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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ 

ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ 

ΤΝΓΔΜΟ 

ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΔΓΡΟΤ 

ΔΔΓΓΡΡΑΑ::  ΆΆλληηεεξξζζεελλ  66  θθααηη  ΜΜσσξξααΐΐηηεε  9900,,  111155  2255  ΑΑζζήήλλαα  

Πιεξνθνξίεο: Υ. ηαζνπνύινπ 

Tει.:213-214 8360 

E-mail: stathopoulou@edsna.gr 

 

 

      ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

      

 

πλεδξίαζε: 17ε 

22-06-2021 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

 

Από ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζ. 17εο/22-06-2021 πλεδξίαζεο ηεο ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. 

 

Αριθμός Απόθαζης: 286/2021 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

ΘΔΜΑ: Έγκριζη Απόθαζης Προέδροσ για παράηαζη καηαληκηικής 

ημερομηνίας ηοσ διαγωνιζμού για ηις «ΤΠΖΡΔΗΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ, 

ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΔΠΑΤΞΖΖ ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ ΜΟΝΑΓΧΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ 

ΣΡΑΓΓΗΜΑΣΧΝ ΣΖ Ο.Δ.Γ.Α. ΓΤΣ, ΑΣΣΗΚΖ». 

 
ηελ Αζήλα θαη ζηα γξαθεία ηνπ Δηδηθνύ Γηαβαζκηδηθνύ πλδέζκνπ Ν. Αηηηθήο, Άληεξζελ 6 

θαη Μσξαΐηε 90, ζήκεξα ηελ 22η ηνπ κήλα Ηοσνίοσ ηνπ έηνπο 2021 εκέξα Σρίηη θαη ώξα 

12:00 ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Δ.Γ..Ν.Α., ύζηεξα από 

έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ κε αξ. πξση. 7773/18-06-2021 πνπ επηδόζεθε ζε όια 

ηα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δ.Δ., ζύκθσλα κε ην άξζξν 111 ηνπ λ. 3463/06 

«Πεξί Κύξσζεο ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ»  

ηα γξαθεία παξεπξέζεθε κόλνλ ν Πξόεδξνο θαη γηα ηνλ ιόγν απηό ε ζπλεδξίαζε έιαβε 

ρώξα κε ηε δηαδηθαζία ηεο ηειεδηάζθεςεο κε όια ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. 

 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ θαηά ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο, 

ζε ζύλνιν επηά (7) ηαθηηθώλ κειώλ έιαβαλ κέξνο θαη ηα επηά (7) κέιε.  

ΑΔΑ: 6ΒΤΓΟΡ05-6ΨΥ



\\esdkna03\ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ\ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ\ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ\F\2021\17η Ε.Ε.2021\286,2021.docx  2
  

   ΠΑΡΟΝΣΔ: 

1. Κόθθαιεο Βαζίιεηνο, Πξόεδξνο ηνπ ΔΓΝΑ, Αληηπεξηθεξεηάξρεο Αηηηθήο. 

2. Υησηάθεο Νηθόιανο, Αληηπξόεδξνο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, Γ.. Κεθηζηάο. 

3. Παππνύο Υξήζηνο, Σαθηηθό κέινο Δ.Δ., Γήκαξρνο Φπιήο. 

4. Μπνπξαΐκεο Γεκήηξεο, Σαθηηθό κέινο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, Γ.. Φπιήο.  

5. κέξνο Ησάλλεο, Σαθηηθό κέινο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, Πεξ. ύκβνπινο Αλ. Αηηηθήο. 

6. Μπνπξλνύο Δπάγγεινο, Σαθηηθό κέινο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, Γήκαξρνο Ραθήλαο. 

7. Κνζκόπνπινο Διεπζέξηνο, Σαθηηθό κέινο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ, Αληηπεξηθεξεηάξρεο Γπη. 

Αηηηθήο. 

 

ΑΠΟΝΣΔ: 

       ΟΤΓΔΗ 

 

Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 17εο ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. θαη εηζεγνύκελνο ην 2ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο έδσζε ην ιόγν 

ζηνλ εηζεγεηή ηνπ ζέκαηνο θαη Αλ. Πξντζηάκελν Γ/λζεο ΓΤΠΑ θ. Πεηξόπνπιν, ν νπνίνο 

ζέηεη ππόςε καο ηελ εηζήγεζή ηνπ ε νπνία αλαθέξεη ηα εμήο:  

 

«ην πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνύ κε αληηθείκελν ηεο «ΤΠΖΡΔΗΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ, 

ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΔΠΑΤΞΖΖ ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ ΜΟΝΑΓΧΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ 

ΣΡΑΓΓΗΜΑΣΧΝ ΣΖ Ο.Δ.Γ.Α. ΓΤΣ. ΑΣΣΗΚΖ» εθδόζεθε ε κε αξ. πξση. 7558/15-6-

2021 απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΔΓΝΑ κε ηελ νπνία νξίζηεθε σο λέα θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία θαη ώξα ππνβνιήο αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ηε Γεπηέξα 28.6.2021 θαη ώξα 20.00 

