
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 9ην του μηνός Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 

11:00΄, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2816/5-3-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 

Οικονομικής Επιτροπής που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

75 του Ν. 3852/2010 σε όλα τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

 Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Ξυριδάκη Παντελή, ως Πρόεδρο,  

2. Χαροκόπο Παντελή, ως Αντιπρόεδρο, απόντα, 

3. Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη,  

4. Γάτο Γεώργιο-Αλκιβιάδη,  

5. Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία,  

6. Μαζαράκη Γεράσιμο – Αλέξανδρο, απόντα, 

7. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, απούσα, ως μέλη,  

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των 

κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος 

Γεώργιος.  

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ  2Ο E.Η.Δ. 

Εξέταση της από 24/02/2018 προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 4 του 

Ν.3886/2010 της εταιρείας με την επωνυμία   «ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΙ ΙΚΕ»  κατά της υπ’ αρ. 19/2018 

απόφασης Οικονομικής Επιτροπής. 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Το έκτακτο συνίσταται στην ανάγκη εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής μέσα σε προθεσμία 

δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία άσκησής της (24/02/2018), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

4 του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 147 Α΄), για την επίσπευση ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την 

παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση και επισκευή του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου», δεδομένου ότι 

η  συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας κρίνεται απολύτως αναγκαία για την διασφάλιση του μείζονος αγαθού της 

δημόσιας υγείας αλλά και της εύρυθμης λειτουργίας των παρεχομένων προς τους πολίτες υπηρεσιών. 

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:   

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 52/9-3-2018 
Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. – χρον. – Απόφασης 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52 Αριθμ. Πρωτ.: 3181/13-3-2018 

τηλ.:  210 6794000  
fax:  210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: ΩΛΜΓΩΗ8-ΩΨ9



 

 

Με την υπ’ αριθμ.19/2018 απόφασή της (ΑΔΑ: ΩΙΟ2ΩΗ8-ΣΗΖ) η Οικονομική Επιτροπή, ενέκρινε: 

 

1. Το υπ’ αρ.πρωτ.1554/6-2-2018 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής περί ελέγχου των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή της υπηρεσίας: 

«Συντήρηση και επισκευή του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου». 

2. Την κήρυξη των προσωρινών αναδόχων: ΣΙΔΕΡΗ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΙ ΙΚΕ και Β. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ Ε. ΞΕΝΙΟΣ ΚΑΞΕΚΩ Ο.Ε. ως 

έκπτωτων και την κατάπτωση υπέρ του Δήμου της εγγύησης συμμετοχής  τους. 

3. την ανάδειξη της εταιρείας HATKAR SERVICE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΤΖΑΚΟΣ ως προσωρινού αναδόχου του ως άνω διαγωνισμού για το 

τμήμα 5 της σύμβασης: «Επισκευή Πλαισίων Απορριμματοφόρων, Βυτιοφόρων, Φορτηγών (κλειστών, 

ανοιχτών ανατρεπόμενων ή μη ανατρεπόμενων) και πλαισίων Γερανών & Καλαθοφόρων Οχημάτων», η 

οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης είκοσι τρία τοις εκατό (23%) επί της ενδεικτικής δαπάνης για 

εργασία και ανταλλακτικά. 

4. την ανάδειξη της εταιρείας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως 

προσωρινού αναδόχου του ως άνω διαγωνισμού για τα τμήματα της σύμβασης 6: «Επισκευή 

Υπερκατασκευών Απορριμματοφόρων» και 7:«Επισκευή Υπερκατασκευών, Βυτιοφόρων, Φορτηγών 

(κλειστών, ανοιχτών ανατρεπόμενων ή μη ανατρεπόμενων) και απορριμματοκιβωτίων», η οποία 

προσέφερε ποσοστό έκπτωσης είκοσι τοις εκατό (20%) επί της ενδεικτικής δαπάνης για εργασία και 

ανταλλακτικά για τα τμήματα 6 και 7 της σύμβασης και 

5. την κήρυξη άγονου του διαγωνισμού για τα τμήματα της σύμβασης 2: «Επισκευή Σαρώθρων» και 3: 

«Επισκευή Φορτωτών». 

