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Ορθή Επανάληψη 

                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
         213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 19η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 999/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 08-04-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 94720 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, 
στις 03-04-2019. 

 
Θέμα 6ο εκτός ημερήσιας διάταξης 

Έγκριση των πρακτικών 28, 33 & 35 της πενταμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής του ηλεκτρονικού 
ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υγειονομικού υλικού/εξοπλισμού και ειδών σίτισης στα 
πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Δίκτυο άμεσης παρέμβασης για χρήστες 
ουσιών», συνολικού προϋπολογισμού €231.933 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Τζίβα Αιμιλία 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Τσούπρα Ιωάννα  

 Μεταξά Ειρήνη  

 Χριστάκη Μαρία 

 Πελέκης Ζαχαρίας 
Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Σαπουνά Αγγελική  

 Αλεξίου Αθανάσιος 

 Δημάκος Δημήτριος 

 Καράμπελας Κωνσταντίνος  

 Βρύνα Φωτεινή  

 Μπαλού Αλεξάνδρα  

 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (4) τέσσερα έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 8 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της για την από 03-04-2019 εισήγηση 
της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 

ΑΔΑ: ΩΒΣΓ7Λ7-ΖΑ8
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 Τις διατάξεις του Ν.3852/ΦΕΚ 87Α/07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
καθώς και τις όμοιες του Ν. 4071/2012. 

 Τις διατάξεις του Π.Δ.145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/’Α/27-12-2010) - «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Ά/11-04-2011) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

 Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις».  

 Το Ν.4412/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες». 

 Την υπ’αρ.οικ.48105/6-3-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ορισμός 
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ’ 114/10-03-2017), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Την υπ’ αρ.198/2017 (ΑΔΑ: 6ΨΛΞ7Λ7-ΦΒΥ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
περί έγκρισης σκοπιμότητας, σύναψης και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, του ΟΚΑΝΑ και του ΚΕΘΕΑ για την υλοποίηση του 
προγράμματος με τίτλο «Δίκτυο άμεσης παρέμβασης για χρήστες ουσιών», συνολικού 
προϋπολογισμού 776.433,44 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

 Την υπ΄αρ.2386/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη 
και η διάθεση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης για την υλοποίηση του προγράμματος με 
τίτλο «Δίκτυο άμεσης παρέμβασης για χρήστες ουσιών», αρμοδιότητας Δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού (ΑΔΑ: 7ΛΝΔ7Λ7-9ΓΞ). 

 Τη με ημερομηνία 01/11/2017 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του 
Δήμου Αθηναίων, του ΟΚΑΝΑ και του ΚΕΘΕΑ για την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο 
«Δίκτυο άμεσης παρέμβασης για χρήστες ουσιών» (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (ΑΔΑΜ: 
17SYMV0021972232017). 

 Τις υπ΄ αρ.πρωτ.682/02-01-2019 (ΑΔΑ: ΩΥΑΠ7Λ7-234) και 684/02-01-2019 (ΑΔΑ: 6Ν5Ζ7Λ7-
ΠΕ8) Αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης. 

 Την από 04-05-2018 επιβεβαίωση, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, από τον ΟΚΑΝΑ των 
συνολικών τεχνικών προδιαγραφών, ποσοτήτων και τιμών των υλικών που εστάλησαν από το 
ΚΕΘΕΑ, έτσι όπως τροποποιήθηκαν, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του σχετικού 
συνοπτικού διαγωνισμού που διεξήχθη.  

 Το με αρ.πρωτ.95236/18 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών, το οποίο στάλθηκε 
ηλεκτρονικά στην υπηρεσία μας και, σύμφωνα με το οποίο και για τους λόγους που αναλυτικά 
αναφέρονται σε αυτό, ο τελικός προϋπολογισμός του εν λόγω διαγωνισμού διαμορφώνεται στις 
€231.933 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 Τη με αρ.1/2019 διακήρυξη του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια 
υγειονομικού υλικού/εξοπλισμού και ειδών σίτισης στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος 
με τίτλο «Δίκτυο άμεσης παρέμβασης για χρήστες ουσιών, συνολικού προϋπολογισμού 
€231.933 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

 Την υπ’αρ.292/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της 
διακήρυξης. 

