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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 63 538 
                      213 20 63 776 

          
Συνεδρίαση 62η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 3106/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 17-12-2019, 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. 
824519 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 12-12-2019. 
 

Θέμα  6ο εκτός ημερήσιας διάταξης 
Έγκριση του υπ’ αρ. 8/2019 Πρακτικού της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής, σχετικά με την διενέργεια 
διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, για την διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων της Περιφέρειας Αττικής στο 
Πεδίο του Άρεως, για το χρονικό διάστημα από 13-12-2019 έως 06-01-2020. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία  

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Κατσικάρης Δημήτριος  

• Μεθυμάκη Άννα  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος  

• Καλογήρου Φανή-Χριστίνα 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Καραμάνος Χρήστος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (3) τρία, έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αθηνά Δημητροπούλου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 11 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, και 
αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος προκειμένου να 
συνεχιστούν άμεσα οι διαδικασίες που αφορούν τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις καθώς τα χρονικά 
περιθώρια είναι εξαιρετικά περιορισμένα, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας, δίνει το λόγο στην κα 
Παπαθανάση η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»  και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/2010)  «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε με την αρ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-05-2018) Απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της υπ’ αρ. 121/2018 Απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11-04-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα οι διατάξεις της παρ.14 του άρθρου 6. 

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

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 Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών» όπως διορθώθηκε – τροποποιήθηκε και ισχύει.   

8. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.» 

9. Την υπ’ αρ. 499022/02-09-2019 (ΦΕΚ 688/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./03-09-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη 
Αττικής, με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής/Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων». 

10. Την υπ αρ. 216/2019 (ΑΔΑ: ΨΚΠΧ7Λ7-0ΑΗ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με 
την έκκριση τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής. 

11. Η υπ’ αρ. 349/2018 (ΑΔΑ: ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας για το οικονομικό έτος 2019, 
όπως τροποποιήθηκε αναμορφώθηκε και ισχύει. 

12. Την υπ’ αρ. 296/2019 ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: ΨΕΗΠ7Λ7-3ΦΥ) Απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου, με θέμα «Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη διοργάνωση των 
χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίο του Άρεως». 

13. Την υπ’ αρ. 2980/2019 ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: Ω6Β97Λ7-Τ4Ξ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 
με θέμα «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης €253.369,2 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τη 
διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίο του Άρεως για το 
χρονικό διάστημα από 13-12-2019 έως 06-01-2020». 

14. Την υπ’ αρ. πρωτ. 804664/06-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΙΙΣ7Λ7-Ζ05) Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης, η 
οποία καταχωρήθηκε με α/α 3221 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Οικονομικής Διαχείρισης Περιφέρειας Αττικής. 

15. Το υπ’ αρ. 801249/5-12-2019 έγγραφο του Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών, με το οποίο δίνεται 
εντολή για τη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών από τις Περιφερειακές Ενότητες, για την 
υλοποίηση του προγράμματος Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο Πεδίο του Άρεος. 

16. Το υπ’ αρ. πρωτ. 802745/06-12-2019 έγγραφο του γραφείου Αντιπεριφερείαρχη Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών με θέμα: «Αποστολή διαβιβαστικού για εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή για τη 
διοργάνωση των Χριστουγεννιάτικων πολιτιστικών εκδηλώσεων της Περιφέρειας Αττικής στο πεδίο 
του Άρεως 2019» 

17. Την υπ’ αρ. 3031/2019 (ΑΔΑ: ΩΗΦ27Λ7-ΗΗΟ) – ορθή επανάληψη- Απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, κατά το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για 
την διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίο του Άρεως, 
για το χρονικό διάστημα από 13-12-2019 έως 06-01-2020.» 

18. Την υπ’ αρ. 828550/13-12-2019 Πρόσκληση σε συνεδρίαση, στην Τριμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή 
Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, με 
εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 60.000 €, χωρίς ΦΠΑ, της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών 
Περιφέρειας Αττικής  
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19. Τις υπ’ αρ. πρωτ. 828588/13-12-2019, 828570/13-12-2019, 828577/13-12-2019 και 828559/13/12-
2019 έγγραφες προσκλήσεις σε διαπραγμάτευση. 

