η

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

19 (έκτακτη) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 10ης Σεπτεμβρίου 2015
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΦΤΕΛΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΗΜ.ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΗ
ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Α.ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1.
Σεφτελής Κων/νος, Πρόεδρος, 2. Καλαντίδης Δημήτριος,
Αντιπρόεδρος, 3. Κουρή Μαρία, Γραμματέας, 4. Γιαννάκης Χρήστος, 5.
Χωματά Αικατερίνη, 6. Χατζηδάκης Γεώργιος, 7. Παπαδόπουλος Κων/νος,
8. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 9. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 10.
Πανταζόπουλος Ηλίας, 11. Σερέτη Χριστίνα, 12. Καλαρρύτης Χρήστος, 13.
Ζαννιά Ευφημία, 14. Αντζινάς Ιωάννης, 15. Βιδάλης Παναγιώτης, 16.
Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 17. Δημητρόπουλος Άγγελος, 18. Κορμά –
Γκουτζιάνα Δήμητρα, 19. Καλούδης Κων/νος, 20. Μπασούρης Μαρίνος, 21.
Κούρτης Ανδρέας, 22. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 23. Νικηφόρος Ιωάννης,
24. Γρηγορέας Ιωάννης, 25. Γεωργίου Δημήτριος, 26. Καπίρη Ελένη, 27.
Κοκοτίνης Χρήστος, 28. Ασβεστάς Δημήτριος, 29. Χρυσουλάκης Φώτιος,
30. Αντύπας Γεώργιος, 31. Δουβή Αγγελική, 32. Αναγνώστου Ιωάννης, 33.
Αγαδάκος Γεώργιος, 34. Τσατσούλη Αναστασία, 35. Μαργαρώνης
Παναγιώτης, 36. Ευσταθίου Αναστάσιος, 37. Κουρής Μιχαήλ, 38.
Πανταζόπουλος Δημήτριος, 39. Πούλος Ιωάννης, 40. Πίκουλα Αργυρώ και
41. Σόφης Γεώργιος.
Παρών στη συνεδρίαση είναι ο Δήμαρχος κ.Βασίλειος Βαλασόπουλος
και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, κ. Αναστόπουλος Δημήτριος.
-----------------------ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Ουδείς.- (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης: 26854/9.9.2015)
-----------------------ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ: Φ
-------------------------ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: - Φ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: - 1 – (Π.Δ.Σ. 280 )
ΩΡΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 19:00΄
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 19:10΄
ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ: 19:40΄
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
Α.Α.
1.

Π.Δ.Σ. ΣΕΛ.
Ανάθεση σε προμηθευτή με τη διαδικασία διαπραγ- 280

2

μάτευσης, με δημοσίευση προκήρυξης Διαγωνισμού,
για την «Προμήθεια τροφίμων, αναψυκτικών, ποτών
κλπ., για τις ανάγκες του Δήμου Ηλιούπολης και των
Νομικών του Προσώπων αυτού».
------------------------------ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλείται η Ειδική Γραμματέας, κα Αμαλία Καλπουζάνη
για τις παρουσίες.
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: (Διαβάζει τον κατάλογο των κ.κ.Δημοτικών
Συμβούλων για την απαρτία)
………………………………………………………………………………
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διαπιστώνεται η απαρτία και αρχίζει η συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Σεφτελής,
ενημέρωσε το Σώμα για το κατεπείγον της συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.
Εγκρίνεται η έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται … εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται ομόφωνα.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1ο
«Ανάθεση σε προμηθευτή με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, με
δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, για την «Προμήθεια τροφίμων,
αναψυκτικών, ποτών κλπ., για τις ανάγκες του Δήμου Ηλιούπολης και των
Νομικών του Προσώπων αυτού»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται προς συζήτηση το με αριθμό 2 θέμα «Ανάθεση σε
2
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προμηθευτή με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, με δημοσίευση προκήρυξης
διαγωνισμού, για την «Προμήθεια τροφίμων, αναψυκτικών, ποτών κλπ., για
τις ανάγκες του Δήμου Ηλιούπολης και των Νομικών του Προσώπων
αυτού»
Ο Αντιδήμαρχος κ. Δημητρόπουλος, εισηγείται το θέμα.
Α.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τίθεται υπόψη των μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου το υπ’ αριθ. πρωτ. 26782/2015 έγγραφό του, το οποίο έχει ως
εξής:
«

