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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 39η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  1778/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 9-8-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση 
η Οικονομική Επιτροπή, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ: 763308/4-8-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της στις 4-8-2022. 
 

Θέμα 36ο  
Μερική αποδοχή της από 23-6-2022 ένστασης της Κ/ξίας ΑΑΓΗΣ Α.Ε. - ΔΕΚΤΩΡ Α.Ε. και  έγκριση 
αποζημίωσης εισκομισθέντων υλικών  με βάση  την παρ.1 του άρθρου 64 του Ν.3669/2008 για το 
έργο  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ». 
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Κουρή Μαρία 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Μελάς Σταύρος 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 

• Βαλαβάνη Στυλιανή 
Απόντες από την συνεδρίαση:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Παγωτέλη, ο 
οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α΄85/11-04-2012) 

3. Τον τροποποιημένο οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Αττικής σύμφωνα με την υπ’αριθμ.121/2018 απόφαση του περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11.05.2018), όπως εγκρίθηκε με την 
υπ’αριθμ.37419/13479/08.05.2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής. 

4. Το Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημόσιων 
έργων». 

5. Το Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μεταφορών, δημοσίων έργων και 
άλλες διατάξεις». 

6. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε 
θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων 
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 

7. Την με αρ.6/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και 
Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης Διοίκησης από 01-01-2011, 

8.  Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις. 
9. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας. 
10. Τον ισχύοντα οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής 

Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α’/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’αριθμ.πρωτ.44403/20-10-11 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/4-11-11). 

11. Το Ν.4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και 
ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’90/18-04-2013). 

12. Το Ν.4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων για υδατορέματα – 
ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». 

13. Το Ν.4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και 
ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’90/18-04-2013). 

14. Το Ν.4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων για υδατορέματα – 
ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». 

15. Το Π.Δ. υπ’αρ.7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 
λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 (Α’42), 
αρμοδιότητας των Περιφερειών. 

16. Την με αρ.8/2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, «παρέχονται οδηγίες για την 
εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και 
υπηρεσιών του Ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών». 

17. Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων». 
18. Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις. 
19. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου. 
20. Το από 07/04/2014 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 17.548.980,86€ με το Φ.Π.Α. 
21. Την με αρ.171089/31-08-2011 (Ορθή Επανάληψη) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Υδάτων του ΥΠΕΚΑ με την οποία εντάχθηκε η Πράξη «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ» με 
κωδικό MIS 340029 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη», 
της οποίας 1ο υποέργο είναι το έργο του θέματος. 

22. Τα με αρ.198498/11-10-2013 και 211701/30-10-2013 έγγραφα της Δ/νσης Τεχνικών ‘Εργων 
Π.Ε. Νήσων προς τις αρχαιολογικές Υπηρεσίες (ΚΣΤ’ ΕΠΚΑ, 1η ΕΒΑ, ΕΝΜΑ και ΕΕΑ) περί 
επίσπευσης διαδικασιών για τη σύναψη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των αρχαιολογικών 
υπηρεσιών και της Περιφέρειας Αττικής για τη διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και 
εργασιών στο πλαίσιο της πράξης «Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εγκαταστάσεων 
Καθαρισμού Λυμάτων Δήμου Σπετσών». Το από 23/10/2018 πρακτικό διενέργειας 
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κλήρωσης για την επιλογή των μελών της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου του 
θέματος. 

23. Την υπ’αρ.993/2015 (26η Συνεδρίαση / 06.05.2015) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι και τις 07-03-2017. 

24. Την υπ’αρ.638/2017 (19η Συνεδρίαση / 23.03.2017) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι και τις 07-03-2018. 

25. Την υπ’αρ.613/2018 (12η Συνεδρίαση / 06.03.2018) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι και τις 07-09-2018.   

26. Την υπ’αρ. 3517/2018 (73η Συνεδρίαση / 27.11.2018) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι και τις 30-06-2020. 

27. Την υπ’αρ. 1263/2020 (43η Συνεδρίαση / 30.06.2020) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι και τις 31-03-2021. 

28. Την υπ’αρ. 410430/24.05.2021 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας, με την οποία εγκρίθηκε η 
Διάλυση της εργολαβικής σύμβασης του υπόψη έργου. 

29. Το από 26-5-2022 έγγραφο της Κ/ξιας ΑΑΓΗΣ Α.Ε.- ΔΕΚΤΩΡ Α.Ε. 
30. Το από 8-6-2022 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του εν θέματι έργου. 
31. Η από 23-6-2022 υποβληθείσα ένσταση της Κ/ξιας ΑΑΓΗΣ Α.Ε. – ΔΕΚΤΩΡ Α.Ε. με 

συνημμένο υπολογισμό τιμών ομάδος υλικών και πίνακα υπολογισμού κόστους των επί 
τόπου υλικών 

32. Το αρ.718051/25-7-2022 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.. 
 
