
                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 10η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 174/2017 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 03-02-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ΄ αριθ. πρωτ. οικ. 21679 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 31-01-2017. 

Θέμα 2ο  εκτός ημερησίας διατάξεως  
Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ Ι. 
ΚΑΙ Μ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)», 
αναδόχου εταιρείας ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.). 
 
Παρόντες:  
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  

 Τζίβα Αιμιλία 

 Μπαλάφας Γεώργιος  

 Δημάκος Δημήτρης 

 Σαπουνά Αγγελική  

 Αλεξίου Αθανάσιος  

 Μοίρας Ιωάννης 
Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Μεθυμάκη Άννα 
Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Μπαλού Αλεξάνδρα  

 Καράμπελας Κωνσταντίνος 

 Κορομάντζος Βασίλειος 
 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Ντόβα 
Μαρία.  
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει για την υπ’ αριθ. πρωτ. 
24038/02-02-2017 εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Υποδομών – Τμήμα 
Κτιριακών Έργων –Η/Μ Έργων της Π.Ε. Αττικής, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις :  

1. Tου Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», 
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας 
νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων και ειδικότερα του άρθρου 48 του 
Ν.3669/08. 
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3. Του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α’/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 44403 του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ. 2494.Β/04-
11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής».  

4. Tων άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α’/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της 
Περιφέρειας Αττικής» και του 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. 13400/17-4-2013 της 
Γ.Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

A. IΣΤΟΡΙΚΟ 

 Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα με προϋπολογισμό 
17.296.260,00 € με ΦΠΑ, πλην του Εντύπου της Οικονομικής Προσφοράς και της Ειδικής 
Συγγραφής Υποχρεώσεων που συντάχθηκαν από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά. 

 Με την υπ΄αρ.153833/29-07-2014 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου πλην της 
διακήρυξης. 

 Με την υπ΄αρ.1791/1-8-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, 
αποφασίστηκε η κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την δημοπράτηση και η δημοπράτηση 
του έργου. 

 Με την υπ αρ.2139/22-10-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας που έγινε στις 30-09-2014 και η 
κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία «ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» μέση έκπτωση (Εμ) πενήντα 
πέντε και τριάντα έξι εκατοστά επί τοις εκατό (55,36%) επί των τιμών του τιμολογίου της 
μελέτης. 

 Στις 06-02-2015, υπογράφτηκε η σύμβαση εκτέλεσης του έργου μεταξύ της Περιφέρειας 
Αττικής και της αναδόχου εταιρείας, ποσού 7.721.326,73 € με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης 
δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή μέχρι την 06-02-2016. 

 Με την υπ΄αρ.987/5-5-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
(ΑΔΑ: 65Α87Λ7-6ΚΛ), εγκρίθηκε παράταση με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας του 
έργου του θέματος κατά διακόσιες εξήντα τέσσερις (264) ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 07-02-2017. 

 Με την υπ΄αρ.οικ/144533/28-07-2016 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, αποφασίστηκε η 
συνέχιση της εκτέλεσης του έργου από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής. 

 Με την από 21-12-2016 επιστολή του (αρ.πρωτ.240878/21-12-16/ΔΤΕΠΑ), το Ίδρυμα μας 
ενημέρωσε ότι θεωρεί υποχρέωση του αναδόχου να αναλάβει την σύνταξη των 
τροποποιήσεων της αρχιτεκτονικής και Η/Μ μελέτης. 

 Με την υπ΄αρ.13426/19-1-17 Απόφαση ΔΤΕΠΑ, κατόπιν της από 19/1/17 ταυτάριθμης 
Εισήγησης του Προϊσταμένου Τμ.ΚΕ-ΕΠ-Η/ΜΕ, εγκρίθηκαν πρόσθετες επείγουσες εργασίες 
στο έργο. 

 Στις 27/01/2017, ο ανάδοχος υπέβαλε ένσταση κατά του από 16/01/2017 σχεδίου 2ου Α.Π.Ε. 
και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (αρ. πρωτ.19519/27-1-17/ΔΤΕΠΑ). 

 Με την υπ΄αρ.22308/2-2-17 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Α. απορρίφθηκε η 
από 27/01/17 ένσταση του αναδόχου και εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του 
έργου, όπως συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

 Την από 02-02-2017 επιστολή του Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος Παιδικής Προστασίας 
(αρ.πρωτ.23576/2-2-17/ΔΤΕΠΑ), το Ίδρυμα, δια του Αντιπροέδρου του κ. Ασκητόπουλου, μας 
έθεσε στην Υπηρεσία μας εκ νέου το θέμα της υποχρέωσης του αναδόχου να εκπονήσει την 
τροποποίηση της αρχιτεκτονικής και Η/Μ μελέτης (σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν.3669/08) 
καθώς - σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην επιστολή - και η τροποποίηση της στατικής 
μελέτης έγινε με την ίδια διαδικασία. 

