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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ   

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ                  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  
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Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10  

Τ.Κ: 18450 Νίκαια  

Τηλ.: 213-2075320,329 

Fax: 213-2075328 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

  Συνεδρίαση  33
η
 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη 33η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 29
η
 

του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00 π.μ σύμφωνα με τις σχετικές 

διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, (Φ.Ε.Κ. Α’ 87/7-6-2010) για τη συζήτηση και λήψη 

αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, χωρίς την παρουσία κοινού, σύμφωνα 

με την υπ’ Αρ. Πρωτ.: 60249/22-09-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τον περιορισμό 

της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού και την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του 

κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων . 

 

                      

Σε πιθανή απουσία σας, παρακαλούμε ειδοποιήστε το αναπληρωματικό σας μέλος. 

 

Οι εισηγήσεις των θεμάτων της συνεδρίασης θα σταλούν σε όλα τα τακτικά μέλη μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.nikaia-rentis.gov.gr) 

 

 

  

 Ακριβές Αντίγραφο 

              Ο Προϊστάμενος 

 

         Σπεντζούρης Κων/νος                                                 Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

                                                                                                             ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                        
                                                                                                                                                                           
 

    

                                                                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Σ.  ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ                                                                                        
  
 

Συνημμένα:  
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης          
       

Νίκαια – Αγ. Ι. Ρέντη: 25-09-2020 

Αρ. Πρωτ.: 35562 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ                  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
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& ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10  

Τ.Κ: 18450 Νίκαια  

Τηλ.: 213-2075320,329 

Fax: 213-2075328 
e-mail: oikon.proip@nikaia-rentis.gov.gr 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  33
ης

  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 

 

 

Θέμα 1
ο
 : Απόφαση σχετικά με την έγκριση του υπ’ αρ. πρωτ. 34995/22-09-2020 Πρακτικού της 

Επιτροπής Αξιολόγησης Πρόχειρων –Δημοσίων και Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών, που αφορά στην 

εκ νέου προσωρινή κατακύρωση του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια Τροφίμων (παντοπωλείο, κρεοπωλείο, κατεψυγμένα, οπωροπωλείο), καφέ αφεψημάτων 

και αναψυκτικών – ποτών για ένα (1) έτος, για την κατηγορία 1 (Α-Β) «Τρόφιμα», κατηγορία 2 

«Κρεοπωλείο», Κατηγορία 3 «Κατεψυγμένα», Κατηγορία 4 «Οπωροπωλείο», Κατηγορία 6 

«Καφές/αφεψήματα» και την Κατηγορία 7 (Α-Β) «Αναψυκτικά και ποτά», συνολικής ενδεικτικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης, ποσού ύψους €195.988,81, συν Φ.Π.Α. 13% & 24% ποσού ύψους € 

25.540,92, τελικό σύνολο ποσού ύψους € 221.529,73, σε βάρος των πιστώσεων των 

προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2020 και 2021 του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη. 

 

Θέμα 2
ο  

:
 
Απόφαση σχετικά με την κατάρτιση των όρων διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Δημόσιου 

ανοικτού διαγωνισμού του έργου Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΡΑΜΠΩΝ & ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ & ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ», προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους ποσού 338.870,00€ (συμπ. ΦΠΑ 24%) 

σε βάρος του Κ.Α.64.7311.0002 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για 

το οικονομικό έτος 2020.  

 

Θέμα 3
ο
 : Απόφαση σχετικά με την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ανοικτού μειοδοτικού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ & ΧΏΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ & ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ» 

 

Θέμα 4
ο
 : Απόφαση σχετικά με την έγκριση του 3ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας Ανοικτού 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, σχετικά με τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού   

αναδόχου για το έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟΥ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΛΣΥΛΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-

ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ» 

 

 Θέμα 5
ο
 : Απόφαση σχετικά με την έγκριση του από 08-09-2020 Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής 

Διενέργειας Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σχετικά με τον έλεγχο των 

Οικονομικών Προσφορών και τη συνολική Βαθμολόγησή τους για την ανάδειξη Προσωρινού 

αναδόχου της μελέτης «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 

ΚΙΝΙΚΙΟΥ 14Α ΚΑΙ ΑΓ. Ι. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 3 ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης συνολικού 

ποσού ύψους 196.276,65€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24% ). 

