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Ορθή επανάληψη 

   
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 33η 

Απόφαση υπ’ αριθ.  1567/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 12-07-2022, 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. 651635 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 07-07-2022. 
 

Θέμα 52ο  
Έγκριση σκοπιμότητας ένταξης του έργου "Βελτίωση Υποδομών Οδικής Ασφαλείας Αστικού και 
Υπεραστικού Δικτύου Περιφέρειας Αττικής" και αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πλαίσιο της 
Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα "Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας" που 
χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος  

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Μελάς Σταύρος 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Κουρή Μαρία 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Μαρία Ντόβα. 
 
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: 
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. To N.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι». 
3. Το Π.Δ. 145/2010  «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/τ.Α’/2010), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 66313/24553/25-8-2017 (ΦΕΚ 3051/τ.Β’/05-9-2017) απόφαση  
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής έγκρισης της  τροποποίησης- επικαιροποίησης 
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την 37419/13479 απόφαση  του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 
1661/Β’/2018 (11/05/2018). 

4. Το N. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020». 

5. Την με αριθμ. πρωτ: 43972-01/07/2022, (ΑΔΑ: Ψ5Π346ΜΤΛ6-4ΒΕ) Πρόσκληση για την υποβολή 
αιτήσεων χρηματοδότησης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» από το Ταμείο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο “Sub 2 – 16631_Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας», 
που είναι ενταγμένο στον Άξονα 4.6. «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων 
κλάδων οικονομίας της χώρας». 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Σύμφωνα με την ανωτέρω Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης με τίτλο: 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καλούνται οι 
Δήμοι και οι Περιφέρειες της χώρας να καταθέσουν αιτήσεις χρηματοδότησης έργων που αφορούν 
στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΟΤΑ Α΄και Β’ βαθμού και αποσκοπούν στη βελτίωση 
της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας και στη μείωση ατυχημάτων.  
Ειδικότερα, οι δράσεις που είναι επιλέξιμες περιλαμβάνουν βελτιώσεις στην ασφάλεια του οδικού 
δικτύου με σκοπό τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων τόσο στο αμιγώς αστικό δίκτυο όσο και 
στο υπεραστικό – περιαστικό οδικό δίκτυο και αφορούν: 

- Μέτρα μείωσης ταχύτητας 
- Μέτρα μείωσης κυκλοφοριακού φόρτου 
- Μέτρα ενθάρρυνσης της χρήσης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 
- Μέτρα αναμόρφωσης του αστικού οδικού περιβάλλοντος   

