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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        15η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                            την 15.04.2020 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 15η Απριλίου 2020, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 26430/10.04.2020 πρόσκληση του 

Δημάρχου ω̋ Προέδρου τη̋ Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα 

μέλη τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ στι̋ 10.04.2020 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με 

την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020) και την υπ’ αριθμ. 429/12.03.2020 Κοινή 

Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών & Επικρατεία̋ (Β’ 850/13.03.2020). 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                  Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ Ο.Ε. 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ          Αντιπρόεδρο̋ τη̋ Ο.Ε. 

2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ    Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε. 

3. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                                 «    « 

4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ                       «    « 

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                                  «    « 

6. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                 «    « 

7. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ     «    « 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                  Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε. 

                 ΑΠΟΦΑΣΗ –107– 

     Ο Δήμαρχο̋ κ. Ζενέτο̋ Νίκο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋, εισάγει για συζήτηση το  

14ο θέμα ημερήσια̋ διάταξη̋, που αφορά την λήψη απόφαση̋ για την έγκριση ή μη του Πρακτικού ΙΙ: 

«Έλεγχο̋ δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου» τη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ 

ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓ. Α1/19».  

Αφού θέτει υπόψιν τη̋ Επιτροπή̋ το υπ’ αριθμ. 26936/14.04.2020 σχετικό έγγραφο τη̋ 

Διεύθυνση̋ Τεχνικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σα̋ διαβιβάζουμε:   

                 1) Το φάκελο διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓ. Α1/19» με όλα τα σχετικά στοιχεία και έγγραφα που 

περιλαμβάνονται σε αυτόν.   

2) Το Πρακτικό ΙΙ  «Έλεγχο̋ Δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη»  του παραπάνω έργου.   

3) Τον φάκελο  των δικαιολογητικών  που υπέβαλε  ο Οικονομικό̋  Φορέα̋  « Τρουλάκη̋  Κων/νο̋» 

 

Σα̋ ενημερώνουμε ότι αφού λάβετε υπόψη : 

Α) Τι̋ εξή̋ διατάξει̋ όπω̋ τροποποιήθηκαν και ισχύουν: 
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(1) Του ΠΔ 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικέ̋ ρυθμίσει̋ σε θέματα 

έργων που εκτελούνται από του̋ Οργανισμού̋ Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋ (Ο.Τ.Α.) και άλλε̋ 

σχετικέ̋ διατάξει̋» (ΦΕΚ 84Α /02-06-87).   

(2) Του Ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση τη̋ Κωδικοποίηση̋ τη̋ νομοθεσία̋ κατασκευή̋ δημοσίων 

έργων» (ΚΔΕ) ( ΦΕΚ 116 Α’/18-6-2008) και συγκεκριμένα των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 

20, των άρθρων 80-110 και τη̋ παραγράφου 1α του άρθρου 176 

(3) Του Ν.3463/06 «Κώδικα̋ Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α /08-06-06). 

(4) Του N.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική τη̋ Αυτοδιοίκηση̋ και τη̋ Αποκεντρωμένη̋ Διοίκηση̋ - 

Πρόγραμμα Καλλικράτη̋» (ΦΕΚ 87Α /7-6-2010). 

(5) Του N.4013/11 «Σύσταση ενιαία̋ Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 

3588/2007 (πτωχευτικό̋ κώδικα̋) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανση̋ και άλλε̋ διατάξει̋» 

(ΦΕΚ 204Α /15-9-2011). 

(6) Τη̋ Κ.Υ.Α. Π1/2380/18.12.2012 «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργία̋ και διαχείριση̋ 

του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξη̋, 

Ανταγωνιστικότητα̋, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ Β 3400/20.12.2012). 

(7) Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση τη̋ διαφάνεια̋ με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλε̋ διατάξει̋» (ΦΕΚ 112Α/13-7-2010). 

