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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
∆/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 29η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 1175/2013 
 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 07/06/2013,  ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00µ. ,  στο Κατάστηµα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από 
πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη της, στις 04/06/2013.  

 
Θέµα 33o 

Εξέταση της Προδικαστικής Προσφυγής (κατ’άρθρο 4 του Ν. 3886/2010) της εταιρείας 
«AUTOVISION SAKAR Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΕ» 
κατά του κύρους της υπ’αριθµ. 7/2013 ∆ιακήρυξης του ∆ιεθνούς Ανοικτού Μειοδοτικού 
∆ιαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη συνολικά οικονοµική προσφορά για την 
προµήθεια και εγκατάσταση: Α) Μηχανολογικού εξοπλισµού, Β) Ηλεκτρονικού εξοπλισµού και 
µηχανογράφησης, Γ) Ψηφιακών καµερών των πέντε (5) ∆ηµόσιων Κ.Τ.Ε.Ο. της Περιφέρειας 
Αττικής, προϋπολογισµού 748.252,03 ευρώ πλέον Φ.Π.Α (ήτοι 920.349,99 ευρώ 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) 
 
Παρόντες:  

• Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Βασίλειος Κόκκαλης 

• Γεώργιος Καστρινάκης 

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Άννα Μεθυµάκη 

• Ιωάννης Αξαρλής 

• Χαράλαµπος Καραθάνος  

• Χρήστος Κουρούσης 
Το αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κ.: 

• Αλεξάνδρα Μαντσιώκα  

• Θάλεια Καραΐνδρου 
Απόντες: 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Στυλιανός Μαριδάκης  

• Σπυρίδων Σπυρίδων 

• Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται η ∆ικηγόρος της Εταιρείας AYTOVISION κα. Σοφία Παπαντώνη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στoν κ. 
Κάββαλο ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής: 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/ΦΕΚ 87/A/07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
καθώς και τις όµοιες του Ν. 4071/2012. 

2. Το Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και ρύθµιση συναφών θεµάτων».  
3. Τον Ν.2362/95 « Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους»  
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4. Το Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/α/27.12.2010 Οργανισµός Περιφέρειας 

Αττικής την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2494/Β/04-11-2011). 
6. Το Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, 
προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής 
και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 
Νοεµβρίου 2005. 

7. Το Ν.3897/10 (ΦΕΚ 208/Α/10-12-10), το Ν.4070/12 (ΦΕΚ 82/Α/10-4-2012) και την Υ.Α. 
20794/2222 (ΦΕΚ 1466/Β/03-05-12). 

8. Την υπ’αριθµ. πρωτ. Π1/2280/24-01-2013 έγκριση ένταξης στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών 
(ΕΠΠ) 2012 – 2013. 

9. Τη µε αρ. 45/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου εγκρίθηκε η σκοπιµότητα για την 
προµήθεια και εγκατάσταση: Α) Μηχανολογικού εξοπλισµού, Β) Ηλεκτρονικού εξοπλισµού και 
µηχανογράφησης, Γ) Ψηφιακών καµερών των πέντε (5) ∆ηµόσιων Κ.Τ.Ε.Ο. της Περιφέρειας 
Αττικής, προϋπολογισµού 748.252,03 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 

10. Την υπ’αριθµ. 118/2013 απόφασή της Οικονοµικής Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής µε την 
οποία εγκρίνεται η δαπάνη και τη διάθεση των ακόλουθων πιστώσεων που θα βαρύνουν τους 
ΚΑΕ του Ειδικού Φορέα 01 072 του προϋπολογισµού έτους 2013 για τα ακόλουθα είδη: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ 
ΣΥΝΟΛΟ 

(χωρίς ΦΠΑ) 
ΣΥΝΟΛΟ 
(µε ΦΠΑ) 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1729 545.000,00 670.350,00 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ 1723 178861,79 220.000,00 

ΚΑΜΕΡΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ 1725 24390,24 30.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 748.252,03 920.350,00 

 
προκειµένου να διενεργηθεί ∆ιεθνής Ανοικτός Μειοδοτικός ∆ιαγωνισµός για την προµήθεια και 
εγκατάσταση α) Μηχανολογικού εξοπλισµού , β) Ηλεκτρονικού εξοπλισµού και 
µηχανογράφησης, γ) Ψηφιακών καµερών των πέντε (5) ∆ηµόσιων Κ.Τ.Ε.Ο. της Περιφέρειας 
Αττικής 

11. Τις υπ΄αριθ. Πρωτ. 35371/21.02.2013, 35371/1/21.02.2013 και 35371/2/21.02.2013  
Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης ∆απάνης. 

12. Την υπ’αριθµ. 831/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής µε την 
οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης 7/2013. 

13. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 98022/20.05.2013 Προσφυγή (κατ’ άρθρο 4 του Ν. 3886/2010) της 
εταιρείας «AUTOVISION SAKAR Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΕ» που κατατέθηκε στην υπηρεσία εµπρόθεσµα στην υπηρεσία µας. 

