
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 305/2011 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το  31ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 7/12/2011 

ΘΕΜΑ 21ο: (έκτακτο) Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισµού για την 
«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012.    

 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τετάρτη 7 του µηνός ∆εκεµβρίου 2011 και ώρα 
13.30 µ.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 
68704/1-12-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
Ο κ. Γκάνης Σταύρος απουσίαζε δικαιολογηµένα και ενηµέρωσε έγκαιρα το 
σώµα για την απουσία του. Στη συνεδρίαση κλήθηκε κατά σειρά το 
αναπληρωµατικό µέλος κ. Γρηγορίου Κυριάκος ο οποίος ήταν παρών στην 
συνεδρίαση. Ο κ. Χρυσοχοίδης Ελευθέριος απουσίαζε δικαιολογηµένα και 
ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του. Έτσι προσκλήθηκε το 
επόµενο κατά σειρά µέλος ο κ. Νικολαίδης Φώτιος ο οποίος ήταν παρών στην 
συνεδρίαση. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος 
Ζαχαριάδης Παύλος      
Χλιάρα Παναγιώτα  
Παπαθεοδώρου Ανέστης    
Χαραλαµπίδης Ανδρέας  
Νικολαίδης Φώτιος     
Μαµσάκος Χριστόδουλος    
Μήτρου Γεώργιος 
Γρηγορίου Κυριάκος 

 
  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του 
∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 21ο(έκτακτο)  θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπαριθµ. 64034/14-11-2011 έγγραφο 
της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, µε το οποίο διαβιβάστηκαν  τα  πρακτικά 
του διαγωνισµού για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ 
ΕΤΟΣ 2011-2012»  και τα οποία είναι τα εξής: 
 



                                              ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 
            Στη ∆ράµα σήµερα 26/10/2011 ηµέρα Πέµπτη, ώρα 09:30, οι παρακάτω υπογράφοντες 
1. Ιωάννα Παπαδοπούλου  
2. Γεώργιος Αδαµαντίδης 
3. Αγγελική Τσιπουρίδου  
υπάλληλοι του ∆ήµου ∆ράµας, που αποτελούµε ( οι δύο πρώτοι τακτικά µέλη, η δε τρίτη 
αναπληρωµατικό)  επιτροπή διαγωνισµών για την εκτέλεση εργασιών, σύµφωνα µε την 
150/2011 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, συνεδριάσαµε για την διεξαγωγή διαγωνισµού 
εργασίας για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012». Παραλάβαµε εµπρόθεσµα επτά (7) 
προσφορές  διαγωνιζοµένων, εξ ων οι τρείς πρώτες (προσφορές 1,2,3) κατετέθησαν στο 
πρωτόκολλο του δήµου ∆ράµας την 25/10/2011, ενώ οι τέσσερις επόµενες (προσφορές 
4,5,6,7) κατετέθησαν από τους διαγωνιζόµενους στην επιτροπή µας. Με την πάροδο της 
προθεσµίας κατάθεσης προσφορών (ώρα 09.59΄), αφού επικοινωνήσαµε µε το πρωτόκολλο 
του δήµου για πιθανές προσφορές που θα είχαν κατατεθεί σε αυτό κατά το τελευταίο 
διάστηµα και λάβαµε αρνητική απάντηση, προχωρήσαµε στην καταγραφή των 
δικαιολογητικών συµµετοχής όπως φαίνεται στους συνηµµένους πίνακες, που αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος του παρόντος. Στη συνέχεια και µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής, καταλήξαµε στα ακόλουθα σε σχέση µε τις υποβληθείσες προσφορές: 
 