(8) Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιε̋ συμβάσει̋ Έργων, Προμηθειών, και Υπηρεσιών (προσαρμογή στι̋ 

οδηγίε̋ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) 

(9) Του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από του̋ διατάκτε̋” ( Α΄ 145) 

(10) Το Ν. 4555/18 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου τη̋ Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋ – Εμβάθυνση 

τη̋ Δημοκρατία̋ – Ενίσχυση τη̋ Συμμετοχή̋- Βελτίωση τη̋ οικονομική̋ και αναπτυξιακή̋ 

λειτουργία̋ των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα Κλεισθένη̋ Ι)» (ΦΕΚ 133Α΄/19-07-2018 ) 

(11) Του Ν. 2690/99 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητική̋ Διαδικασία̋ και άλλε̋ διατάξει̋”,   

(12) Του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) «Αρχέ̋ δημοσιονομική̋ διαχείριση̋ και εποπτεία̋ 

(ενσωμάτωση τη̋ Οδηγία̋ 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλε̋ διατάξει̋». 

(13) Του Ν.4472/17 (ΦΕΚ 74 Α/19-05-2017 – Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ-75 Α/23-5-17 ): 

«Συνταξιοδοτικέ̋ διατάξει̋ Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα 

εφαρμογή̋ των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνική̋ στήριξη̋ και 

εργασιακέ̋ ρυθμίσει̋, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομική̋ Στρατηγική̋ 2018-2021 και λοιπέ̋ 

διατάξει̋» και ιδίω̋ τα άρθρα 118 και 119. 

(14) Τη̋ λοιπή̋ νομοθεσία̋ εκτέλεση̋ έργων.  

 

Β) Τα κάτωθι στοιχεία και έγγραφα που περιλαμβάνονται στον φάκελο διαγωνισμού του έργου: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓ. Α1/19» 

(1) Την με αριθμό ΟΔΟ 02/2019 μελέτη του έργου: «Βελτίωση και άρση επικινδυνότητα̋ του οδικού 

δικτύου του Δήμου Ιλίου ΕΡΓ. Α1/19», που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και 

ΑΔΑ: ΨΩΙΘΩΕΒ-Ο15

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5e97f9c09ca4a642035340c8 στις 16/04/20 11:19



 3 

ο προϋπολογισμό̋ δημοπράτηση̋ ανέρχεται σε 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 

24%,  

(2) Την απόφαση 368/13-11-2018 (ΑΔΑ:Ω7Π6ΩΕΒ-4ΙΥ) του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία 

εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτο̋ 2019,  

(3) Την απόφαση 380/13-11-2018 (ΑΔΑ:6ΓΤ7ΩΕΒ-ΒΗ9) του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία 

εγκρίθηκε ο προϋπολογισμό̋ του Δήμου για το έτο̋ 2019,  

(4) Η διάρκεια του έργου είναι έξι (06) ημερολογιακοί μήνε̋ από την ημερομηνία υπογραφή̋ του 

συμφωνητικού,  

(5) Το υπ ΄αριθμ.πρωτ.  64155/06-12-2019 (ΑΔΑΜ: 19REQ005980120) πρωτογενέ̋ αίτημα προ̋ την 

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου,  

(6) Το υπ ΄αριθμ.πρωτ.  64281/06-12-2019 τεκμηριωμένο αίτημα για την έκδοση Απόφαση̋ 

Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋ προ̋ την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου,  

(7) Την υπ’ αρίθμ. 786 με αρ. πρωτοκ. 64673/09-12-2019 (ΑΔΑ:6ΔΣ6ΩΕΒ-Ξ27) (ΑΔΑΜ: 

20REQ006170228) απόφαση ανάληψη̋ υποχρέωση̋ ποσού ύψου̋ 5.000,00 € του Κ.Α.Ε.: 

30.7333.0030 του προϋπολογισμού του Δήμου έτου̋ 2019, και την πρόβλεψη ποσού 64.400,00 € 

από τον προϋπολογισμό έτου̋ 2020 και την πρόβλεψη ποσού 5.000,00 € από τον προϋπολογισμό 

του Δήμου έτου̋ 2021 στον ίδιο ΚΑ,  

(8) Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 3353/17-01-2020 Διακήρυξη (Αρ. ΑΔΑΜ: 20PROC006171215), την υπ΄ 

αριθμ. πρωτ. 3353/17-01-2020 Προκήρυξη (Αρ. ΑΔΑΜ: 20PROC006170364) και την υπ΄ αριθμ. 

