Αριθμός απόφασης: A 592 / 2019

H ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
2Ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Συνήλθε στην έδρα της, στις 23.12.2019, με την εξής σύνθεση:
Κωνσταντίνος Κορομπέλης, Πρόεδρος, Μαρία Μανδράκη και Νικόλαος
Σαββίδης, Μέλη.
Για να εξετάσει το αίτημα αναστολής – ορισμού προσωρινών
μέτρων, το οποίο σωρεύεται στην από 13.12.2019 (ημερομηνία κατάθεσης
στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) Προδικαστική
Προσφυγή,

με

Προδικαστικών

Γενικό

Αριθμό

Προσφυγών

Κατάθεσης

(ΑΕΠΠ)

(ΓΑΚ)

-

Αρχή

1540/16-12-2019

Εξέτασης

Προδικαστική

Προσφυγή του Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία «.....», που εδρεύει στην
....., όπως νομίμως εκπροσωπείται.
Κατά του .....(εφεξής «.....»), που εδρεύει στα ....., όπως νομίμως
εκπροσωπείται
Με την Προδικαστική της Προσφυγή η Προσφεύγουσα στρέφεται
κατά όρων της υπ’ αριθ. .....διακήρυξης (εφεξής «η προσβαλλόμενη») του .....,
για την ανάθεση της σύμβασης «Αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας
λυμάτων της .....», αιτούμενη την ακύρωση αυτής, κατά τα ειδικότερα
υποστηριζόμενα στην Προσφυγή. Ετέρωθεν η προσφεύγουσα αιτείται όπως
ανασταλεί η πρόοδος του διαγωνισμού και διαταχθεί η μη υποβολή
προσφορών μέχρι την έκδοση απόφασης επί της παρούσας.
Η συζήτηση άρχισε, αφού άκουσε τον Εισηγητή, Κωνσταντίνο
Κορομπέλη.
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα,
σκέφτηκε κατά το Νόμο
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1. Επειδή, έχει κατατεθεί, πληρωθεί και δεσμευθεί το νόμιμο
παράβολο, σύμφωνα με το άρθρο 363 παρ. 1 και 2 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
Α΄ 147) και άρθρο 5 παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α΄ 64), ποσού
15.000,00€ (ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό .....).
2. Επειδή, με την υπ’ αριθ. .....διακήρυξης του .....προκηρύχθηκε η
διενέργεια δημόσιου, ανοικτού, ηλεκτρονικού, διεθνούς, διαγωνισμού, για την
ανάθεση της σύμβασης «Αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας
λυμάτων

της

.....»,

συμπεριλαμβανομένου

προϋπολογισμού

Φ.Π.Α.,

με

κριτήριο

8.000.000,00
κατακύρωσης

€
την

μη
πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή) με αξιολόγηση μελέτης , η οποία καταχωρήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) στις 20.11.2019
και με ΑΔΑΜ ..... καθώς και στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), όπου έλαβε Συστηµικό
Αριθµό: α/α ...... Ειδικότερα και σύμφωνα με το άρθρο 11.3 «Περιγραφή και
ουσιώση χαρακτηριστικά του έργου» της Διακήρυξης ορίζεται ότι «(τ)ο έργο
περιλαμβάνει την κατασκευή των έργων αναβάθμισης της υφισταμένης
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της ....., έτσι ώστε από ένα
σημαντικό τμήμα των εισερχομένων λυμάτων να παράγεται επεξεργασμένη
εκροή κατάλληλη για επαναχρησιμοποίηση σε αρδευτικά δίκτυα σε ποσότητα
τουλάχιστον άνω των 5.000 κυβ.μ. ανά ημέρα. Για μεμονωμένες ημέρες και
εφόσον υπάρχει ανάγκη, η ποσότητα θα πρέπει να μπορεί να αυξηθεί σε
τουλάχιστον 6.000 κυβ.μ. ανά ημέρα. Η ποιότητα της επεξεργασμένης εκροής
θα πληροί τις προϋποθέσεις του πίνακα 3 του παραρτήματος της ΚΥΑ 145116
και θα είναι κατάλληλο για άρδευση χωρίς περιορισμούς. Για το σκοπό αυτό
θα εγκατασταθούν μεμβράνες υπερδιήθησης με διάμετρο πόρων μικρότερη
των 40 nm. Περιλαμβάνεται η μελέτη εφαρμογής, η θέση σε λειτουργία και οι
δοκιμές των εγκαταστάσεων […] Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει την
αναβάθμιση

