραμάνος Χρήστος 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 

Το αναπληρωματικό μέλος: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 

Απόντας 
Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 
Το ανωτέρω απόν τακτικό μέλος  (1) ένα,  έχει αντικατασταθεί από το αναπληρωματικό μέλος.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 

 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 13 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και 
αφού αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος 
προκειμένου να συνεχιστεί άμεσα η διαδικασία μεταφοράς μαθητών, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. 
Πέππας δίνει το λόγο στην κα Ασημακοπούλου η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής  για τα  εξής: 
         

 
Έχοντας υπόψη: 
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1) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α’/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας- Ενίσχυση της Συμμετοχής- Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»)- Ρυθμίσεις 
για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ- Ρυθμίσεις για την 
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή 
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση- Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 
άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

2) Τις διατάξεις του Ν. 3852/ΦΕΚ 87/Α/07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και 
τις όμοιες του Ν. 4071/2012. 

3) 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. 44403/2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
(ΦΕΚ 2494/’Β/4-11-2011) την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 2822/’Β/14-12-2011) την υπ’ αριθ. 
109290/39629 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 
4251/Β’/29-12-2016) και την υπ’ αρ. 66313/24553/25-8-17 (ΦΕΚ Β΄ 3051/5-9-17)  όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4) Το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Ά/11-04-2011) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 
την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

5) Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις».  

6) Το Ν.4412/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7) Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες». 

8) Την υπ’αρ. 499022/02-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/ Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ’ 688/03-09-2019). 

9) Την υπ΄αρ. 348/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης του Προγράμματος 
προμηθειών της Περιφέρειας Αττικής έτους 2019 και συγκεκριμένα το μέρος που αφορά τη 
μεταφορά μαθητών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. 72/2019 Απόφαση έγκρισης 1ης 
αναθεώρησης προγράμματος προμηθειών 2019.  

10) Την υπ΄αρ. 73/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί έγκρισης της 1ης 
τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής Οικονομικού Έτους 2019 και την υπ 
΄αρ. 31329/8949/2-4-2019 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί 
ελέγχου νομιμότητας της υπ΄αρ. 73/2019 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 

11) Την υπ΄αρ. 1010/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΠΕΚ7Λ7-ΙΦ4) έγκρισης 
δαπάνης και διάθεσης πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 109.800.000,00€ 
συμπ. Φ.Π.Α. για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022. 

12) Τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης: για την Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών με ΑΔΑ ΨΘ8Ε7Λ7-ΞΗ1 (Α.Π. 
106201), για την Π.Ε. Β.Τ. Αθηνών με ΑΔΑ Ψ3ΡΤ7Λ7-7ΜΔ (Α.Π. 106704), για την Π.Ε. Δ.Τ. 
Αθηνών με ΑΔΑ 6Ξ1Μ87Λ7-14Β (Α.Π. 106708), για την Π.Ε. Ν.Τ. με ΑΔΑ 6ΣΟΚ7Λ7-Μ4Λ (Α.Π. 
106713), για την Π.Ε. Ανατολικής Αττικής με ΑΔΑ Ω6Φ37Λ7-ΛΞΣ (Α.Π. 106718), για την Π.Ε. 
Δυτικής Αττικής με ΑΔΑ 6ΥΜ97Λ7-ΕΔΗ (Α.Π. 106721), για την Π.Ε. Πειραιά με ΑΔΑ 9ΨΥ37Λ7-Α3Ψ 
(Α.Π. 106724) και για την Π.Ε. Νήσων με ΑΔΑ Ψ3Θ47Λ7-3ΧΝ (Α.Π. 106727). 

13) Την με αριθμό. 50025/19.9.2018 Κ.Υ.Α. «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις 
Περιφέρειες» (ΦΕΚ τ. Β΄ 4217/26-9-2018) και την υπ΄αρ. 4959/24-1-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα «Διευκρινίσεις επί της υπ΄αρ. 50025/19-9-2018 ΚΥΑ για τη Μεταφορά 
μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» 

14) Την υπ΄αρ. 1011/2019 (ΑΔΑ: 6ΑΝ17Λ7-ΘΗΧ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης 6/2019 για την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών της 
Περιφέρειας Αττικής. 

15) Την υπ΄αρ. 6/2019 Διακήρυξη για την Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 
του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της 
Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022, με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο ή ομάδα δρομολογίων της εκάστοτε 
πρόσκλησης υποβολής προφορών, συνολικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ, 
του δικαιώματος προαίρεσης έως 25% και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω τιμής 
καυσίμου έως 10%, 106.449.000€ (ΑΔΑΜ: 19PROC004815204) 
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16) Το υπ΄αρ. 162326/7-5-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών περί παροχής διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 6/2019 

17) Το υπ΄αρ. 159266/7-5-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών με το οποίο δόθηκαν απαντήσεις σε υποβληθέντα ερωτήματα επί της Διακήρυξης 6/2019. 

18) Την υπ΄αρ. 286088/13-6-2019 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής συγκρότησης Επιτροπής 
Περιφερειακής Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΠΟΔΕ) για το συντονισμό και την παρακολούθηση της 
μεταφοράς μαθητών σε περιφερειακό επίπεδο.  

19) Το υπ΄αρ. 285998/13-6-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής με το 
οποίο διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία μας τα δρομολόγια της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών. 

20) Την υπ΄αρ. 1603/2019 (ΑΔΑ: ΩΛΧΘ7Λ7-ΩΚΔ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
εγκρίθηκαν οι όροι της υπ΄αρ. 10/2019 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών 

21) Την υπ’ αρ. 10/2019 Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών στα πλαίσια του Δυναμικού 
Συστήματος Αγορών για την για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων 
της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022 (ΑΔΑΜ: 
19PROC005147806) 

22) Την από 25-6-2019 Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας Υπεραστικό ΚΤΕΛ Επαρχίας  Θηβών 
Α.Ε, με την οποία ζητούσε την αναστολή  της διαγωνιστικής διαδικασίας και την ακύρωση της  
υπ΄αριθμ. 1593/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση 
συμμετοχής της στο ΔΣΑ. 

