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          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ           
  
 
 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 432 / 2018  
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ.47 / 2018  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  
 

 
ΘΕΜΑ : «Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για τον έλεγχο 
δικαιολογητικών συμμετοχής και κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο 
του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΕΡΩΝ" εκτιμώμενης αξίας 
2.419.354,84 € (πλέον ΦΠΑ 24%)» 
 

 
  

  
  Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 30η Νοεμβρίου  , του έτους 2018,ημέρα 
της εβδομάδας Παρασκευή   και ώρα 13:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, η 
Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση , ύστερα από την 35.992/ 
26/11/2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία έγινε σύμφωνα με 
τους ορισμούς του  άρθρου 75  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).  
  
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) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ  3) ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
ΤΣΟΝΙΔΟΥ - ΣΚΕΥΑ  4) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ   5) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ 
                                                                    
 
Ενώ  δεν  προσήλθαν οι κ.κ : 
 
 
 1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ  2) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ  3) ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΚΟΣ  
 
 
 Η Οικονομική Επιτροπή, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο  
αριθμού  συμβούλων -9- παρευρίσκονταν οι - 6 - ),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. 
  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, κ. 
Ευάγγελος Λαμπάκης, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
«Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για τον έλεγχο 
δικαιολογητικών συμμετοχής και κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο 
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του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΕΡΩΝ" εκτιμώμενης αξίας 
2.419.354,84 € (πλέον ΦΠΑ 24%)», δίνει  το λόγο στον Αντιδήμαρχο 
Τεχνικών Υπηρεσιών και υπηρεσίας Δόμησης, κ. Κουκουράβα Γεώργιο, ο οποίος 
διαβάζει την εισήγηση της υπηρεσίας που έχει ως εξής:  
  
     

¨Κύριοι Σύμβουλοι, με την υπ. αριθμ. 07/2017 μελέτη συντάχθηκαν τα τεύχη 

δημοπράτησης που αφορούν την κατασκευή του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΕΡΩΝ» 

εκτιμώμενης αξίας 2.419.354,84 € (πλέον ΦΠΑ 24%). 

 

Στις 20-09-2018 διεξήχθη ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός του έργου (ημερομηνία 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών), σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.4412/16. 

 

Με την με αρ. 344/2018 (ΑΔΑ ΩΕ18ΩΨΟ-ΖΒΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό του διαγωνισμού του έργου, για την ανάθεση της σύμβασης στον 

προσωρινό μειοδότη «SOLIS AE». (αριθμός προσφοράς 88080)  που πρόσφερε τη 

μεγαλύτερη μέση  έκπτωση (Εμ)= 55,27%. 

Η Αναθέτουσα Αρχή προσκάλεσε, στο πλαίσιο της σχετικής διαδικασίας σύναψης 

σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», τον προσωρινό ανάδοχο να 

υποβάλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις 

δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.  

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών με τη σύνταξη 

του κάτωθι 2ου πρακτικού το οποίο και κοινοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη 

απόφασης:  

 

2ο Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 

(Ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) 

 

Διενέργειας  Ανοιχτής Διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων 

συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με το σύστημα προσφοράς με επί 

μέρους ποσοστά έκπτωσης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του έργου: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΕΡΩΝ» 

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ: 2018ΕΠ03110010  -  ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5011008 

CPV 45214220-8 

(Αρ. πρωτ. Διακήρυξης  23865/14-08-2018, ΑΔΑΜ: 18PROC003566778 2018-08-14,  

ΑΔΑ: ΩΓΙΣΩΨΟ-ΦΚΠ) 

 

Εκτιμώμενης αξίας:   2.419.354,84  Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

 

Στην Αλεξανδρούπολη  στις  21-11-2018, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 10:00, οι 

παρακάτω : 

 

1)  Τζιβελέκη Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., ως πρόεδρος 

2)  Ζαρκάδης Νικόλαος,  Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε., ως μέλος 

3)  Τοσούνη Μαρία,   Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., ως μέλος 

4)  Χατζηπαύλου Μάλαμα,  Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., ως μέλος 

5)  Ιακωβάκης Ευάγγελος,  Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε., ως μέλος (εκπρ. Εργοληπτικών 

οργανώσεων) 

6)  Βαταμίδης Ιωάννης,  Δημοτικός Σύμβουλος, ως μέλος   (εκπρ. ΠΕΔ ΑΜΘ) 

7)  Κατσάνης Παναγιώτης,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., ως μέλος   (εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε.)  

ΑΔΑ: 6Η7ΧΩΨΟ-3ΙΠ



3 

 

 

Οι οποίοι αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 

267/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Πρακτικό 

Συνεδρίασης αριθ. 34/2018) και έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη δημοπρασίας του 

συγκεκριμένου έργου, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση στον 2ο όροφο του Δημαρχιακού 

Μεγάρου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, προκειμένου να προβούμε στην ολοκλήρωση του 

έλεγχου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που υπέβαλε ο προσωρινός μειοδότης, στο 

πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αύξοντα αριθμό (α/α) 

συστήματος  75848,  για την ανάδειξη μειοδότη του ανωτέρω έργου.  