14. Την περ. 4. του άρθρου 4 του ν. 3886/2010 περί «∆ικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη 
δηµοσίων συµβάσεων» «Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογηµένα, µέσα σε 
προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και, αν την 
κρίνει βάσιµη, λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία, τεκµαίρεται η 
απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. Η αναθέτουσα αρχή πάντως, δύναται να δεχθεί εν 
όλω ή εν µέρει την προδικαστική προσφυγή και µετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσµίας, 
έως την προτεραία της πρώτης ορισθείσας δικασίµου της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων, στην 
περίπτωση δε αυτή καταργείται αντιστοίχως η δίκη επί της εν λόγω αίτησης. H αρχή δύναται 
επίσης να παραθέσει αρχική ή συµπληρωµατική αιτιολογία για την απόρριψη της 
προδικαστικής προσφυγής, η οποία πρέπει να περιέλθει στο δικαστήριο το αργότερο έξι (6) 
ηµέρες πριν από την, αρχική ή µετ’ αναβολή, δικάσιµο της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων. Η 
καθυστερηµένη περιέλευση του σχετικού εγγράφου δεν υποχρεώνει το δικαστήριο σε 
αναβολή». 

15. Το υπ’αριθµ. 3/2013 Πρακτικό της Τριµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης 
ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.∆. 118/2007 και προσφυγών του Ν.3866/2010 των ∆/νσεων 
Οικονοµικών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, ∆υτικού και της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας µε το οποίο γνωµοδοτεί οµόφωνα για την αποδοχή της προσφυργή της 
«AUTOVISION SAKAR Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
ΑΕ». 

16. Την υπ’αριθµ. 1093/2013 απόφασή της Οικονοµικής Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής µε την 
οποία αποφασίστηκε η αναποµπή του υπ’ αριθµ. 3/2013 Πρακτικού στην Τριµελή Γνωµοδοτική 
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Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.∆. 118/2007 και προσφυγών του 
Ν.3866/2010 των ∆/νσεων Οικονοµικών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βόρειου, 
Νότιου, ∆υτικού και της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής, προκειµένου να 
επαναδιατυπωθεί µε σαφή αναφορά των σηµείων της Προσφυγής (κατ’ άρθρο 4 του Ν. 
3886/2010) για τα οποία γνωµοδότησε. 

17. Το υπ’αριθµ. 4/2013 Πρακτικό της Τριµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης 
ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.∆. 118/2007 και προσφυγών του Ν.3866/2010 των ∆/νσεων 
Οικονοµικών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, ∆υτικού και της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής στο οποίο επισηµαίνει τα ακόλουθα ως προς 
τα θέµατα που περιγράφονται στα παρακάτω υποστοιχεία της προσφυγής: 

 
{ Ι.Α. Η προσφεύγουσα στη σελ.3 της προσφυγής της αναφέρει τα κάτωθι: 
«…Ωστόσο το εν Λόγω αντικείµενο (υπό III) του διαγωνισµού είναι τόσο ασαφέςκαι τόσο αόριστα 
διατυπωµένο ώστε είναι αδύνατον να αντιληφθούµε εάν θα καταστούµε, σε περίπτωση 
κατακυρώσεως, σύµβουλοι ποιότητας των 5 ∆. ΚΤΕΟ της Περιφέρειας Αττικής, εάν θα συντάξουµε 
εγχειρίδιο/σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας των άνω 5 ∆ ΚΤΕΟ (όπως απαιτεί το πρότυπο ΕΝ 
ISO 9001:2008) ή αυτά διαθέτουν ήδη τέτοιο, εάν πρέπει εµείς να αναζητήσουµε τον φορέα 
πιστοποίησης (εφόσον βέβαια αντιµετωπισθεί το ζήτηµα του ασυµβίβαστου που τίθεται από το 
πρότυπο ISO/ΙΕC 17021:2011, ασυµβίβαστο στο οποίο κατωτέρω αναφερόµεθα), ποιο θα είναι το 
ακριβές και αιτούµενο πεδίο του αντικείµενου δραστηριότητας των υπ' όψιν ∆ΚΤΕΟ βάση 
του οποίου θα πιστοποιηθούν ώστε να υπολογιστεί και το αντίστοιχο κόστος της πιστοποίησης 
αυτής που είναι  ανάλογο του αντικειµένου αυτού, και ποιο το προϋπολογισθέν κόστος για την 
διαδικασία της πιστοποιήσεως των 5 ∆. ΙΚΤΕΟ της Περιφέρειας Αττικής του θα ολοκληρωθεί µε την 
έκδοση και παράδοση του πιστοποιητικού κατά το πρότυπο ISO 9001, όπως ορίζεται στο 
Παράρτηµα Γ' της διακηρύξεως.» 
Επί των ανωτέρω θεωρούµε τα κάτωθι: 
Στη σελίδα 29 και 30 της ∆ιακήρυξης όπου περιγράφεται το αντικείµενο του ως άνω ∆ιαγωνισµού, 
αναφέρεται στο υποστοιχείο ΙΙΙ) ότι ο µειοδότης οφείλει να µεριµνήσει για την έκδοση του 
πιστοποιητικού κατά το πρότυπο ISO 9001. ∆ιευκρινίζουµε ότι πρόκειται για διαδικασία 
πιστοποίησης, που απαρτίζεται από δυο τµήµατα: 
1. την σύνταξη εγχειριδίου διαχείρισης ποιότητας από τον σύµβουλο 
ποιότητας, και 
2. τον έλεγχο από τον φορέα πιστοποίησης, 
η οποία διαδικασία θα οδηγήσει στην έκδοση ή µη του ζητούµενου πιστοποιητικού. ωστόσο, η λέξη 
«µέριµνα» είναι πράγµατι γενική και δεν αποσαφηνίζει το ακριβές πεδίο του αντικειµένου του 
αναδόχου. 
Συµπερασµατικά η Επιτροπή αποδέχεται ως βάσιµο τον ως άνω ισχυρισµό της 
προσφεύγουσας. 
Ι.Β.1.Η προσφεύγουσα στη σελ.5 της προσφυγής της αναφέρει τα κάτωθι : 
«…στις σελ. 31 - 32 της ως άνω διακηρύξεως περιγράφονται αναλυτικά τα προς προµήθεια είδη (µε 
βάση την διακήρυξη) καθώς και οι ποσότητες και οι τιµές µονάδας τους αλλά και τιµές συνολικά κατά 
είδος, στην σελ. 71 του Παραρτήµατος Γ2 της ως άνω διακηρύξεως όπου εµφανίζεται το 
υπόδειγµα της οικονοµικής προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων που πρέπει να συµπληρωθεί 
υποχρεωτικά από αυτούς θέτοντας τις προσφερόµενες τιµές ανά είδος, δεν γίνεται σε κανένα 
σηµείο του αναφορά στο κόστος της αιτούµενης πιστοποίησης κατά ISO 9001, το οποίο 
ωστόσο θα πρέπει να περιλαµβάνεται στην οικονοµική προσφορά των αναδόχων κατά την 
ρητή προς τούτο πρόβλεψη του Παραρτήµατος Ε σελ. 70 όπου αναφέρεται « Στην οικονοµική 
προσφορά η τιµή που θα δοθεί θα περιλαµβάνει και το κόστος εγκατάστασης των ειδών 
καθώς και την έκδοση του πιστοποιητικού κατά ISO 9001 των ∆. ΚΤΕΟ....» 
 
