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                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληρ.        : Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.          :  213-2049028-029 
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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 6/2012 Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 32/2012                                  
 
                                                                                             
                                                                           Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Έγκριση Πρακτικού (4) για την ανάθεση του 
έργου “ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 2ου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ” (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)». 
 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών)σήµερα στις 28 του µήνα Φεβρουαρίου του έτους 
2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 
2041/5/23-2-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Χαράλαµπου 
Μπόβου, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και δηµοσιεύθηκε 
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού υπαλλήλου του ∆ήµου 
κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό ∆΄. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) Μπόβος Χαράλαµπος, Πρόεδρος  2) Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος 
Χαράλαµπος, Αντιπρόεδρος. 3) Καραβίας Γεώργιος 4) Μαυράκη-Φίλου 
Παρασκευή 5) Νικολόπουλος Φώτιος 6) Σιµιγδαλά Ειρήνη και 7) Κόντος 
Σταύρος, µέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  

1) Παπαλουκά Ευτυχία                   2) Βαλασσάς Βεργής 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν.  
 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 1ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής:  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 1644/14-2-2012 εισήγηση της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών επί του θέµατος : 
 

Θέµα : Έγκριση του Πρακτικού (4) για την ανάθεση του έργου : «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 
ΚΤΙΡΙΟΥ 2ου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ» 

  

Σχετ. : Το υπ’ αριθµ. 1427/06-02-2012 Πρακτικό (4) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

 
 Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα το υπ’ αριθµ. 1427/06-02-2012 Πρακτικό (4) της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του πιο πάνω έργου και παρακαλούµε, σε πρώτη προσεχή 
συνεδρίαση εισάγετε το θέµα για λήψη σχετικής απόφασης έγκρισης του Πρακτικού 
(4) και ανάθεσης της σύµβασης για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 
2ΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ» στην εταιρεία «ΑΤΤΙΚΗ ∆ΙΟ∆ΟΣ Α.Τ.Ε.», η οποία κηρύσσεται 
προσωρινός µειοδότης, διότι έχει το µικρότερο άθροισµα της ανηγµένης προσφοράς 
Πα (σύστηµα προσφοράς ‘µελέτη – κατασκευή’) σύµφωνα µε το άρθρο 24 παρ. 4 της 
διακήρυξης.  
Επίσης σας ενηµερώνουµε ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά του Πρακτικού (4).  
 
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
 

Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 
µελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 6/2012 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, µελέτησε όλα τα 
έγγραφα και τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, έλαβε τη διαβεβαίωση της 
παρισταµένης υπαλλήλου της Τ.Υ. και Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
κ. Ε.Σγουράκη ότι τηρήθηκαν όλες οι νόµιµες διαδικασίες, το γεγονός ότι η 
παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για έλεγχο νοµιµότητας στον Γεν. 
Γραµµατέα Αποκ/νης ∆ιοίκησης Αττικής και προκειµένου να αποτραπεί ο 
κίνδυνος απένταξης του έργου, είδε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του 
Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), το άρθρο 24 παρ. 4 της διακήρυξης του έργου 
και  
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α) Το Ν.3263/2004 β) Το Ν.1418/84 γ)Το Π.∆. 609/85 και δ)Το Ν.3463/2006 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά πλειοψηφία 

 
1)  Την έγκριση του υπ.αριθµ. 1427/6-2-2012 Πρακτικού (4) Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού του έργου : «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 2ΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ», το 
οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. 
 

2) Την ανάθεση της σύµβασης για την εκτέλεση του έργου : «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 
ΚΤΙΡΙΟΥ 2ΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ» στην εταιρεία «ΑΤΤΙΚΗ ∆ΙΟ∆ΟΣ Α.Τ.Ε.», η 
οποία κηρύσσεται προσωρινός Μειοδότης, διότι έχει το µικρότερο άθροισµα 
της ανηγµένης προσφοράς Πα (σύστηµα προσφοράς ‘µελέτη – κατασκευή’), 
σύµφωνα µε το άρθρο 24 παρ. 4 της σχετικής διακήρυξης.  
 

 
Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκαν ο κ. Χ.Τοµπούλογλου-
Λεωνιδόπουλος, ο οποίος µειοψήφησε, καταθέτοντας παράλληλα και 
αναλυτικό υπόµνηµα µε τις θέσεις του που επισυνάπτεται στην παρούσα, και 
ο κ. Σ.Κόντος, ο οποίος απείχε από την ψηφοφορία. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  32/2012 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  
 

                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 
(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 

             Αβραµίκου Αναστασία 
 
             Εσωτερική ∆ιανοµή : 1. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
                                                  2.  Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών 
                                                  3.  Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 

 
Συνηµµένα : 1. Το υπ' αριθµ. 1427/6-2-2012 Πρακτικό (4) Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού. 
                          2. Υπόµνηµα µε τις θέσεις του Αντιπροέδρου της Ο.Ε. κ. 

