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

 Τηλ.:  213 20 63 538 
   213 20 63 776 

  
Συνεδρίαση 31η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1373/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 29-06-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 520761/24-06-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 24-06-2021. 
 

Θέμα 2ο  
Λήψη απόφασης, περί κατακύρωσης ή μη του Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού, κάτω των 
ορίων, για την ανάθεση εργασιών καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, προκειμένου να 
προστατευτούν οι ελαιοκομικοί τομείς της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (Π.Ε.Α.Α.) 
για το έτος 2021 (Διακ. 2/2021, ΑΔΑΜ: 21PROC008516215, ΕΣΗΔΗΣ: 108961). 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Καραμάνος Χρήστος  

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Αγγέλης Σπυρίδων  
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος 
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Μαρία Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα Σαββίδου 
(Δικηγόρος του ) η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης -  
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον 
εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την 
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή 
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018), όπως ισχύει. 

2. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει. 

4. Το Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α/20-03-2007), όπως ισχύει. 

5. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα  Διαύγεια”  
και  άλλες  διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως ισχύει. 

6. Το Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α/16-06-
2011), όπως ισχύει. 

7. Το Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως  τροποποιήθηκε με τον Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/01.04.2019)  
και ισχύει. 

8. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11-04-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση-Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»  και  
ιδιαιτέρως  της  παρ.14  του άρθρου 6, όπως ισχύει.   

9. Το Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 120/Α/29-05-2013), όπως ισχύει. 

10. Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014), όπως ισχύει.  

11. Το Ν.4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή 
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (ΦΕΚ 134/Α/09-08-
2019), όπως ισχύει.  

12. Το Ν. 4625/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 139/Α/31-08-2019), όπως ισχύει.  

13. Το Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/27-12-2010) – «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/Β/11-05-2018) απόφαση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα «Έγκριση της 121/2018 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – 
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

14. Το  Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη  υποχρεώσεων από  τους  Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016), 
όπως ισχύει. 

15. Το Π.Δ. 39/2017 «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» (ΦΕΚ 64/Α/04-05-2017), όπως ισχύει.  

16. Την με αρ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα 
«Έγκριση του "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 
του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των 
οδηγιών» (ΦΕΚ 3698/Β/16-11-2016), όπως ισχύει. 

17. Την υπ' αριθ. 1191/14-03-2017 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου 
υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών 
εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)» (ΦΕΚ 969/Β/22-03-
2017), όπως ισχύει. 

18. Την υπ’ αριθμ. 56902/215/19-05-2017 υπουργική απόφαση «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ 1924/Β/02-06-2017), όπως ισχύει.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_4
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19. Την με αρ. πρωτ. 57654/22-05-2017 Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 1781/Β/23-05-2017), όπως 
ισχύει.  

20. Τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). 

21. Την υπ΄αριθμ. 499022/02-09-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ 688/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./03-09-2019), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με την υπ΄αριθμ. 555804/20-9-2019 (ΦΕΚ 3571/τ.Β΄/25-9-2019). 

22. Την υπ΄αριθμ. 1002357/29-12-20 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Παράταση θητείας 
Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 1077/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./29-12-2020). 

23. Την υπ΄αριθμ. 301/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί έγκρισης 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021 (ΑΔΑ: 6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ), η 
οποία επικυρώθηκε με την α.π. 112945/30-12-2020 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, όπως ισχύει. 

24. Την υπ΄αριθμ. 302/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί έγκρισης 
σκοπιμότητας και δαπάνης για τις προμήθειες αγαθών και την παροχή υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Αττικής έτους 2021 (ΑΔΑ: ΡΔΒΤ7Λ7-1Θ8), όπως ισχύει. 

25. Την υπ΄αριθμ. 169/2021 Ορθή Επανάλ. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής (ΑΔΑ: ΩΔΨΧ7Λ7-5Θ8), περί συγκρότησης τριών (3) επιτροπών της Π.Ε.Α.Α. για 
χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, όπως ισχύει. 

