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Αριθμός  542    

31
η
 σνεδρίαζη  

Οικονομικής Δπιηροπής Γήμοσ Παηρέφν 

ηης 8
ης

 επηεμβρίοσ  2020 

--------------------------- 

  

ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 8
η
 επηεμβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:30, κεηά 

απφ γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 31/4-9-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής 

Δπιηροπής, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (48) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλχζεο Πιέζζαο – Πξφεδξνο, 2]  Φψηηνο Γεκαθφπνπινο – Αληηπξφεδξνο 3] 

Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 4] Ηνπιία Γηαλληηζνπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 5] 

Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο  6] Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο, 7] 

Φηινπνχινπ Μαξία – ηαθηηθφ κέινο θαη 8] Θεφδσξνο Ξπιηάο - αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. 

Ζ θα Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά 

ηε ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, (αξηζκφο απνθάζεσο 537/2020). 

Οη θ.θ. Ησάλλεο Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, ακνχξε Βαγελά Αθξηβή – ηαθηηθφ 

κέινο θαη Φσκάο Πέηξνο – ηαθηηθφ κέινο εηζήιζαλ ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε ζπδήηεζε 

ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 538/2020). 

Ο θ. Φσκάο Πέηξνο –ηαθηηθφ κέινο,  απνρψξεζε απφ ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 4
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 540/2020). 

Οη θ.θ. Νηθφιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθφ κέινο  δελ κεηείρε ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ 

θαη θιήζεθε.  

Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο, ζέηεη ππ’ φςηλ ησλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ην αξηζ. (6) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «α) Έγθξηζε 1νπ Πξαθηηθνχ ηεο αλνηρηήο 

δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ «πκπιεξσκαηηθά Έξγα Γηακφξθσζεο Πεξηβάιινληνο ρψξνπ 

Αλνηθηνχ ζεάηξνπ ζηε ζέζε Εστηάδα Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Κξήλεο, ηεο Γεκνηηθήο 

Δλφηεηαο Μεζζάηηδνο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (πξνζσξηλφο αλάδνρνο), β) Πξφζθιεζε 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ άξζξσλ 23.2. έσο 23.10 

ηεο Γηαθήξπμεο» (ζρεηηθφ ην ππ’ αξηζ. 11472/31-08-2020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ αλαπιεξσηή 

θ. Γεκάξρνπ θαη ε ππ’ αξηζ. 11306/28-8-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ 

Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Ζ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο - Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Ζ/Μ – 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ) ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: – Σνλ θ. Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο – (δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) - ΘΔΜΑ:΄΄α) Έγθξηζε 1νπ Πξαθηηθνχ ηεο αλνηρηήο 

δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ «πκπιεξσκαηηθά Έξγα Γηακφξθσζεο Πεξηβάιινληνο ρψξνπ 

Αλνηθηνχ ζεάηξνπ ζηε ζέζε Εστηάδα Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Κξήλεο, ηεο Γεκνηηθήο 

Δλφηεηαο Μεζζάηηδνο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (πξνζσξηλφο αλάδνρνο) β) Πξφζθιεζε 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ άξζξσλ 23.2. έσο 23.10 

ηεο Γηαθήξπμεο΄΄ - αο ζηέιλνπκε πξνο έγθξηζε ην 1
ν
 Πξαθηηθφ Αλνηρηήο Γεκνπξαζίαο 

ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ γηα ην έξγν «ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ ΔΡΓΑ 

ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ ΣΖ ΘΔΖ 

ΑΔΑ: 6ΗΕ1ΩΞΙ-ΠΩΟ
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ΕΧΨΣΑΓΑ Σ.Κ. ΚΡΖΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΔΑΣΗΓΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

ΠΑΣΡΔΧΝ» πξνυπνινγηζκνχ 417.884,53€ (κε ΦΠΑ) πνπ έγηλε ζηηο 24/07/2020 ζχκθσλα 

κε ηελ εγθεθξηκέλε δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ (ΑΓΑ: ΦΡΘΗΧΞΗ-Υ0Φ & 

ΑΓΑΜ:20PROC006901017 2020-06-22). -Με ηελ ππ’ αξηζκ.619B/19-02-2020 (ΑΓΑ 

ΧΗΒΑΧΞΗ-Σ) Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο δεζκεχηεθε πίζησζε πνζνχ 

417.884,53€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 64-7336.00002 ζην ζθέινο ησλ εμφδσλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020. -Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ αθνχ 

έιεγμε φιεο ηηο πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη πξνέβε ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

πξνβιέπεη ε Γηαθήξπμε ηνπ έξγνπ δηαπίζησζε ηελ εγθπξφηεηα ζπκκεηνρήο φισλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. -Πξνζσξηλφο κεηνδφηεο αλαδεηθλχεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο «ΑΝΑΞ 

ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ» κε κέζε έθπησζε 43,70% θαη ζπλνιηθφ πνζφ 

πξνζθνξάο 189.731,53€ ρσξίο ΦΠΑ θαη 235.267,10€  κε ΦΠΑ ν νπνίoο θαηέζεζε ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (άξζξν 14 

