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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 47η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 2550/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 08-10-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 596365 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 03-10-2019. 
 

Θέμα  42ο 
Απολογιστική εισήγηση για την έγκριση δαπάνης και ποσού για την προμήθεια και εγκατάσταση 
κάμερας του συστήματος πυροπροστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής 
εξαιτίας κατεπείγουσας έκτακτης ανάγκης. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Αδαμοπούλου Γεωργία  

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  

 Κουρή Μαρία 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Κατσικάρης Δημήτριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Βλάχου Γεωργία 

 Λογοθέτη Αικατερίνη 

 Ανδρουλακάκης Νικόλαος 

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

 Γεωργόπουλος Γεώργιος 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Μεθυμάκη Άννα  

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (4) τέσσερα, έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα 
Δημητροπούλου Αθηνά. 
 

 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 13 από τα 13 μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής 
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Επιτροπής για την υπ’ αρ. πρωτ. 591349/2-10-19 εισήγηση της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής 
Προστασίας, στην οποία αναφέρονται τα εξής:   
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση 

και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως ισχύει.  
3. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/08-08-2016,Τεύχος Α’), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.  

4. Το Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/1-5-2002) «Αναβάθμιση Πολιτικής Προστασίας και λοιπές 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α΄ 73).  

5. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες». 

7. Τις διατάξεις της υπ. αρ. πρωτ. 37419/13479/08-05-18 Απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ Β’ 1661/11-05-2018) «‘Έγκριση της 121/2018 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης - 
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

8. Το υπ΄αριθμ. 2/52145/0026/01-07-2014 (ΑΔΑ: 7ΡΝΩΗ-ΨΟ2) έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους.  

9. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 130459/02-07-2018 (ΦΕΚ 2780/τ’Β/12-07-2018) Απόφαση της 
Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της μεταξύ άλλων στον 
Αντιπεριφερειάρχη Χρήστο Καραμάνο (ΑΔΑ: 6ΩΕΧ7Λ7-5ΞΧ). 

10. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 499022/02-09-2019 (ΦΕΚ 688/τ’Β/3-09-2019), (ΑΔΑ: ΩΞΡΟ7Λ7-7ΕΣ),  
Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του μεταξύ άλλων, στον 
Αντιπεριφερειάρχη Νικόλαο Πέππα όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. Το υπ. αρ. πρωτ. 3752/25-05-2018 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 
(ΑΔΑ: ΩΞΧΦ465ΧΘ7-ΣΚΗ) με θέμα «Σχεδιασμός δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την 
αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών». 

12. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 3751/9-08-2019 ΕΠΕΙΓΟΝ έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π./Ε.Σ.Κ.Ε./Κέντρο 
Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας με συνημμένο το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, 
για την Αττική το Σάββατο  10-08-2019, σύμφωνα με το οποίο ήταν ακραίος ο κίνδυνος 
πυρκαγιάς (κατάσταση συναγερμού - κατηγορία 5) για την Περιφέρεια Αττικής. 

13. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 3279/10-08-2019 ΕΠΕΙΓΟΝ έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π./Ε.Σ.Κ.Ε./Κέντρο 
Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας με συνημμένο το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, 
για την Αττική την Κυριακή  11-08-2019, σύμφωνα με το οποίο ήταν ακραίος ο κίνδυνος 
πυρκαγιάς (κατάσταση συναγερμού - κατηγορία 5) για την Περιφέρεια Αττικής. 

14. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 3751/11-08-2019 ΕΠΕΙΓΟΝ έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π./Ε.Σ.Κ.Ε./Κέντρο 
Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας με συνημμένο το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, 
για την Αττική την Δευτέρα  12-08-2019, σύμφωνα με το οποίο προβλέπονταν πολύ υψηλός 
κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) για την Περιφέρεια Αττικής 

15. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 3794/12-08-2019 ΕΠΕΙΓΟΝ έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π./Ε.Σ.Κ.Ε./Κέντρο 
Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας με συνημμένο το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, 
για την Αττική την Τρίτη 13-08-2019, σύμφωνα με το οποίο προβλέπονταν πολύ υψηλός 
κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) για την Περιφέρεια Αττικής 

16. Το γεγονός ότι το συγκεκριμένο χρονικό υπήρχαν διαδοχικές προβλέψεις της ΕΜΥ και ΓΓΠΠ 
τόσο για υψηλές θερμοκρασίες όσο και επικινδυνότητες πυρκαγιάς υψηλό, πολύ υψηλό και 
ακραίο (κατηγορίες «3» , «4» και «5»). 

