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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
EΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 604 
    

  
 
Συνεδρίαση 17η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 139η 
 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 05/8/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, έλαβε χώρα  με τη διαδικασία της 
τηλεδιάσκεψης, δυνάμει του άρθρου 78 του Ν.4954 ( ΦΕΚ 136/4/09-07-2022)  η τακτική συνεδρίαση 
της  Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από την υπ’ αριθ. Πρωτ.  753945/02-08-2022 
πρόσκληση του Προέδρου της η  οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 02/08/2022 . 
  
 
                                                                     Θέμα 5ο  Η.Δ.   

 
Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης διοργάνωσης Λαμπαδηδρομίας & Δύο Μουσικών 
Εκδηλώσεων στο πλαίσιο του εορτασμού των «100 ΧΡΟΝΩΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ» τον 
Σεπτέμβριο του 2022 στους Δήμους Μεγαρέων και Ελευσίνας 
 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
O Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Xαράλαμπος (Χάρης) Ρασσιάς (Ρώμας). 
Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμου κα Μαρία (Μαίρη) Βιδάλη. 
 
 
Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού,  κκ.: 
• Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λεονάρδου Πολυτίμη 
 Αδαμοπούλου Γεωργία 
 Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος 
•  Μπαρμπαγιάννη Ευγενία 
• Βαρέλη – Στεφανίδη Ζωή 
 Βασιλοπούλου Ελένη 
 Αυλωνίτου Χρυσάνθη 
 Γιομπαζολιάς Γεράσιμος 
• Δημητρίου Γεώργιος 
 Τζήμερος Γλαύκος -Αθανάσιος 
 
 
Τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού κκ   Γεώργιος  Αγγελόπουλος, 
Αγγελοπούλου Μαρία, Βλάχου Γεωργία και Μεθυμάκη Άννα. 
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Απόντα είναι τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Βοϊδονικόλας Σταύρος, Βλάχος Γεώργιος, Δαλιάνη 
Φωτεινή και Λυμπέρη Ελένη  . 
 
Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού, εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας 
Αττικής, κα Παγώνα Καραγιάννη. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 17 από τα 17 μέλη της  Επιτροπής 

Πολιτισμού και Αθλητισμού ο  πρόεδρος της Επιτροπής  και Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού κ.  κ. 

Χαράλαμπος (Χάρης) Ρασσιάς (Ρώμας) έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής: 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-6-2010), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τη με αριθμ. πρωτ. 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. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 696452/05-11-2019 (ΦΕΚ 930/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./06-11-2019) απόφαση 

Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών. 

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 722070/12-11-2019 (ΦΕΚ 4258/τ. B’/20-11-2019) απόφαση 

Περιφερειάρχη Αττικής περί ανάθεσης και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, 

Περιφερειακούς Συμβούλους και τον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Την υπ’ αρ. πρωτ. 624277/31-08-2020 (ΦΕΚ 699/Υ.Ο.Δ.Δ./01-09-2020) απόφαση του 

Περιφερειάρχη Αττικής «Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Αττικής» 

6. Την υπ’ αρ. 1002357/28-12-2020 (ΦΕΚ 1077/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./29-12-2020) απόφαση Περιφερειάρχη 

Αττικής περί παράτασης θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής. 

7. Την υπ’ αρ. πρωτ. 64844/26-01-2021 (ΦΕΚ 54/Υ.Ο.Δ.Δ./29-01-2021) απόφαση του 

Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Πολιτισμού-Τροποποίηση και 

συμπλήρωση της υπ’ αρ. 457959/01-07-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση 
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και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον 

Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής» 

8. Την υπ’ αρ. πρωτ. 59238/24-01-2022 (ΦΕΚ 39/Υ.Ο.Δ.Δ./28-01-2022 απόφαση του 

Περιφερειάρχη Αττικής «Παράταση θητείας της Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Πολιτισμού της 

Περιφέρειας Αττικής» 

9. Την υπ’ αρ. πρωτ. 116817/11-02-2022 (ΦΕΚ 113/Υ.Ο.Δ.Δ./16-02-2022) απόφαση του 

Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Πολιτισμού  - Τροποποίηση 

και συμπλήρωση των υπ’ αρ. 696452/5-11-2019, 864073/14-10-2021 και 970352/16-11-2021 

αποφάσεων του Περιφερειάρχη Αττικής»  

10. Την υπ’ αρ. 179/22-12-2021 (ΑΔΑ:660Ι7Λ7-Ξ7Χ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Αττικής με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 και 

Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2022». 

11. Την υπ’ αρ. πρωτ. 169047/30-12-2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την 

οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 της Περιφέρειας Αττικής. 