 Με την από 02-02-2017 επιστολή του, ο ανάδοχος υπέβαλε αίτημα για παράταση της 
προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι την 07/04/2017. 
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Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται η αποκατάσταση, αναδιαρρύθμιση και εκσυγχρονισμός 
του νεοκλασικού διατηρητέου κτιρίου που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο που περιβάλλεται 
από τις οδούς Κλεισόβης, Οικονόμου, Μ. Χατζηκυριακού και Ι. Χατζηκυριακού στον Πειραιά και 
είναι ιδιοκτησία του Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος Παιδικής Προστασίας. Το κτίριο του 
Χατζηκυριάκειου Ορφανοτροφείου Θηλέων Πειραιώς αρχικά, και στη συνέχεια μαζί με τον 
περιβάλλοντα χώρο του, έχει χαρακτηριστεί ως έργο τέχνης και ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο 
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και στη συνέχεια από το ΥΠΠΟ σύμφωνα με τα ΦΕΚ 410/27-08-82 και ΦΕΚ 
994/Β/6-12-1991. Το κτίριο υπέστη περιορισμένες ζημιές κατά τον σεισμό του 1981, ενώ κατά το 
σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 δημιουργήθηκαν στο κτίριο πολύ πιο σημαντικές βλάβες, κυρίως 
στα σημεία όπου έγιναν παλαιότερες επεμβάσεις υποστήριξης και αποκατάστασης.   

Σύμφωνα με τα παραπάνω, και με βάσει τις πιστοποιημένες εργασίες του 8ου λογαριασμού (8ος 
2016), το ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου ανέρχεται σε ποσοστό (1.258.470,79/6.164.584,43=) 
20,41% του συνολικού οικονομικού αντικειμένου. 
 

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο ανάδοχος με την από 02/02/2017 αίτησή του, αιτείται παράταση με αναθεώρηση της συνολικής 
προθεσμίας του έργου κατά δύο (2) μήνες για να διευθετηθούν, οι απαιτούμενες ενέργειες για την 
αναθεώρηση της οικοδομικής αδείας του έργου η οποία, ισχυρίζεται ότι απαιτείται  λόγω της 
εγκεκριμένης τροποποίησης της στατικής μελέτης του έργου. 

Στην ίδια αίτηση, ο ανάδοχος ισχυρίζεται ότι η εν λόγω αναθεώρηση της οικοδομικής αδείας οφείλει 
να γίνει από την Δ/νσα υπηρεσία του έργου και δηλώνει ότι επιφυλάσσεται παντός νόμιμου 
δικαιώματος του, όσων πηγάζουν από την από 13.01.2017 αίτησης της εταιρείας του περί 
διάλυσης της σύμβασης και του δικαιώματός του να προσβάλει, ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής, 
την με αρ. πρωτ. 8168/27.01.2017 απόφασή απόρριψης του αιτήματος. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω η υπηρεσία διατυπώνει τις θέσεις της ως ακολούθως: 

Σύμφωνα με το άρθρο 30:Γενικές υποχρεώσεις Αναδόχου της ΕΣΥ, παρ.30.2 ενδεικτικά αναφέρει: 
«… ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς πρόσθετη αμοιβή να προβεί σε όλες τις διοικητικές 
πράξεις και να εκπονήσει όλα τα πρόσθετα στοιχεία που τυχόν απαιτηθούν από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ώστε να εξασφαλίσει όλες τις 
απαιτούμενες άδειες για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου, καθιστάμενος 
ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων που ισχύουν για την 
εκτέλεση των εργασιών» 

και παρακάτω: 

«…Όλες οι δαπάνες για την έκδοση ή αναθεώρηση του συνόλου των αδειών και της 
οικοδομικής άδειας, καθώς επίσης και οι αμοιβές των παραπάνω επιβλεπόντων μηχανικών, 
βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο και περιλαμβάνονται στο κατ’ αποκοπή τίμημα της 
προσφοράς. Με μέριμνα και έξοδα του αναδόχου, θα εκδοθεί και κάθε άλλη άδεια που τυχόν 
απαιτείται.» 

Αρμόδια για να κρίνει την όποια ανάγκη αναθεώρησης, απλής ενημέρωσης ή συμπλήρωσης του 
φακέλου της οικοδομικής αδείας είναι μόνο η αντίστοιχη πολεοδομική υπηρεσία. 

Συνεπώς, οποιαδήποτε διοικητική πράξη προκύψει από την κρίση της πολεοδομικής υπηρεσίας 
είναι σαφώς υποχρέωση του αναδόχου η υλοποίηση της και στην οποία θα προβεί με δικές του 
δαπάνες, καθώς και θα εκπονήσει όλα τα πρόσθετα στοιχεία, που τυχόν θα απαιτηθούν από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να εξασφαλίσει όλες τις 
απαιτούμενες άδειες για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου 

Πέραν των ανωτέρω η υπηρεσία έχει κοινοποιήσει  στον ανάδοχο την υπ΄αρ.13426/19-1-17 
Απόφαση ΔΤΕΠΑ, κατόπιν της από 19/1/17 ταυτάριθμης Εισήγησης του Προϊσταμένου Τμ. ΚΕ-
ΕΠ-Η/ΜΕ, με την οποία εγκρίθηκαν πρόσθετες επείγουσες εργασίες στο έργο και οι οποίες πλέον 
είναι εγκεκριμένες με τον 2ο ΑΠΕ του έργου, που αφορούν:  

α) τις οικοδομικές εργασίες σε υπόγειους χώρους της εγκεκριμένης μελέτης 
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β) κατασκευή ενισχυμένης τσιμεντοκονίας του εσωτερικού αίθριου της εγκεκριμένης μελέτης και  

γ) την κατασκευή σύμμεικτων δαπέδων ισογείου και τμήματος Α΄ ορόφου, σύμφωνα με τη 
στατική μελέτη που συντάχθηκε από τον ανάδοχο και εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή. 