17. Την 57/2018 σύμβαση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε. Δυτικής 
Αττικής για το  σύστημα πυροπροστασίας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής. 

18. Τις προδιαγραφές και προσφορά για κάμερα που απέστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(email) την 7-8-2019 ο ανάδοχος της υπ. αρ. 57/2018 σύμβασης. 
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19. Τα υπ. αρ. 461447/10-8-2019 και 461479/11-8-2019 έγγραφα Περιφερειάρχη Αττικής και τα όσα 
περιγράφονται σε αυτά.  

20. Το έγγραφο που απέστειλε στις 12-8-2019 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ο αναδόχος 
της υπ. αρ. 57/2018 σύμβασης και τα αναγραφόμενα σε αυτό. 

21. Το υπ.αρ. 464577/13-8-2019  έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής με το οποίο 
εντέλει το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕΔΑ να προχωρήσει στην εισήγηση προς την 
Περιφερειάρχη Αττικής για τη προμήθεια και εγκατάσταση της χαλασμένης κάμερας του 
συστήματος πυροπροστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής επικαλούμενος 
άμεση και επιτακτική έκτακτη ανάγκη για την προμήθεια και τοποθέτηση πλήρως λειτουργικής 
κάμερας ώστε να λειτουργεί πληρέστερα το σύστημα. 

22. Την  από 13-8-2019 εισήγηση της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας  
23. Την Χ107/13-8-2019 πρόσκληση για διαπραγμάτευση για προμήθεια και εγκατάσταση κάμερας 

για το ολοκληρωμένο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και διαχείρισης πυροπροστασίας ΠΕ 
Δυτικής Αττκής με την εταιρεία ΝΤΙ ΜΑΙΚΡΟ. 

24. Την νεότερη προσφορά που απέστειλε στις 13-8-2019 η εταιρεία ΝΤΙ ΜΑΙΚΡΟ ανάδοχος της με 
αριθμό 57/2018 σε ισχύ σύμβασης, μετά από το (23) σχετικό. 

25. Το γεγονός ότι το παραπάνω σύστημα λειτουργούσε με μια κάμερα λιγότερη (τρείς αντί για 
τέσσερεις καθώς η μία βρέθηκε χαλασμένη και δεν υπήρχε πρόβλεψη για αντικατάστασή της 
στην σύμβαση 57/2018 που αφορούσε συντήρηση και εγκατάσταση). Η κάμερα αυτή θα 
τοποθετηθεί στην θέση Λύσι στο όρος Γεράνεια.   

26. Το γεγονός ότι από τις επικίνδυνες συνθήκες που επικρατούν μετά από μία εκδήλωση 
πυρκαγιάς, προκύπτει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή και την περιουσία των πολιτών, τις υποδομές 
και τα συμφέροντα της Περιφέρειας Αττικής. Επομένως  για την καλύτερη λειτουργία του 
συστήματος πυροπροστασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής υπήρχε επιτακτική 
ανάγκη να γίνουν άμεσες προληπτικές ενέργειες για την πληρέστερη λειτουργία του.  

27. Την Χ108/13-8-2019 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής (ΑΔΑ : 9Ο3Ξ7Λ7-ΩΞΔ) 
28. Την 2182/21-8-2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ : 

ΩΡΤ37Λ7-ΕΧ2). 
29. Το από 28/8/2019 πρακτικό αρμόδιας επιτροπής με το οποίο έγινε ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή εργασιών των υλικών για την προμήθεια και εγκατάσταση της κάμερας στη θέση Λύσι 
στα Γεράνεια Όρη στην Π.Ε. Δυτικής  Αττικής. 

