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          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ           
  

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 207 / 2018  

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ.26 / 2018  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση του νέου 1ου  πρακτικού ανοικτού  μειοδοτικού 

διαγωνισμού του έργου: "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ "» 

 

 

      Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 11η  Ιουλίου  , του έτους 2018,ημέρα της 

εβδομάδας Τετάρτη   και ώρα 18:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, η Οικονομική 

Επιτροπή συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση , ύστερα από την 20.178/ 

11/07/2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία έγινε σύμφωνα με 

τους ορισμούς του  άρθρου 75  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).  

 

 

       Το ανωτέρω θέμα  συζητείται  εκτάκτως επειδή μετά την έγκριση του 1ου 

Πρακτικού διαπιστώθηκε ότι εμφιλοχώρησε ένα λάθος στην απόφαση της 

επιτροπής διαγωνισμού και πρέπει άμεσα να διορθωθεί , ώστε να επισπευσθούν οι  

διαδικασίες ανάδειξης αναδόχου για την ταχύτερη συμβασιοποίηση  του έργου.   

   

Ήταν  δε παρόντες : 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Ευάγγελος Λαμπάκης ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής Επιτροπής 

και από τα μέλη της , οι  κ.κ :  

 

1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ  3) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ  4) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ   5) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ  6) 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΚΟΣ 

                                                                    

 

Ενώ  δεν  προσήλθαν οι κ.κ : 

1) ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ-ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ  2) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ  

 

 

 Η Οικονομική Επιτροπή, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο  

αριθμού  συμβούλων -9- παρευρίσκονταν οι - 7 - ),σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 75 του ν.3852/10, εισέρχεται  στην συζήτηση των θεμάτων. 

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης  κ. 

Ευάγγελος Λαμπάκης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

         Προ της συζήτησης των θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της 

Οικονομικής Επιτροπής  κ. Ευάγγελος Λαμπάκης  κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή 

να αποφανθεί για το κατεπείγον του 2ου θέματος  της ημερήσιας διάταξης 

«Έγκριση του νέου 1ου  πρακτικού ανοικτού  μειοδοτικού διαγωνισμού 

του έργου: "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ 
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ "». 

          Αφού η Επιτροπή ομόφωνα αποφάνθηκε για το κατεπείγον του θέματος 

(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10), επειδή μετά την 

έγκριση του 1ου Πρακτικού διαπιστώθηκε ότι εμφιλοχώρησε ένα λάθος στην 

απόφαση της επιτροπής διαγωνισμού και πρέπει άμεσα να διορθωθεί , ώστε να 

επισπευσθούν οι  διαδικασίες ανάδειξης αναδόχου για την ταχύτερη 

συμβασιοποίηση  του έργου, ο Πρόεδρος της Ο.Ε.,  δίνει το λόγο στον 

Αντιδήμαρχο Τ. Υ.  & Υ. Δ. ,  κ. Κουκουράβα    Γεώργιο , ο οποίος διαβάζει την 

παρακάτω εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:  

       “Κύριοι Σύμβουλοι, με την υπ. αριθ. 33/2015 μελέτη συντάχθηκαν τα τεύχη 

δημοπράτησης που αφορούν την κατασκευή του έργου : " ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ " προϋπολογισμού:  

1.881.281,96 € χωρίς το Φ.Π.Α. 

 Το έργο έχει εγγραφεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό 

του Δήμου Αλεξ/πολης για το έτος 2017 με  Κ.Α. 64.7341.003 

 Με την υπ. αριθ. 474/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αλεξ/πολης εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης  

         Με την υπ. αριθ. 686/2017 απόφαση Δ.Σ του Δήμου Αλεξ/πολης εγκρίθηκε 

οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι διακήρυξης του παραπάνω έργου. 

 Η προκήρυξη του έργου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, και στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (18PROC002913401 2018-

04-04). 

         Με την απόφαση 191/2018 της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου 

Αλεξ/πολης εγκρίθηκε το πρακτικό του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού του 

έργου . Η ως άνω απόφαση  ακυρώθηκε  με την 206/2018 απόφαση της 

Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αλεξ/πολης για θεραπεία εμφιλοχωρήσαντος 

σφάλματος μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου . 