 Το με αρ.28/2019 Πρακτικό της πενταμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης 
διαγωνισμών, σύμφωνα με το οποίο: 

«Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
 το υπ. αρ. οικ. 72195/12.03.2019 έγγραφο-πρόσκληση για συνεδρίαση της Δ/ΝΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ προς την Πενταμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή. 

 Τη Διακήρυξη 1/2019 (Συστημικός Αρ. 70481,1). 
Αποσφράγισε ηλεκτρονικά τους φακέλους με τα δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά, 
μονόγραψε και αποσφράγισε τους φακέλους των συμμετεχόντων που κατατέθηκαν σε έντυπη 
μορφή για τις Ομάδες 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, και οι οποίοι κατά σειρά ηλεκτρονικής 
κατάθεσης φακέλου είναι οι εξής: 

ΑΔΑ: ΩΒΣΓ7Λ7-ΖΑ8



 3 

 

Μετά τον πλήρη έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά των 
ηλεκτρονικών αλλά και φυσικών φακέλων η Επιτροπή γνωμοδοτεί ότι: 
1. Οι προσφορές των εξής συμμετεχόντων:  
Α. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ Ε & Κ ΣΤΕΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. για την 
Ομάδα 12 
Β. Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. για τις Ομάδες 1,2,3,4,8,10,11 
Γ. ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε. για την Ομάδα 12 
ήταν πλήρεις και σύμφωνες με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης και ως εκ 
τούτου οι άνω συμμετέχοντες περνάνε στην επόμενη φάση του διαγωνισμού. 
2. Οι εξής συμμετέχοντες 
Α. ΑΝΑΤΣ Α.Ε., η οποία κατέθεσε για τις Ομάδες 1,2,3,4,6,8,10,11, δεν έχει συμπληρώσει στο 
ΤΕΥΔ την παράγραφο Δ’ «Συστήματα διασφάλισης ποιότητας & πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης»   
Β. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΓΚΟΥΡΜΗ ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ, η οποία κατέθεσε για τις Ομάδες 
1,2,3,4,5,8,10, έστειλε δείγμα για την Ομάδα 1 χωρίς συσκευασία. 
Γ. “M-TEST” ΣΠ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., η οποία κατέθεσε για τις Ομάδες 1,2,3,4,5,8,10, δεν 
έχει συμπληρώσει στο ΤΕΥΔ το 1ο πεδίο στην παράγραφο Δ’ «Συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας & πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης»   
Συνεπώς παρακαλούμε όπως ζητηθούν διευκρινήσεις-συμπληρώσεις από τους ανωτέρω 
συμμετέχοντες, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016. 
Σημειώνεται ότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά για την Ομάδα 9».  

  Το με αρ.33/2019 Πρακτικό της πενταμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης 
διαγωνισμών, σύμφωνα με το οποίο: 

«Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
 το υπ. αρ. οικ. 88835/28.03.2019 έγγραφο-πρόσκληση για συνεδρίαση της Δ/ΝΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ προς την Πενταμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή. 

 Τη Διακήρυξη 1/2019 (Συστημικός Αρ. 70481,1). 

α/α 
Συμμετέχουσα εταιρεία ή φυσικό 

πρόσωπο 

Αρ. πρωτ. φυσικού 
φακέλου 

δικαιολογητικών 
συμμετοχής 

Ομάδες Παρατηρήσεις 

1 ΑΝΑΤΣ Α.Ε. 72842/13-03-2019 
1,2,3,4,6,8
,10,11 

Στο ΤΕΥΔ η 
παράγραφος Δ’ 

«Συστήματα 
διασφάλισης 
ποιότητας & 

πρότυπα 
περιβαλλοντικής 
διαχείρισης» δεν 

έχει συμπληρωθεί.  