θαη σο λέα εκεξνκελία θαη ώξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

ζηελ Α’ θάζε ηνπ δηαγσληζκνύ ηελ 2.7.2021 θαη ώξα 11.00. Ζ απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ έρεη 

σο εμήο : 

«Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 «Πεξί Κύξσζεο ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηε» (Α' 87), ηδίσο δε ηνπ άξζξνπ 

211. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε 

θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ» (Α' 85). 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4555/2018 «Μεηαξξύζκηζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο – Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο – Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο – Βειηίσζε 

ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ΟΣΑ [Πξόγξακκα «ΚΛΔΗΘΔΝΖ 

Η»] – Ρπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

ΦΟ.Γ.Α – Ρπζκίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε, ηαρύηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ 

ΑΔΑ: 6ΒΤΓΟΡ05-6ΨΥ
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αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε – Λνηπέο 

δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο ΤΠΔ» (Α΄ 133). 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη 

Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Α΄ 147) 

6. Σε ππ’ αξηζ. 20PROC00007904104 2020-12-22 (αξ. πξση. 15161/17-12-2020) 

δηαθήξπμε κε ηελ νπνία πξνθεξύρζεθε δηεζλήο ειεθηξνληθόο δηαγσληζκόο κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο αληαγσληζηηθήο δηα πξαγκάηεπζεο (άξζξν 29, Ν. 4412/2016) γηα ηε 

ζύλαςε ζύκβαζεο κε αληηθείκελν ηηο «ΤΠΖΡΔΗΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ, ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ 

ΔΠΑΤΞΖΖ ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ ΜΟΝΑΓΧΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΡΑΓΓΗΜΑΣΧΝ ΣΖ 

Ο.Δ.Γ.Α. ΓΤΣ. ΑΣΣΗΚΖ» πνπ εγθξίζεθε κε ηε κε αξ. 541/2020 (ΑΓΑ: ΧΜ80ΟΡ05-

ΧΔ) Απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΔΓΝΑ. 

7. Σε κε αξ. 23/2021 Απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΔΓΝΑ (ΑΓΑ: 

ΦΝΞΟΡ05-ΓΔΖ) κε ηελ νπνία παξαζρέζεθαλ δηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ηνπ σο άλσ 

δηαγσληζκνύ θαη θαζνξίζηεθε σο λέα θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα ππνβνιήο 

αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ε Γεπηέξα 22.3.2021 θαη ώξα 20.00 θαη σο λέα εκεξνκελία θαη 

ώξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηελ Α’ θάζε ηνπ 

δηαγσληζκνύ ε 29.3.2021 θαη ώξα 11.00. 

8. Σε κε αξ. 101/2021 Απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΔΓΝΑ (ΑΓΑ: 

Χ3ΦΑΟΡ05-ΠΥΗ) κε ηελ νπνία παξαζρέζεθαλ δηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ηνπ σο άλσ 

δηαγσληζκνύ θαη θαζνξίζηεθε σο λέα θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα ππνβνιήο 

αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ε Γεπηέξα 12.4.2021 θαη ώξα 20.00 θαη σο λέα εκεξνκελία θαη 

ώξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηελ Α’ θάζε ηνπ 

δηαγσληζκνύ ε 16.4.2021 θαη ώξα 11.00. 

9. Σε κε αξ. 139/2021 Απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΔΓΝΑ (ΑΓΑ: 

ΦΔ65ΟΡ05-ΞΣ5) κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθε σο λέα θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο νξίζηεθε ε 7/6/2021 θαη ώξα 20:00 θαη εκεξνκελία 

ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ αηηήζεσλ ε 11/06/2021 θαη ώξα 11:00. 

10. Σε κε αξ. 225/2021 Απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΔΓΝΑ (ΑΓΑ: 

98ΣΕΟΡ05-Χ03) κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθε σο λέα θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα 

ππνβνιήο αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ε Σξίηε 15.6.2021 θαη ώξα 20.00 θαη σο λέα 

εκεξνκελία θαη ώξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηελ Α’ 

θάζε ηνπ δηαγσληζκνύ ε 22.6.2021 θαη ώξα 11.00. 

11. Σν από 14.6.2021 αίηεκα πνπ ππνβιήζεθε από ελδηαθεξόκελν νηθνλνκηθό θνξέα. 

12. Σελ από 15.6.2021 γλσκνδόηεζε ηνπ λνκηθνύ ζπλεξγάηε. 

13. Σελ αλάγθε ηήξεζεο ηεο αξρήο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη 

δηαζθάιηζεο ηνπ κεγαιύηεξνπ δπλαηνύ επηπέδνπ αληαγσληζκνύ θαη ππνβνιήο όζν ην 

δπλαηόλ πεξηζζνηέξσλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο. 

