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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  

∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                               Από τα πρακτικά 14ης/31-10-2017  

                 συνεδρίασης του ∆.Σ.  

                                      του Οργανισµού Πολιτισµού, Άθλησης   
                                     και Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας 

 

Π Ρ Α Ξ Η  µε αριθ.  90 

 

του ∆ιοικ. Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Ν, της µε αρ. 14 από 31/10/2017 συνεδρίασης αυτού, που έγινε µε 
την υπ΄ αριθµ. 14/2684/27-10-2017 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο 

συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 104/27-03-2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου 

Νέας Ιωνίας. 
 

ΓΙΑ 

«Εισήγηση έγκρισης του Πρακτικού επιλογής της τριµελούς επιτροπής για την πρόσληψη των 

(3) τριών ατόµων µε σύµβαση µίσθωσης έργου µέχρι 1 έτους για τη στελέχωση των 

καλλιτεχνικών τµηµάτων και την κάλυψη των αναγκών του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας.» 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ 

 

                                                                       ΜΕΛΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ,  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ             

 

∆εν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµα, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά 

επίδοσης o κ. ΗΛΙΑΣ ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΤΑΚΗΣ), η κ. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΖΑΚΟΥ (τακτικό µέλος και η αναπληρώτριά της κ. ΟΛΓΑ ΑΚΙΑΝΙ∆ΟΥ), η κ. ΠΟΛΥΞΕΝΗ 

ΚΑΚΚΟΥ (τακτικό µέλος και η αναπληρώτριά της κ. ΝΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ), ο κ. ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ 

(τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΥΡΙΚΗΣ), ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΟΥΣΚΑΣ (τακτικό 

µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑΣ), και ο κ. ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΚΟΥΝΑ∆ΗΣ 

(τακτικό µέλος και η αναπληρώτριά του κ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΑ) 

 

Αφού υπήρξε νόµιµη απαρτία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ. 96 του Ν. 3463/2006 σε συνδυασµό µε 
τις διατάξεις των άρθρων 234 & 240 του ιδίου Νόµου, κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης του ∆ιοικ. 

Συµβουλίου από τον Πρόεδρο του Οργανισµού Πολιτισµού, Άθλησης και Νεολαίας κ. Σπύρο Αµανατίδη. 
 
Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε την  υπ΄ αρ. πρωτ. 2668/25-10-2017 

εισήγηση µε θέµα: «Εισήγηση έγκρισης του Πρακτικού επιλογής της τριµελούς επιτροπής για την 

πρόσληψη των (3) τριών ατόµων µε σύµβαση µίσθωσης έργου µέχρι 1 έτους για τη στελέχωση 

των καλλιτεχνικών τµηµάτων και την κάλυψη των αναγκών του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας», η 

οποία έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
          
     «Με την 72/01-08-2017 Απόφαση ∆.Σ. του ΟΠΑΝ ∆ήµου Ν. Ιωνίας, συγκροτήθηκε τριµελής επιτροπή 

αποτελούµενη από τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη του ∆.Σ. του Ο.Π.Α.Ν. προκειµένου να αξιολογήσει τις 
αιτήσεις πρόσληψης συνολικά (3) τριών ατόµων που θα συνάψουν συµβάσεις µίσθωσης Έργου µέχρι ενός (1) 

έτους, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες για στελέχωση των καλλιτεχνικών τµηµάτων του ΟΠΑΝ. 

     Σήµερα η παραπάνω επιτροπή αποτελούµενη από τους α) Καρυπίδη Γεώργιο, τακτικό µέλος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Ν β) Οικονοµίδη Ιωάννη, τακτικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 

Ο.Π.Α.Ν., γ) Γεωργούδη ∆ηµήτριο, τακτικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Ν., σας εισηγούµεθα 

το υπ’ αριθµ. 2579/11-10-2017 πρακτικό Επιλογής  αξιολόγησης των αιτήσεων των (3) τριών ατόµων  για τη 

στελέχωση των καλλιτεχνικών τµηµάτων του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας προς έγκρισή σας ως εξής :  
                                                                                                                                                  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

Σήµερα   09/10/2017 και ώρα 15:00 µµ. συνήλθε στον  ΟΠΑΝ ∆ήµου Ν. Ιωνίας (Λ. Ηρακλείου 

264) η ορισθείσα µε την 72/2017 Απόφαση ∆.Σ. του ΟΠΑΝ ∆ήµου Ν. Ιωνίας, επιτροπή 

αξιολόγησης αιτήσεων ενδιαφεροµένων για σύναψη Σύµβαση Μίσθωσης Έργου  επί ωροµισθία, 