26. Την υπ΄αριθμ. 305/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
6Ν0Θ7Λ7- Υ33), περί αντικατάστασης μελών Επιτροπών που συγκροτήθηκαν σύμφωνα με την 
Ορθή Επανάλ. της υπ΄αριθμ. 169/2021 Απόφασης. 

27. Την υπ΄ αρ. 811/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
ΩΘΛ37Λ7-052), περί έγκρισης των όρων και του σχετικού τεύχους της υπ΄αριθμ. 2/2021 
Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την ανάθεση εργασιών 
καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, προκειμένου να προστατευτούν οι ελαιοκομικοί τομείς της 
Π.Ε.Α.Α. έτους 2021. 

28. Την υπ΄αριθμ. 2/2021 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC008516215, ΕΣΗΔΗΣ: 108961) και την 
Περίληψη αυτής (ΑΔΑΜ: 21PROC008516107, ΑΔΑ: ΨΞ057Λ7-ΗΩΗ).   

29. Την υπ΄αριθμ. 1088/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, περί 
έγκρισης πρακτικού και ανάδειξης μειοδότη του εν θέματι διαγωνισμού (ΑΔΑ: 9ΨΟΛ7Λ7-9ΤΝ). 

30.  Το με α.π. 456573/04-06-21 έγγραφό μας προς τον ΚΟΝΤΟΥΛΗ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟ, με το οποίο τον 
καλέσαμε να υποβάλλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης. 

31.  Το με α.π. 499857/17-06-21 έγγραφό μας προς την Πρόεδρο της γνωμοδοτικής επιτροπής 
αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής 
υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., με το οποίο διαβιβάσαμε τον σφραγισμένο φάκελο των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του ΚΟΝΤΟΥΛΗ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα 
στην Υπηρεσία μας. 

32.  Το υπ΄αριθμ. 28/2021 Πρακτικό της γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., σύμφωνα 
με το οποίο η ανωτέρω επιτροπή σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 23-06-2021, 
αποσφράγισε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα αξιολόγησε και γνωμοδότησε τα εξής:  

«Στην Παλλήνη σήμερα, ημέρα Τετάρτη 23/06/2021 και ώρα 09:30 π.μ, στο κατάστημα της 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, συνήλθε, η συγκροτηθείσα με την υπ΄ αριθμ. 169/2021 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΩΔΨΧ7Λ7-5Θ8), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις με αρ. 305/2021 (ΑΔΑ: 6Ν0Θ7Λ7-Υ33) και 1022/2021 (ΑΔΑ: 
6ΛΖΨ7Λ7-25Ζ) Αποφάσεις  της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, Γνωμοδοτική 
Επιτροπή Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής 
Υπηρεσιών καθώς και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 
17/2021 νόμιμη πρόσκληση της Προέδρου. 
 
Η ως άνω επιτροπή αποτελείται από τα εξής πέντε (5) τακτικά μέλη με τα αναπληρωματικά τους: 
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1. Λιάππα Αργυρούλα, υπάλληλο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών, του κλάδου Π.Ε 
Διοικητικού-Οικονομικού, ως Πρόεδρο 

2. Καριώρη Δημήτρη, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως 
Αναπλ. Πρόεδρο 

3. Τσίγκα Κωνσταντίνο, υπάλληλο της Δ/νσης Ανάπτυξης, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών,  ως Μέλος 
4. Πούσια Ελεονώρα, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, του κλάδου ΤΕ Μηχανικών, ως Αναπλ. 

Μέλος 
5. Βάτσο Δημήτριο, υπάλληλο του Τμήματος Αλιείας, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ως Μέλος 
6. Ρηγανά Σαββούλα, υπάλληλο του Τμήματος Αλιείας, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ως Αναπλ. 

