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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                    

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Γραφείο Προέδρου 

 

Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 3η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 43/2020 

Σήμερα 05/02/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, 
που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός), τα μέλη του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 83458/30-01-2020 
πρόσκλησης του Προέδρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα 
στις 30-01-2020, στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες 
καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 21ο Η.Δ. 

Έγκριση σκοπιμότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής σε χρηματοδοτούμενο 
πρόγραμμα HORIZON 2020, με προτεινόμενο τίτλο: «EIFFEL» (“Enhancing The Role Of 
GEOSS As The Default Digital Portal For Building Climate Change Adaptation & 
Mitigation Applications”). 
 
Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο ενενήντα έξι (96) 
παρόντων επί συνόλου εκατό (100) Περιφερειακών Συμβούλων (παρ. 7 άρθρο 157 Ν. 
3852/2010), λόγω παραίτησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Αθανασόπουλου 
Ιωάννη, ενώ οι  παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν 
ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης Γεώργιος 
 
Ο Πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος 
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος 
Ο Γραμματέας κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων 
 
Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Δημόπουλος Γεώργιος, Νάνου Δήμητρα, 
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Κεφαλογιάννη Λουκία, Λεωτσάκος Ανδρέας, Αντωνάκου Σταυρούλα, 
Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη Βασιλική (Βάσω), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Αυγερινός 
Αθανάσιος. 
 
Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Βαθιώτης Αθανάσιος, Δουνδουλάκη Ελένη, 
Κόκκαλης Βασίλειος, Κουρή Μαρία, Πέππας Νικόλαος. 
 
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: 
Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, 
Αγγέλης Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αδαμοπούλου 
Γεωργία (Τζίνα), Αθανασίου Μάριος, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεβίζος Παναγιώτης, 
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος, Αλιμπέρτη Βασιλική (Βίκυ), Αλμπάνης Ευάγγελος, Αλυμάρα 
Σοφία, Αναστασοπούλου Στυλιανή, Ανδρεάκος Δημήτριος, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, 
Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Αυγερινού Αφροδίτη, Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαλαβάνη 
Στυλιανή, Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή, Βάρσου Μαργαρίτα, Βασιλοπούλου Ελένη, Βενιεράτος 
Διονύσιος, Βερελή Βασιλική (Βάσω), Βιδάλη Μαρία (Μαίρη), Βίτσας Κωνσταντίνος, 
Βλάχος Γεώργιος, Βλάχου Γεωργία, Βοϊδονικόλας Σταύρος, Γεωργόπουλος Γεώργιος, 
Γιομπαζολιάς Γεράσιμος (Μάκης), Γρηγορίου Ηλίας, Δαλιάνη Φωτεινή, Δασκαλοπούλου 
Σπυριδούλα, Δημητρίου Γεώργιος, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία, 
Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογήρου Φανή (Φαίη) – Χριστίνα, Καραμάνος Χρήστος, 
Κατρανίδου Αναστασία (Νατάσα), Κατριβάνος Γεώργιος, Κατσιγιάννης Αθανάσιος, 
Κατσικάρης Δημήτριος, Κεχρής Ιωάννης, Κοροβέσης Στυλιανός, Κοσμίδη Ευρώπη, 
Κούρτης Ανδρέας, Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Λάσκαρη-Κρασοπούλου 
Βασιλική, Λεονάρδου Πολυτίμη, Λογοθέτη Αικατερίνη (Κατερίνα), Λυμπέρη Ελένη - 
Κωνσταντίνα ('Ελενα), Μεθενίτης Σωτήριος, Μεθυμάκη Άννα, Μελάς Σταύρος, Μίχας 
Λεωνίδας, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μπενετάτος 
Στυλιανός, Παναγιώταρος Ηλίας, Παναγιώτου Κωνσταντίνος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, 
Παπαδάκης Νικόλαος, Παππά Παναγιώτα, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράσσιας (Ρώμας) 
Χαράλαμπος (Χάρης), Σγουρός Ιωάννης, Σιώρας Ηλίας, Τζήμερος Γλαύκος-Αθανάσιος, 
Τουλγαρίδης Κωνσταντίνος, Τσίχλη Μαριάνα, Χατζηπέρος Παναγιώτης, Χρονοπούλου 
Νίκη. 
 
Απόντες: 
Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αττικής κ. Γιαννακόπουλος Βασίλειος. 
 