των

υφισταμένων

εγκαταστάσεων,

έτσι

ώστε

από

την

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων να παράγονται τουλάχιστον 5.000
κυβ.μ. διαυγή ανά ημέρα, επεξεργασμένα σε βαθμό που να επιτρέπει την
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ανάκτηση τους και τη διάθεση τους στο υφιστάμενο σύστημα άρδευσης. Για
την επίτευξη του σκοπού αυτού θα κατασκευαστούν ορισμένες νέες μονάδες
επεξεργασίας, ενώ η χρήση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων θα παραμείνει ή
θα τροποποιηθεί κατάλληλα, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται ταυτόχρονα τα εξής:
1. α) Να παράγονται τουλάχιστον 5.000 κυβ.μ. ανακτημένης εκροής ανά
ημέρα σε συνθήκες σταθερής παροχής και σε ποιότητα κατάλληλη για
άρδευση, η οποία θα επιτυγχάνεται με βιολογικό αντιδραστήρα υπερδιήθησης
(τύπου

MBR).

2.β)

Να

επιτυγχάνεται

με

συμβατικές

διεργασίες

η

δευτεροβάθμια επεξεργασία των εποχιακών και των ημερήσιων φορτίσεων
αιχμής και να επιτυγχάνονται τα όρια εκροής που ορίζονται στην ΑΕΠΟ πριν
τη διάθεση τους στο θαλάσσιο περιβάλλον. Η απαιτούμενη δυναμικότητα της
συμβατικής επεξεργασίας θα υπερκαλύπτει την παροχή που δεν θα
παραλαμβάνεται από το σύστημα υπερδιήθησης. Το σύστημα που θα
κατασκευαστεί θα περιλαμβάνει μεμβράνες και συναφείς εγκαταστάσεις, οι
οποίες θα λειτουργούν με σταθερή, μέγιστη φόρτιση, προκειμένου να
ανακτήσουν

τη

μέγιστη

δυνατή

ποσότητα

επεξεργασμένου

νερού.Το

αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων περιλαμβάνει:  την εκπόνηση της
μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας,

 την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού,  την προμήθεια και
εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, 

την

κατασκευή των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων  την Θέση σε
Αποδοτική Λειτουργία και τις Δοκιμές Ολοκλήρωσης,  την έκδοση των
απαιτούμενων αδειών και πιστοποιητικών  τη λειτουργία καθώς και τη
συντήρηση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων για χρονικό διάστημα
δώδεκα (12) μηνών μετά την ολοκλήρωση των «Δοκιμών Ολοκλήρωσης».
Επίσης στο αντικείμενο της παρούσας σύμβασης περιλαμβάνεται και κάθε
εργασία ή προμήθεια, η οποία είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη
κατασκευή, την άρτια και αποδοτική λειτουργία του Έργου, έστω και αν δεν
αναφέρεται ρητά στα Τεύχη Δημοπράτησης. Ο Ανάδοχος θα έχει την πλήρη
και αποκλειστική ευθύνη για την επίτευξη των απαιτούμενων αποδόσεων
επεξεργασίας, όσον αφορά τις τελικές εκροές και την επεξεργασμένη ιλύ, οι
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οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τα όσα καθορίζονται στα Τεύχη
Δημοπράτησης καθώς και με τις εγγυήσεις που έχει υποβάλλει μαζί με την
Τεχνική Προσφορά του[…]».
3.