  

Η ως άνω απόφαση κοινοποιήθηκε στις συμμετέχουσες εταιρείες με την ανάρτησή της στη διαδικτυακή πύλη  

www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων στις 16/02/2018.  

 Στις 24/02/2018 υπεβλήθη ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ προδικαστική 

προσφυγή της εταιρείας ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ-ΕΞΑΓΩΓΑΙ-ΕΠΙΣΚΕΥΑΙ Ι.Κ.Ε. 

κατά της ως άνω απόφασης. 

Για την ως άνω προδικαστική προσφυγή έχει αποφανθεί σχετικά, η επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων 

επί των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ.7/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 

6Θ3ΠΩΗ8-ΝΚΑ), στην από 08/03/2018 γνωμοδότησή της, η οποία έχει ως εξής: 

 « Στον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού και στο γραφείο Προμηθειών, στις 28 Φεβρουαρίου, 1, 2, 5, 6, 7 και 8 

Μαρτίου 2018 από ημέρα Τετάρτη έως και Πέμπτη και ώρα 08:00 συνήλθε η Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων 

επί των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού (αυτοκινήτων, οχημάτων κάθε είδους, μηχανημάτων έργου, ανταλλακτικών και αναλωσίμων 

αυτών καυσίμων- λιπαντικών) που συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 7/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της από 24/02/2018 προδικαστικής προσφυγής που κατέθεσε εμπρόθεσμα η 

εκ των συμμετεχόντων στον υπ’ αριθμ. 40332 ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την συντήρηση και 

επισκευή του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου, εταιρεία με την επωνυμία «ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΛΜΓΩΗ8-ΩΨ9



 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΙ ΙΚΕ» κατά της υπ’ αριθμ. 19/2018 

Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού. 

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 

1. ΛΑΦΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              Πρόεδρος 

2. ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ     Τακτικό Μέλος 

      3.   ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ          Τακτικό Μέλος 

 

     Η Επιτροπή, αφού προέβη σε επανεξέταση των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς οι οποίες 

έγιναν αποδεκτές και των όρων της  υπ’ αριθ. 5150/11-04-2017 διακήρυξης Δημάρχου και αφού εξέτασε την 

κατατεθείσα προδικαστική προσφυγή, στην οποία αναφέρεται ότι:       

 

ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ  

Για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω αιτούμαστε:  

Α. Να ακυρωθεί ολικώς η αριθμ 19/2018 (ΑΔΑ: ΩΙΟ2ΩΗΒ-ΣΗΖ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Φιλοθέης Ψυχικού, ως προς τη συμμετοχή της εταιρίας «ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΙ ΙΚΕ» καθώς:  

1. Η πληρότητα και ο έλεγχος του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» έγινε κατά το 

στάδιο της κήρυξης της εταιρείας μας ως προσωρινού αναδόχου όπως φαίνεται από τη 149/2017 της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού. Ο έλεγχός των δικαιολογητικών κατά αυτό το στάδιο 

τεκμηριώνεται με την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας μας για το τμήμα 4 της σύμβασης λόγω 

έλλειψης που διαπιστώθηκε στα δικαιολογητικά.  

2. Κατά παράβαση του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 δεν ζητήθηκαν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας οι 

απαραίτητες διευκρινήσεις για Συμπλήρωση -  

αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών (άρθρο 56 παρ. 3 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) κατά το στάδιο 

της αξιολόγησης των προσφορών  

3. Κατά παράβαση της παραγράφου 2 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016 δεν ζητήθηκαν εντός της 

προβλεπόμενης προθεσμίας οι απαραίτητες διευκρινήσεις κατά το στάδιο της κατακύρωσης.  