 

1 ο  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

(ηλεκτρονικής αποσφράγισης/αξιολόγησης) 

 

Διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ » 
εκτιμώμενης αξίας 1.881.281,96 € (πλέον ΦΠΑ 24%). 

 Στην Αλεξανδρούπολη την 29η του μηνός Μαΐου  του έτους 2018 ημέρα 

Τρίτη στα γραφεία του Δήμου Αλεξανδρούπολης  οι : 
 

1 Χρυσόπουλος Ιωάννης  , Αρχιτέκτων μηχανικός ,       ( πρόεδρος )   

2 Παλαιολόγου Κων/νος , Τοπογράφος  μηχανικός ,    ( μέλος ) 

3 Μπάντας Αλέξανδρος , Αρχιτέκτων μηχανικός , ( μέλος ) 

4 Μποϊδανίδου Ελένη   , Ηλεκτρολόγος μηχαν. Τ.Ε,       ( μέλος )   

5 Θεοδωρίδης Ευθύμιος   , Ηλεκτρολόγος  μηχανικός ,       ( Εκπρ.εργολ. )   

6 Βαταμίδης  Ιωάννης  , Δημοτικός Σύμβουλος  ,       
(Εκπρ. ΠΕΔ  ΑΜΘ 

)   

7 Κατσάνης Παναγιώτης  , Πολιτικός μηχανικός ,       ( Εκπρ. ΤΕΕ )   
 

που σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 128/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης, αποτελούμε την επιτροπή διενέργειας του 
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ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ 
ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» με Α/Α συστήματος 72206 , συνήλθαμε για την 
ηλεκτρονική αποσφράγιση/ αξιολόγηση του εν λόγω διαγωνισμού.(Σύμφωνα με την 

διακήρυξη η ημέρα αποσφράγισης είχε οριστεί η 28η του μηνός Μαΐου  του έτους 

2018 ημέρα Δευτέρα  αλλά μετατέθηκε για την επομένη διότι η 28η του μηνός 

Μαΐου  ήταν αργία (του Αγίου Πνεύματος) ). 
 Η επιτροπή διαγωνισμού ενημερώθηκε ότι, μετά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών (ήτοι 22/05/2018 και ώρα 15.00) κοινοποιήθηκε 
στους προσφέροντες από την αναθέτουσα αρχή, μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, ο κατάλογος συμμετεχόντων, που παράχθηκε από το 
υποσύστημα, όπως ορίζεται στην παρ.4.1.α της διακήρυξης.  Ο εν λόγω κατάλογος 
φαίνεται παρακάτω. 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

 

 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα  Χρόνος Υποβολής 
Προσφοράς 

1 Κ/Ξ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ - ΡΕΚΑΛΙΔΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ - 
ΛΕΣΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 

 

21/05/2018 
19:46:26 

 

2 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. ? Λουκάκης 
Νικόλαος 
 

21/05/2018 
22:04:20 
 

3 MA CON STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 

22/05/2018 
08:09:14 
 

4 SOLIS A.E.  22/05/2018 

10:52:16 

5 Κ/Ξ "ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ-ΚΟΣΜΑΣ 
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΜΕΛΗ" 
 

22/05/2018 
11:07:28 
 

6 Κ/Ξ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - 
ΣΚΑΡΛΑΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- ΚΑΡΑΜΠΕΑΖΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
 

22/05/2018 
11:19:43 
 

7 Κ/Ξ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ- 
ΖΗΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

22/05/2018 
12:58:31 
 

8 Κ/ΞΙΑ ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΑΦΟΙ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗ 
Ο.Ε. Ι.Ε.Π.Υ.Α. - ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΑΡΙΣΤΕΑ 
 

22/05/2018 
13:31:55 
 

9 Ένωση οικονομικών φορέων "Κ/ΞΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 
ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ" 
 

22/05/2018 
14:08:37 
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Κατόπιν και ώρα 10.00 η επιτροπή διαγωνισμού προχώρησε στην 
ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του 
υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» των συμμετεχόντων όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 4.1.β της διακήρυξης. 

