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ΕΛΛΗΝΘΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ    
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ 
ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ       ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ 
Γ/λζε: Λ. πγγξνύ 15 – 17 
Σ.Κ.: 117 43 Αζήλα 

 Σηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
ςνεδπίαζη 10η 

Απόθαζη ςπ’ απιθ. 562/2019 
ηελ Αζήλα, ζήκεξα ζηηο 26-02-2019, εκέξα Σπίηη θαη ώξα 09:30 π.μ, ζην Καηάζηεκα ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Οικονομικήρ Επιηποπήρ, ύζηεξα από 
ηελ ππ’ αξηζ. πξση. νηθ. 54818 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο πνπ θνηλνπνηήζεθε λόκηκα ζηα κέιε 
ηεο, ζηηο 21-02-2019. 
 

Θέμα 13ο εκηόρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ 
Έγθξηζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπ 2νπ Δπηκέξνπο Γηαγσληζκνύ ηεο Π.Δ. Κεληξηθνύ Σνκέα 
Αζελώλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γπλακηθνύ πζηήκαηνο Αγνξώλ (Γ..Α.) ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο γηα ηελ 
πξνκήζεηα εηδώλ γξαθηθήο ύιεο θαη αλαιώζηκσλ (κειάληα, ηύκπαλα θιπ) γηα ηελ θάιπςε ησλ 
αλαγθώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ησλ Γ/λζεσλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο αξκνδηόηεηαο ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη ησλ ΚΔ.Γ.Γ.Τ 
 
Παξόληεο: 
Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θνο Καξακάλνο Υξήζηνο θαη  
Σα ηαθηηθά κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ.θ.: 

 Αιεμίνπ Αζαλάζηνο 

 Γεκάθνο Γεκήηξηνο 
Σα αλαπιεξσκαηηθά κέιε: 

 Υξπζηθόο Φώηηνο  

 Σζνύπξα Ησάλλα 

 Μεηαμά Δηξήλε 

 Υξηζηάθε Μαξία 

 Πειέθεο Εαραξίαο  
Απόληεο:  
Σα ηαθηηθά κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ.θ.: 

 ηεξγίνπ Ησάλλα  

 Μπαιάθαο Γεώξγηνο 

 απνπλά Αγγειηθή 

 Σδίβα Αηκηιία  

 Καξάκπειαο Κσλζηαληίλνο 

 Βξύλα Φσηεηλή 

 Μπαινύ Αιεμάλδξα  

 Αδακνπνύινπ Αηθαηεξίλε 
 

Υξέε Γξακκαηέα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εθηειεί ε ππάιιεινο ηεο Πεξηθέξεηαο θα Αζελά 
Γεκεηξνπνύινπ 
  
 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε απαξηία θαη απνθαζίζηεθε ε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ 
θαηεπείγνληνο ν πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θ. Καξακάλνο δίλεη ην ιόγν ζηελ θα Αζεκαθνπνύινπ ε 
νπνία ελεκεξώλεη ηα κέιε ηεο- Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ ηα εμήο: 
 
Έρνληαο ππόςε: 
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1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4555/19-07-2018 (ΦΔΚ 133 Α’/19-07-2018) «Μεηαξξύζκηζε ηνπ ζεζκηθνύ 
πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο- Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο- Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο- 
Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. (Πξόγξακκα 
«ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η»)- Ρπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
ησλ ΦΟΓΑ- Ρπζκίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε, ηαρύηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ 
αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε- Λνηπέο δηαηάμεηο 
αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο.  

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/ΦΔΚ 87/Α/07-06-2010 «Νέα Απσιηεκηονική ηηρ Αςηοδιοίκηζηρ και ηηρ 
Αποκενηπυμένηρ Διοίκηζηρ – Ππόγπαμμα Καλλικπάηηρ», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη 
θαζώο θαη ηηο όκνηεο ηνπ Ν. 4071/ΦΔΚ 85/Α/11-04-2012. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 145/27-12-2010 (ΦΔΚ 238/Α’/2010) – «Οπγανιζμόρ ηηρ Πεπιθέπειαρ 
Αηηικήρ» όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

4. Σν Ν. 4412/2016 «Δημόζιερ ςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών και Τπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ 
Οδηγίερ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη 

5. Σν Ν.4320/2015 (ΦΔΚ 29/η.Α’/19-03-2015) «Ρςθμίζειρ για ηη λήτη άμεζυν μέηπυν για ηην 
ανηιμεηώπιζη ηηρ ανθπυπιζηικήρ κπίζηρ, ηην οπγάνυζη ηηρ Κςβέπνηζηρ και ηυν Κςβεπνηηικών 
οπγάνυν και λοιπέρ διαηάξειρ» θαη εηδηθόηεξα ην άξζξν 37 «Εθνικό ύζηημα Ηλεκηπονικών 
ςμβάζευν». 