4. Ο υπεύθυνος ελέγχου ποιότητας της επιχείρησης δεν δύναται από το ισχύον νομικό πλαίσιο (Πιστοποιημένο 

Επαγγελματικό Περίγραμμα) να έχει συγκεκριμένο τίτλο σπουδών ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος  

5. Ως υπεύθυνη διαχείρισης ποιότητας διαθέτω τα απαραίτητα προσόντα ώστε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 

μου να ασκώ τα καθήκοντα μου επαρκώς  

6. Κανείς άλλος συμμετέχων στη διαγωνιστική διαδικασία δεν προσκόμισε τίτλο σπουδών ή άδεια ασκήσεως 

επαγγέλματος υπεύθυνου διαχείρισης ποιότητας  

 

Β. Εάν η αναθέτουσα αρχή απορρίψει τα αναφερόμενα στο αίτημα Α να τεκμηριώσει με βάση την κείμενη 

νομοθεσία από πού προκύπτει ότι ο υπεύθυνος ποιότητας μιας επιχείρησης (που ασκεί τη δραστηριότητα της 

εταιρείας που εκπροσωπώ) δύναται να έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή συγκεκριμένο τίτλο σπουδών. 

Στην περίπτωση που ισχύει το ανωτέρω ο αποκλεισμός της εταιρείας θα πρέπει να γίνει κατά το πρώτο στάδιο 

(έλεγχος φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής – Τεχνικής προσφορά) και να επιστραφεί η εγγυητική 

επιστολή.  

ΑΔΑ: ΩΛΜΓΩΗ8-ΩΨ9



 

Γ. Να ακυρωθεί η απόφαση για κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής της εταιρείας, καθώς δεν 

συντρέχουν οι λόγοι κατάπτωσης της  

Δ. Να συνεχίσει η διαδικασία του διαγωνισμού ώστε να κατακυρωθεί ως προς το τμήμα 5 στην εταιρεία 

«ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΙ ΙΚΕ».  

 

      Γνωμοδοτεί υπέρ της απόρριψης της κατατεθείσας προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 4 

του Ν. 3886/2010 της εταιρείας με την επωνυμία  «ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΙ ΙΚΕ» για τους κάτωθι λόγους: 

  

Η διακήρυξη του διαγωνισμού αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη και οι όροι της 

έχουν δεσμευτική ισχύ τόσο για τους υποψήφιους προμηθευτές όσο και για την αναθέτουσα αρχή 

που διεξάγει το διαγωνισμό, η οποία υποχρεούται από την έναρξη και μέχρι την ολοκλήρωση της 

διαγωνιστικής διαδικασίας να εφαρμόζει όσα ορίζονται σ’ αυτή, στο πλαίσιο των αρχών 

τυπικότητας της διαδικασίας, του ελεύθερου ανταγωνισμού και της Ισότητας των 

διαγωνιζόμενων, για την κατάρτιση των δημοσίων συμβάσεων.  

 

Α. Αναφορικά με τα αναγραφόμενα στην από 24/02/2018 προδικαστική προσφυγή του άρθρου 4 του Ν. 

3886/2010 της εταιρείας με την επωνυμία  «ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ 

ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΙ ΙΚΕ» με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος 64370, η επιτροπή αξιολόγησης 

ενστάσεων επί των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (αυτοκινήτων, οχημάτων κάθε είδους, μηχανημάτων έργου, 

ανταλλακτικών και αναλωσίμων αυτών καυσίμων- λιπαντικών)  γνωμοδοτεί τα κάτωθι: 

 

      Α.1.  α)  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 6/2017 μελέτη  σελ. 5 « Ο ανάδοχος απαιτείται να 

διαθέτει τουλάχιστον τρείς (3) εξειδικευμένους τεχνίτες καθώς και έναν (1) υπεύθυνο ελέγχου ποιότητας 

τεχνικής υποστήριξης με κατάλληλους τίτλους σπουδών και επαγγελματικά προσόντα, ήτοι με ειδικότητα 

μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου μηχανικού ή μηχανοτεχνίτη ή ηλεκτρολόγου εφαρμοστή ή ηλεκτροτεχνίτη ή 

ηλεκτρονικού». 