2 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & 
ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ Ε & Κ ΣΤΕΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ 

Ο.Ε. 
72113/12-03-2019 12 

 

3 Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.  
73365/13-03-2019 & 
64376/04-03-2019 

1,2,3,4,8,1
0,11 

 

4 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΓΚΟΥΡΜΗ 

ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 
71000/08-03-2019 & 
56262/22-02-2019 

1,2,3,4,5,8
,10 

Το δείγμα για την 
Ομάδα 1 ήταν 

χωρίς συσκευασία. 

5 
ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε. 
70078/08-03-2019 12 

 

6 
“M-TEST” ΣΠ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ε.Ε.  
75374/14-03-2019 1,6,7,8,10 

Στο ΤΕΥΔ η 
παράγραφος Δ’ 

«Συστήματα 
διασφάλισης 
ποιότητας & 

πρότυπα 
περιβαλλοντικής 
διαχείρισης» δεν 

έχει συμπληρωθεί 
το 1ο πεδίο. 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19238&tradingPartnerId=31363&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1355488268&oapc=13&oas=c-vtm5nvjyTvJPZxXNDJkA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=23373&tradingPartnerId=34990&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1355488268&oapc=13&oas=eme7YwOlGJA_Gf_Ir-ANYw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26948&tradingPartnerId=42884&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1355488268&oapc=13&oas=PyC9HAQ93QelUUQ6dWDKuw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21470&tradingPartnerId=32852&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1355488268&oapc=13&oas=bpYCK9A9lPpSeo2zn5YAfA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=16038&tradingPartnerId=27368&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1355488268&oapc=13&oas=6r1EGJisVbEgRqa7vKMJrg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26948&tradingPartnerId=42884&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1355488268&oapc=13&oas=PyC9HAQ93QelUUQ6dWDKuw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19238&tradingPartnerId=31363&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1355488268&oapc=13&oas=c-vtm5nvjyTvJPZxXNDJkA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21470&tradingPartnerId=32852&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1355488268&oapc=13&oas=bpYCK9A9lPpSeo2zn5YAfA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=23373&tradingPartnerId=34990&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1355488268&oapc=13&oas=eme7YwOlGJA_Gf_Ir-ANYw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=16038&tradingPartnerId=27368&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1355488268&oapc=13&oas=6r1EGJisVbEgRqa7vKMJrg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=16038&tradingPartnerId=27368&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1355488268&oapc=13&oas=6r1EGJisVbEgRqa7vKMJrg..
ΑΔΑ: ΩΒΣΓ7Λ7-ΖΑ8
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Αποσφράγισε ηλεκτρονικά τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά 
αποσφράγισε το δείγμα που είχε ζητηθεί και αποφάνθηκε ότι οι προσφορές των : Μ-TEST ΣΠ. 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., ΑΝΑΤΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΓΚΟΥΡΜΗ ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ήταν 
πλήρεις και σύμφωνες με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης και ως εκ τούτου οι άνω 
συμμετέχοντες περνάνε στην επόμενη φάση του διαγωνισμού 
Σημειώνεται ότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά για την Ομάδα 9 και η επιτροπή 
γνωμοδοτεί για προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 
παράγραφος 2α του Ν. 4412/2016».  

 Το με αρ. 35/2019 Πρακτικό της πενταμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης 
διαγωνισμών, σύμφωνα με το οποίο: 

«Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
 το υπ. αρ. οικ. 91781/01.04.2019 έγγραφο-πρόσκληση για συνεδρίαση της Δ/ΝΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ προς την Πενταμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή. 

 Τη Διακήρυξη 1/2019 (Συστημικός Αρ. 70481,1). 
Αποσφράγισε ηλεκτρονικά τις οικονομικές προσφορές για τις Ομάδες 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 
και προέκυψαν τα κάτωθι: 
 
Μετά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή γνωμοδοτεί:  

α/
α 

Συμμετέχουσα εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ 

 

1 ΑΝΑΤΣ Α.Ε. 