Επειδή,

ο

επίδικος

διαγωνισμός,

ενόψει

του

ανωτέρω

αντικειμένου του (έργο), στο οποίο κατατείνει η υπόψη σύμβαση, της
ανωτέρω προϋπολογισθείσας δαπάνης του (άρθρο 345 παρ. 1 του Ν.
4412/2016), της ιδιότητας του «.....» ως αναθέτουσας αρχής και του χρόνου
αποστολής (20.11.2019) της Προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε. (άρθρα 61, 120, 290,
376 και 379 του Ν. 4412/2016), εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας
2014/24/ΕΕ και του Βιβλίου Ι (άρθρο 3 - 221), καθώς και στις οικείες διατάξεις
του Βιβλίου IV του Ν. 4412/2016 και συνεπώς στη δικαιοδοσία της Α.Ε.Π.Π.,
ενώ έχει γίνει χρήση και του τυποποιημένου εντύπου (άρθρο 362 παρ. 2 του
Ν. 4412/2016 και άρθρο 8 παρ. 2 του Π.Δ. 39/2017). Περαιτέρω, η υπό
εξέταση Προσφυγή έχει κατατεθεί εμπροθέσμως, σύμφωνα με την παρ. 1 (γ)
του άρθρου 361 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 4 παρ. 1 (γ) του Π.Δ.
39/2017, δοθέντος ότι η προσβαλλόμενη αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ στις
20.11.2019 και η Προδικαστική Προσφυγή ασκήθηκε στις 13.12.2019, ήτοι
εντός της δεκαήμερης προβλεπόμενης προθεσμίας από την πλήρη γνώση
αυτής, η οποία κατά νόμω όταν η προσφυγή στρέφεται κατά διακήρυξης
τεκμαίρεται μετά δεκαπέντε ημερών από τη δημοσίευση της Προκήρυξης στο
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ
4. Επειδή, κατά τις διατάξεις του άρθρου 366 του Ν. 4412/2016
(ΦΕΚ Α’ 147) ορίζεται ότι: «1.Η ΑΕΠΠ, μπορεί, ύστερα από αίτημα του
προσφεύγοντος ή αυτεπαγγέλτως και μετά από κλήση της αναθέτουσας αρχής
προ τριών (3) ημερών, να εκδώσει πράξη αναστολής εκτέλεσης της
προσβαλλόμενης πράξης και να ορίσει τα κατάλληλα μέτρα έως ότου
αποφανθεί για την προσφυγή και, πάντως όχι πέραν της προθεσμίας που
ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 367 για την έκδοση απόφασής της. 2.
Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να διατάσσονται
προσωρινά μέτρα για να επανορθωθεί η εικαζόμενη παράβαση ή να
αποτραπεί

η

ζημία

των

θιγόμενων
4
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συμπεριλαμβάνονται μέτρα που αναστέλλουν τη διαδικασία ανάθεσης
δημόσιας σύμβασης ή την εκτέλεση οποιασδήποτε απόφασης λαμβάνει η
αναθέτουσα αρχή. 3. Η ΑΕΠΠ μπορεί να αποφασίσει να μη χορηγηθούν τα
προσωρινά μέτρα της προηγούμενης παραγράφου αν κρίνει ότι, ύστερα από
στάθμιση όλων των συμφερόντων που ενδέχεται να ζημιωθούν, καθώς και του
δημόσιου συμφέροντος, οι πιθανές αρνητικές συνέπειες από τη χορήγηση των
προσωρινών μέτρων είναι περισσότερες από τα οφέλη …». Ομοίως, δε,
ορίζεται και στις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α’
64/04.05.2017). Περαιτέρω, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του
Ν.4412/2016, επί του άρθρου 366 αυτού, αναφέρεται ότι: «Δίδεται η
δυνατότητα στην ΑΕΠΠ να διατάξει προσωρινά μέτρα προκειμένου να µην
καταστεί αλυσιτελής η αποδοχή της προδικαστικής προσφυγής λόγω της
προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας».
5. Επειδή, παρέπεται ότι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται
για την ικανοποίηση του αιτήματος αναστολής – ορισμού προσωρινών
μέτρων αποτελούν α) ως προς το παραδεκτό του αιτήματος αναστολής –
προσωρινών μέτρων, το προδήλως παραδεκτό της υπό κρίση προδικαστικής
προσφυγής, β) ως προς το βάσιμο του αιτήματος αναστολής – προσωρινών
μέτρων, η πιθανολόγηση παραβίασης κανόνα του ενωσιακού ή εθνικού
δικαίου για τις δημόσιες συμβάσεις και την ανάγκη λήψης προσωρινών
μέτρων για την άρση δυσμενών από την παράβαση αυτή αποτελεσμάτων ή
για την αποτροπή της ζημίας των συμφερόντων του αιτούντος (βλ. Ράικο,
Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, 2014, σελ. 766 επομ.), γ) η ύπαρξη βλάβης του
προσφεύγοντος ως στοιχείο του παραδεκτού της αίτησης, θεμελιώνοντας το
έννομο συμφέρον του- τεκμαιρόμενη από την ιδιότητα του αιτούντος ως
διαγωνιζομένου ή προτιθέμενου βάσει αντικειμένου δραστηριότητας και ρητής
δήλωσής του να διαγωνισθεί και δ) να μην προκύπτει από τη στάθμιση όλων
των συμφερόντων των εμπλεκομένων μερών που ενδέχεται να ζημιωθούν,
καθώς και του δημόσιου συμφέροντος, ότι οι πιθανές αρνητικές συνέπειες
από τη χορήγηση των προσωρινών μέτρων είναι περισσότερες από τα οφέλη.
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6. Επειδή, εν προκειμένω, η προσφεύγουσα στοιχειοθετεί το
έννομο συμφέρον της στο γεγονός ότι δραστηριοποιείται στο χώρο του
αντικειμένου του υπό εξέταση διαγωνισμού και προτίθεται να συμμετάσχει σε
αυτόν, έχει άμεσο, ενεστώς και προσωπικό έννομο συμφέρον, όπως
ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη και οι προαναφερόμενοι όροι της
Διακήρυξης, αφού υφίσταται ζημία και πλήττεται η συμμετοχής της στον
διαγωνισμό αυτόν για τους αναφερόμενους στην Προσφυγής της λόγους.
Ειδικότερα, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι ο προϋπολογισμός του έργου
είναι ανεφάρμοστος και δεν επαρκεί για την κάλυψη του κόστους για την
κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού, την προμήθεια και εγκατάσταση
του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, την κατασκευή των
λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων την θέση σε Αποδοτική
Λειτουργία και τις Δοκιμές Ολοκλήρωσης, τη λειτουργία καθώς και τη
συντήρηση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων για χρονικό διάστημα
δώδεκα (12) μηνών μετά την ολοκλήρωση των «Δοκιμών Ολοκλήρωσης»,
αφού υφίστανται σφάλματα άθροισης των επιμέρους εργασιών στους πίνακες
των κοστολογίων των Φυσικών Μερών, τα οποία οδηγούν σε εσφαλμένο
τελικό άθροισμα του συνολικού προϋπολογισμού του έργου επιπρόσθετου
ποσού αξίας τουλάχιστον 397.312,32 €, σφάλματα προϋπολογισθεισών
προμετρήσεων στους πίνακες του τεύχους 6 «Τεύχος Τεκμηρίωσης
Προϋπολογισμού» τα οποία οδηγούν σε εσφαλμένο τελικό άθροισμα του
συνολικού