                   β)  Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 5150/11-04-2017 διακήρυξη 

Δημάρχου άρθρο 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα σελ. 17 .. « Όσον αφορά στην τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό για το τμήμα ή τα τμήματα που συμμετέχουν καθώς και υπεύθυνο 

για τον έλεγχο της ποιότητας. Συγκεκριμένα απαιτείται να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) 

εξειδικευμένους τεχνίτες καθώς και έναν (1) υπεύθυνο ελέγχου ποιότητας τεχνικής υποστήριξης, 

με κατάλληλους τίτλους σπουδών και επαγγελματικά προσόντα, ήτοι με ειδικότητα μηχανολόγου ή 

ηλεκτρολόγου μηχανικού ή μηχανοτεχνίτη ή ηλεκτρολόγου εφαρμοστή ή ηλεκτροτεχνίτη ή ηλεκτρονικού».  

Συμφώνως προς τα ανωτέρω η Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων επί των διαδικασιών σύναψης 

συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (αυτοκινήτων, οχημάτων 

κάθε είδους, μηχανημάτων έργου, ανταλλακτικών και αναλωσίμων αυτών καυσίμων- λιπαντικών)  επισημαίνει 

τα κάτωθι: 
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1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη και οι όροι της έχουν 

δεσμευτική ισχύ τόσο για τους υποψήφιους προμηθευτές όσο και για την αναθέτουσα αρχή που διεξάγει το 

διαγωνισμό, η οποία υποχρεούται από την έναρξη και μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας να 

εφαρμόζει όσα ορίζονται σ’ αυτή, στο πλαίσιο των αρχών τυπικότητας της διαδικασίας, του ελεύθερου 

ανταγωνισμού και της Ισότητας των διαγωνιζόμενων, για την κατάρτιση των δημοσίων συμβάσεων.  

 

        2. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 της υπ’ αριθμ. 5150/11-04-2017 διακήρυξης Δημάρχου 

«Διαδικασίες προσφυγής» «Προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του 

διαγωνισμού, μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα», σε περίπτωση αμφισβήτησης των όρων της υπ’ αριθμ. 5150/11-04-2017 

διακήρυξης Δημάρχου , η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ 

ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΙ ΙΚΕ» είχε το δικαίωμα να ασκήσει προδικαστική προσφυγή του άρθρου 4 του Ν. 

3886/2010 κατά των όρων της ως άνω διακήρυξης. 

         Ως εκ τούτου η μη άσκηση από την εταιρία με την επωνυμία   «ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΙ ΙΚΕ»  προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 4 του Ν. 

3886/2010 κατά των όρων της υπ΄ αριθμ. 5150/11-04-2017 διακήρυξης Δημάρχου, τεκμαίρει ανεπιφύλακτη 

αποδοχή των όρων της ως άνω διακήρυξης. 

 

           Α.2. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 « Όροι συμμετοχής » παρ. γ) « Τεχνική Ικανότητα » 

υποπερίπτωση 3 της υπ’ αριθμ. 5150/11-04-2017 διακήρυξης Δημάρχου αναφέρεται ότι …. «Κατάσταση 

προσωπικού, από την οποία θα αποδεικνύεται ότι ο συμμετέχων διαθέτει εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό 

καθώς και υπεύθυνο για τον έλεγχο ποιότητας, για το τμήμα που συμμετέχει, η οποία θα συνοδεύεται από 

τους τίτλους σπουδών ή άδεια άσκησης επαγγέλματος για τους συγκεκριμένους τεχνίτες και δήλωση, με την 

οποία θα δεσμεύεται ο οικονομικός φορέας ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης θα απασχολεί το ελάχιστο 

απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό.  

Ελάχιστο επίπεδο απαιτούμενων προσόντων:  

Να διαθέτουν τουλάχιστον 3 εξειδικευμένους τεχνίτες καθώς και 1 υπεύθυνο ελέγχου ποιότητας, με 

κατάλληλους τίτλους σπουδών και επαγγελματικά προσόντα».  

