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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 55η 

Απόφαση υπ’ αριθ.  2449/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 25-10-2022, 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: 1044480/20-10-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της στις 20-10-2022. 
  

Θέμα 75ο  
Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΑΡΣΗ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού 2.949.600,00€ (με 
Φ.Π.Α.), αναδόχου ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ.  
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Κουρή Μαρία 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Βερελή Βασιλική  

• Λογοθέτη Αικατερίνη  

• Κατσικάρης Δημήτριος  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος  

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Βάρσου Μαργαρίτα  

• Μελάς Σταύρος 
Απόντες από την συνεδρίαση:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 
 
 

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 συνεδρίαση συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα Καράλη, η οποία ενημερώνει 
τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87Α'/07.06.2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Την υπ’ αριθμ.: 37419/13479/08.05.2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β/11.05.2018), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής. 

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις ΄Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 
Α΄147/8-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

4. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α΄/31.01.2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές 
σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών», του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και 
εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες 
διατάξεις (Α΄42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6, με 
αρ.πρωτ.: 13400/17.04.2013, της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών. 

5. Την με αριθμ.:198409/16.10.2018 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, περί τοποθέτησης 
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Έργων & Υποδομών.  

6. Την με αρ.πρωτ.: οικ.20955/22.01.2019 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία 
τοποθετούνται οι ασκούντες καθήκοντα ευθύνης, υπάλληλοι της Π.Α. 

7. Την με αριθμ.499022/2-9-2019 (ΦΕΚ688/ΥΟΔΔ/3-9-2019) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
«Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής/Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων».  

8. Την με αρ. πρωτ. 533763/23-7-2020  Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής ,με την οποία 
τοποθετήθηκε ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος στο Τμήμα Οδοποιίας  και Μηχανημάτων Έργων της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. 

 
9. Την με αριθμ.: 116817/16-02-2022 (ΦΕΚ 113 Υ.Ο.Δ.Δ.) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής « 

Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Πολιτισμού – Τροποποίηση των υπ’ αρ. 696452/05-11-
2019, 864073/14-10-2021 και 970352/16-11-2021 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Αττικής». 

10. Τα συμβατικά τεύχη του έργου του θέματος. 
11. Το εργολαβικό συμφωνητικό που υπεγράφη στις 16-02-2022 (αρ. πρωτ. 128312/ 16-2-2022 & ΑΔΑ: 

Ψ61Φ7Λ7-ΙΧ9) για ποσό 2.225.825,98€ (με ΦΠΑ). 

12. Την με αρ. πρωτ. 333364/15-04-2022 απόφαση του αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος 
Οδοποιίας  και Μηχανημάτων Έργων , με την οποία  εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του εν λόγω 
έργου  με προθεσμία περαίωσης 16/11/2022. 

13. Το υπ’ αρ. 102723/08-02-2022 έγγραφο της Διεύθυνσής μας προς την Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής 
με θέμα «Διακοπή κυκλοφορίας στην Περιφερειακή Αιγάλεω (Χ65) λόγω κατολίσθησης». 

14. Το υπ’ αρ. 148805/22-02-2022 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με το οποίο δόθηκε εντολή 
στην ανάδοχο εταιρεία ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ λόγω επείγουσας ανάγκης να εκτελεστούν όλες οι 
μελέτες και εργασίες που θα κριθούν αναγκαίες, για την αποκατάσταση του τοίχου αντιστήριξης και 
της οδικής ασφάλειας στην «Περιφερειακή Αιγάλεω», στο ρεύμα από Ν.Ε.Ο.Α.Κ. προς Αττική Οδό – 
στο ύψος της σιδηροδρομικής γέφυρας. 

15. Την από 03-03-2022 υποβολή της μελέτης αποκατάστασης –κατασκευής του εν λόγω τοίχου 
αντιστήριξης από την ανάδοχο εταιρεία ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ.  

16. Την με Αριθμ.πρωτ.:353576/21-04-2022 (ΑΔΑ: ΨΕΟ57Λ7-9Η7) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε.Δ.Α με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., συνολικής δαπάνης 
2.225.825,98€ (με Φ.Π.Α.), σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.  

17. Την υπ’ αρ. 938530/29-09-2022 εισήγηση της Προϊσταμένης Αρχής της Δ.Τ.Ε./ Π.Ε.Δ.Α. προς το 
Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Α., για την γνωμοδότηση σύναψης                  1ης Συμπληρωματικής 
Σύμβασης στον 2ο ΑΠΕ του εν λόγω έργου.  

18. Την από 30/09/2022 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ για χορήγηση παράτασης 
περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος. 