Για τα παραπάνω η Επιτροπή επισηµαίνει τα ακόλουθα: 
1. Στη σελίδα 31 και 32 όπου παρατίθενται αναλυτικά τα είδη που απαιτούνται για τον εξοπλισµό 
των 5 .ΚΤΕΟ, ενώ περιγράφονται αναλυτικά και ο µηχανολογικός εξοπλισµός και ο ηλεκτρονικός 
εξοπλισµός και οι ψηφιακές κάµερες, δεν γίνεται καµία αναφορά στο προϋπολογισθέν κόστος για τη 
διαδικασία πιστοποίησης των ως άνω .ΚΤΕΟ. 
2. Επίσης στη σελίδα 71 του Παραρτήµατος Ε, στο υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς, δε γίνεται 
σε κανένα σηµείο αναφορά στο κόστος της αιτούµενης πιστοποίησης παρόλο που αυτό θα πρέπει 
να περιλαµβάνεται στην οικονοµική προσφορά των αναδόχων. 
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κάνει δεκτό των ως άνω ισχυρισµό. 
Ι.Β.2. Η προσφεύγουσα στις σελ.6-7 της προσφυγής της αναφέρει τα κάτωθι: 
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«Συγκεκριµένα εις το άρθρο 13 παρ. 2 της διακηρύξεως (σελ. 23 επ.) αναφέρεται ότι ο προµηθευτής 
θα εισπράξει το υπόλοιπο 80% της συµβατικής αξίας « µε την παράδοση του πιστοποιητικού κατά το 
πρότυπο ΙSΟ 9001 όπως αυτό προβλέπεται 
στην Υ Α 20754/2222., ∆ηλαδή ακόµη και εάν ο προµηθευτής έχει παραδώσει και εγκαταστήσει το 
σύνολο των απαιτούµενων ειδών που ορίζει η διακήρυξη, θα εξοφληθεί για το υπόλοιπο 80% της 
συµβατικής αξίας αυτών, εφόσον τα ∆. ΚΤΕΟ της Περιφέρειας Αττικής πιστοποιηθούν κατά IS0 
9001:2008 από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης (τον οποίο οφείλει να πληρώσει ο προµηθευτής) 
όπου όµως η τελική πιστοποίηση ή µη κατά ISO 9001-2008 από τον φορέα αυτό δεν 
εξαρτάται από την ορθή εκτέλεση, προµήθεια και εγκατάσταση των ειδών και υπηρεσιών της 
διακηρύξεως αλλά και από άλλες προϋποθέσεις, η συνδροµή των οποίων πρέπει να 
εξακριβωθεί από τον φορέα πιστοποίησης και οι οποίες δεν έχουν σχέση µε το αντικείµενο 
της διακηρύξεως. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι µε βάση την ως άνω Υ.Α. περί ορθής λειτουργίας 
των ∆. ΚΤΕΟ, µεταξύ των όρων που πρέπει όλοι να πληρούνται προκειµένου να πιστοποιηθεί κατά 
ISO 9001:2008 το ∆. ΚΤΕΟ είναι η στελέχωση του µε το ελάχιστο αναγκαίο προσωπικό (Κεφ. Α 
άρθρο 2), την ύπαρξη και την επάρκεια του οποίου η αναθέτουσα αρχή ούτε εγγυάται ούτε 
βεβαιώνει. Άλλο παράδειγµα αποτελεί η ύπαρξη µελέτης πυροπροστασίας των εγκαταστάσεων 
(Κεφ. Β Άρθρο 12) της ως άνω Υ.Α. Αυτές οι προϋποθέσεις που θέτει η ως άνω Υ.Α. πρέπει να 
πληρούνται από το ∆ΚΤΕΟ, προκειµένου αυτό να πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2008. Τι θα γίνει 
λοιπόν εάν το ∆ΚΤΕΟ, δεν διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό που απαιτεί η ως άνω Υ.Α., 
προκειµένου να πιστοποιηθεί; Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα αναµείνει την πρόσληψη και επιµόρφωσή 
του, προκειµένου τελικά να λάβει το ∆ΚΤΕΟ πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και µετά να εξοφληθεί 
κατά τους όρους της διακήρυξης; Τι θα συµβεί εάν το ∆ΚΤΕΟ, δεν διαθέτει την µελέτη 
πυροπροστασίας που απαιτεί η ως άνω Υ.Α. προκειµένου να πιστοποιηθεί αυτό, θα πρέπει µήπως 
να την ετοιµάσει και να την υποβάλει ο ίδιος ; Αν η έγκριση της δε από την οικεία Πυροσβεστική 
Υπηρεσία, απαιτεί την λήψη µέτρων και παρεµβάσεις στις εγκαταστάσεις του ΚΤΕΟ, ο υποψήφιος 
προµηθευτής θα εκτελέσει αυτές; Πώς είναι λοιπόν δυνατό, τέτοιες προϋποθέσεις, οι οποίες δεν 
αφορούν ούτε συνδέονται µε το αντικείµενο της ως άνω διακηρύξεως, η δε πλήρωση τους, 