6. Σν Ν.4270/2014 «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και εποπηείαρ - δημόζιο λογιζηικό και 
άλλερ διαηάξειρ».  

7. Σν Ν.4250/2014 «Διοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ – Καηαπγήζειρ, ςγσυνεύζειρ Νομικών 
Πποζώπυν και Τπηπεζιών ηος Δημοζίος Σομέα – Σποποποίηζη Διαηάξευν ηος Π.Δ. 318/1992 
(Α’161) και λοιπέρ πςθμίζειρ» (ΦΔΚ 74/Α’/2014). 

8. Σελ παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (ΦΔΚ 107/Α’/2013) «Πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ζηην 
Οδηγία 2011/7 ηηρ 16/2/2011 για ηην καηαπολέμηζη ηυν καθςζηεπήζευν πληπυμών ζηιρ 
εμποπικέρ ζςναλλαγέρ» 

9. Σν Ν.4155/2013 (ΦΔΚ 120/η.A/2013) «Εθνικό ύζηημα Ηλεκηπονικών Δημοζίυν ςμβάζευν 
και άλλερ διαηάξειρ», όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππνπαξάγξαθν Σ 20 ηνπ 1νπ άξζξνπ ηνπ 
Ν.4254/2014 (ΦΔΚ 85/η.Α/2014) θαη ηνλ Ν. 4412/2016. 

10. Σνλ Ν. 4129/2013 (ΦΔΚ η. Α΄52) «Κύπυζη ηος κώδικα νόμυν για ηο Ελεγκηικό ςνέδπιο» 
11. Σν Ν.4013/2011 (ΦΔΚ Α’ 204/15-9-2011) «ύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Δημοζίυν 

ςμβάζευν και Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Δημοζίυν ςμβάζευν – Ανηικαηάζηαζη ηος 
έκηος κεθαλαίος ηος Ν.3588/2007 (πηυσεςηικόρ κώδικαρ) – Πποπηυσεςηική διαδικαζία 
εξςγίανζηρ και άλλερ διαηάξειρ» 

12. Σν Ν. 3861/2010 «Ενίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην ςποσπευηική ανάπηηζη νόμυν και ππάξευν 
ηυν κςβεπνηηικών, διοικηηικών και αςηοδιοικηηικών οπγάνυν ζηο διαδίκηςο – Ππόγπαμμα 
Διαύγεια και άλλερ διαηάξειρ» (ΦΔΚ 112/Α/2010). 

13. Σν Ν. 2859/2000 (ΦΔΚ η. Α΄248) «Κύπυζη κώδικα θόπος πποζηιθέμενηρ αξίαρ» 
14. Σν Ν. 2690/1999 (ΦΔΚ η. Α΄45) «Κύπυζη ηος κώδικα διοικηηικήρ διαδικαζίαρ και άλλερ 

διαηάξειρ». 
15. Σν Π.Γ. 28/2015 (Α' 34) «Κυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππόζβαζη ζε δημόζια έγγπαθα και 

ζηοισεία”» 
16. Σν Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ /145/Α/2016) «Ανάλητη ςποσπεώζευν από ηοςρ Διαηάκηερ» 
17. Σα ΠΓ 38/2017 (ΦΔΚ 63/Α/2017) «Κανονιζμόρ Λειηοςπγίαρ ηηρ Απσήρ Εξέηαζηρ 

Πποδικαζηικών Πποζθςγών» θαη 39/2017 (ΦΔΚ 64/Α/2017) «Κανονιζμόρ εξέηαζηρ 
Πποδικαζηικών Πποζθςγών ενώπιον ηηρ Απσήρ Εξέηαζηρ Πποδικαζηικών Πποζθςγών» 

18. Σελ ππ΄ αξ. 57654/22-5-2017 (ΦΔΚ η. Β 1781/23-5-2017) Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο 
θαη Αλάπηπμεο κε ζέκα «Ρύθμιζη Ειδικόηεπυν θεμάηυν λειηοςπγίαρ και διασείπιζηρ ηος 
Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Δημοζίυν ςμβάζευν (ΚΗΜΔΗ) ηος Τποςπγείος 
Οικονομίαρ και Ανάπηςξηρ» 

19. Σελ ππ΄ αξ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΔΚ η. Β 1924/2-6-2017) Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ 
Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο κε ζέκα «Σεσνικέρ λεπηομέπειερ και διαδικαζίερ λειηοςπγίαρ ηος 
Εθνικού ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικών Δημοζίυν ςμβάζευν (Ε..Η.ΔΗ.)» 