Χαρ.Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλου. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
«Ανέγερση κτιρίου 2ου Παραρτήµατος 
του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής 
∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας » 
Α.Μ. 134/2009 
 

ΝΕΑ  ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑ 06/02/2012 
ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 1427 
 
 
 
 
 

 
Π   Ρ   Α   Κ   Τ   Ι   Κ   Ο   (4)   Σ   Υ   Ν   Ε   ∆   Ρ  Ι   Α   Σ   Η   Σ 

 
 

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ  ∆ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ    

 

ΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 464 & ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  : 
 

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 2ου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ» 

Α.Μ. 134/2009 

 
 

Στην Νέα Χαλκηδόνα την 06/02/2012 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 09.30 π.µ. στα 
γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τ.Υ. επί της οδού Αχαρνών 464 & Αγίων Αναργύρων (2ος 
όροφος), συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η επιτροπή διαγωνισµού που 
συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 180/2010 Α.∆.Ε., κατόπιν προσκλήσεων από την 
Πρόεδρο της Επιτροπής για το άνοιγµα των φακέλων των οικονοµικών προσφορών. 

 
Εκ µέρους της επιτροπής παραβρέθηκαν :  
 
1. ΣΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. (Πρόεδρος)  
2. ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

(αναπληρωµατικό µέλος)  
3. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

(αναπληρωµατικό µέλος) 
4. ΚΙΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.( αναπληρωµατικό µέλος)  
5. ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (µέλος)  
6. ΚΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. (µέλος) 

 
Ο Κος ΦΩΚΙΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ  µέλος δεν 
παρέστη στη συνεδρίαση της Επιτροπής αν και είχε προσκληθεί νοµίµως. Άρα 
υπάρχει απαρτία της Επιτροπής. 
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Β. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αποφάσισε να προβεί στο άνοιγµα των φακέλων 
των οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζοµένων που πέρασαν το τρίτο 
στάδιο του διαγωνισµού παρουσία και εκπροσώπων των διαγωνιζοµένων.  
 
 
Εκ µέρους της ΑΤΤΙΚΗ ∆ΙΟ∆ΟΣ Α.Τ.Ε. παρέστη ο Κα Λογοθέτη Ειρήνη. 

Εκ µέρους της V.R.N. S.A. δεν παρέστη εκπρόσωπος παρότι εκλήθη νοµίµως 
σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. 1166/30-01-2012 έγγραφο. 
 
 

Ακολουθεί ο πίνακας µε τους διαγωνιζόµενους που πέρασαν το τρίτο στάδιο :  
 

Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX 

1. ΑΤΤΙΚΗ ∆ΙΟ∆ΟΣ 
Α.Τ.Ε. 

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 4 – 
Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ  
Τ.Κ.:14564 

210-8003280 210-8003283 

2. V.R.N. S.A. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 29 & 
ΑΝ∆ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 
– ΙΛΙΟΝ Τ.Κ.: 13121 

210-5752749 210-5751196 

 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη το 

υπ’ αριθµ. 1029/26-01-2012 έγγραφο µε το οποίο είχε ζητηθεί από την Πρόεδρο της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού , ύστερα από προφορική υπόµνηση του κου Προέδρου της 
Οικονοµικής Επιτροπής, από τους διαγωνιζόµενους η παράταση ισχύος της 
Οικονοµικής Προσφοράς καθώς και της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής τους στο 
διαγωνισµό, απεφάσισε όπως προβεί στην αποσφράγιση και των δύο Οικονοµικών 
Προσφορών σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν.3669/2008 και τον υπολογισµό 
της βέλτιστης προσφοράς σύµφωνα µε το άρθρο 24 της διακήρυξης. 
Η Πρόεδρος της Επιτροπής ενηµέρωσε τα υπόλοιπα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
ότι παράταση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής και της Οικονοµικής Προσφοράς 
για το διαγωνισµό του έργου προσκόµισε µόνο η διαγωνιζόµενη εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ 
∆ΙΟ∆ΟΣ Α.Τ.Ε. µε το υπ’ αριθµ. 1328/03-02-2012. Επίσης η εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής της διαγωνιζόµενης εταιρείας V.R.N. S.A. είναι σε ισχύ. 