 

Επιπροσθέτως και προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των οχημάτων του Δήμου, 

η πλειονότητα των οποίων αφορά την αποκομιδή αποβλήτων και συνιστά μείζονος σημασίας θέμα 

δημόσιας υγείας και ασφάλειας, η υπ’ αριθμ. 5150/11-04-2017 διακήρυξη Δημάρχου στο άρθρο  4 παρ. 3  

« Υποχρεώσεις αναδόχου » και συγκεκριμένα στα εδάφια 2 και 7 αναφέρει ότι ο ανάδοχος υποχρεούται « να 

προβαίνει χωρίς καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών επισκευής των οχημάτων/μηχανημάτων με τα 

απαραίτητα ανταλλακτικά και να τα παραδίδει επισκευασμένα μέσα σε 48 ώρες από την γνωστοποίηση της 

εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων….» και « εγγυάται την 

διαθεσιμότητα των οχημάτων/μηχανημάτων του τμήματος της σύμβασης σε ποσοστό τουλάχιστον 80%. 

Δηλαδή, καθημερινά τουλάχιστον το 80% των οχημάτων/ μηχανημάτων του τμήματος της σύμβασης θα είναι 

επισκευασμένα/συντηρημένα και έτοιμα προς ασφαλή κυκλοφορία». 
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  Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω αναφερόμενα η Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων επί των 

διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 

(αυτοκινήτων, οχημάτων κάθε είδους, μηχανημάτων έργου, ανταλλακτικών και αναλωσίμων αυτών καυσίμων- 

λιπαντικών)  επισημαίνει τα κάτωθι: 

 

        1. Στην παρ. 5 του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 ορίζεται ότι: « Η τεχνική ικανότητα των οικονομικών 

φορέων μπορεί να αποδεικνύεται με έναν ή περισσότερους από τους τρόπους που αναφέρονται στο Μέρος II 

του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α’, ανάλογα με τη φύση, την ποσότητα ή τη σπουδαιότητα και τη 

χρήση των έργων, των αγαθών ή των υπηρεσιών». 

 

      2.  Στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 75 του Ν. 4412/2016 Κριτήρια επιλογής (άρθρο 58 της Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ) ορίζονται:  

«4. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν 

απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και 

τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας…… 

5. Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις συμμετοχής που μπορεί να εκφράζονται 

ως ελάχιστα επίπεδα ικανότητας, καθώς και τα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, στην προκήρυξη σύμβασης ή 

στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος». 

    3.   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Μέρος II: Τεχνική ικανότητα 

Αποδεικτικά στοιχεία των τεχνικών ικανοτήτων του οικονομικού φορέα, που αναφέρονται στο άρθρο 75: 

α) οι ακόλουθοι κατάλογοι: 

β) αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση 

του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για 

δημόσιες συμβάσεις έργων, εκείνων που θα έχει στη διάθεση του ο εργολήπτης για την εκτέλεση του έργου" 

για την εκτέλεση του έργου 

στ) αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του παρόχου υπηρεσιών ή του εργολήπτη ή 

των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αξιολογούνται ως κριτήριο 

ανάθεσης. 

 

     Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ανωτέρω αναφερόμενα άρθρα του Ν.4412/2016 η τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων αποτελεί κριτήριο ποιοτικής επιλογής 

με τα οποία  και εναρμονίστηκε η υπ’ αριθμ. 5150/11-04-2017 διακήρυξη Δημάρχου στο άρθρο 13 « Όροι 

συμμετοχής» παρ. γ)  
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«Τεχνική Ικανότητα» υποπερίπτωση 3 «Κατάσταση προσωπικού, από την οποία θα αποδεικνύεται ότι ο 

συμμετέχων διαθέτει εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό καθώς και υπεύθυνο για τον έλεγχο ποιότητας, για το 

τμήμα που συμμετέχει, η οποία θα συνοδεύεται από τους τίτλους σπουδών ή άδεια άσκησης επαγγέλματος για 

τους συγκεκριμένους τεχνίτες και δήλωση, με την οποία θα δεσμεύεται ο οικονομικός φορέας ότι καθ’ όλη τη 

διάρκεια της σύμβασης θα απασχολεί το ελάχιστο απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό.  

Ελάχιστο επίπεδο απαιτούμενων προσόντων:  

Να διαθέτουν τουλάχιστον 3 εξειδικευμένους τεχνίτες καθώς και 1 υπεύθυνο ελέγχου ποιότητας, με 

κατάλληλους τίτλους σπουδών και επαγγελματικά προσόντα».  