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δ.Σ την ανάθεση σε προμηθευτή με τη

διαδικασία διαπραγμάτευσης, με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, για
την προμήθεια «τροφίμων, αναψυκτικών, ποτών κ.λ.π,. για τις ανάγκες του
Δήμου Ηλιούπολης και των Νομικών Προσώπων αυτού» λαμβάνοντας υπόψη
τα παρακάτω:
Ιστορικό
Ο Δήμος Ηλιούπολης προκειμένου να προβεί στην προμήθεια «Τροφίμων,
αναψυκτικών, ποτών, κλπ., για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του
Προσώπων» έτους 2015, ετήσιας διάρκειας, συνέταξε την υπ’ αριθ. Π1/2015
μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού
348.983,41 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για οκτώ ομάδες ειδών, όπως
απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:
ΟΜΑΔΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

-

1

ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ

116.993,90

15.209,21 132.203,11

2

ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ

42.729,50

5.554,84

48.284,34

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ

-

3

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ

13.164,00

1.711,32

14.875,32

4

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

63.296,50

9.556,27

72.852,77

5

ΚΡΕΟΠΩΛEΙΟ

51.305,00

6.669,65

57.974,65
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ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
ΛΑΧΑΝΙΚΑ

6

3.846,00

499,98

4.345,98

14.975,00

1.946,75

16.921,75

ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ

1.350,00

175,50

1.525,50

ΣΥΝΟΛΟ :

307.659,90

41.323,51 348.983,41

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
ΨΑΡΙΑ

7

ΕΤΟΙΜΑ
8

Με την υπ’ αριθ. 17/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
(ΑΔΑ. ΒΖΖΥΩΡΥ-2Ψ8) εγκρίθηκε η κίνηση διαδικασιών, η νομική δέσμευση
για τη διενέργεια της προμήθειας, η δέσμευση για εγγραφή πιστώσεων στους
προϋπολογισμούς των ετών 2015-2016, η δέσμευση ανάληψης υποχρέωσης σε
βάρος των σχετικών ΚΑΕ (πιστώσεων) και η παροχή εξουσιοδότησης στην
Οικονομική Επιτροπή.
Με την υπ’ αριθ. 23/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ
6Υ35ΩΡΥ-ΝΜ5) για το Δήμο και την υπ. αριθ.: 657/2015 απόφαση του
διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Κέντρο Αγωγής Φροντίδας και
Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης» (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ) (ΑΔΑ.7ΚΥΨΟΛΘΟ-3ΒΕ),
διατέθηκαν οι σχετικές πιστώσεις.
Με την υπ’ αριθ. 36/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ
Ω9Β0ΩΡΥ-ΙΚΥ) εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. Π1/2015 μελέτη των υπηρεσιών του
Δήμου και των Νομικών του προσώπων, καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του
διαγωνισμού και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του ηλεκτρονικού
διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού.
Συντάχθηκε η υπ’ αριθ. 5138/20-2-2015 διακήρυξη και η ταυτάριθμη
περίληψή της (ΑΔΑ 6ΠΛΛΩΡΥ-Β2Ζ), η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’
αριθ.75/27-2-2015 Φ.Ε.Κ τεύχος διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων, με TED
64695/2015/24-2-2015 στο Φύλλο Επίσημης Εφημερίδας της ΕΕ, στο φύλλο
4
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5344/27-2-2015 της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας Χρηματιστήριο, στο
φύλλο

25713/27-2-2015

της

ημερήσιας

οικονομικής

εφημερίδας

Η

Ναυτεμπορική, στο φύλλο 413/27-2-2015 της εβδομαδιαίας νομαρχιακής
εφημερίδας Παλμός, στο φύλλο 17222/27/2/2015 της ημερήσιας νομαρχιακή
εφημερίδας Ο Ημερήσιος Δημότης, στην ιστοσελίδα και στην εξώθυρα του
Δήμου. Η αναλυτική διακήρυξη και τα συνημμένα σε αυτή τεύχη
δημοσιεύθηκαν στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού
συστήματος
αναρτήθηκαν

Ηλεκτρονικών
στο

Δημοσίων

Κεντρικό

Συμβάσεων

Ηλεκτρονικό

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)

