
Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 1

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ  ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ  

 7
ης

 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ   1/09/2022 

 

 31
η
  ΠΡΑΞΗ 

Στη Νέα Ιωνία, σήµερα Πέµπτη 01/09/2022 και ώρα 13:00 µ.µ. στα γραφεία ∆ιοικήσεως της Σχολικής 

Επιτροπής Σχολικών Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Νέας  Ιωνίας (Αγ. Γεωργίου 

40), ύστερα από την µε αριθ. πρωτ.: 96/30-08-2022  πρόσκληση της Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

κας Χρυσανθοπούλου Ουρανίας, συνήλθε σε συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Σχολικής Επιτροπής 

Σχολικών Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 

 

ΓΙΑ 

Έγκριση  Όρων µελέτης  και  όρων ∆ηµοπρασίας , για την συντήρηση και επισκευή των 

Φωτοτυπικών Μηχανηµάτων σχολικών κτιρίων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ετών 2022-

2023 
 

 

                                                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής 

2 ΑΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Τακτικό µέλος 

3 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ Τακτικό µέλος 

4 ∆ΕΝΑΞΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Τακτικό µέλος 

5 ∆ΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Τακτικό µέλος 

6 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τακτικό µέλος 

7 ΚΑΝΚΑΡΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ Τακτικό µέλος 

8 ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Τακτικό µέλος 

9 ΖΑΧΟΥ∆ΑΝΗ ΜΑΡΙΑ Τακτικό µέλος 

10 ΜΠΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Τακτικό µέλος 

 

Αφού υπήρξε νόµιµη απαρτία  (επί συνόλου 15 µελών, παρόντες 10) η Πρόεδρος της 

∆ευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής κ. Χρυσανθοπούλου Ουρανία κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης.  

 

 

Η Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Νέας Ιωνίας, 

έχοντας υπόψη: 

1. Τις  υπ’ αριθµ. 38/16-03-2022 Πράξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Νέας Ιωνίας που αφορά 

στον ορισµό προέδρου, αντιπροέδρου και µελών της σχολικής επιτροπής. 
2. Την παράγραφο 2 του άρθρου 103 του Νόµου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

3. Την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της Υπουργικής απόφασης 8440/2011 «Καθορισµός λειτουργίας των 

Σχολικών Επιτροπών και ρύθµιση οικονοµικών θεµάτων αυτών». 
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Η Πρόεδρος εισάγει το   µοναδικό θέµα της 7
ης

 Συνεδρίασης , σύµφωνα µε την υπ΄   αριθ.  

πρωτ.  Εισήγηση 95/30-08-2022      
 

                                                            Έχοντας υπόψη: 
α) Τις διατάξεις του άρθρου 118 & 328 του Νόµου 4412/2016 & του άρθρου 50 του Νόµου 4782/2021 
β) Τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν. 3463/2006. 
 

                                     Στο ∆ήµο Νέας Ιωνίας και συγκεκριµένα : 
Η µε αριθµό πρωτοκόλλου 94/2022 µελέτη του Τµήµατος Παιδείας αφορά  την ετήσια συντήρηση 

και την επισκευή των Φωτοτυπικών Μηχανηµάτων  των Σχολικών Κτιρίων ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης  του ∆ήµου Νέας Ιωνίας : 
 

                                 Με βάση τα παραπάνω καλείται η Σχολική Επιτροπή  
                                 ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης να εγκρίνει : 
 
1)    Την µε αριθµό πρωτοκόλλου  94/2022 µελέτη του Τµήµατος Παιδείας που αφορά την ετήσια  
συντήρηση και επισκευή των φωτοτυπικών µηχανηµάτων στα σχολικά κτίρια ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης του ∆ήµου Νέας Ιωνίας  ετών 2022-2023 µε ανώτατο  ετήσιο ενδεικτικό προϋπολογισµό 
ποσού 13.000 ευρώ συν Φ.Π.Α. 24% 

 
2) Να καθορίσει και να εγκρίνει τους κάτωθι όρους για την διεξαγωγή µειοδοτικής δηµοπρασίας , για 
την ετήσια εργασία συντήρησης και επισκευής των φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων των σχολικών 
κτιρίων της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης . 
 