Στη συνέχεια σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.γ της διακήρυξης αναρτήθηκε 
στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού»  ο κατάλογος 
μειοδοσίας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 
Ο κατάλογος συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας όπως αυτός αναρτήθηκε στην   
ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ είναι ο παρακάτω:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1 73004 SOLIS AE 59,40% 

2 74615 Κ/Ξ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - 
ΣΚΑΡΛΑΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- ΚΑΡΑΜΠΕΑΖΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 

 

58,80% 

3 74815 Κ/ΞΙΑ ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΑΦΟΙ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗ 
Ο.Ε. Ι.Ε.Π.Υ.Α. - ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΑΡΙΣΤΕΑ 

 

57,55% 

4 75272 Ένωση οικονομικών φορέων "Κ/ΞΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 
ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ" 

54,70% 

5 71036 Κ/Ξ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ- 
ΖΗΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

54,30% 

6 75223 Κ/Ξ "ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ-ΚΟΣΜΑΣ 
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΜΕΛΗ" 

 

53,32% 

7 69598 Κ/Ξ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ - 
ΡΕΚΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ - 
ΛΕΣΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 

 

48,19% 

8 75093 MA CON STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 

45,54% 

9 75181 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. ? Λουκάκης 
Νικόλαος 

 

39,00% 

 

 Ύστερα, σύμφωνα με την παρ. 4.1.δ, η επιτροπή διαγωνισμού προέβει, κατά 
σειρά μειοδοσίας,  στον έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των 
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής σχέσης μεταξύ τους βάσει του 
παραγόμενου ψηφιακού αρχείου μέσα από το υποσύστημα. Η επιτροπή 
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διαπίστωσε ότι όλες οι προσφορές ήταν σωστά συμπληρωμένες και ομαλές και 
επομένως ο πίνακας μειοδοσίας παρέμεινε όπως φαίνεται παραπάνω. 
 Έχοντας υπόψη την παρ. 4.1.στ η επιτροπή διαγωνισμού προχώρησε στον 
έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης ( ήτοι το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) και την εγγύηση συμμετοχής), κατά 
σειρά μειοδοσίας αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. 
 
 Κατά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι: 

 

1. Στα δικαιολογητικά συμμετοχής του διαγωνιζομένου «SOLIS AE» (αρ. 
Ηλεκτρονικής Προσφοράς 73004 ) διαπιστώθηκε ότι:  

 α) δεν έχει δηλώσει το ανεκτέλεστο (όπως ορίζεται στο άρθρο 20 της 
παρ.4 του Ν.3669/2008 με τις τροποποιήσεις αυτού), οπότε προτείνεται ως 
μη παραδεκτή. 

2. Στα δικαιολογητικά συμμετοχής του διαγωνιζόμενου «Κ/Ξ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ -ΣΚΑΡΛΑΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- ΚΑΡΑΜΠΕΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΣΤΕΡΓΙΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.»  (αρ. Ηλεκτρονικής Προσφοράς 74615 ) διαπιστώθηκε η 
πληρότητά τους και προτείνεται ως παραδεκτή. 

3. Στα δικαιολογητικά συμμετοχής του διαγωνιζόμενου «Κ/ΞΙΑ ΣΙΔΕΡΗΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΑΦΟΙ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗ Ο.Ε. Ι.Ε.Π.Υ.Α. - ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΑΡΙΣΤΕΑ  » (αρ. 
Ηλεκτρονικής Προσφοράς 74815) διαπιστώθηκε ότι: 

             α) δεν έχει δηλώσει εκπρόσωπο/ συντονιστή  της μελλοντικής 
κοινοπραξίας (όπως ορίζεται στο άρθρο 3.1 της αναλυτικής διακήρυξης  ), 
οπότε προτείνεται ως μη παραδεκτή. 

