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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 6ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης 21/2022 της Ε.Ε.

Στις 8 Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ, πραγματοποιήθηκε δια
περιφοράς σύμφωνα με την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) ,  η 6η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του
Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, που
έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την
02/03/2022

Σύνολο μελών : 3  
Παρόντες : 3 Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Ιωάννης Γκίκας –

μέλος
Απόντες : 0 Κανείς
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω
στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το 3ο θέμα της Η.Δ. περί: «Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος του Διαγωνισμού
"Οριζόντιες Υπηρεσίες Στήριξης και Διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα"» και λέει τα
εξής:
Με την υπ'  αριθ. 101/2020 απόφαση της Ε.Ε. (ΑΔΑ:615ΒΟΡΕΓ-ΥΙΡ) αποδεχτήκαμε τους όρους της υπ' 
αριθ.4758/26.10.2020 (ΑΔΑ:9ΩΞ9ΟΡΕΓ-03Π) πρόσκλησης με κωδικό ΑΣΔΑ_28 και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4167 και
εγκρίναμε την υποβολή της πράξης με τίτλο «Οριζόντιες Υπηρεσίες Στήριξης και Διάχυσης της Επιχειρηματικότητας
στη Δυτική Αθήνα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ¨Αττική 2014-2020¨.
Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης (ΑΤΠΑ) συνέταξε και θεώρησε την υπ' αριθ. 18/2020 μελέτη
με τίτλο "Οριζόντιες Υπηρεσίες Στήριξης και Διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα",
προϋπολογισμού 3.399.899,52 € με ΦΠΑ.
Στις 31/12/2020 (ID147077) υποβάλαμε το Τεχνικό Δελτίο της Πράξης με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5076630 στην
Διεύθυνση Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης. Ακολούθησαν τα από 23/02/2021 & 11/05/2021  απεσταλμένα (μέσω της
επικοινωνίας ΟΠΣ) συμπληρωματικά στοιχεία του Τ.Δ.Π.
Η  Διεύθυνση  Ενιαίου  Φορέα  Διαχείρισης,  με την υπ' αριθμ. 2775/11-06-2021 (ΑΔΑ:ΨΕΛΛΟΡΕΓ-Λ5Ρ) απόφασή
της, ενέταξε την ανωτέρω Πράξη στον Άξονα Προτεραιότητας (03) «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων και
προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. «Αττική 2014-2020».
Με την υπ' αριθ. 4920/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:9ΞΟ0ΟΡΕΓ-1Ο5, ΚΗΜΔΗΣ:21REQ009312837
2021-10-05) εγκρίθηκε η δαπάνη της ανωτέρω υπηρεσίας συνολικού ποσού 3.399.899,52 €. Η πίστωση του ποσού
θα πραγματοποιηθεί στα οικονομικά έτη 2022 και 2023 σε βάρος Κ.Α που θα δημιουργηθεί για αυτόν τον σκοπό και
θα κατανεμηθεί ως εξής: 1.500.000,00€ στο οικονομικό έτος 2022 και 1.899.899,52 στο αντίστοιχο του 2023.
Με την υπ' αριθ. 104/2021 απόφαση της Ε.Ε  (ΑΔΑ:ΨΙΚΑΟΡΕΓ-ΟΑΝ) εγκρίναμε την υπ' αριθ.18/2020 σχετική
μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΑΣΔΑ. Επίσης εγκρίναμε την εκτέλεση της
υπηρεσίας με διεθνή ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, καταρτίσαμε τους όρους της διακήρυξης και ορίσαμε
ημερομηνία υποβολής των προσφορών την 22/11/2021 ημέρα Δευτέρα και ημερομηνία αποσφράγισης των
προσφορών την 25/11/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στα γραφεία του ΑΣΔΑ.