20. Το υπ’ αρ. 8/16-12-2019 Πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, με εκτιμώμενη 
αξία ίση ή κατώτερη των 60.000 €, χωρίς ΦΠΑ, της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, το οποίο αποτελεί  
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, επισυνάπτεται, παρατίθεται και έχει ως εξής: 
Στο Περιστέρι 16 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.  συνήλθε σε συνεδρίαση η 
Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 
Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών με εκτιμώμενη Αξία ίση ή κατώτερη των 60.000€, χωρίς ΦΠΑ 
της Π.Ε ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, { η οποία συγκροτήθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 3911 / 2018 (ΑΔΑ: 6ΓΞΞ7Λ7 – ΚΙΠ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής & 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.2522/2019 (ΑΔΑ: ΩΧΞ57Λ7-Ι6Ι)}  Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής,  κατόπιν του ΑΠ: 828550/13.12.2019 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών 
«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ» που αφορά τη διενέργεια διαπραγμάτευσης τιμής 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά το άρθρο 32 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, για τη διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίο του 
‘Αρεως, για το χρονικό διάστημα από 13-12-2019 έως 06-01-2020, σύμφωνα με την 3031/2019 
ορθή επανάληψη Απόφασης Οικονομικής Απόφασης. 
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες: η Πρόεδρος κα  ΜΠΟΥΤΣΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ,  το τακτικό μέλος ο κ. 
ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ και το αναπληρωματικό μέλος η κ. ΜΠΟΥΛΤΑΔΑΚΗ Ευθαλία. 
Απόντες ήταν το τακτικό μέλος η κα ΜΑΡΟΥΔΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ.  
Χρέη γραμματέα της επιτροπής εκτελεί ο κ.  ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ Αθανάσιος. 
 
 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Επιτροπή προέβη στη διενέργεια διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, κατά το άρθρο 32 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
τους κάτωθι: 
Α) Με τον κ. Νικόλαο ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗ, Πρόεδρο και νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ΕΝΕΛΠΑ 
Κοινσέπ, ο οποίος εκπροσωπεί το Μουσικό συγκρότημα   «Vintage Band» και συμφωνήθηκε το 
ποσό των 21.576,00€ συμπ. ΦΠΑ για τη διοργάνωση των παραστάσεων. 
Β) Με την κα. ‘Αρτεμις ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΥ, διαχειρίστρια της εταιρείας THE DEFAULT PROJECT 
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., όπως προκύπτει από τη με αρ. πρωτ. ΚΟ1057/13-7-2018 βεβαίωση περί σύνθεσης 
οργάνου διοίκησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
η οποία εκπροσωπεί το Μουσικό συγκρότημα «Κωνσταντίνα and the Boys» και συμφωνήθηκε το 
ποσό των 20.274,00€  συμπ. ΦΠΑ για τη διοργάνωση των παραστάσεων. 
Γ) Με τον κ. Διονύσιο ΚΟΡΝΗΛΑΚΗ, μουσικό του Μουσικοχορευτικού Ομίλου « ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ», 
σύμφωνα με το ιδιωτικό συμφωνητικό με τον Πρόεδρο του Ομίλου κ. Κωνσταντίνο ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ και 
συμφωνήθηκε το ποσό των 868,00€ συμπ. ΦΠΑ για τη διοργάνωση της παράστασης. 
Σημειώνεται ότι δεν παρέστη, παρότι προσκλήθηκε, εκπρόσωπος του Εργαστηρίου Παραδοσιακών 
χορών του Δήμου Δάφνης Υμηττού, ούτε κατέθεσε γραπτή προσφορά  και δεν  πραγματοποιήθηκε 
τηλεφωνική επικοινωνία. 
Κατόπιν τούτου η επιτροπή: 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ 
Ομόφωνα υπέρ της ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
κατά το άρθρο 32 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  
για τη διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίο του 
‘Αρεως, για το χρονικό διάστημα από 13-12-2019 έως 06-01-2020 στους κάτωθι: 
Α) Στην εταιρεία ΕΝΕΛΠΑ Κοινσέπ για τη διοργάνωση των παραστάσεων του Μουσικού 
συγκροτήματος  «Vintage Band», στην συνολική τιμή της οικονομικής της προσφοράς των 
21.576,00€ συμπ. ΦΠΑ. 
Β) Στην εταιρεία THE DEFAULT PROJECT ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., για τη διοργάνωση των παραστάσεων του 
Μουσικού συγκροτήματος «Κωνσταντίνα and the Boys» στην συνολική τιμή της οικονομικής της 
προσφοράς των 20.274,00€ συμπ. ΦΠΑ    και 
Γ) Στον κ. Διονύσιο ΚΟΡΝΗΛΑΚΗ, μουσικό του Μουσικοχορευτικού Ομίλου  
 « ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ», για τη διοργάνωση της παράστασης, στην συνολική τιμή της οικονομικής της 
προσφοράς των 868,00€ συμπ. ΦΠΑ. 
Το παρόν πρακτικό υπογράφηκε σε τρία αντίγραφα. 