Η επιτροπή διαγωνισμού, μετά από το  20009/9-7-18 έγγραφο της Ο.Ε. του Δήμου 
Αλεξ/πολης ,με το όποιο της κοινοποιήθηκε το 19984/9-7-18  υπόμνημα της ως άνω 
διαγωνιζομένης μελλοντικής κοινοπραξίας, συνεδρίασε εκ νέου στις 10/7/2018 
χωρίς την συμμετοχή του μέλους Κατσάνη Παναγιώτη, λόγω απουσίας του στο 
εξωτερικό , και επανεξέτασε τα δικαιολογητικά συμμετοχής της . Από τον 
επανέλεγχο  διαπιστώθηκε  ότι εκ παραδρομής εμφιλοχώρησε σφάλμα στην 
γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού  και το  ορθό είναι ότι η μελλοντική 
κοινοπραξία είχε ορίσει εκπρόσωπος/συντονιστης  της  και ως εκ τούτου το 
πρακτικό διορθώνεται ως εξής . 

Στα δικαιολογητικά συμμετοχής του διαγωνιζόμενου «Κ/ΞΙΑ ΣΙΔΕΡΗΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΑΦΟΙ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗ Ο.Ε. Ι.Ε.Π.Υ.Α. - ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΑΡΙΣΤΕΑ  » (αρ. 
Ηλεκτρονικής Προσφοράς 74815) διαπιστώθηκε η πληρότητά τους και 
προτείνεται ως παραδεκτή. 

4. Στα δικαιολογητικά συμμετοχής του διαγωνιζόμενου «Κ/ΞΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 

ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ » (αρ. Ηλεκτρονικής Προσφοράς 
75272) διαπιστώθηκε η πληρότητά τους και προτείνεται ως παραδεκτή. 

5. Στα δικαιολογητικά συμμετοχής του διαγωνιζόμενου «Κ/Ξ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ-ΖΗΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» (αρ. Ηλεκτρονικής 
Προσφοράς 71036) διαπιστώθηκε η πληρότητά τους και προτείνεται ως 
παραδεκτή. 
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6. Στα δικαιολογητικά συμμετοχής του διαγωνιζόμενου « Κ/Ξ "ΑΚΜΩΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ-ΚΟΣΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΜΕΛΗ"» (αρ. Ηλεκτρονικής 
Προσφοράς 75223) διαπιστώθηκε η πληρότητά τους και προτείνεται ως 
παραδεκτή. 

7. Στα δικαιολογητικά συμμετοχής του διαγωνιζόμενου «Κ/Ξ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ - ΡΕΚΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ -ΛΕΣΣΗΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ » (αρ. Ηλεκτρονικής Προσφοράς 69598) 

διαπιστώθηκε ότι σε σχέση με τους υπόλοιπους διαγωνιζομένους διαφέρει 

η συμπλήρωση του εντύπου Ε.Ε.Ε.Σ  στο "  Μέρος ΙΙ-Γ.  Η Επιτροπή 

Διαγωνισμού εφαρμόζοντας  την διαδικασία της παρ. 1-4 του Άρθρου 102 

του Ν 4412/2016 ζήτησε με το 16678/8-6-2018 πρωτόκολλο  διευκρινήσεις  

από τους ως άνω διαγωνιζομένους σχετικά με την απάντηση στο σημείο "  

Μέρος ΙΙ-Γ του εντύπου Ε.Ε.Ε.Σ. . 

Μετά τις διευκρινήσεις που δόθηκαν από τους διαγωνιζομένους με το 

17345/14-6-2018 έγγραφο τους η επιτροπή Διαγωνισμού δέχτηκε την 

πληρότητα των δικαιολογητικών και προτείνεται ως παραδεκτή. 

8. Στα δικαιολογητικά συμμετοχής του διαγωνιζομένου «MA CON STRUCTION 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ » (αρ. Ηλεκτρονικής 
Προσφοράς 75093) διαπιστώθηκε ότι:  

 α) δεν έχει δηλώσει το ανεκτέλεστο (όπως ορίζεται στο άρθρο 20 της 
παρ.4 του Ν.3669/2008 με τις τροποποιήσεις αυτού), οπότε προτείνεται ως 
μη παραδεκτή. 

9. Στα δικαιολογητικά συμμετοχής του διαγωνιζομένου «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. - Λουκάκης Νικόλαος», (αρ. Ηλεκτρονικής Προσφοράς 
75181) διαπιστώθηκε ότι:  

 α) δεν έχει δηλώσει το ανεκτέλεστο (όπως ορίζεται στο άρθρο 20 της 
παρ.4 του Ν.3669/2008 με τις τροποποιήσεις αυτού), οπότε προτείνεται ως 
μη παραδεκτή. 

