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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 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 62η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2798/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 7-12-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά τηλεδιάσκεψης, σε 
εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 1030333/2-12-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η 
οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 2-12-2021. 
 

Θέμα 50ο  
Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της τροποποίησης - παράτασης της Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ιλίου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: 
«ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ». 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

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

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Κουρή Μαρία 

• Καραμάνος Χρήστος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Μίσκα, η οποία 
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
 

1.  Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2.  Τη με αριθμό. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

3.  Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4.  Των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 “Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες 
διατάξεις.” (Α’  184) 

5.  Του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6.  Του Ν. 4700/2020 (Α΄ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες 
διατάξεις. 

7.  Του Ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

8.  Του Ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 
θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9.  Του άρθρου 132 του Ν. 4714/2020 (Α’ 148) «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών 
συμβάσεων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού». 
 

Καθώς και:  
 

1. Την με αριθμό 300/2020 απόφαση  του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του οικονομικού έτους  
2021  και στην οποία περιλαμβάνεται το παρόν έργο (ΑΔΑ: 9ΝΟΡ7Λ7-ΛΥΠ). 

2. Την με αριθμό 301/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021 και το 
ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης 2021 και προβλέφθηκε η πίστωση έτους για το έργο (ΑΔΑ: 
6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ). 

3. Την από 10/12/2018 Προγραμματική Σύμβαση. 
4. Το με αρ. πρωτ. 83204/12-11-2021 αίτημα του Δήμου Ιλίου για την παράταση της 

Προγραμματικής Σύμβασης. 
5. Το από 3/12/2021 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 10/12/2018 

Προγραμματικής Σύμβασης. 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 

Στις υπ. αριθμ. 300/2020 και 301/2020 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής είναι 
ενταγμένο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων οικονομικού έτους 2021 και στον Προϋπολογισμό της 
Περιφέρειας έτους 2021 αντίστοιχα το έργο με τίτλο: «ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ 
ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» με αρχικό προϋπολογισμό 
598.150,00 € με Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 9722.03.002). 

 
Το έργο εκτελείται στο πλαίσιο της από 10/12/2018 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης 

μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ιλίου. 
 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την 
υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Μετασκευή υφιστάμενου κτιρίου σε παιδικό σταθμό στο Πάρκο 
Φοινίκων του Δήμου Ιλίου» για λογαριασμό του Δήμου Ιλίου με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια 
Αττικής.  
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Το εν λόγω έργο αφορά στη μετασκευή υφιστάμενου κτιρίου σε παιδικό σταθμό δυναμικότητας 40 
νηπίων, ο οποίος θα αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και αύλειο χώρο.  

Το ισόγειο περιλαμβάνει αίθουσες απασχόλησης και ύπνου νηπίων, WC νηπίων και WC 
προσωπικού, γραφείο διευθύντριας, χώρο παρασκευής γευμάτων, χώρο τραπεζαρίας, αποθήκη 
τροφίμων, λινοθήκη και χώρο αναμονής.  

Το υπόγειο περιλαμβάνει μηχανοστάσιο αντλιών θερμότητας, αντλιοστάσιο πυρόσβεσης, δεξαμενή 
νερού. 

Ο περιβάλλων χώρος θα διαμορφωθεί κατάλληλα ως αύλειος χώρος με δάπεδο ασφαλείας, με 
φυτεύσεις και παιδική χαρά. 

Στο κτίριο αυτό πρόκειται να γίνει η μεταστέγαση του 5ου Παιδικού Σταθμού του Δήμου Ιλίου, ο 
οποίος στεγάζεται σε ένα ενοικιαζόμενο κτίριο.  

Χρηματοδοτείται στο σύνολό του από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, δημοπρατήθηκε, στις 
05-02-2019, από το Δήμο Ιλίου και εκτελείται από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου με 
ανάδοχο την εταιρεία «Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ» και ύψος εργολαβικής σύμβασης 266.287,64 € 
(με Φ.Π.Α. 24%). Μέχρι σήμερα η Περιφέρεια Αττικής έχει χρηματοδοτήσει το έργο με το ποσό 9.950,83 
€ που αντιστοιχεί στον πρώτο (1ο) λογαριασμό του έργου. Η ανάδοχος εταιρεία με το αριθμό πρωτ. 
91767/29-12-2020 έγγραφό της αιτήθηκε καταβολή αποζημίωσης για θετικές ζημιές ύψους 61.989,27 € 
και με το αριθμό πρωτ. 12428/19-02-2021 έγγραφο αιτήθηκε τη διάλυση της σύμβασης του έργου. 
Μετά από τη σιωπηρή απόρριψη της με αριθμό πρωτ. 91767/29-12-2020 υποβληθείσας αίτησης από 
τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η ανάδοχος εταιρεία έχει προσφύγει στο 
Διοικητικό Εφετείο Αθηνών όπου εκκρεμεί η απόφαση. Σύμφωνα με το από 83204/12-11-2021 έγγραφο 
του Δήμου Ιλίου, ο Δήμος θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες αναζήτησης νέου αναδόχου και για το 
λόγο αυτό αιτείται την τη παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου κατά τριάντα (30) μήνες, 
προκειμένου να ολοκληρωθεί η υλοποίηση και η οριστική παραλαβή του.  
  