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνουμε την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για το έργο "Βελτίωση 
Υποδομών Οδικής Ασφαλείας Αστικού και Υπεραστικού Δικτύου Περιφέρειας Αττικής" το οποίο 
περιλαμβάνει τα παρακάτω υποέργα: 
1. Κατασκευή πρότυπων μη σηματοδοτούμενων διαβάσεων σε επιλεγμένα σημεία 
μειωμένης οδικής ασφάλειας στους οδικούς άξονες προτεραιότητας Περιφέρειας Αττικής 
προϋπολογισμού 7.000.000€ 
Η Περιφέρεια Αττικής κατά την τελευταία διετία έχει δεχτεί πάνω από 600 αιτήματα φορέων, όπως 
σχολικών συγκροτημάτων αλλά και πολιτών, προκειμένου να κατασκευάσει εγκαταστάσεις 
φωτεινής σηματοδότησης και ειδικότερα σηματοδοτούμενες διαβάσεις πεζών. Δεδομένου ότι η 
κατασκευή μιας σηματοδοτούμενης διάβασης πεζών προϋποθέτει τη σύνταξη και την έγκριση των 
σχετικών μελετών με σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, αφού προηγηθεί η 
εξέταση επιστημονικών κριτηρίων, η συντριπτική πλειοψηφία των εν λόγω αιτημάτων 
απορρίφθηκε. Ως εκ τούτου η κατασκευή πρότυπης μη σηματοδοτούμενης διάβασης πεζών σε 
συγκεκριμένα σημεία, δηλαδή η προσθήκη φωτεινής και ηχητικής σήμανσης τόσο εντός του 
οδοστρώματος όσο και επί του πεζοδρομίου, η επισήμανση της διάβασής με φωτιζόμενες 
πινακίδες αλλά και η μέτρηση των κυκλοφοριακών στοιχείων, δηλαδή των διελεύσεων των 
οχημάτων και των πεζών από αυτή, θα επιτείνει την οδική ασφάλεια χωρίς σε καμία περίπτωση να 
αποτελεί παραίνεση προς τους πεζούς να την διασχίσουν χωρίς τη δέουσα προσοχή. Οι διαβάσεις 
θα ενεργοποιούνται αυτόματα όταν ο πεζός θα προσπαθεί να τις διασχίσει μέσω αισθητήρα είτε με 
την αφή του σχετικού κονδυλίου από τον πεζό παράγοντας τα προβλεπόμενα ηχητικά και φωτεινά 
σήματα προς ενημέρωση των οδηγών.  
2. Κατασκευή πρότυπων διαβάσεων σε κόμβους της Περιφέρειας Αττικής» 
προϋπολογισμού 20.000.000€ 
Αντικείμενο του έργου είναι η εγκατάσταση εξοπλισμού και οι εργασίες που θα εκτελεστούν 
προκειμένου μια απλή σηματοδοτούμενη διάβαση πεζών να αναβαθμιστεί σε πρότυπη. Στον 
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εξοπλισμό ενδεικτικά περιλαμβάνονται: συσκευές αφής πεζών, συσκευές σήμανσης τύπου LED, 
μετεωρολογικός σταθμός, αισθητήρες καταμέτρησης και ανάλυσης κυκλοφοριακών στοιχείων, 
εργασίες αποκατάστασης διαγράμμισης, φωτοβολταϊκοί συλλέκτες κ.α. Θα αναβαθμιστούν 
συνολικά 300 διαβάσεις πεζών σε πρότυπες, στην παραλιακή λεωφόρο, στη Λ. Κηφισίας, στο 
κέντρο της Αθήνας και στο κέντρο του Πειραιά.  
 
Οι συγκεκριμένες διαβάσεις έχουν επιλεγεί με βάση τους κυκλοφοριακούς φόρτους και τις 
διελεύσεις πεζών όπως προκύπτουν από τα στοιχεία του Κέντρου διαχείρισης Κυκλοφορίας αλλά 
και με βάση αναφορές της Τροχαίας Αττικής, πολιτών και φορέων περί υπάρξεως αυξημένης 
επικινδυνότητας. 
 
3. «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση στο Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας 
Αττικής (ΔΙΔΙΜΥ- ΔΤΕ).» προϋπολογισμού 12.000.000€ 
Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση και η βελτίωση της οριζόντιας (διαγράμμιση) και 
κατακόρυφης (πινακίδες) σήμανσης σε οδικούς άξονες σε όλο το οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της 
Περιφέρειας Αττικής. Περιλαμβάνει 5 τμήματα παρεμβάσεων: 1) Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής – περίπου 1.000χλμ, 2) ΔΤΕ Ανατολικής Αττικής 
– περίπου 350χλμ, 3) ΔΤΕ Δυτικής Αττικής – περίπου 150χλμ, 4) ΔΤΕ– περίπου 150χλμ, 5) ΔΤΕ 
Πειραιά και Νήσων– περίπου 150χλμ. 
 
4. «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών μέσων παρακολούθησης 
παραβιάσεων του ΚΟΚ.» προϋπολογισμού 20.000.000€ 
Αντικείμενο του έργου είναι προμήθεια και εγκατάσταση  καμερών παρακολούθησης παραβίασης 
ερυθρού σηματοδότη,  καμερών παρακολούθησης παραβίασης ορίου ταχύτητας και καμερών 
παρακολούθησης παραβίασης ΛΕΑ σε συγκεκριμένα σημεία, που σύμφωνα με σχετικά έγγραφα 
της Τροχαίας διαπιστώνονται πολύ συχνά παραβιάσεις. Η συγκεκριμένη λύση θα αυτοματοποιήσει 
την έκδοση στοιχείων οδικών παραβάσεων και θα συντελέσει στη μείωση καθυστερήσεων 
κυκλοφορίας λόγω κατάχρησης λουρίδας ΛΕΑ και ατυχημάτων παραβίασης ερυθρού σηματοδότη.   
 