 

Ως εκ τούτου επισημαίνεται ότι ορθώς απεστάλη από την Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών και 

αξιολόγησης προσφορών προμηθειών και εργασιών/υπηρεσιών μηχανολογικού εξοπλισμού στην εταιρεία με 

την επωνυμία  «ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΙ ΙΚΕ» μέσω 

ΕΣΗΔΗΣ, ηλεκτρονική πρόσκληση, με αριθ. πρωτ. 18276/22-11-2017, με την οποία κλήθηκε να υποβάλει 

εντός προθεσμίας δέκα ημερών (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, τα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 

δικαιολογητικών που περιγράφονται στο άρθρο 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 και 2.2.9 της υπ’ αριθ. 5150/11-04-2017 

διακήρυξης, ως αποδεικτικά μέσα για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της διακήρυξης, καθώς και για 

την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων αυτής. 

    Εξετάζοντας τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά αλλά και σε έντυπη μορφή, η 

Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών προμηθειών και εργασιών/υπηρεσιών 

μηχανολογικού εξοπλισμού διαπίστωσε ότι η εταιρεία  με την επωνυμία «ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΙ ΙΚΕ» …«δεν διαθέτει τις προϋποθέσεις της παραγράφου Β.4.β 

του άρθρου 2.2.9.2 αποδεικτικά μέσα της διακήρυξης και σύμφωνα με την οποία θα αποδεικνύεται ότι διαθέτει 

το ελάχιστο απαιτούμενο εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, το οποίο ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2.2.6 β) 

της διακήρυξης σε τουλάχιστον τρεις (3) εξειδικευμένους τεχνίτες και 1 υπεύθυνο ελέγχου ποιότητας με 

κατάλληλους τίτλους σπουδών και επαγγελματικά προσόντα ήτοι με ειδικότητα: μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου 

μηχανικού ή μηχανοτεχνίτη ή ηλεκτρολόγου εφαρμοστή ή ηλεκτροτεχνίτη ή ηλεκτρονικού και θα συνοδεύεται 

από τους τίτλους σπουδών ή άδεια άσκησης επαγγέλματος για τους συγκεκριμένους τεχνίτες, καθώς η ως άνω 

εταιρεία δεν κατέθεσε τίτλο σπουδών ή άδεια άσκησης επαγγέλματος που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει 

υπεύθυνο ελέγχου ποιότητας ». 

       Η μνεία από την εταιρεία  με την επωνυμία « ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ 

ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΙ ΙΚΕ» ότι θα έπρεπε να έχουν ζητηθεί οι όποιες  διευκρινίσεις κατά το στάδιο 

αξιολόγησης της προσφοράς, δεν ευσταθεί διότι κατά την αποσφράγιση και αξιολόγηση του φακέλου 

δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς, γίνεται τυπικός έλεγχος των υποβληθέντων 

δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και στο στάδιο της κατακύρωσης ζητείται η ηλεκτρονική 

κατάθεση του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

      Ως εκ τούτου, η μη υποβολή κατά το στάδιο της κατακύρωσης, από την εταιρία με την επωνυμία 

«ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΙ ΙΚΕ» τίτλου σπουδών ή άδεια 

άσκησης επαγγέλματος που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει υπεύθυνο ελέγχου ποιότητας,  τεκμηριώνεται ότι δεν 

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της υπ’ αριθμ. 5150/11-04-2017 διακήρυξης Δημάρχου. 
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Α.3. Σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 102 (Συμπλήρωση- Αποσαφήνιση πληροφοριών και 

δικαιολογητικών (άρθρο 56 παρ. 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ)): « Η παροχή της δυνατότητας διευκρινήσεων 

στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την 

αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και 

εγγράφων της προσφοράς ».  

Πλην όμως  σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 «Η συμπλήρωση ή η 

διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή 

υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο διευκρίνιση ή 

συμπλήρωση, ακόμα και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 

Ως εκ τούτου δεν υφίσταται πεδίο εφαρμογής των παρ. 2 και 5 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016, 

δεδομένου ότι η εταιρία με τη επωνυμία  

«ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΙ ΙΚΕ» δεν προσκόμισε 

κατάλληλο τίτλο σπουδών ή άδεια άσκησης επαγγέλματος που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει 

υπεύθυνο ελέγχου ποιότητας. 