σε καµία περίπτωση δεν εξαρτάται από τον υποψήφιο Ανάδοχο, να αποτελούν προϋπόθεση 
για την καταβολή σε αυτόν του υπολοίπου 80% του προϋπολογισµού του έργου; Πως είναι 
δυνατό να συνταχτεί υπό αυτές τις προϋποθέσεις οικονοµική προσφορά από οποιονδήποτε 
υποψήφιο προµηθευτή;» 
Επί των προαναφερθέντων η Επιτροπή επισηµαίνει τα ακόλουθα: 
Πράγµατι, στην σελίδα 23 της ∆ιακήρυξης (άρθρο 13 - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ), 
αναφέρεται ρητά ότι το υπόλοιπο 80% της συµβατικής αξίας θα εισπραχθεί από τον ανάδοχο µε την 
παράδοση του πιστοποιητικού κατά το πρότυπο ISO 9001. 
Κατά τη γνώµη µας, κακώς τίθεται η ανωτέρω προϋπόθεση καταβολής του υπολοίπου της αµοιβής 
του αναδόχου, σε τόσο υψηλό ποσοστό µάλιστα, όταν: 
1. η έκδοση του πιστοποιητικού (που θα γίνει από τον φορέα πιστοποίησης) εξαρτάται και από 
παράγοντες που η πλήρωσή τους δεν εξαρτάται από τον υποψήφιο ανάδοχο, όπως π.χ. η ύπαρξη 
πιστοποιητικού πυροπροστασίας, ο αριθµός και η εξειδίκευση του αναγκαίου προσωπικού κ.τ.λ., 
και 
2. όπως αναφέραµε και ανωτέρω, δεν γίνεται καµία αναφορά στο προϋπολογισθέν κόστος για τη 
διαδικασία πιστοποίησης των ως άνω .ΚΤΕΟ (σελίδα 31 και 32). 
Θεωρούµε λοιπόν ότι θα πρέπει να γίνει δεκτός ο ως άνω ισχυρισµός. 
Ι.Β.3. Η προσφεύγουσα στη σελ.7 της προσφυγής της αναφέρει τα κάτωθι: 
« Τέλος πρέπει να αναφέρουµε και το εξής : «Σύµφωνα µε το πρότυπο ISO/ ΙΕC 17021:2011, ο 
φορέας πιστοποίησης δεν µπορεί να έχει καµία σχέση εξάρτησης µε τον σύµβουλο πιστοποίησης, 
δηλαδή το ή τα πρόσωπα (φυσικά ή νοµικά) που συνδράµουν τον προς πιστοποίηση οργανισµό 
προκειµένου να δυνηθεί αυτός να πιστοποιηθεί. Μια εκ των βασικών υποχρεώσεων του συµβούλου 
ποιότητας, είναι να συντάξει για λογαριασµό του προς πιστοποίηση οργανισµού µεταξύ άλλων και το 
εγχειρίδιο ποιότητας το οποίο ελέγχεται από τον φορέα πιστοποίησης. Στην συγκεκριµένη 
περίπτωση, από τα στοιχεία της διακήρυξης, ουδέν προκύπτει ως και ανωτέρω υπό Ι Α αναφέρεται, 
σχετικά µε την ύπαρξη ή σύνταξη σχετικού εγχειριδίου ποιότητας, το οποίο θα ελεγχθεί από τον 
φορέα πιστοποίησης. Πέραν του ότι η ανωτέρω µη αναφορά, καθιστά αόριστη την υπόψη 
διακήρυξη, ως ανωτέρω υπό Ι Α αναφέρεται, συνάγεται - ενώ θα έπρεπε να αναφέρεται σαφώς - ότι 
τέτοιο εγχειρίδιο ποιότητας οφείλει να συντάξει ο ανάδοχος, ο οποίος θα καταστεί µε αυτόν τον 
τρόπο σύµβουλος ποιότητας ώστε εν συνεχεία να µεριµνήσει για την πιστοποίηση των ∆. ΚΤΕΟ από 
φορέα πιστοποίησης, το κόστος του οποίου οφείλει να καλύψει ο ίδιος (ο ανάδοχος). Με τον τρόπο 
αυτό, πέραν της αυταπόδειχτης αοριστίας και καταχρηστικότητας των σχετικών προβλέψεων της 
προσβαλλόµενης διακήρυξης, η όποια πιθανότητα πιστοποίησης προσκρούει στο ότι µε βάση το 
πρότυπο ISO/ ΙΕΟ 17021:2011 ο σύµβουλος πιστοποίησης δεν µπορεί να σχετίζεται καθ 
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οιονδήποτε τρόπο µε τον φορέα πιστοποίησης (οράτε σχετ. 4 υπό 4.2 και 5.2.2. και 5.2.9.) και εδώ η 
διακήρυξη όχι µόνον του επιβάλει τέτοια σχέση αλλά απαιτεί ο δεύτερος να πληρωθεί από τον 
πρώτο (!!) καθιστώντας αυτή έτι περαιτέρω παράνοµη και καταχρηστική και συνεπώς ακυρωτέα. Το 
δε τυχόν εκδοθέν πιστοποιητικό πιστοποιήσεως κατά ISO 9001:2008, θα πάσχει ακυρότητας και θα 
υπόκειται σε ανάκληση λόγω αυτής ακριβώς της συσχέτισης µεταξύ συµβούλου ποιότητας και φορέα 
πιστοποίησης και σχέσεως εξαρτήσεως µεταξύ τους.» 
 