                                                                  Άρθρο 1

ο
 

Χρόνος και τόπος της δηµοπρασίας 
Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού σε τόπο και χρόνο που θα οριστεί στην 
περίληψη της παρούσης διακήρυξης. 
Η κατακύρωση των πρακτικών της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
∆ευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής 
 

Άρθρο 2
ο
 

Αντικείµενο της δηµοπρασίας 
Με την παρούσα ∆ιακήρυξη εκτίθεται σε µειοδοτική δηµοπρασία µε κλειστές οικονοµικές προσφορές η ετήσια  
εργασία συντήρησης -επισκευής των φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων των   σχολικών κτιρίων της 
∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. πρωτ.  94/ 2022  µελέτη Τµήµατος Παιδείας  και 
αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης Πράξης-∆ιακήρυξης.  
Ο ανώτατος  ενδεικτικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των 13000 ευρώ συν Φ.Π.Α. 23%. 
Η εκτέλεση των εργασιών  θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 του άρθρου 50 του Νόµου 
4782/2021& του Νόµου 3463/2006 , µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή ανά σελίδα αντιγράφου 
Α4 & Α3 
 
                                                                           Άρθρο 3

ο
 

∆ιάρκεια της σύµβασης 
Η διάρκεια της σύµβασης είναι για ένα (1) έτος και ειδικότερα θα ισχύει από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης..  

Με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης είναι δυνατή η παράταση για ένα 

επιπλέον έτος , εφόσον συµφωνεί και η ανάδοχος εταιρεία. 

Αποκλείεται αξίωση του µειοδότη για αποζηµίωση, λόγω µη έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας από 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής ή καθυστέρησης της εργασίας , που θα 
προέρχεται από κάποιο νοµικό ή πραγµατικό κώλυµα, καθώς επίσης και η µονοµερής λύση της σύµβασης για 
το λόγο αυτό. 
 
                                                                           Άρθρο 4

ο
 

∆ικαίωµα συµµετοχής στη δηµοπρασία – δικαιολογητικά 
 

1. Στη δηµοπρασία µπορούν να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής  µορφής 
καθώς και κοινοπραξίες. 

2. Όποιος επιθυµεί να συµµετάσχει στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά 
την ηµέρα και ώρα διενέργειας της δηµοπρασίας, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) Αντίγραφο ποινικού µητρώου και πιστοποιητικό της εισαγγελικής αρχής για µη ποινική δίωξη. 
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β) Φορολογική ενηµερότητα και ασφαλιστική ενηµερότητα 
γ) Υπεύθυνη δήλωση του ίδιου ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσης διακήρυξης και της 
µελέτης  και ότι αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

δ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή σε αυτό 
ε) Κλειστό Φάκελο  Οικονοµικής Προσφοράς 

 
3. ∆εν µπορεί να συµµετέχει στη δηµοπρασία ενδιαφερόµενος που δεν έχει προσκοµίσει κάποιο από τα 

ανωτέρω δικαιολογητικά. Επίσης, δεν µπορεί να συµµετέχει ενδιαφερόµενος που υποβάλλει 
δικαιολογητικά, τα οποία δεν διαλαµβάνουν κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία. 

 
Άρθρο 5

ο
 

Τρόπος διεξαγωγής της δηµοπρασίας - ανάδειξη µειοδότη 

1. Η δηµοπρασία θα είναι µειοδοτική κατόπιν υποβολής κλειστών οικονοµικών προσφορών ενώπιον της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Οι οικονοµικές προσφορές θα αποσφραγιστούν από την επιτροπή και θα 
γράφονται στο πρακτικό µε τη σειρά που εκφωνήθηκαν µε το ονοµατεπώνυµο του µειοδότη. . Κάθε 
προσφορά είναι δεσµευτική για όλους και για τον µειοδότη. 

2. Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία της δηµοπρασίας µπορούν να υποβάλλουν γραπτώς τυχόν ενστάσεις 
κατά της διαδικασίας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, µνηµονεύονται στο 
πρακτικό και η ∆ευτεροβάθµια Σχολική Επιτροπή αποφασίζει γι' αυτές µε πλήρη αιτιολογία, µετά από 
σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.  

3. Η δηµοπρασία κατακυρώνεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υπέρ αυτού, που προσέφερε το 
µικρότερο ποσό.  

4. Με τη συµµετοχή του στη δηµοπρασία ο κάθε ενδιαφερόµενος αυτοδίκαια αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα τους όλους τους όρους της διακήρυξης και της µελέτης 

 
Άρθρο 6

ο
 

Όροι της σύµβασης - δικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων 

Η ανάδοχος εταιρεία θα προβεί την συντήρηση και επισκευή των φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων των 

σχολικών κτιρίων ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης καθ όλη την διάρκεια της σύµβασης.  