Μέλος 
7. Ευθυμίου Ιωάννα, υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής του κλάδου 

ΠΕ Μηχανικών,  ως Μέλος 
8. Ψαθά Φανή, υπάλληλο της Δ/νσης Δημοσίας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, του κλάδου ΠΕ 

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ως Αναπλ. Μέλος 
9. Μπράτη Μαρουλίτσα, υπάλληλο της Δ/νσης Ανάπτυξης, του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων, 

ως Μέλος,  
10. Θεοφανόπουλο Θεοφάνη, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, του κλάδου ΠΕ 

Μηχανικών, ως Αναπλ. Μέλος 
 
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι κάτωθι: 
 

1. Λιάππα Αργυρούλα, υπάλληλο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών, του κλάδου Π.Ε 
Διοικητικού-Οικονομικού, ως Πρόεδρος. 

2. Τσίγκας Κωνσταντίνος, υπάλληλο της Δ/νσης Ανάπτυξης, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών,  ως 
Μέλος. 

3. Ευθυμίου Ιωάννα, υπάλληλο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής του    
κλάδου ΠΕ Μηχανικών,  ως Μέλος. 

4. Μπράτη Μαρουλίτσα, υπάλληλο της Δ/νσης Ανάπτυξης, του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων 
Τροφίμων, ως Μέλος,  

  
με την παρουσία και τη συμμετοχή της γραμματέως Αικατερίνης Καραγκούνη, του κλάδου ΔΕ 
Διοικητικών Γραμματέων υπάλληλο του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής, 
 
προκειμένου η επιτροπή να προβεί στην  αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, στο 
πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την ανάθεση εργασιών 
καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, προκειμένου να προστατευτούν οι ελαιοκομικοί τομείς της 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (Π.Ε.Α.Α.) για το έτος 2021 (Διακ. 2/2021, ΑΔΑΜ: 
21PROC008516215, ΕΣΗΔΗΣ: 108961). 
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, καθώς συμμετέχουν τέσσερα (4) από τα πέντε (5) μέλη, 
 
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της : 
 
1. Το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 456573/04-06-2021 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε.Α.Α. προς 
τον κο Γεώργιο Κοντούλη με θέμα : Ειδοποίηση για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
στο πλαίσιο του «Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την ανάθεση εργασιών 
καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, προκειμένου να προστατευτούν οι ελαιοκομικοί τομείς της 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής για το έτος 2021». 
2. Το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 499857/17-06-2021 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε.Α.Α. με το 
οποίο διαβιβάστηκε ο φάκελος με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του κ. Γεωργίου Κοντούλη στο 
πλαίσιο του «Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την ανάθεση εργασιών 
καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, προκειμένου να προστατευτούν οι ελαιοκομικοί τομείς της 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής για το έτος 2021» ο οποίος υποβλήθηκε εμπρόθεσμα. 
3. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 505000/18-06-2021 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών 
της Π.Ε.Α.Α. με το οποίο ενημερώνεται η Επιτροπή για την ημερομηνία αποσφράγισης. 
4. Τους όρους και προϋποθέσεις της 2/2021 Διακήρυξης περί Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω 
των ορίων, για την ανάθεση εργασιών καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, προκειμένου να 
προστατευτούν οι ελαιοκομικοί τομείς Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (Π.Ε.Α.Α.) για το έτος 
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2021 συνολικού προϋπολογισμού 154.865,10 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%) 
(2/2021 Διακήρυξη, ΑΔΑΜ: 21PROC008516215, ΕΣΗΔΗΣ: 108961). 
5. Το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό. 
 
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής 
«σύστημα») και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον 
αριθμό 108961. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης είναι 
η 23/06/2021 και ώρα 09:30 πμ.  
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, 
συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια,(όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 
πρόσβασης), της προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 108961 και διαπίστωσε ότι τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης ήταν χαρακτηρισμένα από το σύστημα ως «κλειδωμένα». 
Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 
περιεχόμενο των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Στη συνέχεια η πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής 
που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήριά τους, (όνομα χρήστη και 
κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 
αποσφραγίσθηκαν, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενό τους.  
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η επιτροπή διαπίστωσε τα εξής: 
 

 ΟΝΟΜΑ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 
ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 

 Απαιτήσεις  Δικαιολογητικά/Ονομα  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Δικαιολογητικό παρ. 8.1.1 της 
Διακήρυξης 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου 
 

  Αποδεκτό 

2 Δικαιολογητικό παρ. 8.1.2 της 
Διακήρυξης 

α) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας  
Μισθωτών 
Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας  
Μη Μισθωτών 

  1)Αποδεκτό 
 
  2)Αποδεκτό 

β) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας   Αποδεκτό 

Υπεύθυνες Δηλώσεις   Αποδεκτό 

3 Δικαιολογητικό παρ. 8.1.2. γ)  της 
Διακήρυξης 

γ) Πιστοποιητικό Διεύθυνσης Προγραμματισμού 
και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών  
Σχέσεων   

  Αποδεκτό (Υ.Δ.) 