 
ΕΠΕΙΔΗ 

 
Α. Υπήρχε ανάγκη προμήθειας νέας κάμερας, σε αντικατάσταση χαλασμένης, του συστήματος 
πυροπροστασίας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής ώστε να λειτουργεί πληρέστερα το σύστημα 
πυρασφάλειας κατά την αντιπυρική περίοδο. 
Β. Με το (21) σχετικό έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής δόθηκε εντολή στο Τμήμα 
Πολιτικής Προστασίας Δυτικής Αττικής  να προχωρήσει στην εισήγηση προς την Περιφερειάρχη 
Αττικής για τη προμήθεια και εγκατάσταση της χαλασμένης κάμερας του συστήματος 
πυροπροστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής επικαλούμενος άμεση και επιτακτική 
έκτακτη ανάγκη για την προμήθεια και τοποθέτηση πλήρως λειτουργικής κάμερας ώστε να λειτουργεί 
πληρέστερα το σύστημα  
Γ. Το γεγονός, ότι όταν απεστάλη το (21) σχετικό ήταν λίγες μέρες μετά το μέσο της αντιπυρικής 
περιόδου, στο μήνα Αύγουστου, όπου επικρατούσαν πολύ δυσμενείς συνθήκες για την εκδήλωση 
δασικής πυρκαγιάς, με δείκτη επικινδυνότητας υψηλού, πολύ υψηλού και ακραίου κινδύνου 
(κατηγορίες 3, 4 και 5). Δεδομένου ότι μέχρι το τέλος της αντιπυρικής περιόδου μεσολαβούσε 
διάστημα δυόμιση μηνών, στο οποίο δεν γνωρίζαμε τι καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν, 
προέκυπτε επείγουσα έκτακτη ανάγκη για την άμεση προμήθεια και εγκατάσταση της κάμερας (σε 
αντικατάσταση χαλασμένης) ώστε να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη χωρική του 
συστήματος.  
Δ. Λαμβάνοντας υπόψη τα (18) έως (20) σχετικά και τα ανωτέρω έγινε εισήγηση (22) για την ανάθεση 
στην εταιρεία ΝΤΙ ΜΑΙΚΡΟ προκειμένου να  προμηθεύσει, τοποθετήσει και αποδώσει πλήρως 
λειτουργική με τις σχετικές προδιαγραφές του υφιστάμενου συστήματος ώστε να καλύπτει τις 
απαιτήσεις της 57/2018 σύμβασης,  μία (1) κάμερα με όλο το συνοδευτικό εξοπλισμό-λογισμικό της 
για την θέση Λύσι στα Γεράνεια στην Π.Ε. Δυτικής Αττικής, όπως αναφέρεται στο σχετικά της 
παρούσης  και μέχρι του συνολικού ποσού των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€), 
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συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α., κατά τις προβλέψεις του άρθρου 32 παρ 2 περ. γ. του Ν. 4412/2016 
(με τη διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση). 
Ε. Με το (23) σχετικό προσκλήθηκε η εταιρεία ΝΤΙ ΜΑΙΚΡΟ, ως ανάδοχος της υπ. αρ. 57/2018 
σύμβασης του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε. Δυτικής Αττικής για την 
συντήρηση και υποστήριξη του ολοκληρωμένου συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και 
διαχείρισης πυροπροστασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, για διαπραγμάτευση 
(χωρίς δημοσιοποίηση) κατά τη διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ. του Ν. 4412/2016 για τη 
ανάθεση προμήθειας κάμερας με το όλα τα απαραίτητα στοιχεία τοποθέτησης και λειτουργίας της. Με 
το (24) σχετικό υποβλήθηκε, μετά τη διαπραγμάτευση, νεότερη τιμή για την προμήθεια και 
τοποθέτηση της κάμερας.  
ΣΤ. Λαμβάνοντας υπόψη i) τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν (πολύ υψηλός 
κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για μεγάλο χρονικό διάστημα), ii) την άμεση ανάγκη τοποθέτησης 
μιας επιπλέον  κάμερας  προς αντικατάσταση χαλασμένης εξ αιτίας της ανάγκη πληρέστερης 
λειτουργίας του συστήματος  και iii) το γεγονός ότι από τις επικίνδυνες συνθήκες που επικρατούν 
στην περιοχή της Δυτικής Αττικής μετά από εκδήλωση πυρκαγιάς προκύπτει άμεσος κίνδυνος για τη 
ζωή και την περιουσία των πολιτών, τις υποδομές και τα συμφέροντα της Περιφέρειας Αττικής / 
Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, κρίνεται ότι υπήρχε επιτακτική ανάγκη να γίνουν άμεσες 
προληπτικές ενέργειες για την καλύτερη λειτουργία του συστήματος πυροπροστασίας έως το τέλος 
της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου. Η κάμερα αυτή, εγκατεστημένη στη θέση Λύσι στα Γεράνεια 
Όρη συμβάλλει στη μεγαλύτερη χωρική κάλυψη του συστήματος πυροπροστασίας.  
Θ. Η Περιφερειάρχης Αττικής, σε εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 159 (παρ. 2) του Ν. 
3852/10 [(1) σχετικό], προχώρησε στη λήψη της ανωτέρω (27) σχετικής απόφασης με την οποία 
ανατέθηκε στην εταιρεία : 
 