23) Την υπ’ αρ. Α 298/2019 Απόφαση του 5ΟΥ Κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π. περί αναστολής του διαγωνισμού 
έως την έκδοση απόφασης επί της Προδικαστικής Προσφυγής του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Επαρχίας 
Θηβών. 

24) Την υπ’ αρ. 865/2019 Απόφαση του 5ΟΥ Κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π. περί απόρριψης της Προδικαστικής 
Προσφυγής του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Επαρχίας Θηβών. 

25) Το γεγονός ότι ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός με αριθμό 76065 διενεργήθηκε την 6/8/2019, στον 
οποίο κατέθεσαν οικονομικές προσφορές 35 οικονομικοί φορείς. 

26) Την υπ’ αρ. 2167/2019 (ΑΔΑ: 93ΒΓ7Λ7-3ΞΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ανάδειξης 
μειοδοτών της υπ’ αρ. 10/2019 Πρόσκλησης υποβολής Οικονομικών προσφορών 

27) Την υπ’ αρ. 2293/2019 (ΑΔΑ: 6ΠΓΩ7Λ7-ΕΕ6) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
αποφασίστηκε η ανάθεση της εκτέλεσης των δρομολογίων μεταφοράς  μαθητών στου 
προσωρινούς μειοδότες  

28) Την υπ’ αρ. 521712/10-09-2019 Ανακοίνωση Προσωρινής Ανάθεσης  
29) Την από 16/09/2019 Υπεύθυνη Δήλωση, υποβληθείσα μέσω ΕΣΗΔΗΣ, του Οικονομικού Φορέα 

Βίλλιου Αθανασίου περί μη δυνατότητας εκτέλεσης του υπ’ αρ. 26 δρομολογίου της Π.Ε. Κεντρικού 
Τομέα και περί μη κατάθεσης των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

30) Τις διατάξεις της παρ. 4 του αρ. 103 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με τις οποίες «Αν ο προσωρινός 
ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου 
και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, 
σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των 
ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, 
η διαδικασία ματαιώνεται» 

31) Το υπ΄ αρ. 72/2019 Πρακτικό (Ορθή Επανάληψη) της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών, σύμφωνα με το οποίο: 

 
Στην Αθήνα, την Δευτέρα 16-09-2019 και ώρα 10.00 συνήλθε σε συνεδρίαση η ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 
ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 
2019, η οποία συγκροτήθηκε με την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπ’ αριθμ. 90/2019 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2248/2019 της ίδιας 
Επιτροπής.  
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες: η Αν. Πρόεδρος Παναρέτου Άννα και τα μέλη Κουτρέλη  Βασιλική, και 
Καρδαμάκης Βασίλειος.  
Χρέη γραμματέα εκτελεί ο υπάλληλος Μενεσλής Αναστάσιος. 
Εφόσον διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η Επιτροπή 
προχώρησε στη συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης: 
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Θέμα : Γνωμοδότηση για την παραίτηση οικονομικού φορέα από την εκτέλεση του δρομολογίου 
26 της Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ στα πλαίσια του Δ.Σ.Α., για τα σχολικά έτη 2019-20, 2020-21 & 
2021-22. (Δ/ΞΗ 6/2019)   
Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
 την υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα Βίλλιου Αθανάσιου του Γεωργίου.  
 Την απόφαση υπ’ αριθμ. 2167/2019 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 
 την Διακήρυξη 6/2019. 
Γνωμοδοτεί: 

 Για την ανάθεση του υπ’ αριθμ. 26 δρομολογίου στον επόμενο στη σειρά μειοδότη, σύμφωνα με 
το υπ. αριθμ. 67/2019 Πρακτικό, στον οικονομικό φορέα Κουτλή Γεώργιο του Βασιλείου στην 
τιμή της οικονομικής προσφοράς του: 51.135,00 €. 

 Για τον οικονομικό φορέα Βίλλιο Αθανάσιο του Γεωργίου, όπως αποφασίσει η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, αν θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις 
και εκπέσει το ποσό των 330,00 € της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του. 

Το πρακτικό υπογράφηκε σε τρία αντίγραφα. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή : 
Την έγκριση του Πρακτικού 72/2019 (Ορθή Επανάληψη) και συγκεκριμένα: 
Α) Την ανάθεση του υπ’ αρ. 26 δρομολογίου στον οικονομικό φορέα ΚΟΥΤΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ στην τιμή της 
οικονομικής του προσφοράς ήτοι 97,40€, σύμφωνα με το Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής. 
 
Β) Τη λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή αναφορικά με την επιβολή των προβλεπόμενων 
από τον νόμο κυρώσεων ήτοι την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του οικονομικού 
φορέα Βίλλιου Αθανασίου, ποσού 330,00 €. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή  
ομόφωνα αποφασίζει 
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Α) Την ανάθεση του υπ’ αρ. 26 δρομολογίου στον οικονομικό φορέα ΚΟΥΤΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ στην τιμή της 
οικονομικής του προσφοράς ήτοι 97,40€, σύμφωνα με το Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής. 
 
Β) Τη λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή αναφορικά με την επιβολή των προβλεπόμενων 
από τον νόμο κυρώσεων ήτοι την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του οικονομικού 
φορέα Βίλλιου Αθανασίου, ποσού 330,00 €. 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη  
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμόπουλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Κουρή Μαρία 
Καραμάνος Χρήστος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
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