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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 1η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  39/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 18-1-2022, 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: 32191/13-1-2022 πρόσκληση του 
Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 13-1-2022. 
 

Θέμα 37ο 
Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, κατόπιν διενέργειας διαπραγμάτευσης, για ένα (1) νέο 
δρομολόγιο μεταφοράς μαθητή σε δημόσιο σχολείο της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 
 Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
 Κουρή Μαρία 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 Δημητρίου Γεώργιος 
 Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λεονάρδου Πολυτίμη 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Αγγέλης Σπυρίδων 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Βλάχου Γεωργία 
 Βερελή Βασιλική 
 Λογοθέτη Αικατερίνη 

 
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 13 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. 
Μαρολαχάκη, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης – εμβάθυνση της δημοκρατίας – ενίσχυση της συμμετοχής – βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 
Α΄133/19-7-2018). 

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

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

5. Το Ν. 4623/2019, άρθρο 3, παρ. 2 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών» (ΦΕΚ 
134/τ. Α’/2019). 

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α’/2010) – «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία» 

8. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ /145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
9. Την υπ’ αρ. 2/2022 απόφαση - πρακτικό του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 

Αττικής, περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών  μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής. 

10. Την υπ΄αρ. 178/2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, περί 
έγκρισης του Προγράμματος Προμηθειών-Παροχής Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής 
οικονομικού έτους 2022 (ΑΔΑ:ΩΖ8Μ7Λ7-Σ1Χ). 

11. Την υπ΄ αριθμ. 179/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, με 
την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό έτος 2022 
(ΑΔΑ: 660Ι7Λ7-Ξ7Χ) . 

12. Την με αριθμ. πρωτ.  169047/30-12-2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
με την οποία επικυρώνεται ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 της Περιφέρειας 
Αττικής. 

13. 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. 

14. 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» 

15. Τα υπ’ αριθμ. 104984/11-4-2019 και 106960/12-4-2019 Έγγραφα της Διεύθυνσης Παιδείας της 
Περιφέρειας Αττικής με τα οποία βεβαιώνεται ότι κανένας Δήμος της Περιφέρειας Αττικής δεν 
διαθέτει δικά του μέσα για την εκτέλεση του έργου της μεταφοράς μαθητών, ότι η Περιφέρεια 
Αττικής δεν διαθέτει μεταφορικά μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά 
μαθητών, ότι δεν υπάρχουν αντίστοιχα τακτικά δρομολόγια δημόσιας συγκοινωνίας του ΟΑΣΑ 
και των ΚΤΕΛ με αυτά που έχουν σχεδιαστεί από την Περιφέρεια Αττικής και ότι τα μέσα 
μαζικών μεταφορών του ΟΑΣΑ δεν είναι κατάλληλα για την ομαδική και οργανωμένη μεταφορά 
των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της 
κείμενης νομοθεσίας για τη μεταφορά τους.       

16. Την υπ΄αρ. 1011/2019 (ΑΔΑ: 6ΑΝ17Λ7-ΘΗΧ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης 6/2019. 

17. 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 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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18. Τα έγγραφα της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών περί παροχής 
διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 6/2019. 

23. 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.  
24.  25.  Το υπ΄αρ. 1063607/13.12.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας της Περιφέρειας 
Αττικής, για ένα νέο  δρομολόγιο μεταφοράς ενός μαθητή. 
26.  Την αρ. 2891/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
(ΑΔΑ:ΩΧΣΛ7Λ7- Η0Π), με την οποία εγκρίθηκε η προσφυγή σε διενέργεια διαπραγμάτευσης για το 
νέο δρομολόγιο . 
27. Την με αρ. πρωτ. 1111160/27.12.2021 ανακοίνωση για διαπραγμάτευση, για το με α/α 171 νέο 
δρομολόγιο μεταφοράς ενός μαθητή, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής. 
28. Τo υπ’ αρ. 01/2022 Πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης των 
συνοπτικών μειοδοτικών διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Περιφερειακής 
Ενότητας  Βορείου Τομέα Αθηνών, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
εισήγησης και έχει ως εξής: 