 
21. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 084401, προϋπολογισμού 2019 του ειδικού Φορέα 03072. 
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Την έγκριση του υπ’ αρ. 8/2019 Πρακτικού της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής, σχετικά με την 
διενέργεια διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά το άρθρο 32 του 
Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 
της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίο του Άρεως, για το χρονικό διάστημα από 13-12-2019 έως 06-01-
2020  και συγκεκριμένα την ανάθεση: 

α) Στην εταιρεία ΕΝΕΛΠΑ Κοινσέπ για τη διοργάνωση των παραστάσεων του Μουσικού 
συγκροτήματος  «Vintage Band», στην συνολική τιμή της οικονομικής της προσφοράς των 
21.576,00€ συμπ. ΦΠΑ. 
β) Στην εταιρεία THE DEFAULT PROJECT ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., για τη διοργάνωση των παραστάσεων του 
Μουσικού συγκροτήματος «Κωνσταντίνα and the Boys» στην συνολική τιμή της οικονομικής της 
προσφοράς των 20.274,00€ συμπ. ΦΠΑ    και 
γ) Στον κ. Διονύσιο ΚΟΡΝΗΛΑΚΗ, μουσικό του Μουσικοχορευτικού Ομίλου «ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ», για 
τη διοργάνωση της παράστασης, στην συνολική τιμή της οικονομικής της προσφοράς των 868,00€ 
συμπ. ΦΠΑ. 

 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 084401 προϋπολογισμού έτους 2019 του Ειδικού Φορέα 03072. 

             
        

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

Την έγκριση του υπ’ αρ. 8/2019 Πρακτικού της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής, σχετικά με την 
διενέργεια διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά το άρθρο 32 του 
Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 
της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίο του Άρεως, για το χρονικό διάστημα από 13-12-2019 έως 06-01-
2020  και συγκεκριμένα την ανάθεση: 

α) Στην εταιρεία ΕΝΕΛΠΑ Κοινσέπ για τη διοργάνωση των παραστάσεων του Μουσικού 
συγκροτήματος  «Vintage Band», στην συνολική τιμή της οικονομικής της προσφοράς ήτοι: 
21.576,00€ συμπ. ΦΠΑ. 
β) Στην εταιρεία THE DEFAULT PROJECT ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., για τη διοργάνωση των παραστάσεων του 
Μουσικού συγκροτήματος «Κωνσταντίνα and the Boys» στην συνολική τιμή της οικονομικής της 
προσφοράς ήτοι: 20.274,00€ συμπ. ΦΠΑ    και 
γ) Στον κ. Διονύσιο ΚΟΡΝΗΛΑΚΗ, μουσικό του Μουσικοχορευτικού Ομίλου «ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ», για 
τη διοργάνωση της παράστασης, στην συνολική τιμή της οικονομικής της προσφοράς ήτοι: 
868,00€ συμπ. ΦΠΑ. 

 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 084401 προϋπολογισμού έτους 2019 του Ειδικού Φορέα 03072. 
 
 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος καταψηφίζει την ανωτέρω 
απόφαση. 

➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και Μεθυμάκη Άννα 
δηλώνουν λευκό. 

➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Λογοθέτη Αικατερίνη καταψηφίζει 
την ανωτέρω απόφαση. 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Αδαμόπουλου Γεωργία  
Μπαλάφας Γεώργιος  
Αγγελόπουλος Γεώργιος  
Καλογήρου Φανή-Χριστίνα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 

 

ΑΔΑ: ΩΛ9Η7Λ7-Ν71
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