Η Διακήρυξη της Δημοπρασίας αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ:21PROC009373463-2021-10-15). Η Περίληψη της
διακήρυξης (αρ.πρωτ.5296/22.10.2021) αναρτήθηκε στη Διαύγεια  (ΑΔΑ:ΨΜ6ΧΟΡΕΓ-228) και  δημοσιεύτηκε
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διακήρυξης (αρ.πρωτ.5296/22.10.2021) αναρτήθηκε στη Διαύγεια  (ΑΔΑ:ΨΜ6ΧΟΡΕΓ-228) και  δημοσιεύτηκε
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό αναφοράς (2021/S 204-
533646) και στις εφημερίδες "ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ", αριθ.φύλλου  1002/04.11.2021 και "Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ",
αριθ.φύλλου 758/03.11.2021.
Ο ΑΣΔΑ προσέφερε ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης στο ειδικό, δημόσιο
χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμού" της πύλης ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΑΣΔΑ. 
Την Πέμπτη 25/10/2021 και ώρα 10:00 η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία έχει οριστεί με την υπ'
αριθ.02/2021 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ:96Δ3ΟΡΕΓ-ΠΨΞ) συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα
χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 141387 και διαπίστωσε
αφενός ότι ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως "κλειδωμένος" και αφετέρου ότι είχαν
υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό προσφορές από τους παρακάτω συμμετέχοντες: 

α/α Ένωση οικονομικών φορέων
Ημερομηνία
υποβολής

προσφοράς

Ώρα υποβολής
προσφοράς

Αριθμός
προσφοράς

1.

 

ΑΠΟΨΗ ΑΕ, EEO GROUP ΑΕ, NOISIS
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ

 

 

22.11.2021 15:36:43 248587

Στη συνέχεια η Επιτοπή προέβει στην αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής της ανωτέρω
ένωσης εταιρειών. Αφού διαπιστώθηκε η πληρότητα των δικαιολογητικών, η Επιτροπή προχώρησε στην
αποσφάγιση και αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, η οποία έλαβε βαθμό 102,70 ως συνημμένο 1ο πρακτικό.
Με το υπ' αριθ.6618/29.12.2021 έγγραφο προσκαλείται η ανωτέρω συμμετέχουσα ένωση εταιρειών, για το άνοιγμα
των οικονομικών προσφορών.
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού σε συνεδρίασή της την Παρασκευή 31/12/2021 και ώρα 10:00, προέβει στην
αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς της συμμετέχουσας ένωσης.

α/α Ένωση οικονομικών φορέων Αξία χωρίς
ΦΠΑ

Φ.Π.Α Γενικό Σύνολο

1.
ΑΠΟΨΗ ΑΕ, EEO GROUP ΑΕ, NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΕ 2.714.416,65 € 651.460,00€

3.365.876,65
€

και προχώρησε στη βαθμολόγηση της προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.3 της διακήρυξης.
Ο τελικός βαθμός της προσφοράς είναι ένα (1).

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για τα ανωτέρω συνέταξε το 2ο πρακτικό (συνημμένο) και εισηγείται την
κατακύρωση του αποτελέσματος του ανωτέρω διαγωνισμού στην ένωση εταιρειών, ΑΠΟΨΗ ΑΕ, EEO GROUP ΑΕ,
NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ  ως την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας  - τιμής και την ανάδειξη της παραπάνω εταιρείας ως προσωρινού αναδόχου.
Τα πρακτικά διαβιβάστηκαν στην αναθέτουσα αρχή, μέσω της εφαρμογής του ΕΣΗΔΗΣ "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ"
(αριθ.πρωτ.ΑΣΔΑ 08/03.01.2022)
Με την υπ' αριθ.06/2022 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ:63Ν2ΟΡΕΓ-8Ε5) επικυρώθηκαν τα ανωτέρω πρακτικά ως εξής:

Ανάδειξη ως προσωρινό ανάδοχο την ένωση εταιρειών, ΑΠΟΨΗ ΑΕ, EEO GROUP ΑΕ, NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ , αντί του ποσού 2.714.416,65 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 10:00 η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση προκειμένου να ολοκληρώσει τη διενέργεια αξιολόγησης διακαιολογητικών οριστικής κατακύρωσης του
ανωτέρω διαγωνισμού (οι συμμετέχοντες στη διαδικασία, έλαβαν γνώση μέσω της λειτουργίας "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ" της
πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την υπ' αριθ.361/20.01.2022 πρόσκληση, για την προσκόμιση των δικαιολογητικών
κατακύρωσης), τα δικαιολογητικά κατατέθηκαν όπως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο πρακτικό το οποίο
διαβιβάστηκε (αριθ.πρωτ. ΑΣΔΑ 897/22.02.2022) στην Εκτελεστική Επιτροπή και γνωμοδοτεί:  