έναντι αντιτίµου , για χρονική περίοδο έως 1 έτος, συνολικά τριών  (3) ατόµων καλλιτεχνικού 

ΑΔΑ: 7ΔΑ8ΟΛ04-6ΛΚ



 

 

προσωπικού µε αντικείµενο την εκτέλεση του έργου: «Οργάνωση  των πολιτιστικών- 
καλλιτεχνικών τµηµάτων για την κάλυψη αναγκών του ΟΠΑΝ ∆ήµου Ν. Ιωνίας που εδρεύει στο 

∆ήµο Ν. Ιωνίας του Νοµού Αττικής, προκειµένου να επιλέξει υποψηφίους για τη στελέχωση και 
λειτουργία του Ωδείου, αποτελούµενη από την τριµελή Επιτροπή: 

1. Καρυπίδης Γεώργιος τακτικό µέλος του ∆.Σ του Ο.Π.Α.Ν. 

2. Οικονοµίδης Ιωάννης, τακτικό µέλος του ∆.Σ του Ο.Π.Α.Ν. 

3. Γεωργούδης ∆ηµήτριος , τακτικό µέλος του ∆.Σ του Ο.Π.Α.Ν  

       

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : 
 

1. Την πράξη 31/5-7-2011 του ∆.Σ του ΟΠΑΝ ∆ήµου Ν. Ιωνίας «Έγκριση δηµιουργίας ∆ηµοτικού Ωδείου 

Νέας Ιωνίας» 
2. Την πράξη 16/2017 του ∆.Σ του ΟΠΑΝ ∆ήµου Ν.Ιωνίας περί Έγκρισης πρόσληψης έξι (6)  

συµβάσεων µίσθωσης έργου µε αντίτιµο για τη περίοδο 2017-2018. 

3. Το ΑΠ. 21204/7678/20/04/2017,  έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής περί 
συναίνεσης για την πραγµατοποίηση των ανωτέρω προσλήψεων. 

4. Την υπ΄αριθµ. οικ. 22230/30-06-2017  Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης µε την οποία εγκρίθηκε στο Νοµικό µας Πρόσωπο η πρόσληψη έξι (6) ατόµων  

Καλλιτεχνικού προσωπικού για χρονικό διάστηµα µέχρι ένα  (1) έτος . 
5. Την πράξη  72/2017 του ∆.Σ του ΟΠΑΝ ∆ήµου Ν. Ιωνίας περί συγκρότησης τριµελούς Επιτροπής 

επιλογής καλλιτεχνικού προσωπικού .                  

6. Την 357 απόφαση ∆ηµάρχου µε αρ.πρωτ.27829/27-7-2011 «Χορήγηση αδείας Ίδρυσης και 
λειτουργίας του Ωδείου ∆ήµου Νέας Ιωνίας» 

7. Το ΦΕΚ.1902 τευχ. Β. 30-08-2011 «Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Ωδείου ∆ήµου 

Νέας Ιωνίας» 
8. Την πράξη 70/01-08-2017 του ∆.Σ του ΟΠΑΝ ∆ήµου Ν. Ιωνίας περί Έγκρισης πρόσληψης και 

καθορισµού ειδικοτήτων, Καλλιτεχνικού προσωπικού (Τµήµα ∆ηµοτικού Ωδείου) για την περίοδο 

2017-2018 µε σύµβαση µίσθωσης έργου έναντι αντιτίµου. 

9. Το γεγονός ότι εµπρόθεσµα κατατέθηκαν οι παραπάνω αιτήσεις όπως µας παραδόθηκαν 

10. Την προσωπική εκτίµηση των µελών της και τη σύµφωνη γνώµη του καλλιτεχνικού διευθυντή 
 
 

ΚΑΤΑΤΑΣΣΕΙ 
 

Τους παρακάτω αναφερόµενους ανά ειδικότητα : 

 

1.  Ειδικότητα ∆ιευθυντή Χορωδίας (1 άτοµο) ΚΩ∆. 100 

   

• ΚΑΛΑΒΑΖΗ-ΚΑΡΑΒΟΥΖΗ ΕΛΕΝΗ    ΚΥΡΙΑ-ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 
 

2.  Ειδικότητα ∆ιευθυντή Παραδοσιακής Χορωδίας  (1  άτοµο) ΚΩ∆. 101 
 

• ΣΑΡΑΝΤΙ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ             ΚΥΡΙΑ-ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

• ΤΣΙΚΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                 

• ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

• ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ                                      
                        
 
                        