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: 
Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αλεξίου Ελισσάβετ, Αναγνωστόπουλος 
Μάρκος, Αποστολόπουλος Εμμανουήλ, Γιαννακουλοπούλου Γρηγορία, Σμέρος Ιωάννης, 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ.  
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία. 
 
O Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος δίνει το 
λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Β. Κόκκαλη, ο οποίος θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού 
Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 80058/30-01-2020 εισήγηση της Γενικής Δ/νσης 
Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κλιματικής Αλλαγής Περιφέρειας Αττικής, που έχει σταλεί με την 
πρόσκληση και ως εξής : 
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Το παρόν αφορά εισήγηση για την έγκριση σκοπιμότητας συμμετοχής της 

Περιφέρειας Αττικής σε έργο, χρονικής διάρκειας 3 ετών, εφόσον προκριθεί, στο πλαίσιο 
χρηματοδότησης του ΗΟΡΙΖΟΝ2020. 

 
Γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα HORIZON2020 

Το «Ορίζοντας 2020» είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την 
καινοτομία. Θα οδηγήσει σε περισσότερα επιτεύγματα, ανακαλύψεις και παγκόσμιες 
πρωτιές μεταφέροντας τις σπουδαίες ιδέες από το εργαστήριο στην αγορά. Σχεδόν 80 δις 
EUR θα διατεθούν σε μορφή χρηματοδότησης για μια επταετία (2014–2020) — πλέον των 
ιδιωτικών και των εθνικών δημόσιων επενδύσεων που θα προσελκύσουν αυτά τα 
χρήματα. 

Η επιστημονική αριστεία, η ανταγωνιστική βιομηχανία και η αντιμετώπιση των 
κοινωνικών αλλαγών βρίσκονται στον πυρήνα του προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Η 
στοχευμένη χρηματοδότηση διασφαλίζει ότι οι καλύτερες ιδέες μεταφέρονται ταχύτερα 
στην αγορά και ότι χρησιμοποιούνται στις πόλεις, στα νοσοκομεία, στα εργοστάσια, στα 
καταστήματα και στα σπίτια μας το συντομότερο δυνατό.  

Η ΕΕ έχει αναγνωρίσει επτά προκλήσεις βασικής προτεραιότητας όπου οι 
στοχευμένες επενδύσεις στην έρευνα και στην καινοτομία μπορούν να έχουν πραγματικό 
αντίκτυπο με όφελος για τον πολίτη:  

• υγεία, δημογραφικές μεταβολές και καλή διαβίωση, 

• επισιτιστική ασφάλεια, αειφόρος γεωργία και δασοπονία, θαλάσσια και ναυτιλιακή 
έρευνα, έρευνα εσωτερικών υδάτων και βιοοικονομία, 

• ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια, 

• έξυπνες, πράσινες και ολοκληρωμένες μεταφορές, 

•  δράση για το κλίμα, περιβάλλον, αποδοτικότητα πόρων και πρώτες ύλες, 

• η Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο — κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, 
καινοτόμες και σκεπτόμενες, 

• ασφαλείς κοινωνίες - προστασία της ελευθερίας και της ασφάλειας της Ευρώπης 
και των πολιτών της. 

Οι προτάσεις για τα προγράμματα «Ορίζοντας 2020» υποβάλλονται στην Ε.Ε. σε 
δύο στάδια. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων για το πρώτο στάδιο είναι η 13η 
Φεβρουαρίου 2020. Μετά την αξιολόγηση της πρότασης στο πρώτο στάδιο ακολουθεί και 
δεύτερη αξιολόγηση όπου και θα καθοριστούν περισσότερες λεπτομέρειες για το έργο και 
τα πακέτα εργασίας. 
 
Γενικές πληροφορίες για το προτεινόμενο Έργο 

 

Σχετ.: α) Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 /τ.Α./07-06-2010) όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ133Α/19-7-2018) «Πρόγραμμα 
Κλεισθένης Ι» και ισχύει. 

 β) Ο ισχύον Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 238/τ.Α./27-12-10) 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 37419/13479/18 απόφαση «Έγκριση 
της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 1661 /τ.Β./11-05-
2018) 
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Το πρόγραμμα EIFFEL (Enhancing The Role Of GEOSS As The Default Digital 
Portal For Building Climate Change Adaptation & Mitigation Applications) που εντάσσεται 
στον Ορίζοντα 2020 και την Πρόσκληση "Building  a  low-carbon,  climate  resilient  
future:  climate  action  in support of the Paris Agreement (PA)" αποσκοπεί στο να 
εκμεταλλευθεί εποικοδομητικότερα τις νέες δυνατότητες που προσφέρει η 
Γεωπαρατήρηση (Earth Observation) και να δημιουργήσει μεθοδολογίες μετριασμού της 
κλιματικής αλλαγής όσον αφορά την εκπομπή θερμοκηπικών αερίων καθώς και 
προσαρμογής σε αυτήν υπηρετώντας τη συμφωνία των Παρισίων.  