19. Την με αρ. πρωτ. 995616/12-10-2022 εισήγηση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας 
(Τ.O.M.Ε.) προς την Προϊσταμένη Αρχή της ΔΤΕ/ΠΕΔΑ. 

20. Το άρθρο 147 παρ. 8α του Ν. 4412/2016. 
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Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ 

• Με την με αρ. 996/2021 (ΑΔΑ :Ψ2ΔΣ7Λ7-Γ94) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α., 
εγκρίθηκαν α) η προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών, και υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 32,παρ. 2γ του Ν.4412/2016,        β)  τα τεύχη δημοπράτησης και οι όροι της 
διακήρυξης και της πρόσκλησης για το έργο και γ) συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης  

• Με την με αριθ. 1683/27-07-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής (ΑΔΑ: ΩΞΙΩ7Λ7-30Ν) εγκρίθηκε το Πρακτικό 1 της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και η 
εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, για 
τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

• Με το με Αριθμ.Πρωτ.:841484/08-10-2021 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α.,  ειδοποιήθηκε ο 
προσφέροντας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), μέσω 
της λειτουργίας «επικοινωνία» του υποσυστήματος, να υποβάλλει εντός προθεσμίας 10 
ημερών, τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23 της διακήρυξης και τα αποδεικτικά 
έγγραφα νομιμοποίησης. 

• Με την από 11/10/2021 υποβολή μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και με το με       Αρ. Πρωτ.: 
851326/12-10-2021 έγγραφο του προσωρινού αναδόχου «ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ»,υπεβλήθησαν 
σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, ήτοι εμπρόθεσμα, τα δικαιολογητικά που 
καθορίζονται στο άρθρο 23 της διακήρυξης και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης. 

• Με την με αρ. 2412/2021(ΑΔΑ: ΩΥΑ17Λ7-ΓΔΗ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε το Πρακτικό 2 της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και 
αποφασίστηκε η κατακύρωση της σύμβασης στον μειοδότη, ήτοι στον οικονομικό φορέα 
«ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ», με οικονομική προσφορά 1.795.020,95€ (χωρίς ΦΠΑ) και μέση έκπτωση: 
Εμ.: 25,03%. 

• Με το με αριθμ. πρωτ. 65452/23-12-2021 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κοινοποιήθηκε η 
υπ’ αριθμ. 915/2021 Πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προσυμβατικό 
έλεγχο της σύμβασης του έργου, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του 
υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης. 

• Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δυτικής Αττικής με το με αριθμ. πρωτ. 7465/04-01-2021 
έγγραφο της προσκάλεσε την εταιρεία «ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ» , για την υπογραφή της σύμβασης. 

• Υπεγράφη το Εργολαβικό Συμφωνητικό στις 16-02-2022 (ΑΔΑ: Ψ61Φ7Λ7-ΙΧ9) για το ποσό των 
2.225.825,98 €,  εκ των οποίων 1.488.502,99 € για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18%, 223.275,45 € για 
απρόβλεπτα, 53.254,51 € για απολογιστικές εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18%, 29.988,00€ για μελέτες 
και 430.805,03 €  για Φ.Π.Α., ήτοι συνολικού ποσού :  2.225.825,98 €.  

• Η διάρκεια περαίωσης του έργου είναι εννέα (9) μήνες, ήτοι το έργο προβλέπεται να περαιωθεί 
την 16-11-2022. 

• Με την με αρ. πρωτ. 333364/15-04-2022 απόφαση του αναπληρωτή Προϊσταμένου του 
Τμήματος Οδοποιίας  και Μηχανημάτων Έργων εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του εν λόγω 
έργου  με προθεσμία περαίωσης 16/11/2022. 

• Εστάλη το υπ’ αρ. 102723/08-02-2022 έγγραφό μας προς την Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής με 
θέμα «Διακοπή κυκλοφορίας στην Περιφερειακή Αιγάλεω (Χ65) λόγω κατολίσθησης». 

• Με το υπ’ αρ. 148805/22-02-2022 έγγραφο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας δόθηκε εντολή στην 
ανάδοχο εταιρεία ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ λόγω επείγουσας ανάγκης να εκτελεστούν όλες οι μελέτες 
και εργασίες που θα κριθούν αναγκαίες, για την αποκατάσταση του τοίχου αντιστήριξης και της 
οδικής ασφάλειας στην «Περιφερειακή Αιγάλεω», στο ρεύμα από Ν.Ε.Ο.Α.Κ. προς Αττική Οδό – 
στο ύψος της σιδηροδρομικής γέφυρας. 