3.  Καθηγητή Μουσικής – Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής κατηγορίας ΠΕ (1 άτοµο) ΚΩ∆. 102 
 

• ΣΤΟΥΠΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ            ΚΥΡΙΑ- ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

• ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

• ΦΙΣΤΟΥΡΗΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 

• ΣΙΜΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 
 

                

                                                                                       Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

                                                                                      Καρυπίδης Γεώργιος 
                                                                                      Οικονοµίδης Ιωάννης 
                                                                                      Γεωργούδης ∆ηµήτριος 

 

     Με βάσει τα παραπάνω θα πρέπει το ∆.Σ. να αποφασίσει:  

      Για την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής το οποίο έλαβε αριθµ. Πρωτ. 2579/11-10-2017 της επιτροπής 
αξιολόγησης αιτήσεων ενδιαφεροµένων για σύναψη σύµβασης Μίσθωσης Έργου για χρονικό διάστηµα µέχρι 
ενός (1) έτους, µε συνολικά (3) τρία άτοµα, σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση της Επιτροπής»  

 

ΑΔΑ: 7ΔΑ8ΟΛ04-6ΛΚ



 

 

Ακολούθως διεξάγονται συζητήσεις, εκφράζονται διάφορες απόψεις και ο Πρόεδρος δίνει τις 
απαραίτητες εξηγήσεις,  όπως αυτές καταγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

 
 
Τέλος  ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. 

 
 
 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

• αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές 
• αφού έλαβε υπ’ όψιν του : 

1. την  υπ΄ αρ. πρωτ. 2668/25-10-2017 εισήγηση, 

2. το υπ’ αριθµ. 2579/11-10-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων ενδιαφεροµένων 

για σύναψη σύµβασης Μίσθωσης Έργου. 

3. την υπ’ αριθµ. 70/2017 Απόφαση ∆.Σ. του ΟΠΑΝ «Έγκριση σύναψης συµβάσεων µίσθωσης έργου 

του Οργανισµού Πολιτισµού Άθλησης και Νεολαίας ∆ήµου Νέας για τη περίοδο 2017-2018 και 
καθορισµός των ειδικοτήτων και της διάρκειάς τους». 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Επί των -09- παρόντων και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας  

 

Την έγκριση του υπ’ αριθµ. 2579/11-10-2017 Πρακτικού Επιλογής για την πρόσληψη συνολικά 

(3) τριών ατόµων που θα συνάψουν συµβάσεις µίσθωσης Έργου µέχρι ενός (1) έτους, 

προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες για στελέχωση των καλλιτεχνικών τµηµάτων του ΟΠΑΝ 

για το έτος 2017-2018, το οποίο έχει αναλυτικά ως εξής: 
                                                                                                           

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

Σήµερα   09/10/2017 και ώρα 15:00 µµ. συνήλθε στον  ΟΠΑΝ ∆ήµου Ν. Ιωνίας (Λ. Ηρακλείου 

264) η ορισθείσα µε την 72/2017 Απόφαση ∆.Σ. του ΟΠΑΝ ∆ήµου Ν. Ιωνίας, επιτροπή 

αξιολόγησης αιτήσεων ενδιαφεροµένων για σύναψη Σύµβαση Μίσθωσης Έργου  επί ωροµισθία, 

έναντι αντιτίµου , για χρονική περίοδο έως 1 έτος, συνολικά τριών  (3) ατόµων καλλιτεχνικού 

προσωπικού µε αντικείµενο την εκτέλεση του έργου: «Οργάνωση  των πολιτιστικών- 

καλλιτεχνικών τµηµάτων για την κάλυψη αναγκών του ΟΠΑΝ ∆ήµου Ν. Ιωνίας που εδρεύει στο 

∆ήµο Ν. Ιωνίας του Νοµού Αττικής, προκειµένου να επιλέξει υποψηφίους για τη στελέχωση και 
λειτουργία του Ωδείου, αποτελούµενη από την τριµελή Επιτροπή: 

1. Καρυπίδης Γεώργιος τακτικό µέλος του ∆.Σ του Ο.Π.Α.Ν. 

2. Οικονοµίδης Ιωάννης, τακτικό µέλος του ∆.Σ του Ο.Π.Α.Ν. 

3. Γεωργούδης ∆ηµήτριος , τακτικό µέλος του ∆.Σ του Ο.Π.Α.Ν  

       

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : 
 

1. Την πράξη 31/5-7-2011 του ∆.Σ του ΟΠΑΝ ∆ήµου Ν. Ιωνίας «Έγκριση δηµιουργίας ∆ηµοτικού 

Ωδείου Νέας Ιωνίας» 
2. Την πράξη 16/2017 του ∆.Σ του ΟΠΑΝ ∆ήµου Ν.Ιωνίας περί Έγκρισης πρόσληψης έξι (6)  

συµβάσεων µίσθωσης έργου µε αντίτιµο για τη περίοδο 2017-2018. 