Σε αυτά η Επιτροπή επισηµαίνει τα ακόλουθα: 
Σύµφωνα µε το πρότυπο ISO /IEC 17021:2011 και ειδικότερα τα άρθρα 5.2.2. και 5.2.9. θα πρέπει 
ο φορέας πιστοποίησης να είναι αµερόληπτος όσον αφορά τις δραστηριότητες πιστοποίησης 
συστηµάτων διαχείρισης. «Η σχέση που µπορεί να απειλήσει την αµεροληψία του φορέα 
πιστοποίησης µπορεί να βασιστεί στην ιδιοκτησία ……. στους πόρους χρηµατοδότησης, κλπ». 
Στη σελίδα 76 της διακήρυξης όπου περιγράφεται η προµήθεια αναφέρεται ότι ο ανάδοχος –
προµηθευτής θα πρέπει εκτός των άλλων να µεριµνήσει για την έκδοση του Πιστοποιητικού κατά το 
πρότυπο ISO 9001 που σηµαίνει κατά την άποψη µας ότι θα πρέπει ο ίδιος να προβεί στην 
αναζήτηση και εύρεση φορέα πιστοποίησης του οποίου την αµοιβή θα επιβαρυνθεί ο ίδιος. 
Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε τον όρο της διακήρυξης περί καταβολής του υπολοίπου 80% της 
αµοιβής στον ανάδοχο µε την παράδοση του πιστοποιητικού κατά το πρότυπο ISO 9001, θεωρούµε 
ότι δηµιουργεί υπόνοιες περί µη ανεξαρτησίας και µεροληπτικής κρίσης του φορέα πιστοποίησης. 
Άρα η Επιτροπή κάνει δεκτό τον ισχυρισµό της προσφεύγουσας. 
Ι.Γ. Στις σελ.8-9 της προσφυγής της η εταιρεία ισχυρίζεται τα ακόλουθα: 
«Κατά την υπ' αριθµ. 20794/2222 Υ.Α. «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων της ορθής 
λειτουργίας των ∆ηµοσίων ΚΤΕΟ» (ΦΕΚ Β 146/2012) ως τροποποιηµένη ισχύει, και συγκεκριµένα 
εις το άρθρο 11 αυτής, αναφέρονται επιπλέον συγκεκριµένες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να 
πληρούν οι αυτόµατες γραµµές ελέγχου οχηµάτων (ελαφρών, βαρέων κτλ) των ∆.ΚΤΕΟ, 
προκειµένου αυτά να δύνανται να λειτουργούν νόµιµα (και συνακολούθως να δύνανται να 
πιστοποιηθούν κατά ISO 9001:2008)….Όπως είναι κατανοητό, αλλά και γνωστό σε όλους τους 
εµπλεκόµενους µε την προµήθεια των υπ' όψιν ειδών (αυτοµάτων γραµµών ελέγχου οχηµάτων) στα 
Ιδιωτικά ΚΤΕΟ, όπως η εταιρεία µας, η προσθήκη του περιεχοµένου αυτού του άρθρου, (που 
αποτελεί ταυτόσηµη υποχρέωση προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν οι αυτόµατες γραµµές 
ελέγχου οχηµάτων και στα ΙΚΤΕΟ) στις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί µια αυτόµατη γραµµή 
ελέγχου οχηµάτων, συνεπάγεται την δυνατότητα προµήθειας, µόνον συγκεκριµένων τύπων από 
κάθε κατασκευαστή αυτοµάτων γραµµών ελέγχου, και δη µόνον αυτών που δύνανται να εξάγουν 
ψηφιακή υπογραφή στα πρωτογενή αποτελέσµατα ελέγχου -µετρήσεων που διενεργούν. Η 
προϋπόθεση δε αυτή, που αφορά τεχνική προδιαγραφή- δυνατότητα Του µηχανολογικού 
εξοπλισµού της αυτόµατης γραµµής ελέγχου, είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη -από το 
µηχανογραφικό σύστηµα του ΚΤΕΟ. Παρέλκει να αναφερθεί ότι αυτόµατες γραµµές ελέγχου 
που διαθέτουν δυνατότατα ψηφιακής υπογραφής των µετρητικών αποτελεσµάτων τους, 
έχουν ουσιωδώς διαφορετικό (υψηλότερο) κόστος από αυτές που δεν έχουν την δυνατότητα 
αυτή. Στην προκείµενη περίπτωση, καίτοι η συγκεκριµένη προδιαγραφή ρητά προβλέπεται 
στην ως άνω Υ.Α. για τις αυτόµατες γραµµές ελέγχου, µε τις οποίες πρέπει να εξοπλιστούν 
τα ∆ΚΤΕΟ, αυτή δεν περιέχεται στις τεχνικές προδιαγραφές των αυτοµάτων γραµµών 
ελέγχου οχηµάτων, που συνιστούν τα προς προµήθεια είδη της υπ' όψιν διακηρύξεως! ». 