Μητρώο

και

Συμβάσεων

(Κ.Η.ΜΗ.ΔΗ.Σ.) με ΑΔΑΜ: 15PROC002597675/25-2-15).
Ο Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός διεξήχθη ηλεκτρονικά μέσω του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και είχε λάβει ως
αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 7376. Η
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ήταν η 14/4/2015 και ώρα
17:00.
Η αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, η
οποία συγκροτήθηκε μετά από κλήρωση και έγκριση του πρακτικού κλήρωσης
από την υπ’ αριθ. 273/2014 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, προέβη
στην αποσφράγιση έξι προσφορών, που κατατέθηκαν στις 20-4-2015 και ώρα
10:40 π.μ. και συνέταξε το υπ. αριθ. 1 πρακτικό, στο οποίο κάνει δεκτούς στο
δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού δύο συμμετέχοντες, τον ένα για τις ομάδες
τροφίμων 2,4,6,7: Οπωροπωλείο - Είδη παντοπωλείου - Κατεψυγμένα
Λαχανικά -Κατεψυγμένα ψάρια (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ) και τον άλλο για τις ομάδες
2,5,6,7: Οπωροπωλείο - Είδη κρεοπωλείου - Κατεψυγμένα Λαχανικά Κατεψυγμένα ψάρια (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ). Απορρίφθηκαν τέσσερις συμμετέχοντες
εκ’ των οποίων η συμμετέχουσα εταιρεία για την ομάδα (1) γαλακτοκομικά
ενώ δεν υπήρξε υποβολή προσφοράς για τις ομάδες (3) Αρτοποιείο –
ζαχαροπλαστείο και (8) Έτοιμα Μικρογεύματα .
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Με την υπ’ αριθ. 100/2015 απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή
(ΑΔΑ6ΜΞΓΩΡΥ-1ΩΕ), αποδέχτηκε το από 20.4.2015 Πρακτικό Νο 1, καθώς
και την από 6/5/2015 γνωμοδότηση της επιτροπής του διαγωνισμού
αναφορικά με ένσταση απορριφθέντος προμηθευτή και κάνει δεκτή τη
συμμετοχή του στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού για την ομάδα τροφίμων
(2) οπωροπωλείο.
Στις 4/6/2015 η επιτροπή αξιολόγησης προχώρησε στο άνοιγμα των
οικονομικών προσφορών και συνέταξε το υπ. αριθ. 2 πρακτικό το οποίο
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 141/8-5-2015 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής (ΑΔΑ Β5ΓΣΩΡΥ-ΧΓΜ), με την οποία

ανατέθηκε μέρος της

προμήθειας «τροφίμων, αναψυκτικών, ποτών κτλ.,» και συγκεκριμένα οι
ομάδες: (2) Οπωροπωλείο,

(4) Παντοπωλείο, (5) Κρεοπωλείο, (6)

Κατεψυγμένα λαχανικά και (7) κατεψυγμένα ψάρια,
επανάληψη του διαγωνισμού για τις ομάδες: (1)

ενώ πρότεινε την
Γαλακτοκομικά, (3)

Αρτοποιείο- Ζαχαροπλαστείο και (8) Έτοιμα Μικρογεύματα, διότι δεν υπήρξε
μειοδότης για τις ομάδες αυτές.
Με την