Προσφορά 1: (ΤΟΖΑΚΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)   ∆ΕΝ γίνεται ∆ΕΚΤΗ διότι: 
α. δεν προσκοµίστηκε πιστοποιητικό εγγραφής σε επιµελητήριο ή άλλη επαγγελµατική 
οργάνωση σύµφωνα µε το άρθρο 23.1 α της διακήρυξης 
β. Η εγγυητική επιστολή που προσκοµίστηκε δεν περιλάµβανε κανένα από τους απαραίτητους 
όρους, όπως αυτοί ρητά περιγράφονται στο παράρτηµα Α της διακήρυξης και όπως 
περιγράφεται στα άρθρα άρθρα 15 και 19 της διακήρυξης 
γ. στην υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 23.2.1 της διακήρυξης δεν αναφερόταν το εδάφιο  
«∆εν έχουν καταδικασθεί, µε τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα του 
Αγορανοµικού κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για 
κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.» 
δ. δεν προσκοµίστηκε ασφαλιστική ενηµερότητα σύµφωνα µε το  άρθρο 23.2.2 της διακήρυξης 
ε. προσκοµίστηκε το υπόδειγµα  του παραρτήµατος ∆ αλλά δεν προσκοµίστηκαν τα 
απαιτούµενα στο άρθρο 23.4.1 της διακήρυξης «Κατάσταση των δραστηριοτήτων τους 
(υπηρεσίες, πελατολόγιο) που είναι σχετικές µε την υπό ανάθεση υπηρεσία (µεταφορά 
προσώπων) και που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούµενη τριετία, µε αναφορά του 
αντίστοιχου ποσού, της ηµεροµηνίας και του δηµόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Οι 
παραδόσεις και οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται εάν µεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα 
αρχή, µε πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή, εάν δε (ο 
αποδέκτης) είναι ιδιωτικός φορέας, µε βεβαίωση του αγοραστή ή, εφόσον τούτο δεν είναι 
δυνατόν, µε απλή δήλωση του οικονοµικού φορέα» 
 
Προσφορά 2: (ΤΣΑΚΙΡΙ∆ΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ)   ∆ΕΝ γίνεται ∆ΕΚΤΗ διότι 
α. Η εγγυητική επιστολή που προσκοµίστηκε έχει ισχύ µικρότερη της απαιτητής σύµφωνα µε 
τα άρθρα 15 και 19 της διακήρυξης 
β. προσκοµίστηκε το υπόδειγµα  του παραρτήµατος ∆ αλλά δεν προσκοµίστηκαν τα 
απαιτούµενα στο άρθρο 23.4.1 της διακήρυξης «Κατάσταση των δραστηριοτήτων τους 
(υπηρεσίες, πελατολόγιο) που είναι σχετικές µε την υπό ανάθεση υπηρεσία (µεταφορά 



προσώπων) και που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούµενη τριετία, µε αναφορά του 
αντίστοιχου ποσού, της ηµεροµηνίας και του δηµόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Οι 
παραδόσεις και οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται εάν µεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα 
αρχή, µε πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή, εάν δε (ο 
αποδέκτης) είναι ιδιωτικός φορέας, µε βεβαίωση του αγοραστή ή, εφόσον τούτο δεν είναι 
δυνατόν, µε απλή δήλωση του οικονοµικού φορέα» 
 
Προσφορά 3: (Π. ΠΛΑΚΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ)   ∆ΕΝ γίνεται ∆ΕΚΤΗ διότι 
∆εν προσκοµίστηκε κανένα από τα δικαιολογητικά συµµετοχής καθώς και φάκελος 
οικονοµικής προσφοράς. 
 
Προσφορά 4: (ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ)   ∆ΕΝ γίνεται ∆ΕΚΤΗ διότι 
α. δεν υπεβλήθη αίτηση υποβολής προσφοράς σύµφωνα µε το άρθρο 24.1 της διακήρυξης. 
β. δεν προσκοµίστηκε πιστοποιητικό εγγραφής σε επιµελητήριο ή άλλη επαγγελµατική 
οργάνωση σύµφωνα µε το άρθρο 23.1 α της διακήρυξης 
γ. στην υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 23.2.1 της διακήρυξης δεν αναφερόταν το εδάφιο  
«∆εν έχουν καταδικασθεί, µε τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα του 
Αγορανοµικού κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για 
κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.» 
δ. δεν προσκοµίστηκε το παράρτηµα ∆ σύµφωνα µε το άρθρο 23.4.1 της διακήρυξης  
ε. δεν προσκοµίστηκε υπεύθυνη δήλωση ότι έχει λάβει υπόψη την ΕΣΥ σύµφωνα µε το άρθρο 
23.4.1 της διακήρυξης 
 