5. «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων LED για αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών 
σωμάτων, στις υπόγειες διαβάσεις οχημάτων αρμοδιότητας ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ.» προϋπολογισμού 
7.000.000€ 
Αντικείμενο του έργου είναι η αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων, με 
τηλεδιαχειριζόμενα φωτιστικά νέας τεχνολογία LED με δυνατότητα αυτόματης αυξομείωσης 
φωτεινότητας(dimming) σε 32 υπόγειες διαβάσεις οχημάτων αρμοδιότητας ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ. 
Το έργο θα συντελέσει στην μείωση οδικών ατυχημάτων εντός των υπογείων διαβάσεων εξαιτίας 
του σχετικού χαμηλού φωτισμού των φωτιστικών στοιχείων τις ημέρες δυνατής ηλιοφάνειας. Η 
συγκεκριμένη δράση θα συνδράμει επίσης και στη μείωση ενεργειακών απαιτήσεων των 
διαβάσεων λόγω της αυξομειούμενης και όχι σταθεροποιημένης κατανάλωσης. 
 
Καθώς επίσης και την παρακάτω οριζόντια δράση:  
6. «Παρακολούθηση δομικής ακεραιότητας κατασκευών σε Γέφυρες.» προϋπολογισμού 
5.500.000,00€ 
Το έργο αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού πολλαπλών αισθητήρων συγκρότησης ενός 
ευρύτερου συστήματος  αυτόματης παρακολούθησης και ανάλυσης κινδύνου της στατικότητας 
γεφυρών. 
 
Αντικείμενο του έργου είναι η δομική παρακολούθηση της Δομικής Ακεραιότητας των γέφυρών, 
που αποβλέπει στην παροχή αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με την ακεραιότητα κάθε τύπου 
κατασκευής, ώστε είτε να επιμηκυνθεί η λειτουργία της, είτε να επισκευασθεί, είτε ακόμη και να 
αποσυρθεί, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας. Ένα σύστημα παρακολούθησης της Δομικής 
Ακεραιότητας των Γεφυρών έχει ως στόχο το μέγιστο εύρος δομικής απόκρισης, την ακρίβεια των 
μετρήσεων και την ανθεκτικότητα του συστήματος. 
 
 Το έργο πρόκειται να συνεισφέρει  στην προγνωστική ασφάλεια διέλευσης οχημάτων πάνω και 
κάτω των οδικών γεφυρών λόγω αυξανομένου φορτίου και εκτίμησης γήρανσης των κατασκευών 
καθώς και στην προφύλαξη και πρόβλεψη μελλοντικών περιστατικών προβληματικών 
γεφυρώσεων. Παράλληλα, θα διαγιγνώσκονται προβλήματα γήρανσης, ξεπερασμένων 
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κανονισμών ασφαλείας ανθεκτικότητας, διάβρωσης σκυροδέματος, υδραυλικής διάβρωσης, 
προσθετικής καταπόνησης σεισμικών περιστατικών, έλλειψη συστηματικής συντήρησης κ.α.   
 
Βάσει όλων των ανωτέρω: 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
1. Την έγκριση σκοπιμότητας υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης για το έργο "Βελτίωση 

Υποδομών Οδικής Ασφαλείας Αστικού και Υπεραστικού Δικτύου Περιφέρειας Αττικής" το 
οποίο περιλαμβάνει: 

Τα υποέργα:  
- «Κατασκευή πρότυπων μη σηματοδοτούμενων διαβάσεων σε επιλεγμένα σημεία 

μειωμένης οδικής ασφάλειας στους οδικούς άξονες προτεραιότητας Περιφέρειας 
Αττικής» προϋπολογισμού 7.000.000€ 

-  «Κατασκευή πρότυπων διαβάσεων σε κόμβους της Περιφέρειας Αττικής» συνολικού 
προϋπολογισμού 20.000.000,00€. 

- Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση στο Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας 
Αττικής (ΔΙΔΙΜΥ- ΔΤΕ) συνολικού προϋπολογισμού 12.000.000,00€. 

- «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών μέσων παρακολούθησης 
παραβιάσεων του ΚΟΚ» συνολικού προϋπολογισμού 20.000.000,00€. 

- Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων LED για αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών 
σωμάτων, στις υπόγειες διαβάσεις οχημάτων αρμοδιότητας ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ. συνολικού 
προϋπολογισμού 7.000.000,00€. 

Και την οριζόντια δράση:  
- «Παρακολούθηση δομικής ακεραιότητας κατασκευών – Γέφυρες». συνολικού 

προϋπολογισμού 5.500.000,00€ 
Στο πρόγραμμα "Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας" που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ανάκαμψης.. 

2. Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή όλων των απαιτούμενων 
εγγράφων του Αιτήματος Χρηματοδότησης και για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την 
υποβολή του, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης (ΑΔΑ:Ψ5Π346ΜΤΛ6-4ΒΕ) για την 
υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» από το 
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο “Sub 2 – 16631_Πρόγραμμα βελτίωσης 
οδικής ασφάλειας», που είναι ενταγμένο στον Άξονα 4.6. «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση 
της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας». 

3. Την αποδοχή όλων των όρων συμμετοχής στο εν λόγω Πρόγραμμα  
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

1. Την έγκριση σκοπιμότητας υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης για το έργο "Βελτίωση 
Υποδομών Οδικής Ασφαλείας Αστικού και Υπεραστικού Δικτύου Περιφέρειας Αττικής" το 
οποίο περιλαμβάνει: 

 
Τα υποέργα:  

- «Κατασκευή πρότυπων μη σηματοδοτούμενων διαβάσεων σε επιλεγμένα σημεία 
μειωμένης οδικής ασφάλειας στους οδικούς άξονες προτεραιότητας Περιφέρειας 
Αττικής» προϋπολογισμού 7.000.000€ 

-  «Κατασκευή πρότυπων διαβάσεων σε κόμβους της Περιφέρειας Αττικής» συνολικού 
προϋπολογισμού 20.000.000,00€. 

- Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση στο Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας 
Αττικής (ΔΙΔΙΜΥ- ΔΤΕ) συνολικού προϋπολογισμού 12.000.000,00€. 

- «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών μέσων παρακολούθησης 
παραβιάσεων του ΚΟΚ» συνολικού προϋπολογισμού 20.000.000,00€. 
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- Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων LED για αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών 
σωμάτων, στις υπόγειες διαβάσεις οχημάτων αρμοδιότητας ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ. συνολικού 
προϋπολογισμού 7.000.000,00€. 

Και την οριζόντια δράση:  
- «Παρακολούθηση δομικής ακεραιότητας κατασκευών – Γέφυρες». συνολικού 

προϋπολογισμού 5.500.000,00€ 
Στο πρόγραμμα "Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας" που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ανάκαμψης.. 

2. Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή όλων των απαιτούμενων 
εγγράφων του Αιτήματος Χρηματοδότησης και για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την 
υποβολή του, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης (ΑΔΑ:Ψ5Π346ΜΤΛ6-4ΒΕ) για την 
υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» από το 
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο “Sub 2 – 16631_Πρόγραμμα βελτίωσης 
οδικής ασφάλειας», που είναι ενταγμένο στον Άξονα 4.6. «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση 
της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας». 

3. Την αποδοχή όλων των όρων συμμετοχής στο εν λόγω Πρόγραμμα  
 

 
 
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βερελή Βασιλική και Λογοθέτη Αικατερίνη 

απέχουν από την ψηφοφορία.    
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος απέχει από την 

ψηφοφορία. 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος απέχει από την 

ψηφοφορία.  
 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος  
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα  
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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