12. Την υπ’ αρ. 55/2022 (ο.ε.) (ΑΔΑ: 6Ι7Α7Λ7-ΗΣ7) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Αττικής με θέμα «Έγκριση της 2ης Τροποποίησης (αναμόρφωσης) του Προϋπολογισμού 

Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022». 

13. Την υπ’ αρ. πρωτ. 66888/23-05-2022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής με την οποία επικυρώθηκε η δεύτερη τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2022 της Περιφέρειας Αττικής. 

14. Την υπ’ αρ. 5/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής «Σύσταση Επιτροπής 

Περιφερειακού Συμβουλίου “Πολιτισμού και Αθλητισμού”, σύμφωνα με το άρθρο 164 του Ν. 

3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και ορισμός μελών 

της» (ΦΕΚ 421/τεύχος Β΄/ 03-02-2022) 

15. Την υπ’ αρ. 36/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής «Τροποποίηση της υπ’ 

αρ. 5/2022 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα «Σύσταση Επιτροπής 

Περιφερειακού Συμβουλίου “Πολιτισμού και Αθλητισμού”, σύμφωνα με το άρθρο 164 του Ν. 

3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και ορισμός μελών 

της», ως προς τα μέλη που ορίζονται από τον Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 1299/τεύχος Β΄/ 18-

03-2022) 
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16. Η από 11/07/2022 πρόταση του Προοδευτικού & Πολιτιστικού Συλλόγου   

     «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ»  Νέο Μελί Μεγάρων . 

 

  Στο πλαίσιο της επετειακής χρονιάς των 100 χρόνων από την Μικρασιατική Καταστροφή, με σκοπό 

να τιμήσουμε  τις αλησμόνητες  Πατρίδες των προγόνων μας,  η Περιφέρεια Αττικής προτίθεται να 

προβεί στη συνδιοργάνωση των κάτωθι πολιτιστικών εκδηλώσεων, που θα πραγματοποιηθούν στον 

Δήμο Ελευσίνας και στον Δήμο Μεγαρέων τον Σεπτέμβριο 2022, έως του ποσού των 20.000,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και πνευματικών δικαιωμάτων όπου προκύπτουν, ποσό που αφορά 

δαπάνες πλήρους κάλυψης των εκδηλώσεων   (ήχος, φωτισμός, αμοιβή συντελεστών κ.λ.π). 

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω Δήμοι θα συνδράμουν με την κατασκευή των απαιτούμενων εξέδρων 

και τοποθέτηση αντίστοιχων καθισμάτων. 

Ο Σύλλογος «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ»,   σε συνεργασία με τον Σύλλογο Μικρασιατών 

Ελευσίνας, προτείνει την πραγματοποίηση εκδηλώσεων , οι οποίες περιλαμβάνουν: 

 
1. Λαμπαδηδρομία με τίτλο «100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ» 

Κόστος: 1) Αγορά 1000 φανέλων,2) Κατασκευή βωμού & 3) Αγορά    δαδών   
              έως του ποσού 10.595,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 
2.  Δύο (2)  Μουσικές εκδηλώσεις, που θα πραγματοποιηθούν στις εστίες των  συνεργαζόμενων 

Πολιτιστικών Συλλόγων τον Σεπτέμβριο ήτοι:  
α) Μουσική παράσταση, με κείμενα, προβολές και τραγούδια, με τίτλο « Οι Άγγελοι της 
Σμύρνης». Η τραγουδίστρια Ζωή Παπαδοπούλου με την συνοδεία τριών σπουδαίων μουσικών 
θα «συναντηθούν» επί σκηνής με τη συγγραφέα Διδώ Σωτηρίου, τη φωτογράφο Νέλλυ 
Σουγιούλτζογλου και τη στιχουργό Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. 
Το κόστος της δαπάνης ανέρχεται  έως του ποσού  5.456,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.,  πλέον πνευματικών δικαιωμάτων εφόσον προκύπτουν. 
β) Μουσικό αφιέρωμα, για την επέτειο των 100 χρόνων (1922-2022) από τη Μικρασιατική 
Καταστροφή  με το συγκρότημα Έντεχνης Ελληνικής Μουσικής «ΕΜΜΕΛΟΝ»  περιλαμβάνει 
τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα, του Δήμου Μούτση, και άλλων συνθετών που έχουν 
αναφορά στο πολύ σημαντικό αυτό ιστορικό γεγονός. Το μουσικό σχήμα είναι επταμελές (7) 
και αποτελείται από πέντε (5) μουσικούς και δύο (2) φωνές. 
Το κόστος δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 3.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α , 
πλέον  πνευματικών δικαιωμάτων εφόσον προκύπτουν.  . 

           Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν με συνδιοργανωτές τους Δήμους Μεγαρέων  
           και Ελευσίνας 
             

Επειδή η συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής για την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων σε 
Δήμους της χωρικής αρμοδιότητας της είναι σύμφωνη με το άρθρο 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/τ.Α΄/07-06-2010), όπου αναφέρεται ότι μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας στον τομέα της 
Η΄ Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού συμπεριλαμβάνονται:  
• Η συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των 
δήμων(παρ.11)  
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• Ο συντονισμός δράσεων των πολιτιστικών φορέων της περιφέρειας (παρ. 12)  
• Η υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας (παρ. 13)  
 

Για τους λόγους αυτούς  

                                                            Εισηγούμαστε: 

Την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης έως του ποσού των 20.000,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ & πλέον πνευματικών δικαιωμάτων όπου προκύπτουν, για τη 

συνδιοργάνωση με τον Δήμο Μεγαρέων, τον Δήμο Ελευσίνας καθώς και των Συλλόγων της περιοχής, 

επετειακών εκδηλώσεων,  που θα πραγματοποιηθούν  τον Σεπτέμβριο 2022  στους ανωτέρω Δήμους. Η 

ανωτέρω δαπάνη θα περιλαμβάνει την πλήρη κάλυψη των εκδηλώσεων (ήχος, φωτισμός, αμοιβή 

συντελεστών κ.λ.π). Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω Δήμοι θα συνδράμουν με την κατασκευή των 

απαιτούμενων εξέδρων και τοποθέτηση αντίστοιχων καθισμάτων.  

Oι προτεινόμενες εκδηλώσεις έχουν ως κάτωθι: 

1. Λαμπαδηδρομία με τίτλο «100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ» 
Κόστος: 1) Αγορά 1000 φανέλων,2) Κατασκευή βωμού & 3) Αγορά  δαδών   

              έως του ποσού 10.595,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 

2.  Δύο (2)  Μουσικές εκδηλώσεις, που θα πραγματοποιηθούν στις εστίες των  συνεργαζόμενων 
Πολιτιστικών Συλλόγων τον Σεπτέμβριο ήτοι:  
α) Μουσική παράσταση, με κείμενα, προβολές και τραγούδια, με τίτλο « Οι Άγγελοι της Σμύρνης». 
Η τραγουδίστρια Ζωή Παπαδοπούλου με την συνοδεία τριών σπουδαίων μουσικών θα 
«συναντηθούν» επί σκηνής με τη συγγραφέα Διδώ Σωτηρίου, τη φωτογράφο Νέλλυ 
Σουγιούλτζογλου και τη στιχουργό Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. 
Το κόστος της δαπάνης ανέρχεται  έως του ποσού  5.456,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  
πλέον πνευματικών δικαιωμάτων εφόσον προκύπτουν. 
Β) Μουσικό αφιέρωμα, για την επέτειο των 100 χρόνων (1922-2022) από τη Μικρασιατική 
Καταστροφή  με το συγκρότημα Έντεχνης Ελληνικής Μουσικής «ΕΜΜΕΛΟΝ» που θα  
περιλαμβάνει τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα, του Δήμου Μούτση, και άλλων συνθετών με 
αναφορά στο πολύ σημαντικό αυτό ιστορικό γεγονός. Το μουσικό σχήμα είναι επταμελές (7) και 
αποτελείται από πέντε (5) μουσικούς και δύο (2) φωνές. Το κόστος της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό 
των 3.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α , πλέον  πνευματικών δικαιωμάτων εφόσον 
προκύπτουν. 

     Οι δαπάνες που πρόκειται να καλυφθούν θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 0844 του προϋπολογισμού έτους 

2022 της Περιφέρειας Αττικής.  

        

Σε περίπτωση μεταβολής του χρόνου ή του τόπου διεξαγωγής της εκδήλωσης ή ακόμη και των 

συντελεστών λόγω των καταστάσεων που επικρατούν στη χώρα από την εξέλιξη της πανδημίας ή 

οποιασδήποτε άλλης αιτίας, η συναυλία θα πραγματοποιηθεί σε νέο χρόνο ή τόποακόμη και με άλλους 

συντελεστές, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της απόφασης για το λόγο αυτό.  
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                                                Η Επιτροπή Πολιτισμού και Αθλητισμού 
                                                        αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης έως του ποσού των 20.000,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ & πλέον πνευματικών δικαιωμάτων όπου προκύπτουν, για τη 

συνδιοργάνωση με τον Δήμο Μεγαρέων, τον Δήμο Ελευσίνας καθώς και των Συλλόγων της περιοχής, 

επετειακών εκδηλώσεων,  που θα πραγματοποιηθούν  τον Σεπτέμβριο 2022  στους ανωτέρω Δήμους. Η 

ανωτέρω δαπάνη θα περιλαμβάνει την πλήρη κάλυψη των εκδηλώσεων (ήχος, φωτισμός, αμοιβή 

συντελεστών κ.λ.π). Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω Δήμοι θα συνδράμουν με την κατασκευή των 

απαιτούμενων εξέδρων και τοποθέτηση αντίστοιχων καθισμάτων.  