Ι.∆. Επίσης στην σελ.12 της προσφυγής της η εταιρεία ισχυρίζεται τα ακόλουθα: 
«Εις τον άνω όρο η διακήρυξη υπό (γ) αναφέρει ότι « Η συσκευή πρέπει να συνδέεται µε τους 
εγκεκριµένους µηχανικούς και ηλεκτρονικούς ταχογράφους των οχηµάτων και να ελέγχει τη σωστή 
λειτουργίας τους, καθώς και τη λειτουργία του περιοριστή ταχύτητας του ελεγχόµενου οχήµατος», 
ωστόσο, σύµφωνα µε την περ. γ' της παρ. 5 του άρθρου 10 της Υ Α 20754/2222, ως τροποποιηµένη 
σήµερα ισχύει, και επί τη βάση της οποίας ελέγχεται η συµµόρφωση του ∆. ΚΤΕΟ µε την άνω Υ Α 
αλλά και ελέγχεται για την πιστοποίηση του κατά ISO 9001:2008 η συσκευή αυτή πρέπει να 
συνδέεται και µε τους «ψηφιακούς» ταχογράφους ώστε ουσιαστικά να καλύπτει το σύνολο 
των υπόψιν ελέγχων.» 
Ι.Ε. Τέλος στην σελ.13 της προσφυγής της η εταιρεία ισχυρίζεται τα ακόλουθα: 
«Επί των τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής ελέγχου του αµορτισερόµετρου (Β - α 6 του 
Παραρτήµατος∆’ της διακήρυξης σελ. 36). Εις τον άνω όρο η διακήρυξη υπό (δ) αναφέρει ότι «Σε 
περίπτωση που ο διάδροµος ελέγχου χρησιµοποιείται ως µικτός, πρέπει οι πλάκες του 
αµορτισερόµετρου να προστατεύονται κατάλληλα κατά τη διέλευση των τροχών βαρέων οχηµάτων». 
Ωστόσο πουθενά εις την προσβαλλόµενη διακήρυξη δεν γίνεται λόγος για µικτή γραµµή 
ελέγχου, περίπτωση κατά την οποία το εν λόγω προς προµήθεια είδος πρέπει να 
διαφοροποιηθεί ως προς τον τύπο και το κόστος του, το οποίο θα υπερβεί το µέγιστο κόστος 
ανά τιµή µονάδας που θέτει η διακήρυξη.» 
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Στα ανωτέρω Ι.Γ., Ι.∆., Ι.Ε. η Επιτροπή επισηµαίνει τα ακόλουθα: 
Στην ∆ιακήρυξη αναφέρεται ρητά ότι εφαρµόζεται η απόφαση 55332/5732 του Υπουργείου 
Υποδοµών, Μεταφορών και δικτύων η οποία τροποποίησε την Υ.Α. 20794/2222. Αυτό, σε 
συνδυασµό µε τον Πίνακα των υπό προµήθεια ειδών που υπάρχει στην σελ. 31-32 της ∆ιακήρυξης 
και περιγράφει µε ακρίβεια τα είδη, - όπως ότι οι γραµµές είναι ελαφρών και βαρέων οχηµάτων και 
όχι µεικτών-, θεωρούµε ότι δεν δηµιουργεί ασάφεια στον ακριβή προσδιορισµό των τεχνικών 
προδιαγραφών. 
Ως εκ τούτου θεωρούµε ότι θα πρέπει να απορριφθεί ο εν λόγω ισχυρισµός. 
ΙΙ. Τέλος στη σελ. 13 της προσφυγής της η προσφεύγουσα αναφέρει τα παρακάτω: 
«Οι µέγιστες τιµές µονάδας των προς προµήθεια ειδών (α) αυτόµατων γραµµών ελέγχου 
ελαφρών οχηµάτων και (β) αυτόµατων γραµµών ελέγχου βαρέων οχηµάτων, όπως 
εµφαίνονται στο Πίνακα του Παραρτήµατος Γ της διακηρύξεως (σελ. 31 - 32), καθορίστηκαν 
χωρίς να έχουν ληφθεί υπόψη τα στοιχεία της διαµόρφωσης των τιµών αντιστοίχων ειδών 
στην σχετική αγορά. Ο καθορισµός τους σε αυτό το εξαιρετικά χαµηλό επίπεδο δεν µπορεί παρά 
να συνέβη προσβλέποντας στο σφόδρα πιθανολογούµενο και σκοπούµενο αποτέλεσµα της κήρυξης 
της διακήρυξης άγονης και της απευθείας διαπραγµάτευσης µε κάποιον προµηθευτή. Εκ των 
στοιχείων που έχουµε στην διάθεση µας για τιµές αντιστοίχων µε τα αιτούµενα στην υπ' όψιν 
διακήρυξη είδη, που έχουν παρασχεθεί και παρέχονται στα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ, στα πλαίσια του αυτού 
κανονιστικού πλαισίου ως προς τις προδιαγραφές τους, προκύπτει αβίαστα ότι αυτά διατίθενται στον 
εξαιρετικά ανταγωνιστικό ιδιωτικό τοµέα, µε τιµές, κατά πολύ υψηλότερες από τις µέγιστες 
αναφερόµενες στην υπ' όψιν διακήρυξη». 
 