3. Το ΑΠ. 21204/7678/20/04/2017,  έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής περί 
συναίνεσης για την πραγµατοποίηση των ανωτέρω προσλήψεων. 

4. Την υπ΄αριθµ. οικ. 22230/30-06-2017  Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης µε την οποία εγκρίθηκε στο Νοµικό µας Πρόσωπο η πρόσληψη έξι (6) ατόµων  

Καλλιτεχνικού προσωπικού για χρονικό διάστηµα µέχρι ένα  (1) έτος . 
5. Την πράξη  72/2017 του ∆.Σ του ΟΠΑΝ ∆ήµου Ν. Ιωνίας περί συγκρότησης τριµελούς Επιτροπής 

επιλογής καλλιτεχνικού προσωπικού .                  

6. Την 357 απόφαση ∆ηµάρχου µε αρ.πρωτ.27829/27-7-2011 «Χορήγηση αδείας Ίδρυσης και 
λειτουργίας του Ωδείου ∆ήµου Νέας Ιωνίας» 

7. Το ΦΕΚ.1902 τευχ. Β. 30-08-2011 «Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Ωδείου ∆ήµου 

Νέας Ιωνίας» 
8. Την πράξη 70/01-08-2017 του ∆.Σ του ΟΠΑΝ ∆ήµου Ν. Ιωνίας περί Έγκρισης πρόσληψης και 

καθορισµού ειδικοτήτων, Καλλιτεχνικού προσωπικού (Τµήµα ∆ηµοτικού Ωδείου) για την περίοδο 

2017-2018 µε σύµβαση µίσθωσης έργου έναντι αντιτίµου. 

9. Το γεγονός ότι εµπρόθεσµα κατατέθηκαν οι παραπάνω αιτήσεις όπως µας παραδόθηκαν 

10. Την προσωπική εκτίµηση των µελών της και τη σύµφωνη γνώµη του καλλιτεχνικού διευθυντή 
 
 

 

ΚΑΤΑΤΑΣΣΕΙ 
 

Τους παρακάτω αναφερόµενους ανά ειδικότητα : 

ΑΔΑ: 7ΔΑ8ΟΛ04-6ΛΚ



 

 

 

1.  Ειδικότητα ∆ιευθυντή Χορωδίας (1 άτοµο) ΚΩ∆. 100 
   

• ΚΑΛΑΒΑΖΗ-ΚΑΡΑΒΟΥΖΗ ΕΛΕΝΗ    ΚΥΡΙΑ-ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 
 

2.  Ειδικότητα ∆ιευθυντή Παραδοσιακής Χορωδίας  (1  άτοµο) ΚΩ∆. 101 
 

• ΣΑΡΑΝΤΙ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ             ΚΥΡΙΑ-ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

• ΤΣΙΚΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                 

• ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

• ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ                                      
                        
 
                        

3.  Καθηγητή Μουσικής – Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής κατηγορίας ΠΕ (1 άτοµο) ΚΩ∆. 102 
 

• ΣΤΟΥΠΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ            ΚΥΡΙΑ- ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

• ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

• ΦΙΣΤΟΥΡΗΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 

• ΣΙΜΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 
 

                

                                                                                       Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

                                                                                      Καρυπίδης Γεώργιος 

                                                                                      Οικονοµίδης Ιωάννης 

                                                           Γεωργούδης ∆ηµήτριος 

 

 

 

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια µέρα. 

 

          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.                                                                 ΤΑ  ΜΕΛΗ 

         
 

 
         Σπύρος Αµανατίδης 

     ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
 
 
Ακριβές  αντίγραφο από τα πρακτικά 

        Νέα Ιωνία, αυθηµερόν 

         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
    

        Σπύρος Αµανατίδης 

   ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

1. Γεώργιος Καρυπίδης 

2. ∆ηµήτριος Γεωργούδης 

3. Ευάγγελος Καρεντζόπουλος 

4. Κωνσταντίνος Τσαγκαράκης 

5. Κωνσταντίνος Ρίζος 

6. Σωτήρης Σκευοφύλακας 

7. Ιωάννης Οικονοµίδης 

8. Στυλιανή Αδαµοπούλου 

ΑΔΑ: 7ΔΑ8ΟΛ04-6ΛΚ
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