προϋπολογισμού

του

έργου

επιπρόσθετου

ποσού

αξίας

τουλάχιστον 31.427,00 €, εσφαλμένες τιμές για εργασίες – προμήθειες
εξοπλισμού με δεδομένο τις προδιαγραφές που αυτές θα πρέπει να πληρούν,
καθώς και σφάλματα προμετρήσεων τόσο σε έργα ΠΜ στο σύνολο του έργου
όσο και στο ΦΜ 29 τα οποία οδηγούν σε εσφαλμένο τελικό άθροισμα του
συνολικού

προϋπολογισμού

του

έργου

επιπρόσθετου

ποσού

αξίας

τουλάχιστον 546.771,34 €. και ελλείψεις εργασιών και εξοπλισμού που ενώ
περιγράφονται στα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού δεν έχουν αθροιστεί στις
εργασίες που καταρτίζουν την τεκμηρίωση του προϋπολογισμού του έργου
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στο τεύχος 6 «Τεύχος Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού» και η αξίας τους επί
του παρόντος προσεγγιστικά ανέρχεται σε 900.000,00€.
7. Επειδή, όπως έχει κριθεί κατά πάγια νομολογία, στο στάδιο
εξέτασης του αιτήματος αναστολής – προσωρινών μέτρων, η επικαλούμενη εκ
μέρους του προσφεύγοντος βλάβη, δέον να συνίσταται όχι απλώς στην
επίκληση παρανομίας ή στη κατά γενικό τρόπο επίκληση παραβάσεως
διαφόρων διατάξεων οποιουδήποτε επιπέδου αλλά σε μία νομική και
πραγματική κατάσταση, η οποία ανάγεται σε πραγματικά περιστατικά,
συγκεκριμένα

και

αρκούντως

εξειδικευμένα,

βάσει

των

οποίων

είτε

αποκλείεται είτε καθίσταται υπερβολικά δυσχερής η συμμετοχή στο
διαγωνισμό, είτε προδιαγράφεται άμεσα ή έμμεσα το αποτέλεσμα λόγω
αδυναμίας