4 Δικαιολογητικό παρ. 8.1.3  α) της 
Διακήρυξης 

Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του  
Ν.1599/1986 περί μη αθέτησης των  
Υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του 
Ν.4412/2016  

  Αποδεκτό 
(Σημειώνεται ότι δηλώνεται 
στην Υ.Δ. εκ παραδρομής 
λανθασμένη αντωνυμία στο 
«πρόσωπό του» αντί του 
ορθού «πρόσωπό μου») 

5 Δικαιολογητικό παρ. 8.1.3  β) της 
Διακήρυξης 

Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί σε καμία κατάσταση 
 της περίπτωσης β της παρ.4 του αρθρ. 73  
του Ν.4412/2016 

  Αποδεκτό 

6 Δικαιολογητικό παρ. 8.1.4 της 
Διακήρυξης 

  Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του  
  Ν.1599/1986 ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του  
  απόφαση αποκλεισμού , σύμφωνα με το  
  άρθρο 74 του Ν.4412/2016  

  Αποδεκτό 

7 Δικαιολογητικό παρ. 8.2 της 
Διακήρυξης 

Πιστοποιητικό ή βεβαίωση  επαγγελματικού  
μητρώου  

  Αποδεκτό 

8 Δικαιολογητικό παρ. 8.3. α της 
Διακήρυξης 

Κατάλογος συμβάσεων (τουλάχιστον μίας ) 
με δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα  

  Αποδεκτό 

9 Δικαιολογητικό παρ. 8.3. β της 
Διακήρυξης 

 Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας       
 ιδιόκτητων μηχανημάτων 

  Δεν απαιτείται 
  (δεν υπάρχουν) 
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10 Δικαιολογητικό παρ. 8.3. γ της 
Διακήρυξης 

  Δικαιολογητικά μισθωμένων μηχανημάτων   Μη αποδεκτό * 

11 Δικαιολογητικό παρ. 8.3. δ της 
Διακήρυξης 

Φωτοαντίγραφα Πιστοποιητικών Επιθεώρησης  
εξοπλισμού  εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων 

  Μη αποδεκτό ** 

12 Δικαιολογητικό παρ. 8.3. ε  της 
Διακήρυξης 

Αποδεικτικό διάθεσης 20 GPS-GPRS   Μη αποδεκτό *** 

10 Δικαιολογητικό παρ. 
 8. 4 της Διακήρυξης 

Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης  
Εκπροσώπησης (Στοιχεία μητρώου taxisnet)  

  Αποδεκτό 

 
 
Παρατηρήσεις :  
 
* Μη αποδεκτό για τους εξής λόγους:  
 
Α.   Αγροτικά μηχανήματα 
 
Προσκόμισε δικαιολογητικά για 18 αγροτικά μηχανήματα αντί των 20 που απαιτείται από τη 
διακήρυξη.  
 

1. Για το αγροτικό μηχάνημα ΑΜ51248 : 
- υπάρχει πάνω στην πρωτότυπη υπεύθυνη δήλωση διορθωτικό υγρό στον αριθμό κυκλοφορίας 
- υπάρχει ασυμφωνία προσκομιζόμενων στοιχείων. 
Συγκεκριμένα : 

o ενώ η υπεύθυνη δήλωση της εκμίσθωσης δηλώνεται από τον ΚΟΝΤΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, η άδεια 
κυκλοφορίας και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του μηχανήματος ανήκουν στο όνομα ΚΟΝΤΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 
2. Για το αγροτικό μηχάνημα ΑΜ54750 (ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ) 