πρωτ. 3353/17-01-2020 Περίληψη Διακήρυξη̋ (ΑΔΑ:9ΞΖΤΩΕΒ-52Χ)  συνοπτικού διαγωνισμού του 

έργου,  

(9) Η δημοπρασία του έργου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου στι̋ 17/01/2020,  

(10) Την απόφαση με αριθμό 005/13-01-2020 τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ (ΑΔΑ: ΩΦΘ0ΩΕΒ-ΔΥ5) με την 

οποία ορίστηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού,  

(11) Το με αριθμό πρωτ. 3597/17-01-2020 έγγραφο του Δήμου Ιλίου προ̋ την ΠΕΔΜΕΔΕ περί ορισμού 

εκπροσώπου εργοληπτικών οργανώσεων.   

(12) Την με αρ. πρωτ. 3669/20-01-2020 Πρόσκληση για συνεδρίαση τη̋ Επιτροπή̋ Διαγωνισμού στι̋ 

28/01/2020,  

(13) Τον διαγωνισμό του έργου που έγινε στι̋ 28/01/2020,  

(14) Το Πρακτικό Ι: «Υποβολή και αξιολόγηση προσφορών» σύμφωνα με το οποίο στον διαγωνισμό 

προσήλθαν και κατέθεσαν δικαιολογητικά συμμετοχή̋ και οικονομικέ̋ προσφορέ̋ τρει̋ (03) 

οικονομικοί φορεί̋, και η Επιτροπή Διαγωνισμού αποφάσισε  ότι στην περαιτέρω διαδικασία του 

διαγωνισμού γίνονται δεκτέ̋ όλε̋ οι υποβαλλόμενε̋ προσφορέ̋. 

(15) Την απόφαση   Ο.Ε. 041/18-02-2020  ( ΑΔΑ : ΩΙ9ΙΩΕΒ-Τ11 )  έγκριση̋ του Πρακτικού Ι  η 

οποία κοινοποιήθηκε στι̋ 21-02-2020 μέσω ηλεκτρονικού μηνύματο̋ σε όλου̋ του̋ 

συμμετέχοντε̋ οικονομικού̋ φορεί̋ και του̋ παρείχε το δικαίωμα υποβολή̋ ένσταση̋ κατά αυτή̋ 

εντό̋ πέντε (05) ημερών από τη̋ κοινοποίησή̋ τη̋. 

(16) Τη με αρ.πρωτ. : 15534/27-02-2020 πρόσκληση στον προσωρινό μειοδότη «Τρουλάκη Κων/νο» 

προκειμένου να υποβάλει εντό̋ δέκα (10)  ημερών τα προβλεπόμενα στι̋ κείμενε̋ διατάξει̋ 

δικαιολογητικά προσωρινού μειοδότη σε σφραγισμένο φάκελο . 
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(17) Τα δικαιολογητικά που από τον προσωρινό  μειοδότη  υπεβλήθησαν με αρ.πρωτ.: 17680/06-03-

2020 αίτηση μέσα  σε σφραγισμένο φάκελο. 

(18) Η Επιτροπή Διαγωνισμού  αφού ήλεγξε  τα υποβληθέντα  δικαιολογητικά και αποδεικτικά έγγραφα 

νομιμοποίηση̋  του προσωρινού μειοδότη  - οικονομικού φορέα, συνέταξε το Πρακτικό ΙΙ με το 

οποίο διαπιστώθηκε ότι :     

ι)     τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνη̋ Δήλωση̋ (ΤΕΥΔ) είναι 

αληθή, 

ιι)  υπεβλήθησαν στον προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα  ή  

αντίγραφα των     παραπάνω δικαιολογητικών , και  

ιιι) από τα δικαιολογητικά  που προσκομίστηκαν  νομίμω̋ και εμπροθέσμω̋ αποδεικνύονται οι όροι 

και οι προϋποθέσει̋ συμμετοχή̋  σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 τη̋ οικεία̋ διακήρυξη̋.   