Προσφορά 5: (∆ΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)   ∆ΕΝ γίνεται ∆ΕΚΤΗ διότι 
α. δεν υπέβαλε αίτηση υποβολής προσφοράς σύµφωνα µε το άρθρο 24.1 της διακήρυξης. 
β. στην υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 23.2.1 της διακήρυξης δεν αναφερόταν το εδάφιο  
«∆εν έχουν καταδικασθεί, µε τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα του 
Αγορανοµικού κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για 
κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.» 
γ. δεν προσκοµίστηκε ασφαλιστική ενηµερότητα σύµφωνα µε το άρθρο 23.2.2 της διακήρυξης 
δ. προσκοµίστηκε το υπόδειγµα  του παραρτήµατος ∆ αλλά δεν αποδεικνύεται η Τεχνική και 
Επαγγελµατική Ικανότητα σύµφωνα µε το άρθρο 23.4.1 της διακήρυξης. 
ε. δεν προσκοµίστηκε υπεύθυνη δήλωση ότι στην υποβληθείσα προσφορά λήφθηκε υπόψη το 
περιεχόµενο της  ΕΣΥ σύµφωνα µε το άρθρο 23.4.1 της διακήρυξης 
 
Προσφορά 6: (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ)  γίνεται ∆ΕΚΤΗ  
 
 
Προσφορά 7: (ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)   ∆ΕΝ γίνεται ∆ΕΚΤΗ διότι 
α. δεν προσκοµίστηκε πιστοποιητικό εγγραφής σε επιµελητήριο ή άλλη επαγγελµατική 
οργάνωση σύµφωνα µε το άρθρο 23.1 α της διακήρυξης 
β. στην υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 23.2.1 της διακήρυξης δεν αναφερόταν το εδάφιο  
«∆εν έχουν καταδικασθεί, µε τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα του 
Αγορανοµικού κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για 
κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.» 
γ. δεν προσκοµίστηκε κατάλογο οχηµάτων σύµφωνα µε το άρθρο 23.4.1 της διακήρυξης 



δ. δεν προσκοµίστηκε το υπόδειγµα  του παραρτήµατος ∆ σύµφωνα µε το άρθρο 23.4.1 της 
διακήρυξης  
ε. δεν προσκοµίστηκε υπεύθυνη δήλωση ότι στην υποβληθείσα προσφορά λήφθηκε υπόψη το 
περιεχόµενο της  ΕΣΥ σύµφωνα µε το άρθρο 23.4.1 της διακήρυξης 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

 
1. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 

 

 
 
 Μετά τα παραπάνω διακόψαµε, ενώ η επόµενη συνεδρίασή µας θα γίνει σε επόµενη 
ηµέρα και ώρα, ανάλογα µε τις ενστάσεις που πιθανόν να υποβληθούν, η οποία θα 
ανακοινωθεί στους διαγωνιζόµενους. 

 
        Ενστάσεις κατά του πρακτικού υποβάλλονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 4.1, 
εδάφιο στ της διακήρυξης  και κατατίθενται στην Ε.∆. µέχρι την εποµένη εργάσιµη ηµέρα δηλ. 
την Πέµπτη 27 Οκτωβρίου 2011. 
       Η επιτροπή 
1. Ιωάννα Παπαδοπούλου ,2. Γεώργιος Αδαµαντίδης,3. Αγγελική Τσιπουρίδου  
 

 
                                              ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (2) 
 
            Στη ∆ράµα σήµερα  7/11/2011 ηµέρα Πέµπτη, ώρα 09:30, οι παρακάτω υπογράφοντες 
1. Ιωάννα Παπαδοπούλου  
2. Γεώργιος Αδαµαντίδης 
3. Αγγελική Τσιπουρίδου  
υπάλληλοι του ∆ήµου ∆ράµας, που αποτελούµε ( οι δύο πρώτοι τακτικά µέλη, η δε τρίτη 
αναπληρωµατικό)  επιτροπή διαγωνισµών για την εκτέλεση εργασιών, σύµφωνα µε την 
150/2011 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, συνεδριάσαµε για την ολοκλήρωση της 
διεξαγωγής του διαγωνισµού εργασίας για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012».  
 