Η αξιοποίηση των δυνατότητων της Γεωπαρατήρησης θα υλοποιηθεί μέσω 
τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (AI) και προηγμένης εκμάθησης μηχανής (ML)  που θα 
έχουν διττό ρόλο: 

i) εύρεσης και σταχυολόγησης πληροφορίας από διαρκώς διευρυνόμενα ανοικτά 
αποθετήρια παγκόσμιας εμβέλειας όπως το GEOSS (Group on Earth Observation 
System of Systems) portal  και  

ii) τον συνδυασμό δεδομένων από διαφορετικές πλατφόρμες Γεωπαρατήρησης (π.χ. 
δορυφόροι, αριθμητικά μοντέλα, in situ σταθμοί, Παρατηρητήρια Πολιτών), τη βελτίωση 
της χωρικής και χρονικής ανάλυσης καθώς και των μεταδεδομένων αυτών.  
 

Ο βασικός στόχος του έργου αφορά στη δημιουργία μιας σειράς μεθοδολογιών που 
άπτονται διαφορετικών θεματικών περιοχών σε στενή συνεργασία με φορείς που είναι 
εντεταλμένοι με την προώθηση των στόχων της συμφωνίας των Παρισίων σε τοπικό, 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, τόσο κατά το σχεδιασμό όσο και την εφαρμογή της 
εκάστοτε μεθοδολογίας, σε περιοχές πιλότους.  

 
Το έργο αποτελείται από τέσσερα πιλοτικά υποπρογράμματα και η Περιφέρεια 

Αττικής θα συμμετάσχει στον Πιλότο 4 (Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη). Η Περιφέρεια θα έχει 
κεντρικό ρόλο στο σχεδιασμό των μέτρων και στην καθοδήγηση των υπόλοιπων εταίρων 
ώστε οι μεθοδολογίες να ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συνθήκες της 
Περιφέρειας. Ο ρόλος της Περιφέρειας Αττικής θα εστιάζεται στη διαδικασία του 
σχεδιασμού στην αρχή του έργου, δηλαδή στην ανάπτυξη περιπτώσεων/σεναρίων 
χρήσης και αναγκών των χρηστών των μεθοδολογιών. Επιπλέον στην τελική φάση του 
έργου η Περιφέρεια Αττικής θα συμμετέχει στην αξιολόγηση των μεθοδολογιών που θα 
αναπτυχθούν και στην αποτίμηση του κατά πόσο αυτές υποστηρίζουν το έργο της 
Περιφέρειας Αττικής στην παρακολούθηση και υιοθέτηση μέτρων για τον μετριασμό και 
την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Τέλος, αναμένεται η συμμετοχή της Περιφέρειας 
Αττικής στην τοπική Community of Practice που θα οργανωθεί σε κάθε πιλότο μέσα στα 
πλαίσια της οποίας θα γίνονται δραστηριότητες διάχυσης των αποτελεσμάτων του 
πιλότου.  
 

Η Περιφέρεια Αττικής ως εταίρος θα μεριμνήσει για την βέλτιστη υλοποίηση του 
πιλότου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους. Οι 
θεματικές του πιλότου υπηρετούν τους στόχους που τέθηκαν στο Εθνικό Σχέδιο για την 
Ενέργεια και το Κλίμα και συγκεκριμένα στην  

i) βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων κατά 38% μέχρι το 2030, 
ii) αύξηση στο ποσοστό συμμετοχής ΑΠΕ >35% και  
iii) την προώθηση της ηλεκτροκίνησης με ποσόστωση >30% επί του στόλου των 

οχημάτων.  
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Οι εφαρμογές των μεθοδολογιών θα υποστηρίξουν την υλοποίηση του ΠΕΣΠΚΑ 
(2022 και εντεύθεν). Συγκεκριμένα, οι εφαρμογές θα επιτρέψουν την προσομοίωση 
διαφορετικών σεναρίων και την αξιολόγηση μέτρων ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας 
στα κτίρια, εκτίμηση του φωτοβολταϊκού δυναμικού ταρατσών και της συνεπακόλουθης 
μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος, εκτιμήσεις των επιπτώσεων της αλλαγής του 
στόλου οχημάτων και τέλος, την εκτίμηση της θετικής επίδρασης των ανωτέρω μέτρων 
στις ενδοαστικές συγκεντρώσεις ρύπων καθώς και της έκθεσης των πολιτών.  
 