• Με την υπ’ αρ. πρωτ: 353576/21-04-2022 απόφαση, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. σε ισοζύγιο με την αρχική 
σύμβαση. 

• Με την υπ’ αρ. 938530/29-09-2022 εισήγηση προς το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Α ,η 
Προϊσταμένη Αρχή της Δ.Τ.Ε./ Π.Ε.Δ.Α. εισηγείται την γνωμοδότηση σύναψης 1ης 
Συμπληρωματικής Σύμβασης στον 2ο ΑΠΕ του εν λόγω έργου.  
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• Με την από 30/09/2022 αίτηση, η αναδόχος εταιρεία «ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ» αιτείται χορήγηση 
παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά έξι (6) μήνες για την 
εκτέλεση των εργασιών του εν λόγω έργου. 

• Με το με αρ. πρωτ. 995616/12-10-2022 έγγραφό του, ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας (Τ.Ο.Μ.Ε.) εισηγήθηκε στην Προϊσταμένη Αρχή της ΔΤΕ/ΠΕΔΑ την χορήγηση 
παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου. 

 

 
       Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών που θα κριθούν αναγκαίες για την άρση 
επικινδυνότητας, την συντήρηση και την αποκατάσταση της οδικής ασφάλειας στο Οδικό Δίκτυο της 
Δυτικής Αττικής.  

 
       
 
 Κ Α Ι   Ε Π Ε Ι Δ Η 
 

1. Με τo υπ’ αρ 148805/22-02-2022 έγγραφό της, η Διευθύνουσα Υπηρεσία έδωσε εντολή στην 
ανάδοχο εταιρεία ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ λόγω επείγουσας ανάγκης να εκτελέσει όλες τις μελέτες 
και εργασίες που κρίνονταν αναγκαίες, για την αποκατάσταση του τοίχου αντιστήριξης και της 
οδικής ασφάλειας στην «Περιφερειακή Αιγάλεω», στο ρεύμα από Ν.Ε.Ο.Α.Κ. προς Αττική Οδό – 
στο ύψος της σιδηροδρομικής γέφυρας. 

2. Εκκρεμεί η έγκριση σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης στον 2ο Α.Π.Ε. , ο οποίος θα 
συμπεριλάβει όλες τις απαιτούμενες εργασίες, που είναι απαραίτητες για τη σωστή και έντεχνη 
ολοκλήρωση του έργου. 

3. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών 
έφεραν επιβράδυνση στην ομαλή πρόοδο των εργασιών, κατά δύο (2) περίπου μήνες. 

4. Τέλος, οι τελευταίες εξελίξεις που παρουσιάζονται λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-
19,η οποία είχε ως αποτέλεσμα την κατακόρυφη άνοδο των κρουσμάτων σε όλη τη χώρα, 
προκάλεσε προβλήματα στη λειτουργία όλων των φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, 
επέφερε και συνεχίζει να επιφέρει πλείστες όσες καθυστερήσεις στην ομαλή εξέλιξη των 
εργασιών και σε συνδυασμό με την ενεργειακή κρίση του πολέμου της Ουκρανίας, όπως 
καταγράφονται και στο υπ’ αρ. πρωτ: 2040/13-04-2022 έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: 
Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ), δημιουργούνται καθυστερήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και  επιβαρύνσεις 
στην εξέλιξη των εργασιών. 

 
 Δεν υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου, για τις έως τώρα καθυστερήσεις στην εκτέλεση των 
εργασιών. 

 
 

                 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 

 
Την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ 
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού 2.949.600,00€ (με Φ.Π.Α.), αναδόχου 
ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι 16-05-2023 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και 
με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016. 

 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
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Την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ 
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού 2.949.600,00€ (με Φ.Π.Α.), αναδόχου 
ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι 16-05-2023 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και 
με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016. 
 
 
 
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βερελή Βασιλική και Λογοθέτη Αικατερίνη 

καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση.  
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος καταψηφίζει την ανωτέρω 

απόφαση. 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την ανωτέρω 

απόφαση με την παρατήρηση: «Παρά την αναγκαιότητα του έργου, δεν μπορεί στη Δυτική Αττική 

μονίμως να γίνεται επίκληση του κατεπείγοντος λόγω καταστροφών προ τετραετίας και να 

ανατίθενται έργα με διαπραγμάτευση». 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος καταψηφίζει την ανωτέρω 
απόφαση. 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κουρή Μαρία 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
Βερελή Βασιλική  
Λογοθέτη Αικατερίνη  
Κατσικάρης Δημήτριος  
Τημπλαλέξης Γρηγόριος  
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Βάρσου Μαργαρίτα  
Μελάς Σταύρος 
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