υπ’ αριθ. 48560/26771/29-6-2015 απόφαση του Γενικού

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, αποφασίστηκε ότι νόμιμα
έχει ληφθεί η μερική κατακύρωση του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού
διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού.
Με την υπ’ αριθ. 144/2015 απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή (ΑΔΑ
ΩΝΤΧΩΡΥ-ΤΨΥ) ενέκρινε τη συνέχιση του εν λόγω διαγωνισμού για τις
ομάδες (1) γαλακτοκομικά, (3) Αρτοποιείο – Ζαχαροπλαστείο και (8) Έτοιμα
Μικρογεύματα, με την διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης,
σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ.: 5138/20-02-2015 διακήρυξης του
Δήμου Ηλιούπολης (Α.Μ. Π1/2015), και την παραπομπή του θέματος στο
Δημοτικό Συμβούλιο μετά την γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση
6
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οργάνου για την επιλογή του προμηθευτή καθώς έλαβε υπ’ όψει τις διατάξεις
του άρθρου 25 του ΠΔ.60/07, του άρθρου 23 παρ.2 ΕΚΠΟΤΑ, και την παρ.13
του άρθρου 2 του Ν.2286/1995, και
-το γεγονός ότι δεν υπήρξε μειοδότης για τις ομάδες (Ομάδα 3: Αρτοποιείο –
ζαχαροπλαστείο και ομάδα 8: Έτοιμα Μικρογεύματα) του ανοικτού διεθνούς
διαγωνισμού καθώς δεν υποβλήθηκε προσφορά, το γεγονός ότι για την
προμήθεια της ομάδας (1) γαλακτοκομικά, δεν υπήρξε μειοδότης στον αρχικό
διαγωνισμό, καθώς και του ότι κρίνεται επιτακτική ανάγκη λόγω της
υποχρέωσης του Δήμου για την καθημερινή παροχή γάλακτος στους
δικαιούχους εργαζομένους του σύμφωνα με την Κ.ΥΑ 53361/2.10.2006 ( ΦΕΚ
1503/11.10.2006) περί «παροχής μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους
των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με την υπ’ αριθ.: Κ.Υ.Α ΤΤ36586/10.7.2007 (ΦΕΚ 1323/Β/30.7.2007), την
υπ’ αριθ.: Κ.Υ.Α 31119/28.5.2008 ( ΦΕΚ 990/Β/28.5.2008) και το άρθρο 158
παρ.1γ του Ν.3463/2006 ,το γεγονός ότι κρίνεται επιτακτική η ανάγκη λόγω
της υποχρέωσης του Δήμου για την καθημερινή παροχή των παιδικών
σταθμών (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ) τόσο με γαλακτοκομικά είδη όσο και με είδη
αρτοποιείου –ζαχαροπλαστείου (Ομάδα 3), το γεγονός ότι δεν έχουν
τροποποιηθεί ουσιωδώς οι όροι του διαγωνισμού, την έκτακτη πολιτική και
οικονομική συγκυρία (προκήρυξη διενέργειας δημοψηφίσματος για την 5η
Ιουλίου 2015, το κλείσιμο των εγχώριων τραπεζών) με πιθανή συνέπεια την
αύξηση των τιμών των προσφερόμενων αγαθών – τα οποία εν προκειμένω
αποτελούν είδη πρώτης ανάγκης-με αποτέλεσμα αποκλίσεις από τις τιμές του
αρχικού ενδεικτικού προϋπολογισμού καθώς και την επίτευξη όσο το δυνατόν
χαμηλότερης τιμής προσφοράς ενόψει της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας
και την αποφυγή εξόδων λόγω διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού.
Σύμφωνα με το άρθρο 3§3 περ. β,γ του ΠΔ.11389/93 (Ε.Κ.Π.ΟΤΑ) και
το άρθρο 2§13 του ν.2286/1995, όταν υπάρχει κάποιος από τους λόγους που
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αναφέρονται σε αυτά, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν τις
συμβάσεις προμηθειών προσφεύγοντας στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων
(απ’ ευθείας ανάθεση). Με το άρθρο 23§2 του ΠΔ.11389/93 (Ε.Κ.Π.ΟΤΑ), η
ανάθεση γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο επιλέγει και
τον προμηθευτή, αφού προηγηθεί γνωμοδότηση του αρμοδίου για την
αξιολόγηση οργάνου. Η απόφαση αυτή υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας.
Στη συνέχεια ο Δήμος απέστειλε φάκελο με αριθ. Πρωτ. 21416/10-072015 στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων επικαλούμενος
την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 25 παρ. 1 περ. α, γ του π.δ. 60/2007,
της οποίας γίνεται ρητά επίκληση και στη βάση της οποίας, οι αναθέτουσες
αρχές μπορούν να συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας σε
διαδικασία με διαπραγμάτευση, με ή χωρίς να προηγείται δημοσίευση σχετικής
προκήρυξης, δεδομένου ότι έχει προηγηθεί η διενέργεια διεθνούς ανοικτής
διαδικασίας και συνεπεία του γεγονότος ότι για την προμήθεια της ομάδας (1)
γαλακτοκομικά, δεν υπήρξε μειοδότης στον αρχικό διαγωνισμό καθώς και δεν
υπήρξε υποβολή προσφοράς για τις ομάδες (3) Αρτοποιείο – ζαχαροπλαστείο
και (8) Έτοιμα Μικρογεύματα και λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για τους
λόγους που ρητά μνημονεύονται στην υπ΄αριθμ.:144/2015 Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής αλλά και της μη ουσιώδους τροποποίησης των
αρχικών όρων της σύμβασης κατά την προσφυγή στη διαδικασία με
διαπραγμάτευση προκειμένου

σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2γ.δδ του

Ν.4013/2011, τη σύμφωνη γνώμη της Αρχής, για την ανάθεση της προμήθειας
με

τη

διαδικασία

διαπραγμάτευσης

χωρίς

δημοσίευση

προκήρυξης

διαγωνισμού, για ένα έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 148.603,93 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Με την υπ’ αριθ. 186/2015 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων αποφασίστηκαν σχετικά τα ακόλουθα:
8
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-η διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης, με δημοσίευση προκήρυξης
διαγωνισμού, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24, παρ.1 περ. α΄ του Π.Δ
60/2007, για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας ως προς την ομάδα / τμήμα
(1)(γαλακτοκομικά- τυροκομικά προϊόντα), προϋπολογισμού 116.993,90 € μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 132.203,11 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
για την οποία (ομάδα) η μοναδική υποβληθείσα προσφορά απορρίφθηκε στο
στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών
και
- η διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης
διαγωνισμού, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 25, παρ.1 περ. α΄ του Π.Δ
60/2007, για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας ως προς την ομάδα/τμήμα (3)
(είδη αρτοποιείου-ζαχαροπλαστείου), προϋπολογισμού 13.164,00 € μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 14.875,32 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
και

(8)

(έτοιμα

μικρογεύματα),

προϋπολογισμού

1.350,00

€

μη

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 1.525,50 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),
για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν προσφορές.
Σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 8, περ. α΄ του Π.Δ 60/2007 και την
Κατευθυντήρια Οδηγία 4 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων, στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση
με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, που αναφέρονται στο άρθρο 24 του
Π.Δ 60/2007, όταν επείγοντες λόγοι καθιστούν αδύνατη την τήρηση των
ελαχίστων προθεσμιών οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν προθεσμία
παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη
των δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης
διαγωνισμού ή των δέκα (10) ημερών, εάν η προκήρυξη απεστάλη με
ηλεκτρονικά μέσα.
Ως εκ τούτου λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 72, παρ.4 του Ν.3852/2010
και την κατεπείγουσα και επιτακτική ανάγκη λόγω της υποχρέωσης του Δήμου
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για την καθημερινή παροχή γάλακτος στους δικαιούχους εργαζομένους του
σύμφωνα με την Κ.ΥΑ 53361/2.10.2006 ( ΦΕΚ 1503/11.10.2006) περί
«παροχής μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα
προληπτικής ιατρικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθ.:
Κ.Υ.Α ΤΤ36586/10.7.2007 (ΦΕΚ 1323/Β/30.7.2007), την υπ΄ αριθ.: Κ.Υ.Α
31119/28.5.2008 ( ΦΕΚ 990/Β/28.5.2008) και το άρθρο 158 παρ.1γ του
Ν.3463/2006 ), την υποχρέωση για καθημερινή παροχή των παιδικών
σταθμών τόσο με γαλακτοκομικά είδη όσο και με είδη αρτοποιείου –
ζαχαροπλαστείου (Ομάδα 3) αλλά και την έκτακτη πολιτική και οικονομική
συγκυρία (επιβολή carital controls) με πιθανή συνέπεια την αύξηση των τιμών
των προσφερόμενων αγαθών – τα οποία εν προκειμένω αποτελούν είδη
πρώτης ανάγκης-με αποτέλεσμα αποκλίσεις από τις τιμές του αρχικού
ενδεικτικού προϋπολογισμού και δεδομένου ότι δεν τροποποιούνται οι
ουσιώδεις όροι του Διαγωνισμού (Π1/2015 Μελέτη, 5138/20-02-2015
Διακήρυξη) η Οικονομική Επιτροπή με την υπ΄ αριθ.: 177/2015 Απόφασή της
ενέκρινε τη διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης, με δημοσίευση
προκήρυξης διαγωνισμού, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24, παρ.1 περ.
α΄ του Π.Δ 60/2007, για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας ως προς την ομάδα
/