Καθώς δεν υπήρξε καµία ένσταση κατά του πρακτικού του πρώτου µέρους της διαδικασίας, 
σύµφωνα µε το οποίο η µόνη προσφορά που τα δικαιολογητικά της πληρούν τους όρους της 
διακήρυξης είναι αυτή της ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, η επιτροπή προχώρησε 
στο άνοιγµα της οικονοµικής προσφοράς, παρουσία και του νοµίµου εκπροσώπου  της 
εταιρείας που εκλήθη εγγράφως. 
 Κατά δροµολόγιο και ποσοστό έκπτωσης η προσφορά έχει ως κάτωθι: 
 
 

α/α 
δροµολογιου 

∆ροµολόγιο Χιλιόµετρα Μεταφορικό 
Μέσο 

Έκπτωση 
% 

4 Πετρούσα - Νικοτσάρας 39,00 ΤΑΞΙ 15% 

18 Λευκόγεια - Νευροκόπι 23,30 ΤΑΞΙ 1% 

30 Νικοτσάρας - Πετρούσα 39,00 ΤΑΞΙ 15% 

42 Νευροκόπι - Λευκόγεια 23,30 ΤΑΞΙ 1% 



57 Βώλακας – ∆ιαστ. Βώλακα 9,50 ΜΙΝΙ BUS 1% 

58 Νευροκόπι – Μουσικό 45,00 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 3% 

61 Μουσικό - Βώλακα 48,00 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 3% 

 
 Μετά τα παραπάνω η επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισµού στην  ε 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ για τα δροµολόγια που συµµετέχει. 

 
        Ενστάσεις κατά του πρακτικού υποβάλλονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 4.1, 
εδάφιο στ της διακήρυξης  και κατατίθενται στην Ε.∆. µέχρι την εποµένη εργάσιµη ηµέρα δηλ. 
την Τρίτη 8 Νοεµβρίου 2011. 
              Η επιτροπή 
1. Ιωάννα Παπαδοπούλου ,2. Γεώργιος Αδαµαντίδης,3. Αγγελική Τσιπουρίδου  
 
       και καλεί αυτήν να αποφασίσει σχετικά µε την κατακύρωσή τους. 
      Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο και ύστερα από 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
      Είδε τις διατάξεις  του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.) και 
λαµβάνοντας υπόψη τα πρακτικά του  διαγωνισµού 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ο µ ό φ ω ν α 

 
1.Εγκρίνει και κατακυρώνει τα πρακτικά Νο 1 & Ν2 του διαγωνισµού για 
την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012»  
που διεξήχθη στις 26-10-2011,µε ανάδοχο την  ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ µε ποσοστό έκπτωσης ως κάτωθι: 
 

α/α 
δροµολογιου 

∆ροµολόγιο Χιλιόµετρα Μεταφορικό 
Μέσο 

Έκπτωση 
% 

4 Πετρούσα - Νικοτσάρας 39,00 ΤΑΞΙ 15% 

18 Λευκόγεια - Νευροκόπι 23,30 ΤΑΞΙ 1% 

30 Νικοτσάρας - Πετρούσα 39,00 ΤΑΞΙ 15% 

42 Νευροκόπι - Λευκόγεια 23,30 ΤΑΞΙ 1% 

57 Βώλακας – ∆ιαστ. Βώλακα 9,50 ΜΙΝΙ BUS 1% 

58 Νευροκόπι – Μουσικό 45,00 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 3% 

61 Μουσικό - Βώλακα 48,00 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 3% 

,και κατά του οποίου δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις 
2.Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Πρόεδρο της 

Οικονοµικής Επιτροπής ,∆ήµαρχο ∆ράµας 
 
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 305/2011 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος             Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

           ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