20. Σελ ππ’ αξ. νηθ. 48105/06-03-2017 απόθαζε ηεο Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο κε ζέκα: «Οπιζμόρ   
Ανηιπεπιθεπειάπση και Πποέδπος Οικονομικήρ Επιηποπήρ» (ΦΔΚ ΤΟΓΓ’ 114/10-03-2017), 
όπσο δηνξζώζεθε θαη ηζρύεη. 

21. Σελ ππ’ αξ. 130459/2.07.2018 (ΦΔΚ 2780/12.07.2018) Απόθαζε ηεο Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο 
πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ. 
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22. Σελ ππ’ αξ. 61/2017 (ΑΓΑ: 7ΥΠ47Λ7-ΥΦ9), 125/2017 (ΑΓΑ: ΧΥ97Λ7-7ΦΒ), 284/2017 (ΑΓΑ: 
ΧΧ247Λ7-0Υ7) απνθάζεηο Π.. ηεο Π.Α. κε ηηο νπνίεο εγθξίζεθε ε ζθνπηκόηεηα θαη ην ζύλνιν 
ηεο δαπάλεο πνπ ζα δηαηεζεί από ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αλσηέξσ 
αηηήκαηνο θαζώο θαη ηελ ππ’ αξ. 424/2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ «Έγκπιζη 
ππογπάμμαηορ ππομηθειών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ οικονομικού έηοςρ 2018» 

23. Σελ ππ’ αξ. 348/2018  (ΑΓΑ: 66557Λ7-ΒΛ) Απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Αηηηθήο 
κε ζέκα ηελ έγθξηζε πξνγξάκκαηνο πξνκεζεηώλ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019. 

24. Σελ ππ. αξ. 349/2018 (ΑΓΑ ΦΦΒΕ7Λ7-9ΚΥ) απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Αηηηθήο 
πεξί έγθξηζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 θαη 
Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο 2019 θαη ηελ  ππ’ αξ. 111063/35236/2-1-2019 απόθαζε ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο κε ηελ νπνία επηθπξώζεθε ν πξνϋπνινγηζκόο νηθνλνκηθνύ 
έηνπο 2019 ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο.  

25. Σελ απόθαζε 177/2018 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ: 6ΕΖ27Λ7-ΓΡΞ) έγθξηζεο δαπάλεο 
θαη δηάζεζεο πίζησζεο πνιπεηνύο ππνρξέσζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ 2.213.999,00€ ζπκπ. 
Φ.Π.Α. γηα ηελ εθαξκνγή Γπλακηθνύ πζηήκαηνο Αγνξώλ (ΓΑ) γηα ηελ πξνκήζεηα γξαθηθήο 
ύιεο θαη αλαισζίκσλ (κειάληα, ηύκπαλα θιπ) γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ Γ/λζεσλ ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ησλ Γ/λζεσλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ησλ ΚΔ.Γ.Γ.Τ. 
αξκνδηόηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο γηα ηα ηξία (3) έηε. 

26. Σηο Απνθάζεηο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο γηα ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Κεληξηθνύ Σνκέα 
Αζελώλ κε Α.Π. 180/02-01-2018 (ΑΓΑ 648Κ7Λ7-28) θαη 1091/02-01-2019 (ΑΓΑ ΧΕ827Λ7-
ΦΡΧ). 

27. Σν ππ’ αξ. πξση. Φ.26/2107/11-2-2019 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο 
Αηηηθήο, κε ηηο αλάγθεο ζε γξαθηθή ύιε θαη αλαιώζηκα γηα ηε δηεμαγσγή ησλ Παλειιαδηθώλ 
Δμεηάζεσλ 2019. 