τμήμα

116.993,90

(1)(γαλακτοκομικά-τυροκομικά

προϊόντα),

€

ΦΠΑ

μη

συμπεριλαμβανομένου

(ήτοι

προϋπολογισμού
132.203,11

€

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την οποία (ομάδα) η μοναδική υποβληθείσα
προσφορά απορρίφθηκε στο στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής
και τεχνικών προσφορών, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
την δέκατη ημέρα μετά την αποστολή και δημοσίευση της προκήρυξης
διαγωνισμού στον Τύπο, την διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς
δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου
25, παρ.1 περ. α΄ του Π.Δ 60/2007, για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας ως
10
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την

ομάδα

/

τμήμα

(3)(είδη

11

αρτοποιείου-ζαχαροπλαστείου),

προϋπολογισμού 13.164,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 14.875,32
€

συμπεριλαμβανομένου

ΦΠΑ)

και

(8)

(έτοιμα

μικρογεύματα),

προϋπολογισμού 1.350,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 1.525,50 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν προσφορές με
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την ημερομηνία που θα
καθοριστεί στην πρόσκληση εκδήλωσης για συμμετοχή στη διαδικασία της
σχετικής διαπραγμάτευσης και αποφάσισε την επίσπευση της διαδικασίας
σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 8, περ. α΄ του Π.Δ 60/2007 λόγω
κατεπείγοντος και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω.
Ως εκ τούτου λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω ιστορικό καθώς και:
i.

το άρθρο 3§3 περ.β,γ του ΠΔ.11389/93 (Ε.Κ.Π.ΟΤΑ) και το άρθρο 2§13
του ν.2286/1995, κατά τα οποία όταν υπάρχει κάποιος από τους λόγους
που αναφέρονται σε αυτά, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν τις
συμβάσεις

προμηθειών

προσφεύγοντας

στη

διαδικασία

των

διαπραγματεύσεων (απ’ ευθείας ανάθεση).
ii.

Τις Αποφάσεις 144/2015 και 177/2015 της Οικονομικής Επιτροπής, η
οποία εισηγήθηκε σχετικά λόγω του κατεπείγοντος για λόγους που
αναλυτικά περιγράφονται σε αυτές και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 72,
παρ.4 του Ν.3852/2010, και σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 8, περ. α΄ του
Π.Δ 60/2007

iii.

τις διατάξεις του άρθρου 24, παρ.1 περ. α΄ του Π.Δ 60/2007 και του άρθρο
25 παρ. 1 α,γ του ΠΔ 60/2007 σύμφωνα με τα οποία οι αναθέτουσες αρχές
μπορούν να συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας σε διαδικασία
με διαπραγμάτευση, με ή

χωρίς να προηγείται δημοσίευση σχετικής

προκήρυξης αντίστοιχα, δεδομένου ότι έχει προηγηθεί η διενέργεια
διεθνούς ανοικτής διαδικασίας
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τη μη ουσιώδη τροποποίηση των αρχικών όρων της διακήρυξης κατά την

iv.

προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση.
την απόφαση 186/2015 με την οποία δόθηκε η σύμφωνη γνώμη της

v.

Ενιαίας

Ανεξάρτητης

Αρχής

Δημοσίων

Συμβάσεων

(Ε.Α.Α.Δ.ΣΥ),

σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2 περ.γ’ υποπερ. δδ’ του Ν.4013/11.
το Δ.Σ ενέκρινε με την υπ’ αριθ. 277/2015 τα παρακάτω:
-τη διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης, με δημοσίευση προκήρυξης
διαγωνισμού, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24, παρ.1 περ. α΄ του Π.Δ
60/2007, για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας ως προς την ομάδα/τμήμα (1)
(γαλακτοκομικά-τυροκομικά προϊόντα), προϋπολογισμού 116.993,90 € μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 132.203,11 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ) για την οποία (ομάδα) η μοναδική υποβληθείσα προσφορά
απορρίφθηκε στο στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και
τεχνικών προσφορών, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την
δέκατη ημέρα μετά την αποστολή και δημοσίευση της προκήρυξης
διαγωνισμού στον Τύπο και
-τη διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης
διαγωνισμού, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 25, παρ.1 περ. α΄ του Π.Δ
60/2007, για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας ως προς την ομάδα/τμήμα (3)
(είδη αρτοποιείου-ζαχαροπλαστείου), προϋπολογισμού 13.164,00 € μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 14.875,32 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
και