 

Η ανάδοχος εταιρεία συντήρησης υποχρεούται να παραχωρήσει στην σχολική επιτροπή φωτοτυπικά 

µηχανήµατα προς χρήση και θα εγκατασταθούν όπου της υποδειχτεί χωρίς καµιά επιπλέον οικονοµική 

επιβάρυνση.  

Η ανάδοχος εταιρεία θα διατηρεί την πλήρη κυριότητά των µηχανηµάτων που παραχώρησε µέχρι την λήξη 
της σύµβασης και σε περίπτωση µη ανανέωσης της σύµβασης τα µηχανήµατα επιστρέφονται στην ανάδοχο 

εταιρεία  

Η παροχή υπηρεσίας περιλαµβάνει την Προληπτική συντήρηση την ∆ιάγνωση Βλάβης και την Εργασία 
επισκευής και όλα τα ανταλλακτικά που απαιτούνται και θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο, ακόµη και όλα τα 

αναλώσιµα ( toner, maintenance kit, fuser, transfer, units κλπ)   

Επίσης περιλαµβάνεται και ενδεχόµενη δωρεάν µεταφορά µηχανήµατος για επισκευή από και προς τις 
εγκαταστάσεις του αναδόχου σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επιτόπου επισκευή. 

Η υπηρεσία το µόνο που θα παρέχει για τη λειτουργία των µηχανηµάτων θα είναι το φωτοτυπικό χαρτί και 

συρραπτικά για κάποιο τύπο µηχανηµάτων.  

Σε περίπτωση ειδοποίησης βλάβης , ο ανάδοχος υποχρεούται σε επίσκεψη το πολύ εντός µίας (1) εργάσιµης 
ηµέρας για τη διάγνωση βλάβης και εφ’ όσον είναι εφικτό,  θα προβαίνει άµεσα στην επισκευή. 

Η ανάδοχος εταιρεία οφείλει ν’ αποκαθιστά τις βλάβες που προέρχονται από την σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές κανονική λειτουργία των µηχανηµάτων και να αντικαθιστά τα ανταλλακτικά εκείνα που κατά 
την κρίση της απαιτούνται. 

Στις παρεχόµενες υπηρεσίες δεν συµπεριλαµβάνονται  επισκευές των µηχανηµάτων που προκλήθηκαν από 

φυσικές καταστροφές   η ανωτέρα βία  & η συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων απαραίτητων για 

την σύνδεση των µηχανηµάτων.  
Επίσης δεν συµπεριλαµβάνονται ζηµιές  και καταστροφές που προκλήθηκαν από  λάθος χειρισµό. 

 

Με την έναρξη της σύµβασης θα ενηµερώνεται το βιβλίο συντήρησης και βλαβών για κάθε φωτοαντιγραφικό 
µηχάνηµα. Σε αυτό θα αναγράφονται τα εξής: 

1)  Η ηµεροµηνία και η ώρα βλάβης του µηχανήµατος  

2)  Η ηµεροµηνία και ώρα ειδοποίησης της αναδόχου εταιρείας συντήρησης  
3)  Η ηµεροµηνία επιδιόρθωσης της βλάβης και Σύντοµη περιγραφή της βλάβης  

4)  Τα ακριβή στοιχεία των ανταλλακτικών που χρησιµοποιήθηκαν (ποσότητα, είδος)  
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5)  Υπογραφή του υπευθύνου  συντήρησης & υπογραφή ∆ιευθυντού Σχολείου  

 
Ο Ανάδοχος θα χρησιµοποιεί δικά του εργαλεία και προσωπικό και θα καλύπτει υποχρεωτικά την 

µισθοδοσία, τις ασφαλιστικές επιβαρύνσεις  κλπ  του προσωπικού που απασχολεί και είναι υποχρεωτική  η 

ύπαρξη έγκυρου Συµβολαίου Αστικής ευθύνης προς τρίτους και προσωπικών  ατυχηµάτων. 
 
                                                                               Άρθρο 7

ο
 

Υπογραφή της σύµβασης 

1. Ο Ανάδοχος οφείλει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση στον µειοδότη της σχετικής µε την 
έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, να προσέλθει για 
τη σύνταξη και υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 

 
2. Η δηµοπρασία διεξάγεται, επαναλαµβάνεται και εγκρίνεται µε την αυστηρή εφαρµογή των διατάξεων του 

Νόµου 4412/2016 και του Κώδικα ∆ήµων (Ν. 3463/2006). Αποκλείεται στον ανάδοχο η µονοµερής λύση 
της σχετικής σύµβασης. 