ΕΠΕΙΔΗ  

1. Η από 23-6-22 υποβληθείσα ένσταση της Κ/ξίας είναι εμπρόθεσμη και συνεπώς εξεταστέα. 
2. Η επιτροπή προσωρινής παραλαβής βάσει της παρ.4 του άρθρου 73 του Ν.3669/08 

παρέλαβε το έργο ποσοτικά και ποιοτικά, ήλεγξε κατά το δυνατόν τις ποσότητες της 
εγκεκριμένης τελικής επιμέτρησης και κατέγραψε στον πίνακα ΙΙ του πρωτοκόλλου τα 
τοποθετημένα ή αποθηκευμένα υλικά στην Ε.Ε.Λ. με υπέρβαση των εγκεκριμένων 
ποσοτήτων επιπλέον της εγκεκριμένης τελικής επιμέτρησης σύμφωνα με τα 
αρ.πρωτ.583252/12-7-2021 και  ορθή επανάληψη του αρ.πρωτ.501980/2-6-22 έγγραφα 
της Δ/νσας Υπηρεσίας της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων με την σημείωση ότι όλα τα 
υλικά του πίνακα ΙΙ προβλέπονταν από την εγκεκριμένη μελέτη του έργου για την 
ενσωμάτωσή τους στο έργο. 

3. Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 64 του Ν.3669/08 ορίζεται ότι “καταβάλλεται στην Κ/ξία η 
αξία των υλικών που έχουν προσκομιστεί ή βρίσκονται στο στάδιο παραγωγής ή 
προμήθειας. Η αξία των υλικών καταβάλλεται εφόσον είχε δοθεί εντολή να προσκομιστούν ή 
επιβάλλονταν η παραγωγή ή η προμήθεια από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα (παράταση 
μέχρι 31-3-2021) των εργασιών σε συνδυασμό με τις τυχόν ειδικές συνθήκες του 
συγκεκριμένου έργου, που επιβάλλουν την προσκόμιση, την παραγωγή ή προμήθεια 
υλικών”. 

4. Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής δεν προτείνει κατά την παρ.2 του άρθρου 64 του 
Ν.3669/08 την αποζημίωση για την αξία των υλικών του πίνακα ΙΙ που περιέχεται στο από 8-
6-2022 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. 

5. Κατά τον υπολογισμό τιμών μονάδος υλικών που προσκόμισε η Κ/ξία απερρίφθησαν οι 
υπολογισμοί των μεταφορών των υλικών καθότι στο τιμολόγιο μελέτης αναφέρεται μεταφορά 
υλικών από οποιαδήποτε απόσταση και διορθώθηκαν οι τιμές μονάδος των υλικών. 
Μεταφέροντας τις διορθωμένες δαπάνες στον συνημμένο της ένστασης πίνακα υπολογισμού 
κόστους των επί τόπου υλικών προκύπτει συνολικό κόστος 548.182,57€ αντί 554.415,99€. 

6. Με το αρ.πρωτ.683856/15-7-2022 έγγραφο της Πρ/νης Αρχής προς την Διευθύνουσα 
Υπηρεσία και κατ’ εφαρμογή της παρ.2 του άρθρου 64 του Ν.3669/08 καθορίστηκε ότι η αξία 
των υλικών που είναι τοποθετημένα ή αποθηκευμένα στην Ε.Ε.Λ. ανέρχεται στο ποσό των 
548.182,57€. 

7. Με το αρ.πρωτ.683898/15-7-2022 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων ζητήθηκε από 
τον ανάδοχο η διόρθωση του υπολογισμού τιμών μονάδος υλικών και του πίνακα υπολογι-
σμού κόστους των επί τόπου υλικών. 

8. Το από 19-7-2022 έγγραφο της Κ/ξιας ΑΑΓΗΣ Α.Ε. – ΔΕΚΤΩΡ Α.Ε.(αρ.πρωτ.696722/19-7-
2022)   με την ζητηθείσα διόρθωση. 
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ  
 
1.  Την μερική αποδοχή της από 23-6-2022  υποβληθείσας ένστασης της Κ/ξίας ΑΑΓΗΣ Α.Ε -       

ΔΕΚΤΩΡ Α.Ε. κατά του  από 8-6-2022  πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής  του  έργου   
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ». 