(8)

(έτοιμα

μικρογεύματα),

προϋπολογισμού

1.350,00

€

μη

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 1.525,50 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),
για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν προσφορές με καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών την ημερομηνία που θα καθοριστεί στην πρόσκληση
εκδήλωσης για συμμετοχή στη διαδικασία της σχετικής διαπραγμάτευσης
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-την επίσπευση της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 8, περ. α΄ του
Π.Δ 60/2007
λόγω κατεπείγοντος και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στις
υπ’ αριθ.: 144/2015 και 177/2015 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
Η αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, η
οποία συγκροτήθηκε μετά από κλήρωση και έγκριση του πρακτικού
κλήρωσης από την υπ’ αριθ. 273/2014 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής,
προέβη στην αποσφράγιση μιας ηλεκτρονικής και μοναδικής προσφοράς
(Περίληψη

διακήρυξης

24730/14.8.2015

ΑΔΑ:

7ΑΟΑΩΡΥ-ΕΒΠ,

Δημοσίευση στο ΦΕΚ 435/2015, και στις εφημερίδες Ναυτεμπορική,
Χρηματιστήριο, Αμαρυσία, Ημερήσιο Δημότη στις 21-08-2015) και συνέταξε
το υπ. αριθ. 1 πρακτικό/7-09-2015 σύμφωνα με το οποίο έκανε δεκτό στο
διαγωνισμό

τον

προμηθευτή

«Γαλακτοκομικά

Μανδρέκας

Ανώνυμη

Εταιρεία» προκειμένου να προχωρήσει στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης.
Στη συνέχεια η αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του
διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε μετά από κλήρωση και έγκριση του
πρακτικού κλήρωσης από την υπ’ αριθ. 273/2014 απόφαση της Οικονομικής
επιτροπής, προέβη στην αποσφράγιση μιας και μοναδικής οικονομικής
προσφοράς που υπεβλήθη ηλεκτρονικά

και συνέταξε το υπ. αριθ. 2

πρακτικό/8-09-2015 σύμφωνα με το οποίο και αιτιολογημένα γνωμοδοτεί η
προμήθεια για την Ομάδα (1) Τυροκομικά - Γαλακτοκομικά να ανατεθεί
στον προμηθευτή «Γαλακτοκομικά Μανδρέκας Ανώνυμη Εταιρεία» στο ποσό
των 112.447,50 € συν ΦΠΑ 14.618,18 € δηλαδή συνολικά για το ποσό των
127.065,68 €..
Ως εκ τούτου λαμβάνοντας υπόψη:
i.

το άρθρο 3§3 περ.β,γ του ΠΔ.11389/93 (Ε.Κ.Π.ΟΤΑ) και το άρθρο
2§13 του ν.2286/1995, κατά τα οποία όταν υπάρχει κάποιος από τους
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λόγους που αναφέρονται σε αυτά, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να
συνάπτουν τις συμβάσεις προμηθειών προσφεύγοντας στη διαδικασία
των διαπραγματεύσεων (απ’ ευθείας ανάθεση).
ii.

το άρθρο 23§2 του ΠΔ.11389/93 (Ε.Κ.Π.ΟΤΑ), σύμφωνα με το οποίο,
η ανάθεση γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο
επιλέγει και τον προμηθευτή, αφού προηγηθεί γνωμοδότηση του
αρμοδίου για την αξιολόγηση οργάνου. Η απόφαση αυτή υπόκειται σε
έλεγχο νομιμότητας.

iii.

τη διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης, με δημοσίευση προκήρυξης
διαγωνισμού, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24, παρ.1 περ. α΄ του
Π.Δ 60/2007, για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας ως προς την ομάδα
/ τμήμα (1)(γαλακτοκομικά-τυροκομικά προϊόντα), προϋπολογισμού
116.993,90 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 132.203,11 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την οποία (ομάδα) η μοναδική
υποβληθείσα προσφορά απορρίφθηκε στο στάδιο ελέγχου των
δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών, με καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών την δέκατη ημέρα μετά την αποστολή
και δημοσίευση της προκήρυξης διαγωνισμού στον Τύπο

iv.