 

Έπειτα, η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και 
έκδοσης του πρακτικού της, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.ζ της αναλυτικής 
διακήρυξης, επικοινώνησε με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες 
εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητα τους. 
Συγκεκριμένα: 
 
- Η εγγυητική επιστολή του διαγωνιζομένου   «MA CON STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ »  επειδή δεν ήταν ηλεκτρονικής 
έκδοσης, προσκομίστηκε ως  πρωτότυπη  σε σφραγισμένο φάκελο εμπρόθεσμα με 
τα υπ΄αριθμ. πρωτ. 14913/23-05-2018 στη αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 
3.5.β της αναλυτικής διακήρυξης. Μέσα στον φάκελο της  «MA CON STRUCTION 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ » κατατέθηκε υποφάκελος 
"οικονομικής προσφοράς " και υποφάκελος "δικαιολογητικών συμμετοχής" οι 
οποίοι δεν ανοίχτηκαν και δεν ελέγχθηκαν  διότι δεν απαιτείται  σε αυτή την φάση 
ο έλεγχος επιπλέον δικαιολογητικών.    
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- Η εγγυητική επιστολή του διαγωνιζομένου   «Κ/ΞΙΑ ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΑΦΟΙ 

ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗ  Ο.Ε. Ι.Ε.Π.Υ.Α. - ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΑΡΙΣΤΕΑ»  επειδή δεν ήταν ηλεκτρονικής 
έκδοσης, προσκομίστηκε ως  πρωτότυπη  σε σφραγισμένο φάκελο εμπρόθεσμα με 
τα υπ΄αριθμ. πρωτ. 14914/23-05-2018 στη αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 
3.5.β της αναλυτικής διακήρυξης 
 

           1. Ο διαγωνιζόμενος «SOLIS AE» υπέβαλε εγγυητική επιστολή ηλεκτρονικής 
έκδοσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. υπ’ αριθμ. e-15638/11-05-2018 ποσού 37.650,00 €. Η 
επιτροπή έκανε έλεγχο της ανωτέρω εγγυητικής μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας ελέγχου εγγυητικών του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.. Το τμήμα μητρώων πιστούχων 
χορήγησης ΕΕ και Εκκαθαρίσεων οφειλών πρόσθετων ασφαλειών του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε 
εξέδωσε ηλεκτρονικά την με Α/Α V/11660 30-05-2018 βεβαίωση εγκυρότητας 
εγγυητικής επιστολής. 
 
           2. Ο διαγωνιζόμενος «Κ/Ξ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ -ΣΚΑΡΛΑΤΙΔΗΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- ΚΑΡΑΜΠΕΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.» υπέβαλε εγγυητική 
επιστολή ηλεκτρονικής έκδοσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. υπ’ αριθμ. e-16292/21-05-2018 
ποσού 37.625,64 €. Η επιτροπή έκανε έλεγχο της ανωτέρω εγγυητικής μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας ελέγχου εγγυητικών του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.. Το τμήμα μητρώων 
πιστούχων χορήγησης ΕΕ και Εκκαθαρίσεων οφειλών πρόσθετων ασφαλειών του 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε εξέδωσε ηλεκτρονικά την με Α/Α V/11661  30-05-2018 βεβαίωση 
εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής. 
 

         3. Ο διαγωνιζόμενος «Κ/ΞΙΑ ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΑΦΟΙ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗ Ο.Ε. Ι.Ε.Π.Υ.Α. - 

ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΑΡΙΣΤΕΑ  » υπέβαλε εγγυητική επιστολή της attica bank   υπ’ αριθμ. 
LD/18141/00005  21-05-2018 ποσού 37.625,64 €. O πρόεδρος της επιτροπής με το 
αριθμ. πρωτ. 15502/30-05-2018 έγγραφό του απέστειλε ερώτημα για την 
εγκυρότητα της εν  λόγω εγγυητικής επιστολής στην attica bank   η οποία φέρεται 
να την έχει εκδώσει. Η attica bank   με το αριθμ. πρωτ. 296 /30-05-2018 
επιβεβαίωσε την εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής.  
 