 

         Α.4.  Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 21 

του άρθρου 107 του Ν. 4497/17,  « αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει στο προκαθορισμένο χρονικό 

διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η 

προσφορά του προσωρινού αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής 

του, που είχε προσκομιστεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομιστεί...». 

Ως εκ τούτου δεν τεκμηριώνεται η αναφορά του εν λόγω άρθρου στο αίτημα της προδικαστικής προσφυγής 

της εταιρίας με τη επωνυμία « ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΙ 

ΙΚΕ ». 

 

       Εν κατακλείδι, η Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων επί των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών 

και παροχής υπηρεσιών ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (αυτοκινήτων, οχημάτων κάθε είδους, 

μηχανημάτων έργου, ανταλλακτικών και αναλωσίμων αυτών καυσίμων- λιπαντικών) 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ 

 

Υπέρ της απόρριψης της από 24/02/2018 προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 4 του Ν.3886/2010 που 

κατέθεσε η εκ των συμμετεχόντων στον υπ’ αριθμ. 40332 ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την 

συντήρηση και επισκευή του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου, εταιρεία με την επωνυμία «ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΙ ΙΚΕ» κατά της υπ’ αριθμ. 

19/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, διότι τεκμηριώνεται ότι δεν 

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της υπ’ αριθμ. 5150/11-4-2017 διακήρυξης Δημάρχου. 

 

                                                 ». 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1ε του άρθρου 72 του Ν.3852/2010:  

«Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. 

Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, 

διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των 

δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς 

ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες». 

 

Λαμβανομένων υπ’ όψιν όλων των ανωτέρω, καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:  

1. Να εξετάσουν την από 24/02/2018 προδικαστική προσφυγή του άρθρου 4 του Ν.3886/2010 

της εταιρείας με την επωνυμία   «ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ 

ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΙ ΙΚΕ»  κατά της υπ’ αρ. 19/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 

2. Να αποφασίσουν για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού για την παροχή της 

υπηρεσίας: «Συντήρηση και επισκευή του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου». 

 

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72  παρ.1ε του Ν.3852/2010, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 147 Α΄), 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

5. Τις υπ’ αρ.149/2017 & 19/2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, 

6. Το υπ’ αρ.πρωτ.1554/6-2-2018 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής, 

7. Την υπ’ αρ.7/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

8. Την υπ’ αριθμ. 6/2017 μελέτη,  

9. Την  υπ’ αριθμ. πρωτ.  5150/11-04-2017 διακήρυξη του  Δημάρχου, 

10. Την από 24/02/2018 προδικαστική προσφυγή του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 της εταιρείας με την 

επωνυμία  «ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΙ ΙΚΕ», 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1) Εγκρίνει την συζήτηση του θέματος ως Ε.Η.Δ. 

2) Αποδέχεται την από 8-3-2018 γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής και απορρίπτει την από 

24/02/2018 προδικαστική προσφυγή του άρθρου 4 του Ν.3886/2010 της εταιρείας με την επωνυμία   

«ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΙ ΙΚΕ»  κατά της υπ’ αρ. 

19/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, για τους λόγους που αναφέρονται στην ως άνω 

γνωμοδότηση που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. 

3) Τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση και 

επισκευή του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου», για την εξυπηρέτηση του δημοσίου 

συμφέροντος, δεδομένου ότι η  συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας κρίνεται απολύτως αναγκαία για την 
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διασφάλιση του μείζονος αγαθού της δημόσιας υγείας αλλά και της εύρυθμης λειτουργίας των 

παρεχομένων προς τους πολίτες υπηρεσιών. 

4) Την αποστολή πρόσκλησης στους νέους προσωρινούς αναδόχους για παράταση του χρόνου ισχύος 

των προσφορών τους για άλλους τέσσερις (4) μήνες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 52/2018 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 5ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

9ην Μαρτίου 2018. 

Ψυχικό, 13-3-2018 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

        ΤΑ ΜΕΛΗ 

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη 

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 

Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 

 

 

      ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 
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