ΝΤΙ ΜΑΙΚΡΟ ΑΕ 
 
για τη προμήθεια και εγκατάσταση κάμερας, με τα απαραίτητα συνοδευτικά λειτουργικά στοιχεία 
(λογισμικό, εξοπλισμό, παροχή εικόνας κ.α.) στη Θέση Λύσι, όπου υπάρχει ιστός του 
Ολοκληρωμένου Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης και Διαχείρισης Πυροπροστασίας της Π.Ε. 
Δυτ. Αττικής, ώστε να αντικατασταθεί  η χαλασμένη κάμερα. 
 
Η. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής με το (28) ενέκρινε την (27) απόφαση 
Περιφερειάρχη Αττικής. 
 
Ζ. Το από 28/8/2019 πρακτικό (29 σχετικό) αρμόδιας επιτροπής με το οποίο έγινε ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή εργασιών των υλικών για την προμήθεια και εγκατάσταση της κάμερας στη θέση 
Λύσι στα Γεράνεια Όρη στην Π.Ε. Δυτικής  Αττικής. 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
  

Την έγκριση της απολογιστικής δαπάνης ύψους 5.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) 
για την για τη προμήθεια και εγκατάσταση κάμερας, με τα απαραίτητα συνοδευτικά λειτουργικά 
στοιχεία (λογισμικό, εξοπλισμό, παροχή εικόνας κ.α.) στη Θέση Λύσι, όπου υπάρχει ιστός του 
Ολοκληρωμένου Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης και Διαχείρισης Πυροπροστασίας της Π.Ε. 
Δυτ. Αττικής, ώστε να αντικατασταθεί  η χαλασμένη κάμερα, στην εταιρεία ΝΤΙ ΜΑΙΚΡΟ ΑΕ. Το 
συνολικό ποσό της δαπάνης  βαρύνει τον ΚΑΕ 5152 06072 του προϋπολογισμού 2019. 
 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή  

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

Την έγκριση της απολογιστικής δαπάνης ύψους 5.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) 
για την για τη προμήθεια και εγκατάσταση κάμερας, με τα απαραίτητα συνοδευτικά λειτουργικά 
στοιχεία (λογισμικό, εξοπλισμό, παροχή εικόνας κ.α.) στη Θέση Λύσι, όπου υπάρχει ιστός του 
Ολοκληρωμένου Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης και Διαχείρισης Πυροπροστασίας της Π.Ε. 
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Δυτ. Αττικής, ώστε να αντικατασταθεί  η χαλασμένη κάμερα, στην εταιρεία ΝΤΙ ΜΑΙΚΡΟ ΑΕ. Το 
συνολικό ποσό της δαπάνης  βαρύνει τον ΚΑΕ 5152 06072 του προϋπολογισμού 2019. 

 
  Το τακτικό μέλος τη Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος και το 

αναπληρωματικό μέλος κ. Ανδρουλακάκης Δημήτριος δηλώνουν λευκό. 
 

 
 

 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη  
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Αδαμοπούλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  
Κουρή Μαρία 
Καραμάνος Χρήστος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Βλάχου Γεωργία 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Χρονοπούλου Νίκη 
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