 

mailto:oikon.proip@nikaia-rentis.gov.gr
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Θέμα 6
ο
 : Απόφαση σχετικά με την έγκριση του υπ’ αρ. 33681/14-9-2020 Πρακτικού της Επιτροπής 

για τη Διενέργεια & την Αξιολόγηση των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων σχετικά με 

την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 παρ.2
α
 

της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) για την ανάδειξη αναδόχου με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ», μέσω του 

Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020», για την 

κάλυψη των αναγκών του Δήμου, και ειδικότερα για τις ομάδες Β’ «ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ», και Γ’ 

«ΨΥΓΕΙΟ-ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ», ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους € 24.440,40, 

(συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%) για τις οποίες δεν κατατέθηκε ουδεμία προσφορά στην επαναληπτική 

διαγωνιστική διαδικασία κατόπιν της υπ’ αρ. 194/21-7-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Θέμα 7
ο
 :  Απόφαση σχετικά με την έγκριση Τεχνικών Απαιτήσεων, Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης, 

σύνταξη της προκήρυξης, έγκριση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), 

έγκριση των εντύπων οικονομικών προσφορών του Συνοπτικού Διαγωνισμού,  σχετικά με την 

«Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Μικροαντικειμένων Γραφείου – Σφραγίδες» για την κάλυψη 

των αναγκών του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, με διάρκεια ενός (1) έτους, προϋπολογισθείσας 

δαπάνης ποσού ύψους € 36.253,82 (Tριάντα έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα τριών ευρώ και 

ογδόντα δυο λεπτών)  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% ΜΕΡΙΣΜΕΝΗ σε ποσό ύψους € 99,20 σε 

βάρος του Κ.Α. 10.6612.0001 «Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου», του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2020 και σε ποσό ύψους € 36.154,62 σε 

βάρος των Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2021 και αναλυτικά έως 

εξής: 1) Κ.Α. 10.6612.0001 ποσό € 9.154,62 2) Κ.Α. 20.6612.0001 ποσό € 6.000,00 3) Κ.Α. 

15.6612.0001 ποσό € 15.000,00 και 4) Κ.Α. 30.6612.0001 ποσό € 6.000,00. 

 

Θέμα 8
ο
 : Απόφαση σχετικά με την έγκριση  Τεχνικών Απαιτήσεων, Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης, 

σύνταξη της προκήρυξης, έγκριση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), 

έγκριση των εντύπων οικονομικών προσφορών του Συνοπτικού Διαγωνισμού, σχετικά με την 

«Προμήθεια και τοποθέτηση κρυστάλλων και πολυκαρβονικών φύλλων, για την συντήρηση 

αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου» με διάρκεια υλοποίησης 2 (δύο) μήνες από την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης,  προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους € 4.775,24 

(Τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών)  

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. 

 

Θέμα 9
ο
 :Απόφαση σχετικά με την έγκριση Τεχνικών Απαιτήσεων, Κατάρτιση Όρων, Κατάρτιση 

Όρων Διακήρυξης, σύνταξη της προκήρυξης, έγκριση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 

Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), έγκριση των εντύπων οικονομικών προσφορών του Συνοπτικού Διαγωνισμού,  

σχετικά με την «Προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών για την συντήρηση συστήματος 

κλιματισμού στον Πολυχώρο ¨ΜΑΝΟΣ ΛΟΪΖΟΣ¨» με διάρκεια 50 (πενήντα) ημερολογιακών ημερών,  

προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους € 24.689,64 (Είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων 

ογδόντα εννέα ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών)  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. 

 

Θέμα 10
ο
 : Απόφαση σχετικά με την έγκριση του υπ’ αρ. πρωτ. 34753/21-09-2020 Πρακτικού της 

Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, που 

αφορά στην οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού σχετικά με: α) 

την Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης» 

για 1 (ένα) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους € 39.804,00 ( συμπ/νου Φ.Π.Α 24%) ,  β)  

την Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων της Δ/νσης Πρασίνου» για 1 (ένα) έτος,  

προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους € 17.856,00 (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%) και γ) την Γ΄ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων της Δ/νσης Διοίκησης» για 1 (ένα) έτος, 

προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους € 4.185,00 (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%). 

 

 

http://www.nikaia-rentis.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1279:2011-11-29-08-28-27&catid=54:title&Itemid=119
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Θέμα 11 
ο
 :Απόφαση σχετικά με την αποδοχή του από 16

ης
-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής 

Διενέργειας Δημοπρασιών για την κατακύρωση του αποτελέσματος του φανερού προφορικού 

διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου εντός του Γηπέδου «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ» επί της 

οδού Κυρά της Ρω αρ. 2 , στην περιοχή της Νίκαιας, του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη. 