ΟΜΑΔΑ 1: 27.900,00 € προ ΦΠΑ, 34.596,00 € συμπ. 
ΦΠΑ 
ΟΜΑΔΑ 2: 1.590,00 € προ ΦΠΑ, 1.971,60 € συμπ. ΦΠΑ 
ΟΜΑΔΑ 3: 700,00 € προ ΦΠΑ, 868,00 € συμπ. ΦΠΑ 
ΟΜΑΔΑ 4: 980,00 € προ ΦΠΑ,1.215,20 € συμπ. ΦΠΑ 
ΟΜΑΔΑ 6: 40.850,00 € προ ΦΠΑ, 50.654,00 € συμπ. 
ΦΠΑ 
ΟΜΑΔΑ 8: 2.150,00 € προ ΦΠΑ, 2.666,00 € συμπ. ΦΠΑ 
ΟΜΑΔΑ 10: 3.420,00 € προ ΦΠΑ, 4.240,80 € συμπ. 
ΦΠΑ 
ΟΜΑΔΑ 11: 559,20 € προ ΦΠΑ, 693,40 € συμπ. ΦΠΑ 

2 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 

Ε & Κ ΣΤΕΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΟΜΑΔΑ 12:  32.364,80 προ ΦΠΑ, 40.132,35 € συμπ. 
ΦΠΑ 

3 Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.  

ΟΜΑΔΑ 1: 34.100,00 € προ ΦΠΑ, 38.533,00 € συμπ. 
ΦΠΑ 
ΟΜΑΔΑ 2: 1.590,00 € προ ΦΠΑ, 1.971,60 € συμπ. ΦΠΑ 
ΟΜΑΔΑ 3: 560,00 € προ ΦΠΑ, 694,40 € συμπ. ΦΠΑ 
ΟΜΑΔΑ 4: 840,00 € προ ΦΠΑ, 1.041,60 € συμπ. ΦΠΑ 
ΟΜΑΔΑ 8: 2.429,50 € προ ΦΠΑ, 3.012,58 € συμπ. ΦΠΑ 
ΟΜΑΔΑ 10:3.544,20 € προ ΦΠΑ, 4.394,81 € συμπ. 
ΦΠΑ   
ΟΜΑΔΑ 11: 489,30 € προ ΦΠΑ, 606,73 € συμπ. ΦΠΑ 

4 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΓΚΟΥΡΜΗ ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΟΜΑΔΑ 1: 46.500,00 € προ ΦΠΑ, 57.660,00 € συμπ. 
ΦΠΑ 
ΟΜΑΔΑ 2: 2.120,00 € προ ΦΠΑ, 2628,80 € συμπ. ΦΠΑ 
ΟΜΑΔΑ 3: 1.820,00 € προ ΦΠΑ, 2.256,80 € συμπ. ΦΠΑ 
ΟΜΑΔΑ 4: 1.820,00 € προ ΦΠΑ, 2.256,80 € συμπ. ΦΠΑ 
ΟΜΑΔΑ 5: 32.761,80 € προ ΦΠΑ, 40.624,63 € συμπ. 
ΦΠΑ 
ΟΜΑΔΑ 8: 4.300,00 € προ ΦΠΑ, 5.332,00 € συμπ. ΦΠΑ 
ΟΜΑΔΑ 10: 10.830,00€ προ ΦΠΑ, 13.429,20€ συμπ. 
ΦΠΑ 

5 ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε. 
ΟΜΑΔΑ 12:  29.297,20 προ ΦΠΑ, 36.328,53 € συμπ. 
ΦΠΑ 