Η Επιτροπή επισηµαίνει τα ακόλουθα: 
Σχετικά µε τον ως άνω ισχυρισµό της προσφεύγουσας περί πολύ χαµηλού προϋπολογισθέντος 
κόστους των υπό προµήθεια ειδών, θεωρούµε ότι η αρµόδια υπηρεσία έχει γνώση των τιµών µε τις 
οποίες διακινούνται τα προς προµήθεια υλικά στην αγορά και ως εκ τούτου η Επιτροπή µας, δεν 
δύναται να υπεισέλθει σε εκτίµηση της τιµολόγησής τους. 
 
Σύµφωνα λοιπόν µε τα ανωτέρω, η Επιτροπή Ενστάσεων θεωρεί ότι όντως οι όροι της µε αρ. 
7/2013 ∆ιακήρυξης όσον αφορά τη διαδικασία έκδοσης Πιστοποιητικού κατά το Πρότυπο ISO 9001, 
όπως αναλύθηκε ως άνω, είναι αόριστοι και ασαφείς. 

Κατόπιν των ως άνω, 
Η Επιτροπή γνωµοδοτεί οµόφωνα για την µερική αποδοχή της προσφυγής της 

«ΑUTOVISION SAKAR Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε» } 
 
H Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή: 
1. Την µερική αποδοχή της Προδικαστικής Προσφυγής (κατ’άρθρο 4 του Ν. 3886/2010) της 

εταιρείας «AUTOVISION SAKAR Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΕ» κατά του κύρους της υπ’αριθµ. 7/2013 ∆ιακήρυξης του ∆ιεθνούς 
Ανοικτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη συνολικά 
οικονοµική προσφορά για την προµήθεια και εγκατάσταση: Α) Μηχανολογικού εξοπλισµού, Β) 
Ηλεκτρονικού εξοπλισµού και µηχανογράφησης, Γ) Ψηφιακών καµερών των πέντε (5) 
∆ηµόσιων Κ.Τ.Ε.Ο. της Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισµού 748.252,03 ευρώ πλέον Φ.Π.Α 
(ήτοι 920.349,99 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) για τους ανωτέρω λόγους που 
αναφέρονται στο υπ’ αριθµ. 4/2013 Πρακτικό της Τριµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής 
αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.∆. 118/2007 και προσφυγών του Ν.3866/2010 
των ∆/νσεων Οικονοµικών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, ∆υτικού 
και της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής. 