Εταιρικό σχήμα (υπό διαμόρφωση): 
 
1. Εθνικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών 

(ICCS), Ελλάδα  
2. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, IERSD and IAASARS (NOA), Ελλάδα 
3. Prodevelop (PRO), Ισπανία 
4. University Polytechnic of Valencia (UPV), Ισπανία 
5. Δράξις Τεχνολογίες Περιβάλλοντος ΑΕ (DRAXIS), Ελλάδα 
6. IHE-Delft (IHE), Ολλανδία 
7. Open University (OU), Ολλανδία 
8. Province of Nord Brabaant (NB), Oλλανδία 
9. Libra Machine Learning Innovations (Libra), Ηνωμένο Βασίλειο 
10. Περιφέρεια Αττικής, Ελλάδα 
11. European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), Ηνωμένο 

Βασίλειο 
12. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος (i-BEC), Ελλάδα 
13. Balearic Port Authority (BPA), Ισπανία 
14. Centre de Recerca Ecologica I Aplicacions Forestals (CREAF), Ισπανία 
15. Physikalisch-Meteorologisches Observatorium Davos, World Radiation Center 

(PMOD/WRC), Ελβετία 
16. Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και 

Εγγυήσεων (OPEKEPE), Ελλάδα 
 
Ενδεικτικός προϋπολογισμός  

Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 
5.000.000 ευρώ. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός των δράσεων της 
Περιφέρειας Αττικής θα ανέρχεται συνολικά στα 100.000 ευρώ ± 20% περίπου, το οποίο 
και θα καθοριστεί κατά το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης. 

 
Διάρκεια έργου: 3 έτη.  

 
Αναμενόμενα άμεσα και έμμεσα οφέλη για την Περιφέρεια Αττικής από το έργο: 

 
✓ Συνεισφορά στην κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Αττικής που απορρέουν από 

υποχρεώσεις-αρμοδιότητές της, σύμφωνα με διατάξεις των (α) και (β) σχετικών: 

 Εκπόνηση στρατηγικών σχεδίων, προγραμμάτων και μελετών για την αντιμετώπιση 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής όσον αφορά την εκπομπή 
θερμοκηπικών αερίων. 

 Εξειδίκευση των κατευθυντήριων γραμμών περιβαλλοντικής πολιτικής σε επίπεδο 
μητροπολιτικής περιφέρειας. 
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 Μέριμνα συγκέντρωσης των γενικών πληροφοριών για την ποιότητα του 
περιβάλλοντος.  

 Υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος για την υπηρέτηση των στόχων που τίθενται 
στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. 

 Εφαρμογή μεθοδολογιών για την υλοποίηση των δράσεων του ΠΕΣΠΚΑ. 

 Σχεδιασμός μέτρων για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και της 
συνεπακόλουθης μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος 

 Εκτίμηση των ανωτέρω μέτρων στις ενδοαστικές συγκεντρώσεις ρύπων και την 
έκθεση των πολιτών. 

 
✓ Ενίσχυση της προστασίας των πολιτών και βελτίωση της ποιότητας της 

περιβάλλοντος και της ατμόσφαιρας. 
 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Εγκρίνει τη σκοπιμότητα συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής, στο πρόγραμμα με 
προτεινόμενο τίτλο: «EIFFEL» (“Enhancing The Role Of GEOSS As The Default Digital 
Portal For Building Climate Change Adaptation & Mitigation Applications”), χρονικής 
διάρκειας 3 ετών, στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου προγράμματος HORIZON 2020.  

 

 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν :  
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» κ.κ. Ι. 
Πρωτούλης, Α. Αυγερινού, Σ. Βαλαβάνη, Σ. Μπενετάτος, Κ. Παναγιώτου, Η. Σιώρας, Ν. 
Χρονοπούλου,  
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Ελληνική Αυγή για την Αττική» κ. Η. 
Παναγιώταρος, Δ. Ανδρεάκος, Π. Ασημακόπουλος, 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Οικολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια 
Αττικής» κ. Γ. Δημητρίου και κ. Στ. Αναστασοπούλου, 
- ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική 
Ανταρσία σε Κυβέρνηση ΕΕ ΔΝΤ» κ. Κ. Τουλγαρίδης. 
 

 
 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 
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