Την κατακύρωση του διαγωνισμού στην ένωση εταιρειών ΑΠΟΨΗ ΑΕ, EEO GROUP ΑΕ, NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνω την επικύρωση του αποτελέματος του ανωτέρω διαγωνισμού όπως
αυτό περιγράφεται στο σκεπτικό του συνημμένου πρακτικού, και την κατακύρωση του διαγωνισμού στην ένωση
εταιρειών "ΑΠΟΨΗ ΑΕ, EEO GROUP ΑΕ, NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ".       

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ A' 114/8.6.2006), όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7.6.2010) όπως ισχύουν
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α, 08/08/2016) όπως ισχύουν
4. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α, 19/07/2018) όπως ισχύουν
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4. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α, 19/07/2018) όπως ισχύουν
5. Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α') «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»
6. Τα πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
7. Τις υπ' αριθ.104/2021 (ΑΔΑ:ΨΙΚΑΟΡΕΓ-ΟΑΝ) και 06/2022 (ΑΔΑ:63Ν2ΟΡΕΓ-8Ε5) αποφάσεις της Ε.Ε   
8. Την υπ' αριθ.10/2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε."
(ΑΔΑ:6Ζ5ΦΟΡΕΓ-750)
9. Την υπ' αριθ.12/2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Ψήφισης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ οικονομικού έτους
2022" (ΑΔΑ:ΩΜΓ2ΟΡΕΓ-ΛΒ9) που επικυρώθηκε με την υπ' αριθ.168637/29.12.2021 απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (α.π ΑΣΔΑ 6641/30.12.2021)   
10. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση       

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 

Επικυρώνει το πρακτικό (συνημμένο) της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού "Οριζόντιες Υπηρεσίες
Στήριξης και Διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα"
Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην ένωση εταιρειών, ΑΠΟΨΗ ΑΕ, EEO GROUP ΑΕ,
NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ , αντί του ποσού 2.714.416,65 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

 
 
Για την ανωτέρω κατακύρωση εφαρμόζονται οι προθεσμίες αναστολής σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με τα
άρθρο 360 και 361 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α, 08/08/2016), όπως ισχύουν 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 21/2022 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

 

Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 08/03/2022

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

  
  

Εσωτερική Διανομή:
::Α .Τ.Π.Α .  ::Πρόεδρο Α ΣΔΑ  

κ. Α ν δρέα Παχατουρίδη  

 Συνημμένο Αρχείο  
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Αρκαδίας 37, 121 - 32, Περιστέρι 
Τηλ. +30 2105745826, +30 2105762434 

 
3ο πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών 

 

Στο Περιστέρι, την 22α Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση στα γραφεία του ΑΣΔΑ, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του 

άρθρου 221 παρ.1 του ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθ.02/2021 

απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΑΔΑ:96Δ3ΟΡΕΓ-ΠΨΞ), προκειμένου να προβεί στην 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «Οριζόντιες 

Υπηρεσίες Στήριξης και Διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα». Για το 

ανωτέρω έργο  συνολικής εκτιμώμενης αξίας 3.399.899,52€ (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ), εγκρίθηκαν οι όροι του διαγωνισμού με την αριθμ. 104/2021 απόφαση της 

Εκτελεστικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΙΚΑΟΡΕΓ-ΟΑΝ) και η υπ΄αριθ. 5164/15.10.2021 

Διακήρυξη  η οποία έλαβε τον 141387 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε 

νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, 

λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 21PROC009373463. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) Τσιμπούρης Σταύρος, τακτικό μέλος, Πρόεδρος 

2) Ζηρήνης Απόστολος, τακτικό μέλος 

3) Τσίγκου Σοφία, τακτικό μέλος 

 

1.   Ο οικονομικός φορέας Ένωση εταιρειών ΑΠΟΨΗ ΑΕ, ΕΕΟ GROUP ΑΕ, NOISIS 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ κλήθηκε  (αριθμ. πρωτ. ΑΣΔΑ 361/20.01.2022) να 

προσκομίσει τα αποδεικτικά έγγραφα και δικαιολογητικά για τη μη συνδρομή των 

λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης και για την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής των παραγράφων 2.2.4-2.2.8 αυτής. 