2. Την µαταίωση του ∆ιεθνούς Ανοικτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαµηλότερη συνολικά οικονοµική προσφορά για την προµήθεια και εγκατάσταση: Α) 
Μηχανολογικού εξοπλισµού, Β) Ηλεκτρονικού εξοπλισµού και µηχανογράφησης, Γ) Ψηφιακών 
καµερών των πέντε (5) ∆ηµόσιων Κ.Τ.Ε.Ο. της Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισµού 
748.252,03 ευρώ πλέον Φ.Π.Α (ήτοι 920.349,99 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) 

3. Τη διενέργεια νέου ∆ιεθνούς Ανοικτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια και 
εγκατάσταση: Α) Μηχανολογικού εξοπλισµού, Β) Ηλεκτρονικού εξοπλισµού και 
µηχανογράφησης, Γ) Ψηφιακών καµερών και ∆) τη παροχή Υπηρεσιών Συµβούλου, 
∆ιακρίβωσης των µηχανηµάτων και ανάδειξης Φορέα Πιστοποίησης ΚΑΤΑ ISO 9001των πέντε 
(5) ∆ηµόσιων Κ.Τ.Ε.Ο. της Περιφέρειας Αττικής, µετά την τροποποίηση των όρων του 
τεύχους της ∆ιακήρυξης 7/2013 για την προµήθεια και εγκατάσταση: Α) Μηχανολογικού 
εξοπλισµού, Β) Ηλεκτρονικού εξοπλισµού και µηχανογράφησης, Γ) Ψηφιακών καµερών των 
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πέντε (5) ∆ηµόσιων Κ.Τ.Ε.Ο. της Περιφέρειας Αττικής προϋπολογισµού 748.252,03 ευρώ πλέον 
Φ.Π.Α (ήτοι 920.349,99 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) που µαταιώνεται. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
1. Την µερική αποδοχή της Προδικαστικής Προσφυγής (κατ’άρθρο 4 του Ν. 3886/2010) της 

εταιρείας «AUTOVISION SAKAR Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΕ» κατά του κύρους της υπ’αριθµ. 7/2013 ∆ιακήρυξης του ∆ιεθνούς 
Ανοικτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη συνολικά 
οικονοµική προσφορά για την προµήθεια και εγκατάσταση: Α) Μηχανολογικού εξοπλισµού, 
Β) Ηλεκτρονικού εξοπλισµού και µηχανογράφησης, Γ) Ψηφιακών καµερών των πέντε (5) 
∆ηµόσιων Κ.Τ.Ε.Ο. της Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισµού 748.252,03 ευρώ πλέον 
Φ.Π.Α (ήτοι 920.349,99 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) για τους ανωτέρω λόγους 
που αναφέρονται στο υπ’ αριθµ. 4/2013 Πρακτικό της Τριµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής 
αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.∆. 118/2007 και προσφυγών του 
Ν.3866/2010 των ∆/νσεων Οικονοµικών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βόρειου, 
Νότιου, ∆υτικού και της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής. 

2. Την µαταίωση του ∆ιεθνούς Ανοικτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαµηλότερη συνολικά οικονοµική προσφορά για την προµήθεια και εγκατάσταση: Α) 
Μηχανολογικού εξοπλισµού, Β) Ηλεκτρονικού εξοπλισµού και µηχανογράφησης, Γ) 
Ψηφιακών καµερών των πέντε (5) ∆ηµόσιων Κ.Τ.Ε.Ο. της Περιφέρειας Αττικής, 
προϋπολογισµού 748.252,03 ευρώ πλέον Φ.Π.Α (ήτοι 920.349,99 ευρώ 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) 

3. Τη διενέργεια νέου ∆ιεθνούς Ανοικτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια και 
εγκατάσταση: Α) Μηχανολογικού εξοπλισµού, Β) Ηλεκτρονικού εξοπλισµού και 
µηχανογράφησης, Γ) Ψηφιακών καµερών και ∆) τη παροχή Υπηρεσιών Συµβούλου, 
∆ιακρίβωσης των µηχανηµάτων και ανάδειξης Φορέα Πιστοποίησης ΚΑΤΑ ISO 9001των 
πέντε (5) ∆ηµόσιων Κ.Τ.Ε.Ο. της Περιφέρειας Αττικής, µετά την τροποποίηση των όρων του 
τεύχους της ∆ιακήρυξης 7/2013 για την προµήθεια και εγκατάσταση: Α) Μηχανολογικού 
εξοπλισµού, Β) Ηλεκτρονικού εξοπλισµού και µηχανογράφησης, Γ) Ψηφιακών καµερών των 
πέντε (5) ∆ηµόσιων Κ.Τ.Ε.Ο. της Περιφέρειας Αττικής προϋπολογισµού 748.252,03 ευρώ 
πλέον Φ.Π.Α (ήτοι 920.349,99 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) που µαταιώνεται. 

 
Τα τακτικά µέλη κ.κ. Καραθάνος και Κουρούσης καθώς και το αναπληρωµατικό µέλος κα. 
Καραΐνδρου δηλώνουν λευκό. 

 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                       Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  
Βασίλειος Κόκκαλης 
Γεώργιος Καστρινάκης 
∆ηµοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυµάκη 
Ιωάννης Αξαρλής 
Χαράλαµπος Καραθάνος 
Χρήστος Κουρούσης  
Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 
Θάλεια Καραΐνδρου  
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