6 “M-TEST” ΣΠ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  

ΟΜΑΔΑ 1: 34.100,00 € προ ΦΠΑ, 42.284,00 € συμπ. 
ΦΠΑ 
ΟΜΑΔΑ 6: 36.550,00 € προ ΦΠΑ, 45.322,00 € συμπ. 
ΦΠΑ 
ΟΜΑΔΑ 7: 10.750,00 € προ ΦΠΑ, 13.330,00 € συμπ. 
ΦΠΑ 
ΟΜΑΔΑ 8: 2.150,00 € προ ΦΠΑ, 2.666,00 € συμπ. ΦΠΑ 
ΟΜΑΔΑ 10: 7.980,00 € προ ΦΠΑ, 9.895,20 € συμπ. 
ΦΠΑ 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21470&tradingPartnerId=32852&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1355488268&oapc=13&oas=bpYCK9A9lPpSeo2zn5YAfA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26948&tradingPartnerId=42884&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1355488268&oapc=13&oas=PyC9HAQ93QelUUQ6dWDKuw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=19238&tradingPartnerId=31363&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1355488268&oapc=13&oas=c-vtm5nvjyTvJPZxXNDJkA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21470&tradingPartnerId=32852&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1355488268&oapc=13&oas=bpYCK9A9lPpSeo2zn5YAfA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=23373&tradingPartnerId=34990&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1355488268&oapc=13&oas=eme7YwOlGJA_Gf_Ir-ANYw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=16038&tradingPartnerId=27368&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1355488268&oapc=13&oas=6r1EGJisVbEgRqa7vKMJrg..
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1. Η οικονομική προσφορά του ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΓΚΟΥΡΜΗ ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ για τις 
ομάδες 1,2,3,4,5,8 υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της διακήρυξης και για το λόγο αυτό 
κρίνεται ως μη υποβληθείσα και δεν αξιολογείται.   

2. Για τις ομάδες 2 & 8 στις οποίες προσφέρθηκε ίδια τιμή να γίνει κλήρωση ενώπιον της 
Οικονομικής Επιτροπής. 

3. Για την ομάδα 1 για την οποία εκ παραδρομής υπολογίστηκε στην Διακήρυξη συντελεστής 
ΦΠΑ 24%, για την ανάδειξη μειοδότη υπολογίστηκε ο ορθός 13%, σύμφωνα με τον 
τρέχοντα επίσημο συντελεστή ΦΠΑ για το συγκεκριμένο είδος. 

4. Για τις Ομάδες 5 & 9 την προσφυγή στην διαδικασία της Διαπραγμάτευσης. 
Κατόπιν των ανωτέρω, μειοδότες αναδεικνύονται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
Για την Ομάδα 1: ΑΝΑΤΣ Α.Ε. και η οικονομική προσφορά του είναι 27.900,00 € προ ΦΠΑ 
Για την Ομάδα 3: Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. και η οικονομική προσφορά του είναι 560,00 € 
προ ΦΠΑ 
Για την Ομάδα 4: Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. και η οικονομική προσφορά του είναι 840,00 € 
προ ΦΠΑ 
Για την Ομάδα 6: “M-TEST” ΣΠ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  και η οικονομική προσφορά του είναι 
36.550,00 € προ ΦΠΑ 
Για την Ομάδα 7: “M-TEST” ΣΠ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  και η οικονομική προσφορά του είναι 
10.750,00 € προ ΦΠΑ 
Για την Ομάδα 10: ΑΝΑΤΣ Α.Ε. και η οικονομική προσφορά του είναι 3.420,00 € προ ΦΠΑ 
Για την Ομάδα 11: Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. και η οικονομική προσφορά του είναι 489,30 € 
προ ΦΠΑ 
Για την Ομάδα 12: ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε. και η οικονομική προσφορά 
του είναι 29.297,20 προ ΦΠΑ 
Για τις λοιπές ομάδες ισχύουν τα προαναφερόμενα.» 
 
Και επειδή η Υπηρεσία α) κατά τον έλεγχο του φακέλου, διαπίστωσε ότι η υποβληθείσα οικονομική 
προσφορά για την Ομάδα 5 υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της Διακήρυξης και άρα κρίνεται ως 
απαράδεκτη και συνεπώς δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 
(διαδικασία της διαπραγμάτευσης) και β) μετά από έρευνα αγοράς στην οποία προέβη, 
προκειμένου να διαπιστώσει τους λόγους για τους οποίους δεν υπεβλήθη καμία προσφορά για την 
Ομάδα 9, διαπίστωσε ότι η μη συμμετοχή οφείλεται στο χαμηλό προϋπολογισμό της Διακήρυξης 
για τη συγκεκριμένη Ομάδα και θα πρέπει να γίνει τροποποίηση αυτού, άρα και η Ομάδα 9 δεν 
εμπίπτει στα προβλεπόμενα στο άρθρο 32 του Ν.4412/2016  
 