 

Θέμα 12
ο
 : Απόφαση σχετικά με την αποδοχή του από 22

ης
-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής 

Αξιολόγησης Καταλληλότητας Ακινήτων που αφορά στην επανάληψη της Δημοπρασίας για τη 

μίσθωση ακινήτου, για τη στέγαση του Ζ’ ΚΑΠΗ στη Δημοτική Ενότητας Νίκαιας, του Δήμου 

Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη. 

 

Θέμα 13
ο
 : Απόφαση σχετικά με την παροχή εξουσιοδότησης στους Νομικούς Συμβούλους που 

υπηρετούν με σχέση έμμισθης εντολής στο Δήμο μας 1) Καραφέρη Μαρία ( Α.Μ. Δ.Σ.Π. 2979 ) και 

2) Κλαπαδάκη Μιλτιάδη – Παναγιώτη ( Α.Μ.Δ.Σ.Π. 4081 ) προκειμένου έκαστος ή από κοινού να 

παρασταθούν ενώπιον του Δ΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου κατά τη συζήτηση  της αίτησης 

αναίρεσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΒΕ» για την αναίρεση της 

υπ’ αρ. 183/2017 απόφασης του Μονoμελούς Εφετείου Πειραιώς, την 16
η
-10-2020 και σε κάθε άλλη 

συζήτηση ύστερα από τυχόν αναβολή,  επανασυζήτηση  ή ματαίωση. 

 

Θέμα 14
ο
 : Απόφαση σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρ. Α 1901/2020 

απόφασης του  Δ/κου Πρωτοδικείου Πειραιώς επί της προσφυγής της «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  ». 

 
Θέμα 15

ο
 : Απόφαση σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρ. Α 1902/2020 

απόφασης του  Δ/κου Πρωτοδικείου Πειραιώς επί της προσφυγής της «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  ». 

 

Θέμα 16
ο
 :  Απόφαση σχετικά με την απόδοση του υπ’ αρ. 3038/24-12-2019 Χρηματικού Εντάλματος 

Προπληρωμής, συνολικού ποσού ύψους 942,00€, για την πληρωμή συμπληρωματικών Τελών 

κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη οικονομικού έτους 2020 για  

(νεοαποκτηθέν όχημα με αρ. πλαισίου AHTCS12G907505441 μάρκας TOYOTA HILUX και δίκυκλου 

με αρ. κυκλοφορίας ΥΝΜ 372 μάρκας PIAGGIO με επανακυκλοφορία του, του οποίου είχαν 

κατατεθεί πινακίδες λόγω μακροχρονίου βλάβης) και την απαλλαγή του υπολόγου μόνιμου 

υπαλλήλου του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη κ. Ροζή Παναγιώτη κλάδου (ΔΕ Διοικητικού) από το 

ανωτέρω Χρηματικό Ένταλμα. 

 

Θέμα 17
ο
 : Απόφαση σχετικά με την έγκριση της μείωσης κατά 50% των τελών κατάληψης 

κοινόχρηστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα, βάσει του άρθρου 65 παρ. 3 του ν. 4688 (ΦΕΚ  

101/Α΄/24-5-2020).    

 

  Θέμα 18
ο
 : Απόφαση σχετικά με την έγκριση Τεχνικών Απαιτήσεων, Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης, 

σύνταξη της προκήρυξης, έγκριση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), 

έγκριση των εντύπων οικονομικών προσφορών του Συνοπτικού Διαγωνισμού, σχετικά με την 

«Προμήθεια καρεκλών επισκέπτη για την κάλυψη των αναγκών του Α΄ ΚΑΠΗ», της Δ/νσης 

Παιδείας Βιβλιοθηκών & Κοινωνικών Υπηρεσιών με διάρκεια υλοποίησης 1 (ένα) μήνα από την 

υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους € 2.600,28 (Δύο χιλιάδων 

εξακοσίων Ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών)  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 
1. ΔΗΜΑΡΧΟΣ  - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

3. Δ/ΝΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

4. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (για την παραχώρηση της αίθουσας) 
5. ΤΟΥΝΤΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ - ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για 

τη ΝΙΚΑΙΑ και τον ΡΕΝΤΗ» 

6. ΚΑΤΗΦΕΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ– ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ – 

ΑΓΙΟΥ Ι. ΡΕΝΤΗ» 
7. ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ 

– ΡΕΝΤΗ – ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ» 

8. ΘΩΪΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΙΑ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ » 

9. ΛΕΓΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

10. ΒΑΚΑΛΑΚΗΣ  ΗΛΙΑΣ 

11. ΑΝΝΙΝΟΣ  ΝΙΚΌΛΑΟΣ  
12. ΜΠΙΧΤΑΣ  ΠΑΥΛΟΣ 

13. ΒΟΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

14. ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
15. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

 

 

 

 