Oι προτεινόμενες εκδηλώσεις έχουν ως κάτωθι: 

3. Λαμπαδηδρομία με τίτλο «100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ» 
Κόστος: 1) Αγορά 1000 φανέλων,2) Κατασκευή βωμού & 3) Αγορά  δαδών   

              έως του ποσού 10.595,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 

4.  Δύο (2)  Μουσικές εκδηλώσεις, που θα πραγματοποιηθούν στις εστίες των  συνεργαζόμενων 

Πολιτιστικών Συλλόγων τον Σεπτέμβριο ήτοι:  

α) Μουσική παράσταση, με κείμενα, προβολές και τραγούδια, με τίτλο « Οι Άγγελοι της Σμύρνης». 

Η τραγουδίστρια Ζωή Παπαδοπούλου με την συνοδεία τριών σπουδαίων μουσικών θα 

«συναντηθούν» επί σκηνής με τη συγγραφέα Διδώ Σωτηρίου, τη φωτογράφο Νέλλυ 

Σουγιούλτζογλου και τη στιχουργό Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. 

Το κόστος της δαπάνης ανέρχεται  έως του ποσού  5.456,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  

πλέον πνευματικών δικαιωμάτων εφόσον προκύπτουν. 

Β) Μουσικό αφιέρωμα, για την επέτειο των 100 χρόνων (1922-2022) από τη Μικρασιατική 

Καταστροφή  με το συγκρότημα Έντεχνης Ελληνικής Μουσικής «ΕΜΜΕΛΟΝ» που θα  

περιλαμβάνει τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα, του Δήμου Μούτση, και άλλων συνθετών με 

αναφορά στο πολύ σημαντικό αυτό ιστορικό γεγονός. Το μουσικό σχήμα είναι επταμελές (7) και 

αποτελείται από πέντε (5) μουσικούς και δύο (2) φωνές. Το κόστος της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό 

των 3.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α , πλέον  πνευματικών δικαιωμάτων εφόσον 

προκύπτουν. 

     Οι δαπάνες που πρόκειται να καλυφθούν θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 0844 του προϋπολογισμού έτους 

2022 της Περιφέρειας Αττικής.  

        

Σε περίπτωση μεταβολής του χρόνου ή του τόπου διεξαγωγής της εκδήλωσης ή ακόμη και των 

συντελεστών λόγω των καταστάσεων που επικρατούν στη χώρα από την εξέλιξη της πανδημίας ή 
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οποιασδήποτε άλλης αιτίας, η συναυλία θα πραγματοποιηθεί σε νέο χρόνο ή τόποακόμη και με άλλους 

συντελεστές, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της απόφασης για το λόγο αυτό.  

 
 
 

 
Τα μέλη της Επιτροπής Βαρέλη- Στεφανίδη Ζωή, Βασιλοπούλου Ελένη και  Αυλωνίτου Χρυσάνθη 

ψηφίζουν κατά της ανωτέρω απόφασης. 

Τα μέλη της Επιτροπής Γιομπαζολιάς Γεράσιμος και Μεθυμάκη Άννα ψηφίζουν κατά της ανωτέρω 

απόφασης. 

Το μέλος  της  Επιτροπής Δημητρίου Γεώργιος ψηφίζει λευκό. 

Το μέλος της Επιτροπής Γλαύκος Αθανάσιος Τζήμερος ψηφίζει κατά της ανωτέρω απόφασης. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΑΣΣΙΑΣ (ΧΑΡΗΣ ΡΩΜΑΣ) 
 
 
 
 
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) ΒΙΔΑΛΗ 
 

• Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λεονάρδου Πολυτίμη 
 Αδαμοπούλου Γεωργία 
 Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος 
•  Μπαρμπαγιάννη Ευγενία 
• Βαρέλη – Στεφανίδη Ζωή 
 Βασιλοπούλου Ελένη 
 Αυλωνίτου Χρυσάνθη 
 Γιομπαζολιάς Γεράσιμος 
• Δημητρίου Γεώργιος 
 Τζήμερος Γλαύκος –Αθανάσιος 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Αγγελοπούλου Μαρία 
 Βλάχου Γεωργία 
 Μεθυμάκη Άννα 
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