Η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή 
 

την εν μέρει έγκριση των πρακτικών 28, 33 & 35 της πενταμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής του 
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υγειονομικού υλικού/εξοπλισμού και ειδών 
σίτισης στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Δίκτυο άμεσης παρέμβασης για 
χρήστες ουσιών», συνολικού προϋπολογισμού €231.933 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και 
συγκεκριμένα: 
 
Α) την ανάδειξη ως μειοδοτών των παρακάτω εταιρειών, υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν 
ηλεκτρονικά και θα προσκομίσουν στην Υπηρεσία, εντός 20 ημερών από σχετική ειδοποίηση που 
θα τους αποσταλεί ηλεκτρονικά, τα δικαιολογητικά του άρθρου 7 του Παραρτήματος Ι της 
Διακήρυξης 1/2019:  
 
- Ομάδα 1: εταιρεία «ΑΝΑΤΣ Α.Ε. » και στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς, ήτοι 31.527,00€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%. 
- Ομάδα 3: εταιρεία «Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και στην τιμή της οικονομικής της 

προσφοράς, ήτοι 694,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
- Ομάδα 4: εταιρεία «Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και στην τιμή της οικονομικής της 

προσφοράς, ήτοι 1.041,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
- Ομάδα 6: εταιρεία «“M-TEST” ΣΠ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. » και στην τιμή της οικονομικής της 

προσφοράς, ήτοι 45.322,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21470&tradingPartnerId=32852&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1355488268&oapc=13&oas=bpYCK9A9lPpSeo2zn5YAfA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=16038&tradingPartnerId=27368&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1355488268&oapc=13&oas=6r1EGJisVbEgRqa7vKMJrg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=16038&tradingPartnerId=27368&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1355488268&oapc=13&oas=6r1EGJisVbEgRqa7vKMJrg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=23373&tradingPartnerId=34990&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1355488268&oapc=13&oas=eme7YwOlGJA_Gf_Ir-ANYw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=16038&tradingPartnerId=27368&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1355488268&oapc=13&oas=6r1EGJisVbEgRqa7vKMJrg..
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- Ομάδα 7: εταιρεία «“M-TEST” ΣΠ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. » και στην τιμή της οικονομικής της 
προσφοράς, ήτοι 13.330,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

- Ομάδα 10: εταιρεία «ΑΝΑΤΣ Α.Ε. » και στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς, ήτοι 4.240,80€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

- Ομάδα 11: εταιρεία «Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και στην τιμή της οικονομικής της 
προσφοράς, ήτοι 606,73€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

- Ομάδα 12: εταιρεία «ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε.» και στην τιμή της 
οικονομικής της προσφοράς, ήτοι 36.328,53€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 
Β) την κλήρωση ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής για την Ομάδα 2 (προσφέρθηκε ίδια τιμή -

1.971,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.- μεταξύ των εταιρειών ΑΝΑΤΣ Α.Ε. και Κ. 
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.) και για την Ομάδα 8 (προσφέρθηκε ίδια τιμή -2.666,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.- μεταξύ των εταιρειών ΑΝΑΤΣ Α.Ε. και “M-TEST” ΣΠ. 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ) 

 
Γ) τη διενέργεια επαναληπτικού έγχαρτου ή ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για τις Ομάδες 5 & 

9 με τροποποίηση των όρων σύμφωνα με το Ν.4412/2016.  
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

την εν μέρει έγκριση των πρακτικών 28, 33 & 35 της πενταμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής του 
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υγειονομικού υλικού/εξοπλισμού και ειδών 
σίτισης στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Δίκτυο άμεσης παρέμβασης για 
χρήστες ουσιών», συνολικού προϋπολογισμού €231.933 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και 
συγκεκριμένα: 
 