Η Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της από 10/12/2018 Προγραμματικής Σύμβασης 
λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και επειδή το εν λόγω έργο είναι μείζονος σημασίας για το 
Δήμο Ιλίου, με το από 3/12/2021 3ο Πρακτικό της εισηγείται την παράταση της Προγραμματικής 
Σύμβασης για είκοσι τέσσερις (24) μήνες. 
 
 
Μετά τα ανωτέρω, 

                                                              Εισηγούμαστε 
Την έγκριση της σύναψης και των όρων του σχεδίου της τροποποίησης - παράτασης της από 

10/12/2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του  Δήμου Ιλίου για την 
κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ 
ΠΑΡΚΟ ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» η οποία λήγει την 10/12/2021, κατά είκοσι τέσσερις (24) 
μήνες ούτως ώστε να λήγει την 10/12/2023, όπως φαίνεται στο χρονοδιάγραμμα που επισυνάπτεται και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 10/12/2018 Προγραμματική Σύμβαση. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        ομόφωνα  αποφασίζει 
 

Την έγκριση της σύναψης και των όρων του σχεδίου της τροποποίησης - παράτασης της από 
10/12/2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του  Δήμου Ιλίου για την 
κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ 
ΠΑΡΚΟ ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» η οποία λήγει την 10/12/2021, κατά είκοσι τέσσερις (24) 
μήνες ούτως ώστε να λήγει την 10/12/2023, όπως φαίνεται στο χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. Η τροποποίηση – παράταση της από 
10/12/2018 Προγραμματικής Σύμβασης έχει ως κάτωθι:  

 
Στην Αθήνα σήμερα …………………………., ημέρα ……………………………, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

 
1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής» (Ο.Τ.Α. B΄ βαθμού), που εδρεύει στο  Αθήνα, Λεωφ. Συγγρού 15-17 

και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Αττικής κο Γεώργιο Πατούλη. 
2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Ιλίου» (Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού), που εδρεύει στο Ίλιον, Κάλχου 48-50,  και 

εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Νίκο Ζενέτο. 
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Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
10. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 

Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
11. Τη  με αριθμό. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί 
τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

12. Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

13. Των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 “Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.” (Α’  184) 

14. Του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
15. Του Ν. 4700/2020 (Α΄ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για 

τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την 
αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις. 

16. Του Ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

17. Του Ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου 
Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

18. Του άρθρου 132 του Ν. 4714/2020 (Α’ 148) «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ΟΤΑ α΄ και β΄ 
βαθμού». 

 
 
Καθώς και:  

1. Την με αριθμό 300/2020 απόφαση  του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα 
Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του οικονομικού έτους  2021  και στην οποία περιλαμβάνεται το παρόν έργο 
(ΑΔΑ: 9ΝΟΡ7Λ7-ΛΥΠ). 

2. Την με αριθμό 301/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της 
Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021 και το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης 2021 και προβλέφθηκε η πίστωση 
έτους για το έργο (ΑΔΑ: 6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ). 

3. Την από 10/12/2018 Προγραμματική Σύμβαση. 
4. Το με αρ. πρωτ. 83204/12-11-2021 αίτημα του Δήμου Ιλίου για την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης. 
5. Το από 3/12/2021 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 10/12/2018 Προγραμματικής Σύμβασης. 
6. Την υπ’ αρ. …………………… Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση των 

ειδικότερων όρων της παρούσας (ΑΔΑ:                           ). 
7. Την υπ’ αρ. ……………….. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου για την έγκριση των ειδικότερων όρων της 

παρούσας (ΑΔΑ                            ).  
8. Την με αριθμό ……………. πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 
Συμφωνούν από κοινού  

 
Α. Την παράταση της χρονικής ισχύος της από 10/12/2018 Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία λήγει στις 10/12/2021, κατά 
δύο (2) έτη ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 10/12/2023 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της αρχικής σύμβασης. 
 
Β. Την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της από 10/12/2018 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύει η από 10/12/2018 Προγραμματική Σύμβαση. 
 
Η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο της, υπογράφτηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα 
όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2). 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ 

 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

 
 

 
       ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ 
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 

 
 

 
 
 

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 10/12/2018 Προγραμματική Σύμβαση. 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
 

 
 

ΑΔΑ: ΨΞ6Υ7Λ7-02Φ


		2021-12-10T12:50:32+0200
	Athens