         4. Ο διαγωνιζόμενος «Ένωση οικονομικών φορέων "Κ/ΞΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ 

& ΣΙΑ Ε.Ε. - ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ"» υπέβαλε εγγυητική επιστολή ηλεκτρονικής έκδοσης του 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. υπ’ αριθμ. e-16363 /21-05-2018 ποσού 37.626,00  €. Η επιτροπή έκανε 
έλεγχο της ανωτέρω εγγυητικής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ελέγχου 
εγγυητικών του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.. Το τμήμα μητρώων πιστούχων χορήγησης ΕΕ και 
Εκκαθαρίσεων οφειλών πρόσθετων ασφαλειών του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε εξέδωσε ηλεκτρονικά 
την με Α/Α V/11665  30-05-2018 βεβαίωση εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής. 
 
         5. Ο διαγωνιζόμενος «Κ/Ξ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ-ΖΗΚΙΔΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» υπέβαλε εγγυητική επιστολή ηλεκτρονικής έκδοσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
υπ’ αριθμ. e-16155/18-05-2018 ποσού 37.625,64  €. Η επιτροπή έκανε έλεγχο της 
ανωτέρω εγγυητικής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ελέγχου εγγυητικών του 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.. Το τμήμα μητρώων πιστούχων χορήγησης ΕΕ και Εκκαθαρίσεων οφειλών 
πρόσθετων ασφαλειών του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε εξέδωσε ηλεκτρονικά την με Α/Α V/11659 30-
05-2018 βεβαίωση εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής. 
 
          6. Ο διαγωνιζόμενος  Κ/Ξ "ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ-ΚΟΣΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ 

ΘΕΜΕΛΗ" υπέβαλε εγγυητική επιστολή ηλεκτρονικής έκδοσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. υπ’ 
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αριθμ. e-16372/21-05-2018 ποσού 37.630,00 €. Η επιτροπή έκανε έλεγχο της 
ανωτέρω εγγυητικής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ελέγχου εγγυητικών του 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.. Το τμήμα μητρώων πιστούχων χορήγησης ΕΕ και Εκκαθαρίσεων οφειλών 
πρόσθετων ασφαλειών του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε εξέδωσε ηλεκτρονικά την με Α/Α V/11664  30-
05-2018 βεβαίωση εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής. 
 

 7. Ο διαγωνιζόμενος «Κ/Ξ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ - ΡΕΚΑΛΙΔΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ -ΛΕΣΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ » υπέβαλε εγγυητική 
επιστολή ηλεκτρονικής έκδοσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. υπ’ αριθμ. e-14636/27-04-2018 
ποσού 37.625,64  €. Η επιτροπή έκανε έλεγχο της ανωτέρω εγγυητικής μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας ελέγχου εγγυητικών του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.. Το τμήμα μητρώων 
πιστούχων χορήγησης ΕΕ και Εκκαθαρίσεων οφειλών πρόσθετων ασφαλειών του 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε εξέδωσε ηλεκτρονικά την με Α/Α V/11658  30-05-2018 βεβαίωση 
εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής.    
 

            8. Ο διαγωνιζόμενος « MA CON STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ » υπέβαλε εγγυητική επιστολή του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. υπ’ αριθμ. 1740396 
/16-05-2018 ποσού 37.625,65 €. Η επιτροπή έκανε έλεγχο της ανωτέρω εγγυητικής 
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ελέγχου εγγυητικών του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.(Ε.Τ.Α.Α.). 
Το τμήμα  χορήγησης εγγυητικών επιστολών του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. (Ε.Τ.Α.Α.) εξέδωσε 
ηλεκτρονικά την 33368 30-05-2018 βεβαίωση εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής. 
 