  2. Την έγκριση καταβολής αποζημίωσης εισκομισθέντων υλικών στο υπόψη έργο ποσού             
548.182,57€ σύμφωνα με τα παραπάνω εκτεθέντα και την από 23-6-2022 ένσταση της Κ/ξίας 
ΑΑΓΗΣ Α.Ε. - ΔΕΚΤΩΡ Α.Ε.  σε εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 64 του Ν.3669/08 όπου 
ορίζεται ότι “καταβάλλεται στην Κ/ξία η αξία των υλικών που έχουν προσκομιστεί ή βρίσκονται 
στο στάδιο παραγωγής ή προμήθειας. Η αξία των υλικών καταβάλλεται εφόσον είχε δοθεί 
εντολή να προσκομιστούν ή επιβάλλονταν η παραγωγή ή η προμήθεια από το εγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα (παράταση του έργου μέχρι 31-3-2021) των εργασιών σε συνδυασμό με τις 
τυχόν ειδικές συνθήκες του συγκεκριμένου έργου, που επιβάλλουν την προσκόμιση, την 
παραγωγή ή προμήθεια υλικών”.  

         Εξυπακούεται ότι η προμήθεια των υλικών του έργου γίνεται από τον ανάδοχο μαζικά και για να 
επιτύχει καλύτερες τιμές αλλά και να βρίσκονται στο χώρο του έργου για το καλύτερο 
προγραμματισμό των εργασιών αυτού. 

            Τα αποθηκευμένα υλικά (Η/Μ αντλίες κ.λπ. & σωλήνες), αφορούν βεβαίως το έργο του θέματος, 
έχουν προμηθευτεί, μεταφερθεί και αποθηκευτεί στον χώρο της Ε.Ε.Λ. μέσα στο 
χρονοδιάγραμμα του έργου (πέρας εργασιών 31/03/2021) δεδομένης και της εξάμηνης 
δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου πριν την λήξη του με αποκλειστική πρωτοβουλία της 
αναδόχου Κ/ξίας.  

            Αυτά ουδέποτε παραλήφθηκαν και φυσικά ούτε πιστοποιήθηκαν από την Δ/νουσα Υπηρεσία 
καθώς ένα μέρος τους πλην των σωλήνων ήταν μη συμβατικά (δεν είχε εγκριθεί ο ΑΠΕ που τα 
περιελάμβανε λόγω μη προέγκρισης από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ) παρότι περιέχονταν στην 
τροποποιημένη εγκεκριμένη μελέτη του έργου, που είχε τροποποιηθεί κατ’ απαίτηση της 
Αρχαιολογίας που επέβαλε τα αντλιοστάσια να υπογειοποιηθούν και κατά συνέπεια 
αλλάχθηκαν οι αντλίες όσον αφορά τα χαρακτηριστικά και την δυναμικότητά τους και οι νέες 
αντλίες της εγκεκριμένης μελέτης (τροποποιημένης) μεταφέρθηκαν και αποθηκεύτηκαν στο 
χώρο του έργου με ευθύνη της αναδόχου. 

              Σε ενδεχόμενη απόρριψη ο ανάδοχος μπορεί να προσφύγει δικαστικά με το ίδιο αίτημά του. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
 

1. Την μερική αποδοχή της από 23-6-2022  υποβληθείσας ένστασης της Κ/ξίας ΑΑΓΗΣ Α.Ε -       
ΔΕΚΤΩΡ Α.Ε. κατά του  από 8-6-2022  πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής  του  έργου   
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ». 

  2. Την έγκριση καταβολής αποζημίωσης εισκομισθέντων υλικών στο υπόψη έργο ποσού             
548.182,57€ σύμφωνα με τα παραπάνω εκτεθέντα και την από 23-6-2022 ένσταση της Κ/ξίας 
ΑΑΓΗΣ Α.Ε. - ΔΕΚΤΩΡ Α.Ε.  σε εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 64 του Ν.3669/08 όπου 
ορίζεται ότι “καταβάλλεται στην Κ/ξία η αξία των υλικών που έχουν προσκομιστεί ή βρίσκονται 
στο στάδιο παραγωγής ή προμήθειας. Η αξία των υλικών καταβάλλεται εφόσον είχε δοθεί 
εντολή να προσκομιστούν ή επιβάλλονταν η παραγωγή ή η προμήθεια από το εγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα (παράταση του έργου μέχρι 31-3-2021) των εργασιών σε συνδυασμό με τις 
τυχόν ειδικές συνθήκες του συγκεκριμένου έργου, που επιβάλλουν την προσκόμιση, την 
παραγωγή ή προμήθεια υλικών”. 

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

απέχουν από την ψηφοφορία. 
➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ανδρουλακάκης Νικόλαος 

καταψηφίζει την ως άνω απόφαση. 
➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βαλαβάνη Στυλιανή απέχει από 

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

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Βαλαβάνη Στυλιανή 
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