- υπάρχει πάνω στην πρωτότυπη υπεύθυνη δήλωση διορθωτικό υγρό στα γράμματα 
του αριθμού κυκλοφορίας 

 
3. Για το αγροτικό μηχάνημα ΑΜ56793 (ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ) 

- υπάρχει πάνω στην πρωτότυπη υπεύθυνη δήλωση διορθωτικό υγρό στα γράμματα 
του αριθμού κυκλοφορίας 

 
4. Για το αγροτικό μηχάνημα ΑΜ55302 (ΜΙΧΑΗΛ ΑΔΑΜΗΣ) 

- δεν δηλώνεται στην υπεύθυνη δήλωση η ημερομηνία λήξης της σύμβασης 
 

5. Για το αγροτικό μηχάνημα ΑΜ54632 (ΜΙΧΑΗΛ ΑΔΑΜΗΣ) 
- δεν δηλώνεται στην υπεύθυνη δήλωση η ημερομηνία λήξης της σύμβασης 

- υπάρχει πάνω στην πρωτότυπη υπεύθυνη δήλωση διορθωτικό υγρό 
 

6. Για το αγροτικό μηχάνημα ΑΜ56610 (ΛΕΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ) 
- υπάρχει πάνω στην πρωτότυπη υπεύθυνη δήλωση διορθωτικό υγρό στα γράμματα 

του αριθμού κυκλοφορίας 
 

7. Για το αγροτικό μηχάνημα ΑΜ52669 (ΤΣΕΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) 
- δηλώνεται στην υπεύθυνη δήλωση λάθος ημερομηνία λήξης της σύμβασης 29/9/2021 αντί του  
ορθού 29/10/2021 
 

8. Για το αγροτικό μηχάνημα ΑΜ56736 (ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) 
     - δεν δηλώνεται στην υπεύθυνη δήλωση η ημερομηνία λήξης της σύμβασης 
 

9. Για το αγροτικό μηχάνημα ΑΜ54275 (ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 
     - δεν δηλώνεται στην υπεύθυνη δήλωση η ημερομηνία λήξης της σύμβασης 
 

10. Για το αγροτικό μηχάνημα ΑΜ58667 (ΚΟΛΙΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) 
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 - υπάρχει πάνω στην πρωτότυπη υπεύθυνη δήλωση διορθωτικό υγρό στα γράμματα του αριθμού 
κυκλοφορίας 
 

11. Για το αγροτικό μηχάνημα ΑΜ56933 (ΠΡΙΦΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) 
 - υπάρχει πάνω στην πρωτότυπη υπεύθυνη δήλωση διορθωτικό υγρό  
 

12. Για το αγροτικό μηχάνημα ΑΜ52174  
-  υπάρχει ασυμφωνία προσκομιζόμενων στοιχείων. 
Συγκεκριμένα :  

o Η άδεια κυκλοφορίας είναι στο όνομα ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ,  
o το ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι στο όνομα ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ,  
o (**) το πιστοποιητικό επιθεώρησης είναι στο όνομα ΣΤΑΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ και  
o οι υπεύθυνες δηλώσεις στα ονόματα : ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ και 

ΣΤΑΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
 

13. Για το αγροτικό μηχάνημα ΑΜ56161 (ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 
- υπάρχει πάνω στην πρωτότυπη υπεύθυνη δήλωση διορθωτικό υγρό στα γράμματα του αριθμού 
κυκλοφορίας 
  

14. Για το αγροτικό μηχάνημα ΑΜ51709 (ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 
- υπάρχει πάνω στην πρωτότυπη υπεύθυνη δήλωση διορθωτικό υγρό  
 

15. Για το αγροτικό μηχάνημα ΑΜ52256 (ΧΡΥΣΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 
- υπάρχει πάνω στην πρωτότυπη υπεύθυνη δήλωση διορθωτικό υγρό στα γράμματα του αριθμού 
κυκλοφορίας 
 