 

ΑΔΑ: 6ΒΤΓΟΡ05-6ΨΥ
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Καζνξίδνπκε σο λέα θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα ππνβνιήο αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ηε 

Γεπηέξα 28.6.2021 θαη ώξα 20.00 θαη σο λέα εκεξνκελία θαη ώξα ειεθηξνληθήο 

απνζθξάγηζεο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηελ Α’ θάζε ηνπ δηαγσληζκνύ ηελ 2.7.2021 θαη 

ώξα 11.00. Σα έγγξαθα ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππ’ όςηλ ηηο 

λέεο εκεξνκελίεο. 

Ζ παξνύζα απόθαζε λα αλαξηεζεί άκεζα ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ηνπ ΔΖΓΖ θαη 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΓΝΑ, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη γλώζε θάζε ελδηαθεξόκελνο. 

ρεηηθή αλαθνίλσζε λα ζηαιεί άκεζα πξνο δεκνζίεπζε ζηελ Τπεξεζία Δθδόζεσλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζην ΚΖΜΓΖ. 

Ζ παξνύζα ζα ηεζεί πξνο έγθξηζε ζηελ επόκελε ζπλεδξίαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο 

ηνπ Δηδηθνύ Γηαβαζκηδηθνύ πλδέζκνπ Ννκνύ Αηηηθήο». 

 

Παξαθαινύκε γηα ηελ ιήςε απόθαζεο. 

 

Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ, παξαθαιώ λα απνθαλζείηε επί ηνπ ζέκαηνο. 

  

Ζ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

Έρνληαο ππόςε:  

1. Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ. 

2. Σελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο ΓΤΠΑ. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3463/2006 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (Α΄ 

114), σο ηζρύεη.  

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηε» (Α' 87), σο ηζρύεη.  

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ 

απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ» 

(Α' 85), σο ηζρύεη.  

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4555/2018 «Μεηαξξύζκηζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο – Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο – Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο – 

Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ΟΣΑ [Πξόγξακκα 

«ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η»] – Ρπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΟ.Γ.Α – Ρπζκίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε, ηαρύηεξε θαη 

εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη ηελ 

πνιηηνγξάθεζε – Λνηπέο δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο ΤΠΔ» (Α΄ 133), σο ηζρύεη.  

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4623/2019 «Ρπζκίζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, δηαηάμεηο 

γηα ηελ ςεθηαθή δηαθπβέξλεζε, ζπληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο θαη άιια επείγνληα 

δεηήκαηα» (A’ 134) σο ηζρύεη. 

ΑΔΑ: 6ΒΤΓΟΡ05-6ΨΥ
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8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4682/2020 «Κύξσζε: α) ηεο από 25.2.2020 Π.Ν.Π. 

«Καηεπείγνληα κέηξα απνθπγήο θαη πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζεο θνξσλντνύ» (Α΄ 42), 

β) ηεο από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηώπηζεο ησλ αξλεηηθώλ 

ζπλεπεηώλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ 

ηεο δηάδνζήο ηνπ» (A΄ 55) θαη γ) ηεο από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Καηεπείγνληα κέηξα 

αληηκεηώπηζεο ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19» 

(Α΄ 64) θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α’ 64). 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη 

Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Α΄ 147). 

10. Σε κε αξ. πξση. 7558/15-6-2021 απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΔΓΝΑ 

Ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε  

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ 

1. Απνδέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ. 

2. Δγθξίλεη ηε κε αξ. πξση. 7558/15-6-2021 απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΔΓΝΑ κε 

ηελ νπνία νξίζηεθε σο λέα θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα ππνβνιήο αηηήζεσλ 

ζπκκεηνρήο ηνπ σο άλσ δηαγσληζκνύ ε Γεπηέξα 28.6.2021 θαη ώξα 20.00 θαη σο 

λέα εκεξνκελία θαη ώξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

ζηελ Α’ θάζε ηνπ δηαγσληζκνύ ηελ 2.7.2021 θαη ώξα 11.00.  

3. Ζ παξνύζα απόθαζε λα αλαξηεζεί άκεζα ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ηνπ 

ΔΖΓΖ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΓΝΑ, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη γλώζε θάζε 

ελδηαθεξόκελνο. 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πξόεδξν γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνύζαο απόθαζεο. 

            Δθδόζεθε ε κε αξηζκ. 286/2021 Α.Δ.Δ. θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί. 

   

 

 

Αθήνα, 22-06-2021 

 

                        Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 

 

ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΟΚΚΑΛΖ 

ΑΝΣΗΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ ΑΣΣΗΚΖ 

ΣΑ ΜΔΛΖ 

Υιωηάκης Νίκος 

Παππούς Υρήζηος 

Μποσραϊμης Γημήηρης 

μέρος Ηωάννης 

  Μποσρνούς Δσάγγελος 

     Κοζμόποσλος Δλεσθέριος 
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