Η Επιτροπή στη συνέχεια αποσφράγισε, αρίθµησε, µονόγραψε όλα τα εσώκλειστα 
έγγραφα  των φακέλων των οικονοµικών προσφορών των ανωτέρω δύο (2) 
διαγωνιζοµένων και ανακοίνωσε τα ποσά των οικονοµικών Προσφορών τα οποία και 
καταχώρησε στον παρακάτω Πίνακα 1. 

 
Πίνακας 1  

 
Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Οικονοµική Προσφορά 

Μελέτη - Κατασκευή 
1. ΑΤΤΙΚΗ ∆ΙΟ∆ΟΣ 

Α.Τ.Ε. 
1.270.000,00 € 

2. V.R.N. S.A. 985.000,00 € 
 
 
Ελέγχθηκε επίσης η πληρότητα των υπογραφών και µονογραφών και τέλος 

ελέγχθηκε η ορθότητα συµπλήρωσης του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς. 
Στους φακέλους των Οικονοµικών Προσφορών των διαγωνιζοµένων βρέθηκαν τα 

εξής: 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) 
ΑΤΤΙΚΗ ∆ΙΟ∆ΟΣ Α.Τ.Ε. 
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• Έντυπο προσφοράς 
• Προϋπολογισµός προσφοράς 
• Τιµολόγιο προσφοράς 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) 
V.R.N. S.A. 

• Έντυπο προσφοράς 
• Προϋπολογισµός προσφοράς 
• Τιµολόγιο προσφοράς 

 
Κατόπιν των ανωτέρω οι Οικονοµικές Προσφορές των διαγωνιζοµένων ΑΤΤΙΚΗ 

∆ΙΟ∆ΟΣ Α.Τ.Ε. και V.R.N. S.A. γίνονται οµόφωνα δεκτές. 
Στην συνέχεια η Επιτροπή,  για την ανάδειξη βέλτιστης προσφοράς για το έργο 

που δηµοπρατείται µε το σύστηµα “µελέτη – κατασκευή’’ προχώρησε στον 
υπολογισµό των ανηγµένων προσφορών κάθε διαγωνιζοµένου ως συνάρτηση της 
οικονοµικής προσφοράς και της συνολικής βαθµολογίας της τεχνικής προσφοράς, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 του Π.∆. 609/85 καθώς και τα άρθρα 4 και 
24 της διακήρυξης δηλαδή: 

 
 
        Πα = Κ *  Π, όπου Κ= (1-ρ) * 100  + ρ 
                                   Β 
 

 
Όπου:    Πα = η ανηγµένη προσφορά. 

        Π  = η οικονοµική προσφορά. 
        Β  = η συνολική βαθµολόγηση που προκύπτει από την αξιολόγηση της 

µελέτης. 
     ρ = το υπόλοιπο τµήµα της Π στο οποίο δεν επιδρά η τεχνική αξιολόγηση, 

(η τιµή του ρ  
              στην παρούσα περίπτωση ορίζεται σε 0,05)  

 
Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Οικονοµική 

Προσφορά Π 
Βαθµολογία  

Β 
Ανηγµένη 
Προσφορά 

Πα 
1. ΑΤΤΙΚΗ ∆ΙΟ∆ΟΣ 

Α.Τ.Ε. 
1.270.000,00 € 95,50 1.326.850,60 

2. V.R.N. S.A. 985.000,00 € 73,00 1.331.099,20 
 

 Μετά την ολοκλήρωση του παραπάνω ελέγχου των οικονοµικών προσφορών για 
το σύνολο των διαγωνιζοµένων που δεν έχουν αποκλεισθεί, προσωρινός µειοδότης 
αναδεικνύεται ο διαγωνιζόµενος µε τη µικρότερη ανηγµένη προσφορά (Πα) σύµφωνα 
µε το άρθρο 24 παρ. 4 της διακήρυξης, δηλαδή η εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ ∆ΙΟ∆ΟΣ Α.Τ.Ε.  

 
 Την ∆ευτέρα 06/02/2012 δακτυλογραφείται το πρακτικό, ελέγχεται η 

ορθότητα της καταγραφής, υπογράφεται από την Πρόεδρο και τα µέλη της 
Επιτροπής και µε ανακοίνωση της Προέδρου θα γνωστοποιηθεί στους 
ενδιαφεροµένους προκειµένου να αρχίσει να µετρά ο χρόνος υποβολής τυχόν 
ενστάσεων .  

 
Το παρόν υπογράφεται από τα µέλη σε πέντε (5) αντίγραφα.    

 
 

Νέα Χαλκηδόνα, 06/02/2012 
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ΤΑ  ΜΕΛΗ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
                                                          
 
1) ΣΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ                            2) ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 
 
 
3) ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ            4) ΚΙΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 
 
5) ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ              6) ΚΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ           
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