16. Για το αγροτικό μηχάνημα ΑΜ56858 (ΜΑΣΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) 
- υπάρχει πάνω στην πρωτότυπη υπεύθυνη δήλωση διορθωτικό υγρό στα γράμματα του αριθμού 
κυκλοφορίας 
- υπάρχει ασυμφωνία προσκομιζόμενων στοιχείων. 
Συγκεκριμένα : 

o (**)το πιστοποιητικό επιθεώρησης είναι στο όνομα ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 
 

17. Για το αγροτικό μηχάνημα ΑΜ55250 (ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) 
- δεν δηλώνεται στην υπεύθυνη δήλωση η ημερομηνία λήξης της σύμβασης 
 

18. Για το αγροτικό μηχάνημα ΑΜ56558  
-  υπάρχει ασυμφωνία προσκομιζόμενων στοιχείων. 
Συγκεκριμένα :  

o η υπεύθυνη δήλωση είναι φωτοτυπία με το όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
o η άδεια κυκλοφορίας και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι στο όνομα ΘΕΟΧΑΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
o (**) το πιστοποιητικό επιθεώρησης είναι στο όνομα ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 
Σημείωση 
Προσκομίστηκαν 18 πιστοποιητικά ορθολογικής χρήσης φαρμάκων για 18 ψεκαστές (αντί για 
20 βάσει της διακήρυξης), από τα οποία τα 16 έχουν λήξει. 
 
Β.  Φ.Ι.Χ. 
 

1. Για το αγροτικό Φ.Ι.Χ. ΚΜΡ4256 (ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΟΥΛΑ) 
- υπάρχει πάνω στην πρωτότυπη υπεύθυνη δήλωση διορθωτικό υγρό  
 

2. Για το αγροτικό Φ.Ι.Χ. ΚΜΤ1710 (ΝΤΥΜΕΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) 
- υπάρχει πάνω στην πρωτότυπη υπεύθυνη δήλωση διορθωτικό υγρό στα γράμματα του αριθμού 
κυκλοφορίας 
 

3. Για το αγροτικό Φ.Ι.Χ. ΝΕΝ2883 (ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΥΓΕΡΙΝΗ) 
 Δεν υπάρχει καμία παρατήρηση 
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4. Για το αγροτικό Φ.Ι.Χ. ΚΜΑ7702 (ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ) 

- δεν υπάρχει γνήσιο της υπογραφής στην υπεύθυνη δήλωση  
- έχει λήξει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 
 
*** Μη αποδεκτό για το εξής: 
 
Έχουν προσκομιστεί τρία (3) τιμολόγια αγοράς είκοσι (20) συσκευών GPS-GPRS, ωστόσο επειδή δεν 
προσκομίστηκαν οι προδιαγραφές των εν λόγω συσκευών δεν αποδεικνύεται ότι αυτές διαθέτουν το 
αντίστοιχο λογισμικό για παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, όπως και με δυνατότητα καταγραφής 
και εξαγωγής των διαδρομών των ψεκαστικών οχημάτων. Επίσης, δεν προκύπτει  από κανένα 
προσκομισθέν έγγραφο ότι οι εν λόγω συσκευές δύνανται να είναι σε λειτουργία από την κατακύρωση 
του έργου και μέχρι τις 29/10/2021. 
 
Με βάση τα ανωτέρω, τα μέλη της επιτροπής : 
 
γνωμοδοτούν ομόφωνα 
 
Κατά της κατακύρωσης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την ανάθεση 
εργασιών καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, προκειμένου να προστατευτούν οι ελαιοκομικοί τομείς 
της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (Π.Ε.Α.Α.) για το έτος 2021 (Διακ. 2/2021, ΑΔΑΜ: 
21PROC008516215, ΕΣΗΔΗΣ: 108961) βάσει του άρθρου 9 της εν λόγω διακήρυξης του Τμήματος 
Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε.Α.Α. στον «ΚΟΝΤΟΥΛΗ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟ». 
 
Μετά από αυτά η επιτροπή επικύρωσε το παρόν πρακτικό, το οποίο συντάχθηκε σε 3 αντίγραφα και η 
Πρόεδρος αυτής έλυσε τη συνεδρίαση». 
 
