
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 139/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  12ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 6-7-2020 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 08:00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από την 
αρ. πρωτ. 12889/30-6-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει  και κατ’ 
εφαρµογή των υγειονοµικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β’) 
και του αρ 14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020  (ΦΕΚ 1988 τ.Β’) καθώς και της υπ’αριθµ. εγκ. 163 /33282/29-5-2020 
του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση ή µη 2ου ΑΠΕ του έργου: « Κατασκευή 12-θεσιου ∆ηµοτικού Σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ 
Πτολεµαίδας».  
………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Κυριάκος Αντωνιαδης 2. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
3. ∆ηµήτριος Τσεχελίδης 3. Ζαφειρουλα Σεβαστου 
4. ∆ηµήτριος Σπόντης  
5. Αθηνά Τερζοπουλου  
6. Στέφανος Μπιγγας  
……………………………………………………………………………………….……………….………….………… 
Το µέλος ∆ηµ Καρακασίδης δήλωσε κώλυµα και στην θέση του κλήθηκε ο αναπληρωτής του ∆ηµ. 
Τσεχελίδης. 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ Ορφανιδης, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. Το µέλος ∆ηµ . Τσεχελίδης προσήλθε κατά τη συζήτηση του θέµατος. Ο Αντιπρόεδρος έδωσε 
τον λόγο στον Αντιδήµαρχο Τεχν. Υπηρεσιών κ. Νικ Φουρκιωτη ο οποιος εισηγούµενος  το ανωτέρω  
ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών τo  υπ’αριθµ. 12742/29-6-2020 διαβιβαστικό της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών µε το οποίο µας κοινοποιούνται η αιτιολογική έκθεση 2ου ΑΠΕ, σώµα 2ΟΥ ΑΠΕ , η 
γνωµοδότηση Τεχνικού Συµβουλίου Π.Ε. Κοζάνης, η υπ’αριθµ 11922/19-6-2020 γνωµοδότηση της ΕΥ∆ , 
προκειµένου η Οικονοµική Επιτροπή να προβεί  στην έγκριση ή µη του 2ου ΑΠΕ του έργου: « Κατασκευή 12-
θεσιου ∆ηµοτικού Σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεµαίδας». Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα 
εξής:    
« 

 Χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ Με ΦΠΑ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

3.181.209,68 763.490,32 3.944.700,00 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.437.758,38 345.062,01 1.782.820,39 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 54,80% 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ Τοπικός Πόρος 

 
Στοιχεία Αρχικής Σύµβασης 

∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε.+Ε.Ο. 18.00% & ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 1.437.758,37 
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∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1.437.758,38 

∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ 1.782.820,39 

Στοιχεία Προτεινόµενης Σύµβασης (µε 2ο Α.Π.Ε.) 

∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε.+Ε.Ο. 18.00% & 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 