Παρακαλούμε   όπω̋ αποφασίσετε : 

1. Για την έγκριση ή μη του Πρακτικού ΙΙ «Ελέγχου Δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη»  και την 

κατακύρωση ή μη τη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓ. Α1/19» στον 

οικονομικό φορέα  με την επωνυμία «ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» , με έδρα στην 

Πετρούπολη , οδο̋ Κλεισούρα̋ αρ. 95, με ΑΦΜ : 044849515 ,  1ο̋ σε σειρά μειοδοσία̋ , ο οποίο̋ 

προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμή̋ με έκπτωση 

7,02% ω̋ εξή̋ : 

  

Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά την προσφορά   ΣΠ1 39.608,00€ 

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% x ΣΠ1 7.129,44  € 

Σύνολο κατά την προσφορά ΣΔΕ1 46.737,44  € 

Απρόβλεπτα 15% x ΣΔΕ1 7.010,62  € 

Σύνολο κατά την προσφορά Π1 53.748,06  € 

Πρόβλεψη απολογιστικών (2.000/1,18)*[1+0,18*(1-Εμ)] 1.978,58  € 

Αναθεώρηση (1-Εμ) x 191,80 178,33  € 

Σύνολο κατά την προσφορά Π2 55.904,97  € 

Φ.Π.Α. 24%  13.417,19  € 

Σύνολο δαπάνη̋ του έργου κατά την προσφορά (με Φ.Π.Α.) 69.322,16  € 

 

2. την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 
 

Κατά τη̋ απόφαση̋ έγκριση̋ ή μη του Πρακτικού ΙΙ: « Ελέγχου Δικαιολογητικών» »  και την 

κατακύρωση ή μη τη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋, χωρεί ένσταση εντό̋ προθεσμία̋ πέντε (5) ημερών από την 

κοινοποίηση τη̋ προσβαλλόμενη̋ πράξη̋ στου̋ ενδιαφερόμενου̋ οικονομικού̋ φορεί̋ σύμφωνα με το 

άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.»  
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Προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋ 

              Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω,  

            Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ: «Έλεγχο̋ δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου» και την κατακύρωση τη̋ 

δημόσια̋ σύμβαση̋ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓ. Α1/19» στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» 

, με έδρα στην Πετρούπολη , οδο̋ Κλεισούρα̋ αρ. 95, με ΑΦΜ : 044849515 ,  1ο̋ σε σειρά μειοδοσία̋ , ο 

οποίο̋ προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμή̋ με 

έκπτωση 7,02% ω̋ εξή̋ : 

  

Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά την προσφορά   ΣΠ1 39.608,00€ 

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% x ΣΠ1 7.129,44  € 

Σύνολο κατά την προσφορά ΣΔΕ1 46.737,44  € 

Απρόβλεπτα 15% x ΣΔΕ1 7.010,62  € 

Σύνολο κατά την προσφορά Π1 53.748,06  € 

Πρόβλεψη απολογιστικών (2.000/1,18)*[1+0,18*(1-Εμ)] 1.978,58  € 

Αναθεώρηση (1-Εμ) x 191,80 178,33  € 

Σύνολο κατά την προσφορά Π2 55.904,97  € 

Φ.Π.Α. 24%  13.417,19  € 

Σύνολο δαπάνη̋ του έργου κατά την προσφορά (με Φ.Π.Α.) 69.322,16  € 

 

Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Νίκο Ζενέτο για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 

 

Κατά τη̋ απόφαση̋ έγκριση̋ ή μη του Πρακτικού ΙΙ «Έλεγχο̋ δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου» 

χωρεί ένσταση εντό̋ προθεσμία̋ πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση τη̋ προσβαλλόμενη̋ πράξη̋ 

στου̋ ενδιαφερόμενου̋ οικονομικού̋ φορεί̋ σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.»  

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                       Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλο̋ Δ.,                  

                    Κουκουβίνο̋ Δ.,  Μαρκόπουλο̋ Φ., 

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                Βέργο̋ Ι., Φεγγερό̋ Β., Κάβουρα̋ 

ΑΔΑ: ΨΩΙΘΩΕΒ-Ο15
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