Με το υπ΄αρ.οικ/16646/24-01-2017 έγγραφο Τμ.ΚΕ-ΕΠ-Η/ΜΕ/ΔΤΕΠΑ, δόθηκε εντολή στον 
ανάδοχο για επίσπευση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου στα πλαίσια της ολοκλήρωσης 
τουλάχιστον της αντισεισμικής θωράκισης του κτηρίου και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 13426/19-1-
17 Απόφαση ΔΤΕΠΑ. 

Με το υπ΄αρ.17555/27-1-2017 έγγραφο Τμ.ΚΕ-ΕΠ-Η/ΜΕ/ΔΤΕΠΑ, δόθηκε νέα εντολή στον 
ανάδοχο για την άμεση εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στο σκεπτικό της 
υπ΄αρ.πρωτ.85522/17-5-16 Απόφασης Τμ.Κ.Ε.-Ε.Π.-Η/ΜΕ./ΔΤΕΠΕΠ, καθώς και των εργασιών  
που αναφέρονται στην υπ΄αρ.πρωτ.13426/19-1-17 Απόφαση ΔΤΕΠΑ.  

Στις ανωτέρω εντολές ο ανάδοχος μέχρι σήμερα δεν έχει ανταποκριθεί. 

Σε συνέχεια του αιτήματος του αναδόχου και των ανωτέρω εκτεθέντων η υπηρεσία εισηγείται 
παράταση για διάστημα δύο (2) μηνών, δηλαδή έως 07/4/2017 για να ολοκληρωθούν οι 
απαραίτητες συμβατικές εργασίες για την ασφαλή στατική «θωράκιση» του κτηρίου, για λόγους 
δημοσίου συμφέροντος και να ολοκληρωθεί από τον ανάδοχο η διαδικασία αναθεώρησης ή 
ενημέρωσης της οικοδομικής αδείας. 

 
Δ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ  

Επειδή: 

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί κατασκευής Δημοσίων Έργων και ειδικότερα το άρθρο 48 
του Ν.3669/08 (ΚΔΕ). 

2. Η μέχρι σήμερα καθυστέρηση των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική 
υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου. 

3. Ο ανάδοχος υπέβαλε αίτημα παράτασης εργασιών κατά δύο (2) μήνες σύμφωνα με το 
σκεπτικό του αιτήματός του, δηλαδή μέχρι την 07/4/2017 

4. Το χρονικό διάστημα των δύο (2) μηνών κρίνεται εύλογο για: 

α) την εκτέλεση των εργασιών του κτηρίου, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες και επείγουσες 
όπως έχουν εγκριθεί με το 2ο ΑΠΕ και  

β) για την ολοκλήρωση από τον ανάδοχο της διαδικασίας ενημέρωσης του φακέλου ή 
αναθεώρησης της οικοδομικής άδειας και όποιας άλλης απορρέουσας διοικητικής πράξης 
απαιτηθεί. 

5. Χρειάζονται τουλάχιστον δύο (2) μήνες για την ολοκλήρωση της στατικής ενίσχυσης του 
κτηρίου. 

6. Υπάρχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος για την ολοκλήρωση τουλάχιστον της στατικής 
ενίσχυσης του κτηρίου.  

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 
 

Την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ 

ΘΗΛΕΩΝ Ι. ΚΑΙ Μ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)», αναδόχου εταιρείας ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., μέχρι 07/04/2017, δηλαδή κατά δύο (2) 

μήνες, για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό. 

 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 
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την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ 
Ι. ΚΑΙ Μ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)», 
αναδόχου εταιρείας ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., μέχρι 07/04/2017, δηλαδή κατά δύο (2) μήνες, για τους 
λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό. 
Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση 
αποζημίωσης πέραν της νόμιμης αναθεώρησης. 
 

 Το τακτικό μέλος κ. Μοίρας Ιωάννης υπερψηφίζει την απόφαση με την παρατήρηση ότι 
«έχει ζητηθεί σχετικό υπόμνημα από την Υπηρεσία για τυχόν δικές της ευθύνες»  

 
 

       Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 

       
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Τζίβα Αιμιλία 
Μπαλάφας Γεώργιος  
Δημάκος Δημήτρης 
Σαπουνά Αγγελική  
Αλεξίου Αθανάσιος  
Μοίρας Ιωάννης 
Μεθυμάκη Άννα 
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