του

προϋποθέσεις,

προσφεύγοντος
με

αποτέλεσμα

να

εκπληρώσει

να

δημιουργείται

τις

απαιτούμενες

μια

προσωρινά

προστατευτέα κατάσταση που να δικαιολογεί τη χορήγηση προσωρινού
μέτρου (ΣτΕ ΕΑ 86/2018, ΣτΕ Ολ 12-15/2018, πρβλ. ΣτΕ ΕΑ Ολ 146148/2016, ΔΕφΑθ 26/2019).
8 Επειδή, κατά τα προλεχθέντα η υπό κρίση Προσφυγή δεν
πιθανολογείται ως προδήλως απαράδεκτη ή ως προδήλως αβάσιμη, σε κάθε
δε περίπτωση η προσφεύγουσα επικαλείται συγκεκριμένους λόγους για τους
οποίους η Προσφυγή της θα πρέπει να γίνει δεκτή, αφού, ως ισχυρίζεται, οι
υπόψη όροι της διακήρυξης είναι παράνομοι και υφίσταται άμεση βλάβη στα
συμφέροντά της εξ αυτών, σε σημείο που να αποκλείεται ή να καθίσταται
ουσιωδώς δυσχερή η (λυσιτελής) συμμετοχής της στον διαγωνισμό (ΔΕφ.Αθ.
26/2019), αναφέροντας τα συγκεκριμένα πραγματικά εκείνα στοιχεία που
χρειάζονται, ώστε να μπορεί να κριθεί εάν οι πλημμέλειες των όρων που
προσβάλλονται καθιστούν ανέφικτη ή πάντως ουσιωδώς δυσχερή τη
συμμετοχή της (ΣτΕ ΕΑ 86/2018). Τούτων δοθέντων, οι προβαλλόμενοι
ισχυρισμοί της προσφεύγουσας περί παραβίασης του δικαίου των δημοσίων
συμβάσεων,

ενωσιακού

και

εθνικού,

που

συνετελέσθη

με

τους

προσβαλλόμενους όρους της υπό εξέταση διακήρυξης, χρήζουν ενδελεχούς
έρευνας, εμπεριέχουν, δε, τεχνική κρίση που δε μπορεί να συναχθεί στο
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πλαίσιο της προσωρινής προστασίας (ΕΑ ΣτΕ 496/2011, ΔΕφΑθ 9/2015,
10/2015, 20/2015, 3520/15, 41/2015, 46/2015).
9. Επειδή, η ζημία της προσφεύγουσας, της αναθέτουσας αλλά και
των υπολοίπων συμμετεχόντων εκ της συνέχισης του διαγωνισμού και σε
περίπτωση τυχόν ακύρωσης της προσβαλλόμενης είναι πρόδηλη, αφού θα
έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση των επόμενων πράξεων της αναθέτουσας
αρχής για τον υπό κρίση διαγωνισμό και τελικώς την ματαίωση αυτού,
οδηγώντας σε καθυστέρηση της υπόψη υπηρεσίας.
10. Επειδή, το μόνο πρόσφορο και συγχρόνως αναγκαίο και εν
στενή

εννοία

αναλογικό

για

τη

θεραπεία

και

προστασία

των

διακινδυνευόμενων ως άνω συμφερόντων, διασφαλιστικό μέτρο είναι η, έως
και την έκδοση απόφασης επί της Προσφυγής, αναστολή προόδου της
διαγωνιστικής διαδικασίας.
11. Επειδή, κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, πληρούται η ratio της
διάταξης για τη χορήγηση αναστολής – ορισμού προσωρινών μέτρων κατά τα
προλεχθέντα (βλ. σκέψεις 4 και 5), η οποία σκοπεί στην αποτροπή
ανεπανόρθωτων καταστάσεων ή δύσκολα αναστρέψιμων λόγω της προόδου
του διαγωνισμού.

Για τους λόγους αυτούς
Δέχεται το αίτημα αναστολής – ορισμού προσωρινών μέτρων της
προσφεύγουσας.
Αναστέλλει την περαιτέρω πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας της
υπ’ αριθ. .....διακήρυξης του ....., για την ανάθεση της σύμβασης «Αναβάθμιση
της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της .....», μέχρι την έκδοση
απόφασης επί της Προδικαστικής Προσφυγής και ορίζει ως κατάλληλο μέτρο
τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών μετά
είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ορισμού εξέτασης της υπό κρίση
Προδικαστικής Προσφυγής.
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Κρίθηκε και αποφασίστηκε στον Άγ. Ιωάννη Ρέντη, στις 23 Δεκεμβρίου 2019,
συντάχθηκε και εκδόθηκε αυθημερόν.

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Κων/νος Πολ. Κορομπέλης

Τζέιμυ Γιάννακα
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