1.437.758,37 

∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1.437.758,38 

∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ 1.782.820,39 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 0,00% 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
H µε αριθµ. 11/2013 µελέτη του έργου συντάχθηκε από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ του ∆.ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ, µε 
συνολικό Π/Υ µελέτης 3.181.209,68 € χωρίς ΦΠΑ 3.944.700,00 € µε ΦΠΑ.  
Με την υπ’αριθµ. 126/02-05-2017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποφασίσθηκε η απόδοχή της απόφασης 
ένταξης της πράξης µε συνολικό προϋπολογισµό 3.997.517,65 € στα πλαίσια του χρηµατοδοτικού 
προγράµµατος «ΕΠ της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 2014-2020». 
 Με την υπ ‘αριθµ. 65/30-04-2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ορίστηκε η επιτροπή διαγωνισµού 
για την εκτέλεση του έργου και µε την 44/16-03-2018 έγινε η έγκριση όρων της διακήρυξης. 
 Με την υπ ‘αριθµ. 10315/08-05-2018 προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου προς 
σύναψη σύµβασης εκτέλεσης του εν λόγω έργου διενεργήθηκε η δηµοπρασία µε ηµεροµηνία λήξης υποβολής 
προσφορών την 01-06-2018 και ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης την 07-06-2018. Μεταξύ των άλλων 
υπέβαλε προσφορά και η ανάδοχος κοινοπραξία «Κ/Ξ ΕΜΤΕ Ε.Ε. – ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕ» η οποία 
προσέφερε τη µεγαλύτερη µέση τεκµαρτή έκπτωση 54,80 %. Με την υπ ‘αριθµ. 104/09-07-2018 Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού και εν 
συνεχεία µε την υπ ‘αριθµ. 151/25-09-2018 (Α∆Α: 6ΦΡΞΩΡ6-ΝΑ7) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε 
αρµοδίως µε την υπ’ αριθµό 163238/11-10-2018 (Α∆Α:60ΨΡΟΡ1Γ-3ΘΧ) απόφαση του συντονιστή 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας.  
Την 02-01-2019 ο ανάδοχος υπέγραψε το υπ' αριθµό 59 συµφωνητικό έργου και οι εργασίες ξεκίνησαν 
αµέσως µετά την κοινοποίηση στον ανάδοχο του ορισµού επιβλέποντος µηχανικού 09-01-2019 (όπως 
προβλέπεται στο συµφωνητικό). Η ηµεροµηνία περαίωσης είναι η 24-08-2020.  
Με την υπ' αριθµ. 4322/16-12-2019 δόθηκε η προέγκριση της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης Π∆Μ για τον 1ο 
Α.Π.Ε. Με την υπ’ αριθ. 26682/17-12-2019 έγινε η γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ΠΕ Κοζάνης για 
τον 1ο ΑΠΕ. Με την υπ. αριθµ. απόφ. 339/2019 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Εορδαίας εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. 
για το έργο. Κατά την εκτέλεση των εργασιών της σύµβαση προέκυψε η ανάγκη αυξοµείωσης ορισµένων 
συµβατικών εργασιών και η συµβατοποίηση έξι νέων εργασιών.  
Η αυξοµείωση των ποσοτήτων των συµβατικών εργασιών οφείλεται κυρίως σε µικροαποκλίσεις από την 
αρχική µελέτη αλλά και προµετρητικά σφάλµατα όπως επιµετρήθηκαν αναλυτικά και εγκρίθηκαν.  
Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (2ος Α.Π.Ε.) συντάχθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 156 του 
Ν.4412/16, µε τις µέχρι σήµερα τροποποιήσεις, των συµβατικών τευχών της µελέτης, της ειδικής συγγραφής 
υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) και µετά από γενικό έλεγχο του έργου επί τόπου από την Υπηρεσία για να καλύψει 
την αύξηση ποσοτήτων ορισµένων εργασιών ή την τακτοποίηση ποσοτήτων άλλων εργασιών που είτε 
καταργήθηκαν είτε υπερεκτιµήθηκαν στο στάδιο της µελέτης, οι οποίες αν και δόθηκε η δέουσα προσοχή 
κατά την προσέγγιση του φυσικού αντικειµένου της µελέτης δεν κατέστη δυνατός ο προσδιορισµός - 
υπολογισµός αυτών. 
Αυξοµείωση ποσοτήτων - νέες εργασίες  
Με τα προαναφερόµενα δεδοµένα στον παρόντα 2ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών παρουσιάστηκε η 