28. Σελ ππ’ αξ. 1/2018 Γηαθήξπμε γηα ηελ εθαξκνγή Γπλακηθνύ πζηήκαηνο Αγνξώλ ηνπ άξζξνπ 
33 ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηελ πξνκήζεηα εηδώλ γξαθηθήο ύιεο θαη αλαισζίκσλ (κειάληα, 
ηύκπαλα θιπ) γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ Γ/λζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ησλ 
Γ/λζεσλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο αξκνδηόηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη ησλ 
ΚΔ.Γ.Γ.Τ. 

29. Σηο ππ’ αξ. 819/2018 (ΑΓΑ: 63ΜΧ7Λ7-Φ0Π), ππ’ αξ. 971/2018 (ΑΓΑ: ΧΑΓ57Λ7-39Ν) θαη ππ’ 
αξ. 2070/2018 (ΑΓΑ: Χ2Β67Λ7-8ΧΡ) απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηηο νπνίεο 
εληάρζεθαλ ζην ΓΑ Οηθνλνκηθνί Φνξείο. 

 
 

Η Τπηπεζία ειζηγείηαι ζηην Οικονομική Επιηποπή: 
Σελ έγθξηζε ησλ όξσλ ηεο Γηαθήξπμεο 2νπ Δπηκέξνπο Γηαγσληζκνύ γηα ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα 
Κεληξηθνύ Σνκέα Αζελώλ ζην πιαίζην ηνπ Γπλακηθνύ πζηήκαηνο Αγνξώλ ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Ν. 
4412/2016 γηα ηελ πξνκήζεηα εηδώλ γξαθηθήο ύιεο θαη αλαισζίκσλ (κειάληα, ηύκπαλα θιπ) γηα 
ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ Γ/λζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ησλ Γ/λζεσλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο 
εθπαίδεπζεο αξκνδηόηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη ησλ ΚΔ.Γ.Γ.Τ., κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο 
ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο αλά νκάδα εηδώλ, 
ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ, 250.000,00€ ζπκπ. ΦΠΑ.  
Ζ δηελέξγεηα ηνπ Δπηκέξνπο δηαγσληζκνύ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ 
Δζληθνύ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..) µέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 
πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο, ύζηεξα από πξνζεζκία δέθα (10) εκεξώλ, από 
ηελ απνζηνιή ηεο πξόζθιεζεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ, κέζσ ηνπ πζηήκαηνο, ζε όζνπο 
νηθνλνκηθνύο θνξείο έρνπλ γίλεη απνδεθηνί ζην ΓΑ θαηόπηλ ηεο αξρηθήο Γηαθήξπμεο 1/2018. 

 
Μεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο 

ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
ομόθωνα αποθαζίζει 

 

Σελ έγθξηζε ησλ όξσλ ηεο Γηαθήξπμεο 2νπ Δπηκέξνπο Γηαγσληζκνύ γηα ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα 
Κεληξηθνύ Σνκέα Αζελώλ ζην πιαίζην ηνπ Γπλακηθνύ πζηήκαηνο Αγνξώλ ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Ν. 
4412/2016 γηα ηελ πξνκήζεηα εηδώλ γξαθηθήο ύιεο θαη αλαισζίκσλ (κειάληα, ηύκπαλα θιπ) γηα 
ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ Γ/λζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ησλ Γ/λζεσλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο 
εθπαίδεπζεο αξκνδηόηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη ησλ ΚΔ.Γ.Γ.Τ., κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο 
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ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο αλά νκάδα εηδώλ, 
ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ, 250.000,00€ ζπκπ. ΦΠΑ.  
 
Ζ δηελέξγεηα ηνπ Δπηκέξνπο δηαγσληζκνύ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ 
Δζληθνύ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..) µέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 
πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο, ύζηεξα από πξνζεζκία δέθα (10) εκεξώλ, από 
ηελ απνζηνιή ηεο πξόζθιεζεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ, κέζσ ηνπ πζηήκαηνο, ζε όζνπο 
νηθνλνκηθνύο θνξείο έρνπλ γίλεη απνδεθηνί ζην ΓΑ θαηόπηλ ηεο αξρηθήο Γηαθήξπμεο 1/2018. 

 
Ο Ππόεδπορ 

 
 

 
 
 
 

Καπαμάνορ Υπήζηορ 

Σα Μέλη  
Αλεξίος Αθανάζιορ 
Δημάκορ Δημήηπιορ 
Υπςζικόρ Φώηιορ  
Σζούππα Θωάννα 
Μεηαξά Ειπήνη 
Υπιζηάκη Μαπία 
Πελέκηρ Ζασαπίαρ  
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