 

εισηγούμαστε 

α) Την μη έγκριση του υπ΄αριθμ. 28/2021 Πρακτικού της γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., 

στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού ανοικτού, κάτω των ορίων, διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών 

καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, στους ελαιοκομικούς τομείς της Περιφερειακής Ενότητας 

Ανατολικής Αττικής (Π.Ε.Α.Α.) έτους 2021 (2/2021 Διακ., ΑΔΑΜ: 21PROC008516215, ΕΣΗΔΗΣ: 

108961). 

 

β) Τον ορισμό προθεσμίας δέκα (10) ημερών για την υποβολή των ελλειπόντων δικαιολογητικών 

κατακύρωσης όπως αυτά προκύπτουν από το ανωτέρω Πρακτικό, για τον μειοδότη ΚΟΝΤΟΥΛΗ 

Κ. ΓΕΩΡΓΙΟ, σύμφωνα με το αρ.102 του ν.4412/16, όπως αντικαταστάθηκε με το αρ. 42 του 

ν.4782/21, λαμβάνοντας υπόψη την επιτακτική ανάγκη για την άμεση εφαρμογή του προγράμματος 

καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, προκειμένου να προστατευτούν οι ελαιοκομικοί τομείς της 

Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (Π.Ε.Α.Α.) για το έτος 2021, σύμφωνα με τα όσα 

ανωτέρω εκτέθηκαν. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
α) Την μη έγκριση του υπ΄αριθμ. 28/2021 Πρακτικού της γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., 

στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού ανοικτού, κάτω των ορίων, διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών 

καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, στους ελαιοκομικούς τομείς της Περιφερειακής Ενότητας 

Ανατολικής Αττικής (Π.Ε.Α.Α.) έτους 2021 (2/2021 Διακ., ΑΔΑΜ: 21PROC008516215, ΕΣΗΔΗΣ: 

108961). 
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β) Τον ορισμό προθεσμίας δέκα (10) ημερών για την υποβολή των ελλειπόντων δικαιολογητικών 

κατακύρωσης όπως αυτά προκύπτουν από το ανωτέρω Πρακτικό, για τον μειοδότη ΚΟΝΤΟΥΛΗ 

Κ. ΓΕΩΡΓΙΟ, σύμφωνα με το αρ.102 του ν.4412/16, όπως αντικαταστάθηκε με το αρ. 42 του 

ν.4782/21, λαμβάνοντας υπόψη την επιτακτική ανάγκη για την άμεση εφαρμογή του προγράμματος 

καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, προκειμένου να προστατευτούν οι ελαιοκομικοί τομείς της 

Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (Π.Ε.Α.Α.) για το έτος 2021, σύμφωνα με τα όσα 

ανωτέρω εκτέθηκαν. 

 
 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την 

ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: «Διαφωνούμε με την ανάθεση της δακοκτονίας σε 
ιδιώτες. Για αυτό καταψηφίζουμε. Διαφωνούμε με τον τρόπο που γίνεται δηλαδή μέσω 
εργολάβων. Πρέπει να γίνεται από υπηρεσίες της Περιφέρειας, η κατάσταση των οποίων είναι 
τραγική εξαιτίας της πολιτικής που έχει εφαρμοστεί από όλες τις κυβερνήσεις και όλες τις 
περιφερειακές αρχές. Πρέπει να γίνουν άμεσα προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, 
επιστημονικού, εργατών και με την αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού. Τέλος, η μέχρι 
σήμερα εμπειρία των αναθέσεων της δακοκτονίας σε ιδιώτες έχει δείξει, ότι δεν γίνεται 
ολοκληρωμένα, γιατί ο ιδιώτης δουλεύει αποσπασματικά και με κριτήριο το κέρδος, που το 
εξασφαλίζει περικόπτοντας εργατικό δυναμικό και μέσα Έτσι θα αναδειχτεί το ελαιόλαδο - το 
"εθνικό" προϊόν;». 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμοπούλου Γεωργία  
Καραμάνος Χρήστος  
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα  
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Αγγέλης Σπυρίδων  
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