ανάγκη συµβατοποίησης έξι νέων εργασιών και η αυξοµείωση ορισµένων ποσοτήτων συµβατικών εργασιών.  
Πιο συγκεκριµένα δηµιουργήθηκε η ανάγκη συµβατοποίησης των εξής νέων εργασιών:  
2ΝΤ 1 "Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων µε τσιµεντοκονίαµα", η ποσότητα υπολογίζεται 
από τις ποσότητες της εγκεκριµένης προµέτρησης της µελέτης και συγκεκριµένα από τα Α.Τ. 6.3, 6.4, 6.9. 
2NT 2 "Πλαστικός σωλήνας δικτυωµένου πολυαιθυλενίου, επενδεδυµένος, διαµ. έως Φ 18mm", η ποσότητα 
υπολογίζεται στην παρούσα προµέτρηση.  
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2NT 3 "Παροχή θέρµανσης (προσαγωγή και επιστροφή) σε συλλέκτες ορειχάλκινους 1 ¼’’ µε έξοδο ½’’, η 
ποσότητα υπολογίζεται στην παρούσα προµέτρηση.  
2NT 4 "Εύκαµπτο συνθετικό καουτσούκ σε χρώµα µαύρο, για µόνωση σωληνώσεων από 1" εώς 2"’, η 
ποσότητα υπολογίζεται στην παρούσα προµέτρηση.  
2NT 5 "Εξάρτηµα από γαλβανισµένη λαµαρίνα τυποποιηµένο, για κάλυψη οπών δικτύου λήψης-απόρριψης", 
η ποσότητα υπολογίζεται στην παρούσα προµέτρηση.  
2NT 6 "Εξάρτηµα σίγασης (ηχοπαγίδα)", η ποσότητα υπολογίζεται στην παρούσα προµέτρηση.  
ΟΜΑ∆Α 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚA  
Έχουµε επί πλέον δαπάνη κατά: 0,00 € και επί έλλατον δαπάνη κατά: 0,00 € α. Αυξήσεις: Α.Τ. 1.2 0,00 € 1.3 
0,00 € 1.4 0,00 € 1.5 0,00 € 1.6 0,00 € 1.7 0,00 € 1.8 0,00 € β. Μειώσεις: Α.Τ. 1.1 0,00 €  
ΟΜΑ∆Α 2: ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ Έχουµε επί πλέον δαπάνη κατά: 0,00 € και επί έλλατον δαπάνη κατά: 0,00 € α. 
Αυξήσεις: Α.Τ. 2.1 0,00 € 2.3 0,00 € 2.8 0,00 € 2.9 0,00 € ΝΤ1 0,00 € β. Μειώσεις: Α.Τ. 2.4 0,00 € 2.5 0,00 € 
2.6 0,00 € 2.7 0,00 €  
ΟΜΑ∆Α 3: ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ Έχουµε επί πλέον δαπάνη κατά: 8.420,07 € και επί έλλατον 
δαπάνη κατά: 123,10 € α. Αυξήσεις: Α.Τ. 3.4 2.062,94 € 3.5 3.941,35 € 3.7 1.627,52 € ΝΤ3 788,27 € β. 
Μειώσεις: Α.Τ. 3.6 123,10 €  
ΟΜΑ∆Α 4: ΜΟΝΩΣΕΙΣ Έχουµε επί πλέον δαπάνη κατά: 178,99 € και επί έλλατον δαπάνη κατά: 0,00 € α. 
Αυξήσεις: Α.Τ. 4.9 178,99 €  
ΟΜΑ∆Α 5: ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ Έχουµε επί πλέον δαπάνη κατά: 0,00 € και επί έλλατον δαπάνη κατά: 0,00 € 
ΟΜΑ∆Α 6:ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ Έχουµε επί πλέον δαπάνη κατά: 16.195,44 € και επί έλλατον 
δαπάνη κατά: 2.043,97 € α. Αυξήσεις: Α.Τ. 6.9 2.516,88 € 2ΝΤ1 13.678,56 € β. Μειώσεις: Α.Τ. 6.12 2.043,97 
€ ΟΜΑ∆Α 7: ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Έχουµε επί πλέον δαπάνη κατά: 2.083,63 € και επί έλλατον δαπάνη κατά: 
4.447,50 € α. Αυξήσεις: Α.Τ. 7.4 89,25 € 7.5 351,57 € 7.8 18,89 7.11 390,09 4 7.12 1.233,83 β. Μειώσεις: Α.Τ. 
7.1 118,22 € 7.6 4.232,28 7.7 97,00  
ΟΜΑ∆Α 8: ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Έχουµε επί πλέον δαπάνη κατά: 1.668,85 € και επί έλλατον δαπάνη κατά: 0,00 € 
α. Αυξήσεις: Α.Τ. 8.4 1.668,85 €  
ΟΜΑ∆Α 9: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ Έχουµε επί πλέον δαπάνη κατά: 0,00 € και επί έλλατον 
δαπάνη κατά: 837,71 € α. Μειώσεις: Α.Τ. 9.15 837,70 €  
ΟΜΑ∆Α 10: ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΟΜΑ∆Α  
11: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Στις παραπάνω οµάδες δεν έχουµε καµία µεταβολή  
ΟΜΑ∆Α 12: ∆ΙΚΤΥΑ Έχουµε επί πλέον δαπάνη κατά: 26.824,89 € και επί έλλατον δαπάνη κατά: 8.297,13 € 
α. Αυξήσεις: Α.Τ. 12.21 1.029,62 € 12.48 1.432,45 € 12.106 262,44 € 12.109 300,79 € 12.313 1.676,58 € 
2ΝΤ2 5.358,14 € 2ΝΤ3 2.228,36 € 2ΝΤ4 1.013,13 € 2ΝΤ5 6.812,30 € 2ΝΤ6 6.711,08 € β. Μειώσεις: Α.Τ. 
12.52 2.347,94 € 12.53 2.186,49 € 12.314 2.790,83 € 
Αιτιολογία - 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  