2.  Ο οικονομικός φορέας Ένωση εταιρειών ΑΠΟΨΗ ΑΕ, ΕΕΟ GROUP ΑΕ, NOISIS 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ κατέθεσε μέρος των παραπάνω δικαιολογητικών 

(αριθμ. πρωτ. ΑΣΔΑ 511/30.01.2022) και παράλληλα υπέβαλε αίτημα παράτασης 

της προθεσμίας, που είχε τεθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3.2 της διακήρυξης, 

συνοδευόμενο από τις υποβληθείσες αιτήσεις προς δημόσιες αρχές για χορήγηση 

των ελλειπόντων δικαιολογητικών, το οποίο έγινε δεκτό από την αναθέτουσα Αρχή 

(αριθμ. πρωτ. ΑΣΔΑ 584/03.02.2022). 
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3.  Ο οικονομικός φορέας Ένωση εταιρειών ΑΠΟΨΗ ΑΕ, ΕΕΟ GROUP ΑΕ, NOISIS 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ κατέθεσε διαδοχικά στις 3,17 και 18.02.2022 τα 

ελλείποντα δικαιολογητικά και παράλληλα επικαιροποίησε κάποια από τα ήδη 

κατατεθειμένα. 

4.  Πιο συγκεκριμένα κατατέθηκαν από τον οικονομικό φορέα  Ένωση εταιρειών ΑΠΟΨΗ 

ΑΕ, ΕΕΟ GROUP ΑΕ, NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ τα κάτωθι: 

 Στις 03.02.2022:  

i . απόσπασμα ποινικού μητρώου (Χονδροκούκης Γ.) 

ii . απόσπασμα ποινικού μητρώου (Κουτσομιχάλης Α.) 

iii . απόσπασμα ποινικού μητρώου (Πουφινάς Θ.) 

iv . απόσπασμα ποινικού μητρώου (Τζανάκη Ε.) 

v . πιστοποιητικό εγγραφής στο EBEA (ΕΕΟ GROUP AE) 

vi . αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας (NOISIS ΑΕ) 

 Στις 17.02.2022: 

i . πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας (NOISIS ΑΕ) 

 Στις 18.02.2022: 

i . αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας (Κουτσομιχάλης Α.) 

ii . πιστοποιητικό ISO 27001:2013 (ΑΠΟΨΗ ΑΕ) 

iii . πιστοποιητικό ISO 27701:2013 (ΑΠΟΨΗ ΑΕ) 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού εξέτασε το σύνολο των κατατεθειμένων δικαιολογητικών 

και λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την υπ΄αριθ. 5164/15.10.2021 Διακήρυξη του ανωτέρω ανοιχτού  διαγωνισμού,  

2. Την υπ’ αριθ. 104/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΙΚΑΟΡΕΓ-ΟΑΝ), με 

την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 

3.  Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, 

4. Τις διατάξεις του ν.4412/2016, όπως ισχύει, 

Εισηγείται προς τη Εκτελεστική Επιτροπή του ΑΣΔΑ:  

   Την κατακύρωση της σύμβασης στον Ο.Φ. ένωση εταιρειών ΑΠΟΨΗ ΑΕ, ΕΕΟ GROUP 

ΑΕ, NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ. 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1) Τσιμπούρης Σταύρος, τακτικό μέλος, Πρόεδρος 

2) Ζηρήνης Απόστολος, τακτικό μέλος 

3) Τσίγκου Σοφία, τακτικό μέλος. 
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