 
Στο Μαρούσι σήμερα Τετάρτη 05-01-2022 και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της Π.Ε. Βόρειου 

Τομέα Αθηνών, επί της Λ. Κηφισίας 20 & Γκύζη, συνήλθε σε συνεδρίαση η ΤΡΙΜΕΛΗΣ 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, η οποία συγκροτήθηκε με την με 
αριθ. 254/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΩΜΑΜ7Λ7–
Ρ1Π). 

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν, νόμιμα κλητευθέντες κατόπιν μηνύματος 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Διεύθυνσης Οικονομικών, οι κάτωθι: 

1. Αικατερίνη Μπασούκου (τακτικό μέλος) ως Πρόεδρος, 
2. Παναγιώτα Ζορκάδη (τακτικό μέλος) και  
3. Αλέξανδρος Παπαδημητρίου (τακτικό μέλος) 
Διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, παρόντων και των τριών (3) μελών της 

Επιτροπής. 
Θέμα ημερήσιας διάταξης είναι η διενέργεια διαπραγμάτευσης τιμής, χωρίς δημοσίευση 

προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς μαθητή για ένα δρομολόγιο (171), σύμφωνα 
με τα οριζόμενα του άρθρου 60 «Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2021-2022» του 
Ν.4821/2021 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄) και ύστερα από τη με αρ. 2891/2021 (ΑΔΑ: ΩΧΣΛ7Λ7-Η0Π) 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.  

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
Κατά τη συνεδρίαση ελήφθησαν υπόψη τα ακόλουθα: 

α) Η με αριθ. 2891/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΧΣΛ7Λ7-Η0Π) περί λήψης 
απόφασης για προσφυγή σε διενέργεια διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 32 του 
Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 60 του Ν.4821/2021, για την ανάθεση ενός νέου 
δρομολογίου μεταφοράς μαθητή σε δημόσιο σχολείο της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα 
Αθηνών για το σχολικό έτος 2021-2022. 
β) Η με αρ. πρωτ. 1111160/27-12-2021 ανακοίνωση της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε. 
Βόρειου Τομέα Αθηνών περί διενέργειας διαπραγμάτευσης τιμής, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, 
για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητή, για το με α/α 171 δρομολόγιο, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα του άρθρου 60 «Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2021-2022», του 
Ν.4821/2021 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄) και κατόπιν της αρ. 2891/2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΧΣΛ7Λ7-Η0Π). 
γ) Η από 05-01-2022 Υπεύθυνη Δήλωση του Αλέξανδρου Πανταζή του Ιωάννη-Αλέκου, 
εκπροσώπου της ατομικής επιχείρησης ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ με έδρα στον Γέρακα Αττικής 
(Χείλωνος 1 – τ.κ. 153 44), που κατατέθηκε στην Επιτροπή, περί υποβολής προσφοράς για το 
προαναφερόμενο δρομολόγιο με τιμή: 
 

Κωδικός ΕΣΗΔΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
Χωρίς Φ.Π.Α. 

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ χωρίς Φ.Π.Α. 

171 55,00 € 55,00 € 
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δ) Η διενεργηθείσα διαπραγμάτευση πραγματοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση με τον νόμιμο 
εκπρόσωπο της ατομικής επιχείρησης κο Αλέξανδρο Πανταζή, ο οποίος δήλωσε ότι η προσφορά 
του είναι σύμφωνη με την αρχική προϋπολογισθείσα δαπάνη της 2891/2021 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής και εμμένει σε αυτή, ήτοι στο ποσό των 55,00 πλέον Φ.Π.Α. 

Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία, η Επιτροπή κάνει δεκτή την οικονομική προσφορά της 
ατομικής επιχείρησης ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ με έδρα στον Γέρακα Αττικής (Χείλωνος 1 – τ.κ. 
153 44), που κατατέθηκε στην Επιτροπή, περί υποβολής προσφοράς με τιμή πενήντα πέντε ευρώ 
(€ 55,00) πλέον Φ.Π.Α. για το δρομολόγιο με α/α 171. 

Το παρόν Πρακτικό, διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής δια 
του οικείου Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού της Π.Ε.Β.Τ.Α, προκειμένου να 
προβεί στην διενέργεια ανάθεσης στον ανωτέρω οικονομικό φορέα. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία μας εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 
Α) Την έγκριση του αρ. 01/2022 πρακτικού της γνωμοδοτικής επιτροπής και την ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου, για ένα νέο δρομολόγιο μεταφοράς ενός μαθητή σε δημόσιο σχολείο της 
Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, κατόπιν της από 05.01.2022 διενεργηθείσας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 60 
«Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2021-2022», του Ν. 4821/2021 (ΦΕΚ 134, τ. Α’) και 
κατόπιν της αρ. 2891/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΧΣΛ7Λ7-Η0Π). 
Β) Την ανάθεση εκτέλεσης του δρομολογίου με α/α 171, στον  προσωρινό ανάδοχο,  
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 «Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2021-2022», 
του Ν. 4821/2021 (ΦΕΚ 134, τ. Α’), και σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα. 
 Επισημαίνεται ότι από την ανωτέρω διαδικασία θα υπογραφεί  σύμβαση με ισχύ μέχρι τις 30-6-
2022. 
 
Α/Α Περιφερειακή 

Ενότητα 
Δήμος Εξυπηρετούμενο 

Σχολείο 
Περιγραφή 
Δρομολογίου 

Τιμή 
Προσφοράς 
χωρίς ΦΠΑ 

Ανάδοχος 

171 ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ 

ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
(ΠΙΚΠΑ) 

ΠΑΛΛΗΝΗ-
ΣΧΟΛΕΙΟ 

      
      55,00 € 

  
ΠΑΝΤΑΖΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 
 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα  αποφασίζει 

 
Α) Την έγκριση του αρ. 01/2022 πρακτικού της γνωμοδοτικής επιτροπής και την ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου, για ένα νέο δρομολόγιο μεταφοράς ενός μαθητή σε δημόσιο σχολείο της 
Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, κατόπιν της από 05.01.2022 διενεργηθείσας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 60 
«Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2021-2022», του Ν. 4821/2021 (ΦΕΚ 134, τ. Α’) και 
κατόπιν της αρ. 2891/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΧΣΛ7Λ7-Η0Π). 
Β) Την ανάθεση εκτέλεσης του δρομολογίου με α/α 171, στον  προσωρινό ανάδοχο,  
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 «Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2021-2022», 
του Ν. 4821/2021 (ΦΕΚ 134, τ. Α’), και σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα. 
 Επισημαίνεται ότι από την ανωτέρω διαδικασία θα υπογραφεί  σύμβαση με ισχύ μέχρι τις 30-6-
2022. 
 
Α/Α Περιφερειακή 

Ενότητα 
Δήμος Εξυπηρετούμενο 

Σχολείο 
Περιγραφή 
Δρομολογίου 

Τιμή 
Προσφοράς 
χωρίς ΦΠΑ 

Ανάδοχος 

171 ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ 

ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
(ΠΙΚΠΑ) 

ΠΑΛΛΗΝΗ-
ΣΧΟΛΕΙΟ 

      
      55,00 € 

  
ΠΑΝΤΑΖΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 

ΑΔΑ: 67047Λ7-Ο3Ο
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 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος δηλώνει λευκό. 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Νικόλαος Πέππας  
 

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Αγγέλης Σπυρίδων 

 

ΑΔΑ: 67047Λ7-Ο3Ο
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