Με τον παρόντα 2ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα η συνολική δαπάνη του έργου χωρίς ΦΠΑ ανέρχεται σε 
1.782.820,39 ευρώ µε ΦΠΑ δηλαδή χωρίς τροποποίηση της αρχικής σύµβασης.  
Οι επί έλασσον εργασίες δεν τροποποιούν το «βασικό σχέδιο» (υπό την έννοια των κοινοτικών Οδηγιών 
2004/17 και 2004/18) της προκήρυξης, ούτε τις προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα 
συµβατικά τεύχη, ούτε καταργείται οµάδα εργασιών της αρχικής σύµβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, 
ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Επίσης δεν χρησιµοποιούνται για την πληρωµή νέων εργασιών που 
δεν υπήρχαν στην αρχική σύµβαση και δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή το ποσοστό 20% της συµβατικής 
δαπάνης οµάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής σύµβασης 
χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιµών και απρόβλεπτες δαπάνες. τέλος δεν µειώνουν το φυσικό αντικείµενο και η 
µείωση οφείλεται σε εσφαλµένες προµετρήσεις κατά την σύνταξη της µελέτης.  
Οι επιπλέον εργασίες δεν αυξάνουν το φυσικό αντικείµενο και οι αυξήσεις που παρουσιάζονται οφείλονται σε 
εσφαλµένη εκτίµηση κατά την σύνταξη της µελέτης και επιµέτρησης των ποσοτήτων.  
Με τον παρόντα ανακεφαλαιωτικό πίνακα προτείνεται η ανάλωση απροβλέπτων για την κάλυψη της αύξησης 
ποσοτήτων των προαναφερόµενων εργασιών. Κατά συνέπεια η σύνταξη του παρόντος 2ου 
ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών έλαβε χώρα σύµφωνα µε τους όρους της ισχύουσας νοµοθεσίας (περί 
ανάλωσης επί έλλατον δαπανών).  
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Οι παραπάνω αυξοµειώσεις κρίθηκαν απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή του έργου και για να είναι το 
τελικό εκτελεσθέν έργο λειτουργικό . 
Προτείνουµε την έγκριση του παρόντος 2ου Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακα Εργασιών» 
 Θέτουµε επίσης υπόψη σας το υπ’αριθµ 39/2020 πρακτικό του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµόσιων Έργων Π.Ε. 
Κοζάνης , στο οποίο γνωµοδοτεί θετικά .  
Αθ. Τερζοπούλου: Θα ήθελα διευκρινίσεις για την αναγκαιότητα του ΑΠΕ , τις αυξοµειώσεις των εργασιών, 
εάν προστέθηκαν ή αφαιρέθηκαν εργασίες. 
Νικ. Φουρκιωτης: Πρόεκυψαν κάποιες εργασίες και ο ΑΠΕ έχει την θετική γνωµοδότηση του Τεχνικού 
Συµβουλίου. 
Αθ. Τερζοπουλου: ∆εν πήρα επαρκής απαντήσεις στα ερωτήµατα µου άλλα ψηφίζω θετικά λόγω του ότι 
υπάρχει η θετική γνωµοδότηση  του Τεχνικού Συµβουλίου. 
Στ. Μπίγγας: Να έρχεται ο µελετητής ή ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Τ.Υ κατά την συζήτηση αυτών των 
θεµάτων, ψηφίζω θετικά.       
 Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ. 139/2020 

 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε 
 
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροπ/κε και ισχύει 
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/καν και ισχύουν 
3. την  αιτιολογική έκθεση της ∆νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
4. το υπ’αριθµ 39/2020 πρακτικό του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµόσιων Έργων Π.Ε. Κοζάνης 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 

Εγκρίνει το 2ου ΑΠΕ του έργου: « Κατασκευή 12-θεσιου ∆ηµοτικού Σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ 
Πτολεµαίδας», σύµφωνα µε την σχετική τεχνική και αιτιολογική έκθεση η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο 
στοιχείο της παρούσας 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 139/2020. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 1. Κυριάκος Αντωνιαδης 
 2. ∆ηµήτριος Σπόντης 
 3. ∆ηµήτριος Τσεχελιδης 
 4. Αθηνά Τερζοπουλου 
 5. Στέφανος Μπιγγας 

 

ΑΔΑ: 6ΓΔΩΩΡ6-1ΕΛ
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