 
Άρθρο 8

ο
 

                                   Ο τρόπος πληρωµής καθορίζεται όπως παρακάτω: 

Η τιµολόγηση του παραγόµενου έργου  θα γίνεται βάσει των µετρητών των φωτοαντιγραφικών 

µηχανηµάτων όπου αναγράφεται η παραγωγή των φωτοαντίγραφων µεγέθους Α4-Α3 κάθε τρίµηνο. 

Η µέτρηση θα γίνεται παρουσία του ∆ιευθυντού του σχολείου και θα υπογράφεται από αυτόν. 

Θα εκδίδεται ανά τρίµηνο τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών και θα αφορά τη χρέωση φωτοαντίγραφων 

των τριών µηνών που προηγήθηκαν. Στη συνέχεια θα παραδίδεται προς εξόφληση στα γραφεία της 

∆ευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής. Την ανάδοχο εταιρεία θα βαραίνουν οι κρατήσεις εκτός του 

Φ.Π.Α.  

Η προσφερόµενη αρχικά από τον ανάδοχο τιµή ανά αντίγραφο δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση 

για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραµένει σταθερή και αµετάβλητη 
 
                                                                         Άρθρο 9

ο
 

Επανάληψη – µαταίωση της δηµοπρασίας 

1. Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται  αν δεν παρουσιαστεί κανείς ενδιαφερόµενος για να συµµετάσχει σ’ 
αυτήν. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006, αν και η δεύτερη δηµοπρασία δεν 
φέρει αποτέλεσµα, η εργασία µπορεί να γίνει µε απευθείας ανάθεση σύµφωνα πάντα µε τους όρους της 
παρούσης Πράξης.  

2. Μπορεί επίσης η δηµοπρασία να επαναληφθεί όταν: 
Α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, λόγω 
ασύµφορου τιµήµατος ή σφάλµατος κατά τη διενέργεια της δηµοπρασίας,  

       Β) µετά την κοινοποίηση στο τελευταίο πλειοδότη της κατακυρωτικής απόφασης δεν προσέλθει 
       εµπρόθεσµα για τη σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης. 
3. Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική προκήρυξη   , πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες 

πριν τη διενέργειά της. 
4. Η δηµοπρασία µαταιώνεται στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθούν 

ελλείψεις αυτών που αφορούν όλους τους διαγωνιζόµενους. 
5. Για ότι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους διακήρυξης εφαρµογή έχουν οι διατάξεις του Νόµου 

4412/2016 και του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 50 του Νόµου 4782/2021 
 

Άρθρο 10
ο
 

Λοιπές διατάξεις 
                                Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται : 
 
Την κήρυξη του αναδόχου έκπτωτου των δικαιωµάτων του, µε απόφαση της Σχολικής Επιτροπής 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και τη λύση της σχετικής σύµβασης.  
 
Η παρούσα Πράξη-∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί σε περίληψη  στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου Νέας Ιωνίας 
www.neaionia.gr και στην ¨∆ιάυγεια¨ 
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Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 5

       Τα µέλη της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης  

                                                     µετά από διαλογική συζήτηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1)  Εγκρίνουν την µε αριθµό πρωτοκόλλου  94/2022 µελέτη του Τµήµατος Παιδείας που αφορά την ετήσια  
συντήρηση και επισκευή των φωτοτυπικών µηχανηµάτων στα σχολικά κτίρια ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
του ∆ήµου Νέας Ιωνίας  ετών 2022-2023 µε ανώτατο  ετήσιο ενδεικτικό προϋπολογισµό ποσού 13.000 ευρώ 
συν Φ.Π.Α. 24% 

 
2) Καθορίζει και  εγκρίνει τους άνωθεν όρους για την διεξαγωγή µειοδοτικής δηµοπρασίας , για την ετήσια 
εργασία συντήρησης και επισκευής των φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων των σχολικών κτιρίων της 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης . 

 

 

 

 

 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

 

 

 

 

 

                                                                      ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ 

 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

 

 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 

             ΤΑ ΜΕΛΗ 

1 ΑΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

2 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 

3 ∆ΕΝΑΞΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 

4 ∆ΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 

5 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

6 ΚΑΝΚΑΡΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ 

7 ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΥ -ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

9 ΖΑΧΟΥ∆ΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 

10 ΜΠΟΓΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ 

ΑΔΑ: 9ΒΕ9ΟΚΟΗ-ΣΩΖ


		2022-09-01T13:11:44+0300
	Athens