          9. Ο διαγωνιζόμενος «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. ? Λουκάκης Νικόλαος» 
υπέβαλε εγγυητική επιστολή ηλεκτρονικής έκδοσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. υπ’ αριθμ. e-
16229/18-05-2018 ποσού 37.626,00 €. Η επιτροπή έκανε έλεγχο της ανωτέρω 
εγγυητικής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ελέγχου εγγυητικών του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.. 
Το τμήμα μητρώων πιστούχων χορήγησης ΕΕ και Εκκαθαρίσεων οφειλών 
πρόσθετων ασφαλειών του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε εξέδωσε ηλεκτρονικά την με Α/Α V/11662 30-
05-2018 βεβαίωση εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής. 
  

Σύμφωνα με τον παραπάνω έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι εγγυητικές 

επιστολές όλων των συμμετεχόντων ήταν έγκυρες.  

 

Συνοψίζοντας, μετά την ολοκλήρωση του έλεγχου των δικαιολογητικών 
συμμετοχής όλων των διαγωνιζομένων, και έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι 
προσφορές των διαγωνιζομένων «SOLIS AE», « MA CON STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. - 

Λουκάκης Νικόλαος» δεν γίνονται δεκτές και αποκλείονται από το διαγωνισμό.  
Η σειρά των εναπομεινάντων διαγωνιζόμενων, σύμφωνα με την 

προσφερθείσα υπό του καθενός μέση έκπτωση, ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας 
(αρχίζοντας από την μικρότερη προσφορά), είναι ως κατωτέρω: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1 74615 Κ/Ξ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - 58,80% 
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ΣΚΑΡΛΑΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- ΚΑΡΑΜΠΕΑΖΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 

 

2 74815 «Κ/ΞΙΑ ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΑΦΟΙ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗ 

Ο.Ε. Ι.Ε.Π.Υ.Α. - ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΑΡΙΣΤΕΑ  » 

57,55% 

3 75272 Ένωση οικονομικών φορέων "Κ/ΞΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 

ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ" 
54,70% 

4 71036 Κ/Ξ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ- 

ΖΗΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

54,30% 

5 75223 Κ/Ξ "ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ-ΚΟΣΜΑΣ 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΜΕΛΗ" 

 

53,32% 

6 69598 Κ/Ξ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ - 

ΡΕΚΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ - 

ΛΕΣΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 

 

48,19% 

 

 

             Κατόπιν όλων των ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού, σύμφωνα με την παρ. 

4.1η της οικείας Διακήρυξης, γνωμοδοτεί και εισηγείται  για την ανάθεση 

σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη «Κ/Ξ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ -

ΣΚΑΡΛΑΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- ΚΑΡΑΜΠΕΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ( αριθμός 

ηλεκτρονικής προσφοράς 74615 ) που πρόσφερε την μεγαλύτερη μέση έκπτωση 

(Εμ)= 58,80% . 

Τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού υπέγραψαν το παρών Πρακτικό 1o , το οποίο 
και υποβάλλεται  στην αναθέτουσα αρχή ως «εσωτερικό» για τον διαγωνισμό με 
Α/Α συστήματος 72206 , μέσω της λειτουργίας «επικοινωνίας» του υποσυστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ προς έγκριση όπως ορίζεται στην αναλυτική διακήρυξη.  

 

 Κατά της απόφασης έγκρισης της αναθέτουσας αρχής χωρεί προδικαστική 
προσφυγή κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της διακήρυξης.” 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών 

της Οικονομικής Επιτροπής, μετά το τέλος της οποίας , η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση, τη συζήτηση έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις , 

καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας,  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

        Την ανάθεση σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη «Κ/Ξ 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ -ΣΚΑΡΛΑΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- 

ΚΑΡΑΜΠΕΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ( αριθμός ηλεκτρονικής 

προσφοράς 74615 ) που πρόσφερε την μεγαλύτερη μέση έκπτωση (Εμ)= 

58,80% , σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας και την γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Διαγωνισμού. 
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 Κατά της απόφασης έγκρισης της αναθέτουσας αρχής χωρεί προδικαστική 

προσφυγή κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της διακήρυξης. 

 

 

         Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και 

υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                               1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  

                                                               2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ  

                                                               3) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ  

                                                               4) ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΚΟΣ  

                                                               5) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ   

                                                               6) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ  

       ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ  
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