         Η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 4.2.α της διακήρυξης, απέστειλε στον 

προσωρινό ανάδοχο, μέσω του συστήματος «Επικοινωνίας» της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, επιστολή με αριθμ. πρωτ. 32057/25-10-2018, για υποβολή των 

απαραίτητων δικαιολογητικών. Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε ηλεκτρονικά μέσω του 

συστήματος «Επικοινωνίας» στις  09/11/2018  τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη 

αναθέτουσα αρχή και στην συνέχεια  κατέθεσε στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας το με αριθμ. 

πρωτ. 33829/12-11-2018  σφραγισμένο φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε 

έντυπη μορφή όπως ορίζεται στο εδάφιο 2 του άρθρου 4.2γ της διακήρυξης.   

         Η επιτροπή διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου κατατέθηκαν 

εμπροθέσμως τόσο σε ηλεκτρονική μορφή όσο και σε έντυπη, όπως ορίζεται με το άρθρο 

4.2.α και 4.2.γ της διακήρυξης. 

         Στη συνέχεια η επιτροπή διαπίστωσε ότι ο ηλεκτρονικός φάκελος περιείχε τα 

παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

 

1. Ποινικά μητρώα των διαχειριστών της επιχείρησης και των μελών του Δ.Σ. 

2. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της  επιχείρησης 

3. Υ.Δ. για τη στελέχωση του πτυχίου και των μισθωτών και ότι δεν υπάρχουν οφειλές 

προς το Δημόσιο και τα ταμεία 

4. Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας (εκτελούμενων έργων – εταιρείας – 

στελεχών) 

5. Ένορκη βεβαίωση 

6. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης, μη παύσης εργασιών, 

πτωχευτικού συμβιβασμού, αναγκαστικής διαχείρισης και εξυγίανσης της 

επιχείρησης 

7. Γενικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η. περί τροποποιήσεων καταστατικού, μη λύσης και μη 

πτώχευσης της εταιρείας, εκκαθάρισης και περί ονομαστικοποίησης μετοχών 

8. Μη αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων – Εκτύπωση από Taxis 

9. Υ.Δ. ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού για τις λοιπές περιπτώσεις της παρ. Α4 

του άρθρου 22 της Διακήρυξης 

10. Βεβαίωση Τ.Ε.Ε. για τη μη ύπαρξη πειθαρχικού παραπτώματος εταιρείας και 

στελεχών 

11.  Βεβαίωση Γεωτεχνικού Ε.Ε. για τη μη ύπαρξη πειθαρχικού παραπτώματος 

στελέχους Κωσταρόπουλου Γεωργίου 

12. Μετοχολόγιο 

13. Υ.Δ. περί μη έκδοσης απόφασης αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 

4412/16 
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14. Υ.Δ. κοινής απόφασης Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-08-2007 (Β΄ 

1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση μητρώων του Ν. 3414/2005» 

15. Βεβαίωση ΜΕΕΠ της εταιρείας 

16. Υ.Δ.  του νόμιμου εκπροσώπου για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών 

συμβάσεων, συνοδευόμενη από πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων, με 

αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο 

17. Πιστοποιητικό  ISO 9001 & ISO 14001 

18. Νομιμοποιητικά έγγραφα   (ΦΕΚ 10406/2011 Σύστασης – ΦΕΚ 286/2012 Διόρθωση 

σύστασης – Κωδικοποιημένο καταστατικό – Υ.Δ. μη μεταβολής καταστατικού – 

Πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η. εκπροσώπησης – Πρακτικό Δ.Σ. για έγκριση συμμετοχής 

στον εν λόγω διαγωνισμό) 

19. Ενημερότητα πτυχίου   

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: 

 

1. Ποινικά μητρώα των διαχειριστών της επιχείρησης και των μελών του Δ.Σ. 

2. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της  επιχείρησης 

3. Υ.Δ. για τη στελέχωση του πτυχίου και των μισθωτών και ότι δεν υπάρχουν οφειλές 

προς το Δημόσιο και τα ταμεία 

4. Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας (εκτελούμενων έργων – εταιρείας – 

στελεχών) 

5. Ένορκη βεβαίωση 

6. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης, μη παύσης εργασιών, 

πτωχευτικού συμβιβασμού, αναγκαστικής διαχείρισης και εξυγίανσης της 

επιχείρησης 

7. Γενικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η. περί τροποποιήσεων καταστατικού, μη λύσης και μη 

πτώχευσης της εταιρείας, εκκαθάρισης και περί ονομαστικοποίησης μετοχών 

8. Μη αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων – Εκτύπωση από Taxis 

9. Υ.Δ. ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού για τις λοιπές περιπτώσεις της παρ. Α4 

του άρθρου 22 της Διακήρυξης 

10. Βεβαίωση Τ.Ε.Ε. για τη μη ύπαρξη πειθαρχικού παραπτώματος εταιρείας και 

στελεχών 

11. Βεβαίωση Γεωτεχνικού Ε.Ε. για τη μη ύπαρξη πειθαρχικού παραπτώματος 

στελέχους Κωσταρόπουλου Γεωργίου 

12. Μετοχολόγιο 

13. Υ.Δ. περί μη έκδοσης απόφασης αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 

4412/16 

14. Υ.Δ. κοινής απόφασης Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-08-2007 (Β΄ 

1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση μητρώων του Ν. 3414/2005» 

15. Υ.Δ.  του νόμιμου εκπροσώπου για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών 

συμβάσεων, συνοδευόμενη από πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων, με 

αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο και 

βεβαιώσεις περαίωσης για τα εκτελεσμένα έργα 

16. Υ.Δ.  του νόμιμου εκπροσώπου μη μεταβολής του καταστατικού 

17. Πιστοποιητικό εκπροσώπησης 

 

 

Από την εξέταση των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι αυτά ήταν 

πλήρη και σε ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς όσο και κατά την 

ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών, όπως απαιτείται σύμφωνα με το πρώτο 

εδάφιο του άρθρου 23.2 της διακήρυξης.  
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Η επιτροπή μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπίστωσε ότι: 

- τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το  Τ.Ε.Υ.Δ είναι αληθή 

- προσκομίστηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

      - με τα εν λόγω δικαιολογητικά αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής 

της εταιρίας 

   SOLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  «SOLIS  ΑΕ»,  σύμφωνα με τα άρθρα   21,  22   

και 

23 της διακήρυξης. 

εισηγείται 

την ανάδειξη της μειοδότριας  SOLIS  ΑΕ  με A/A καταθ. 88080,   ως προσωρινού αναδόχου,  

με ποσοστό έκπτωσης   55,27  % ( πενήντα πέντε και είκοσι επτά εκατοστά  %). 

 

         Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και το άρθρο 4.2 της διακήρυξης,  η επιτροπή 

διαγωνισμού συνέταξε το παρόν πρωτόκολλο το οποίο και κοινοποιείται, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην αναθέτουσα αρχή 

για λήψη απόφασης. 

           Κατά της απόφασης έγκρισης της αναθέτουσας αρχής χωρεί προδικαστική προσφυγή 

κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της διακήρυξης. 

 

Αλεξανδρούπολη     21-11- 2018 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1)  Τζιβελέκη Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., ως πρόεδρος 

 

2)  Ζαρκάδης Νικόλαος,  Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε., ως μέλος 

 

3)  Τοσούνη Μαρία,   Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., ως μέλος 

 

4)  Χατζηπαύλου Μάλαμα,  Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., ως μέλος 

 

5)  Ιακωβάκης Ευάγγελος,  Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε., ως μέλος  

     (εκπρ. Εργοληπτικών οργανώσεων) 

 

6)  Βαταμίδης Ιωάννης,  Δημοτικός Σύμβουλος, ως μέλος   (εκπρ. ΠΕΔ ΑΜΘ) 

 

7)  Κατσάνης Παναγιώτης,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., ως μέλος   (εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε.)  

 

Η επιτροπή διαγωνισμού υποβάλλει το παραπάνω  2ο πρακτικό στην Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Αλεξ/πολης  και εισηγείται την έγκριση του  σύμφωνα με την παρ. 2.δ 

του άρθρου 4 της Αναλυτικής διακήρυξης 

 

O κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή σύμφωνα 

με τα οριζόμενα της παρ. 3 του άρθρου 4 της Αναλυτικής 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 και τη συζήτηση, έλαβε υπόψη  τα σχετικά έγγραφα και 
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διατάξεις, καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας , από την οποία απουσίαζε η 
κ. Τσονίδου-Σκεύα Ελ., 
 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Εγκρίνει το 2ο πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού για τον έλεγχο 

δικαιολογητικών συμμετοχής και κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο 
του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΕΡΩΝ" εκτιμώμενης αξίας 2.419.354,84 
€ (πλέον ΦΠΑ 24%) 

2. Αναδεικνύει τη μειοδότρια  SOLIS  ΑΕ  με A/A καταθ. 88080,   ως 
προσωρινό ανάδοχο,  με ποσοστό έκπτωσης   55,27  % ( πενήντα 
πέντε και είκοσι επτά εκατοστά  %). 

 
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) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ  
                                                                         3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ   
                                                                         4) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ  

       
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ                                          
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