την κατεπείγουσα και επιτακτική ανάγκη λόγω της υποχρέωσης του
Δήμου για την καθημερινή παροχή γάλακτος στους δικαιούχους
εργαζομένους του, σύμφωνα με την Κ.ΥΑ 53361/2.10.2006 ( ΦΕΚ
1503/11.10.2006) περί «παροχής μέσων ατομικής προστασίας σε
υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθ.: Κ.Υ.Α ΤΤ36586/10.7.2007
(ΦΕΚ 1323/Β/30.7.2007), την υπ’ αριθ.: Κ.Υ.Α 31119/28.5.2008 (
ΦΕΚ 990/Β/28.5.2008) και το άρθρο 158 παρ.1γ του Ν.3463/2006 ),
την υποχρέωση για καθημερινή παροχή των παιδικών σταθμών τόσο με
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γαλακτοκομικά είδη όσο και με είδη αρτοποιείου –ζαχαροπλαστείου
(Ομάδα 3) αλλά και την έκτακτη πολιτική και οικονομική συγκυρία
(επιβολή carital controls, εκλογές κλπ.) με πιθανή συνέπεια την αύξηση
των τιμών των προσφερόμενων αγαθών – τα οποία εν προκειμένω
αποτελούν είδη πρώτης ανάγκης-με αποτέλεσμα αποκλίσεις από τις
τιμές του αρχικού ενδεικτικού προϋπολογισμού
v.

τα Πρακτικά Νο 1 και Νο 2 της επιτροπής αξιολόγησης του
διαγωνισμού με την διαδικασία διαπραγμάτευσης

vi.

τη μη ουσιώδη τροποποίηση των αρχικών όρων της σύμβασης κατά την
προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση.

vii.

την σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Α.Α.Δ.ΣΥ), σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2 περ.γ’
υποπερ. δδ’ του Ν.4013/11.

viii.

την κατατεθειμένη προσφορά του προμηθευτή «Γαλακτοκομικά
Μανδρέκας Ανώνυμη Εταιρεία»
εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο

την

ανάθεση της προμήθειας

για την ομάδα ( 1 ) Τυροκομικά –

Γαλακτοκομικά Προϊόντα στον προμηθευτή «Γαλακτοκομικά Μανδρέκας
Ανώνυμη Εταιρεία» στο ποσό των 112.447,50 € συν ΦΠΑ 14.618,18 €
δηλαδή συνολικά για το ποσό των 127.065,68 € ως ακολούθως:
ΟΜΑΔΑ 1 ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ – ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
ΦΟΡΕΑΣ

ΟΜΑΔΑ 1

ΔΗΜΟΣ

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

Κ.Α.Φ.Α.Δ.Η.Λ

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ

ΦΠΑ

(€)

(€)

13%

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ (€)

-

75.932,50

9.871,23

85.803,73

-

36.515,00

4.746,95

41.261,95

112.447,50

14.618,18

127.065,68

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται;
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται … εγκρίνεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το Ν.
3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
Ομόφωνα Αποφασίζει
Εγκρίνει την ανάθεση της προμήθειας
Τυροκομικά

–

Γαλακτοκομικά

για την ομάδα ( 1 )

Προϊόντα

στον

προμηθευτή

«Γαλακτοκομικά Μανδρέκας Ανώνυμη Εταιρεία» στο ποσό των
112.447,50 € συν ΦΠΑ 14.618,18 € δηλαδή συνολικά για το ποσό των
127.065,68 € ως ακολούθως:
ΟΜΑΔΑ 1 ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ – ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
ΦΟΡΕΑΣ

ΟΜΑΔΑ 1

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ

ΦΠΑ 13%

ΣΥΝΟΛΟ

(€)

(€)

ΔΑΠΑΝΗΣ
(€)

ΔΗΜΟΣ

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ -

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙ

75.932,50

9.871,23

85.803,73

36.515,00

4.746,95

41.261,95

112.447,50

14.618,18

127.065,68

ΚΑ
Κ.Α.Φ.Α.Δ.Η.Λ

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙ
ΚΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 280/2015 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
-----------------------------
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λύεται η συνεδρίαση.
Ευχαριστώ.
ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ: 19:40΄
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΕΦΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΧΩΜΑΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
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ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΤΖΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

ΒΙΔΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΠΙΡΗ ΕΛΕΝΗ

ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΔΟΥΒΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΓΑΔΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ

ΣΟΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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