Α) την ανάδειξη ως μειοδοτών των παρακάτω εταιρειών, υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν 
ηλεκτρονικά και θα προσκομίσουν στην Υπηρεσία, εντός 20 ημερών από σχετική ειδοποίηση που 
θα τους αποσταλεί ηλεκτρονικά, τα δικαιολογητικά του άρθρου 7 του Παραρτήματος Ι της 
Διακήρυξης 1/2019:  
 
- Ομάδα 1: εταιρεία «ΑΝΑΤΣ Α.Ε. » και στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς, ήτοι 31.527,00€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%. 
- Ομάδα 3: εταιρεία «Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και στην τιμή της οικονομικής της 

προσφοράς, ήτοι 694,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
- Ομάδα 4: εταιρεία «Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και στην τιμή της οικονομικής της 

προσφοράς, ήτοι 1.041,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
- Ομάδα 6: εταιρεία «“M-TEST” ΣΠ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. » και στην τιμή της οικονομικής της 

προσφοράς, ήτοι 45.322,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
- Ομάδα 7: εταιρεία «“M-TEST” ΣΠ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. » και στην τιμή της οικονομικής της 

προσφοράς, ήτοι 13.330,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
- Ομάδα 10: εταιρεία «ΑΝΑΤΣ Α.Ε. » και στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς, ήτοι 4.240,80€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
- Ομάδα 11: εταιρεία «Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και στην τιμή της οικονομικής της 

προσφοράς, ήτοι 606,73€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
- Ομάδα 12: εταιρεία «ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε.» και στην τιμή της 

οικονομικής της προσφοράς, ήτοι 36.328,53€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 
Β) κατόπιν κλήρωσης που διενεργήθηκε ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής αναδείχθηκαν οι 

κάτωθι  μειοδότες, ως εξής:  
για την Ομάδα 2: εταιρεία «ΑΝΑΤΣ Α.Ε.»  ήτοι 1.971,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  
για την Ομάδα 8: εταιρεία «M-TEST» ΣΠ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. και στην τιμή της 
οικονομικής της προσφοράς, ήτοι:  2.666,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=16038&tradingPartnerId=27368&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1355488268&oapc=13&oas=6r1EGJisVbEgRqa7vKMJrg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=23373&tradingPartnerId=34990&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1355488268&oapc=13&oas=eme7YwOlGJA_Gf_Ir-ANYw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26948&tradingPartnerId=42884&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1355488268&oapc=13&oas=PyC9HAQ93QelUUQ6dWDKuw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26948&tradingPartnerId=42884&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1355488268&oapc=13&oas=PyC9HAQ93QelUUQ6dWDKuw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=16038&tradingPartnerId=27368&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1355488268&oapc=13&oas=6r1EGJisVbEgRqa7vKMJrg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=16038&tradingPartnerId=27368&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1355488268&oapc=13&oas=6r1EGJisVbEgRqa7vKMJrg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=16038&tradingPartnerId=27368&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1355488268&oapc=13&oas=6r1EGJisVbEgRqa7vKMJrg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=16038&tradingPartnerId=27368&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1355488268&oapc=13&oas=6r1EGJisVbEgRqa7vKMJrg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=23373&tradingPartnerId=34990&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1355488268&oapc=13&oas=eme7YwOlGJA_Gf_Ir-ANYw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26948&tradingPartnerId=42884&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1355488268&oapc=13&oas=PyC9HAQ93QelUUQ6dWDKuw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=16038&tradingPartnerId=27368&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1355488268&oapc=13&oas=6r1EGJisVbEgRqa7vKMJrg..
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Γ) τη διενέργεια επαναληπτικού έγχαρτου ή ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για τις Ομάδες 5 & 
9 με τροποποίηση των όρων σύμφωνα με το Ν.4412/2016.  

 
 

 Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Ζαχ. Πελέκης δηλώνει λευκό.  
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Τζίβα Αιμιλία 
Τσούπρα Ιωάννα  
Μεταξά Ειρήνη  
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας 
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