δηαθήξπμεο). -Καηφπηλ ησλ παξαπάλσ ζχκθσλα κε ηελ παξ. (ε) ηνπ άξζξνπ 4.1 ηεο 

δηαθήξπμεο «Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ νινθιεξψλεη ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ 

κε ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο, κε ην νπνίν εηζεγείηαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο 

ζηνλ κεηνδφηε (ή ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο), θαη ππνβάιιεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην 

ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, σο “εζσηεξηθφ”, κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο “επηθνηλσλία” ηνπ 

ππνζπζηήκαηνο, πξνο έγθξηζε» κε ηελ πξνυπφζεζε «φηη αλ ε αλαζέηνπζα αξρή ζεσξήζεη 

φηη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο, απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα 

εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο 

απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 ηνπ λ. 

4412/2016». -Δπηπιένλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. (α) ηνπ άξζξνπ 4.2 «ε αλαζέηνπζα αξρή 

πξνζθαιεί, ζην πιαίζην ηεο ζρεηηθήο ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη 

κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ππνβάιεη 

εληφο πξνζεζκίαο 10 εκεξψλ, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 23.2 - 23.10 

ηεο παξνχζαο». -Μεηά ηα παξαπάλσ αλαθεξζέληα παξαθαινχκε φπσο ζχκθσλα κε ην 

Ν3852/2010 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, πξνβείηε ζηελ ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά 

κε: -1) Σε ζεψξεζε ή κε θάπνησλ πξνζθνξψλ σο αζπλήζηζηα ρακειψλ θαη ζε πεξίπησζε 

θαηαθαηηθήο απάληεζεο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ νξίνπ πάλσ απφ ην νπνίν νη νηθνλνκηθνί 

θνξείο πνπ ην ππεξβαίλνπλ ζα πξέπεη λα θιεζνχλ γηα ηελ αηηηνιφγεζε ηεο πξνζθνξάο 

ηνπο -2) Σελ έγθξηζε ηνχ 1
νπ

 Πξαθηηθνχ αλνηρηήο δεκνπξαζίαο πνπ δηελεξγήζεθε ηελ 

24ε/07/2020 θαη ηελ αλάζεζε ηε ζχκβαζεο γηα ην έξγν «ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ ΔΡΓΑ 

ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ ΣΖ ΘΔΖ 

ΕΧΨΣΑΓΑ Σ.Κ. ΚΡΖΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΔΑΣΗΓΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

ΠΑΣΡΔΧΝ» πξνυπνινγηζκνχ 337.003,65€ ρσξίο ΦΠΑ θαη 417.884,53€ (κε ΦΠΑ) ζηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα «ΑΝΑΞ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ» κε κέζε έθπησζε 

43,70% θαη ζπλνιηθφ πνζφ πξνζθνξάο 189.731,53€ ρσξίο ΦΠΑ θαη 235.267,10€ κε ΦΠΑ 

-3)Σελ θνηλνπνίεζε ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο. Καηά ηεο 

απφθαζεο απηήο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή (εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο) θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4.3 ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ. 

-4) Σελ πξφζθιεζε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ λα ππνβάιιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) 

εκεξψλ απφ ηελ ιήςε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζηα 

άξζξα 23.2 έσο 23.10 ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ. -Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνχ 

Έξγνπ-Ζ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο Κνξδάο».- 

ΑΔΑ: 6ΗΕ1ΩΞΙ-ΠΩΟ



3 

 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, ηελ εηζήγεζε ηνπ 

αξκφδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη έιαβε ππφςε ην απφ 24-7-2020 1
ν
 Πξαθηηθφ ηεο 

Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ «πκπιεξσκαηηθά Έξγα Γηακφξθσζεο 

Πεξηβάιινληνο ρψξνπ Αλνηθηνχ ζεάηξνπ ζηε ζέζε Εστηάδα Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Κξήλεο, 

ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Μεζζάηηδνο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ», 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 θαη άξζξν 10 

παξ. 4 ηνπ Ν.4674/2020) θαη ην Ν.4412/2016, εγκρίνει ηα θάησζη:  

 

Α] Γεν θεφρεί ηηο πξνζθνξέο γηα ην έξγν: «πκπιεξσκαηηθά Έξγα Γηακφξθσζεο 

Πεξηβάιινληνο ρψξνπ Αλνηθηνχ ζεάηξνπ ζηε ζέζε Εστηάδα Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Κξήλεο, 

ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Μεζζάηηδνο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ» σο αζπλήζηζηα ρακειέο. 

 

Β]  

1] Δγκρίνει ην απφ 24-7-2020 1
ν
 Πξαθηηθφ αλνηρηήο δεκνπξαζίαο ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «σμπληρφμαηικά Έργα Γιαμόρθφζης Περιβάλλονηος 

τώροσ Ανοικηού θεάηροσ ζηη θέζη Εφχηάδα Σοπικής Κοινόηηηας Κρήνης, ηης 

Γημοηικής Δνόηηηας Μεζζάηιδος ηοσ Γήμοσ Παηρέφν, πξνυπνινγηζκνχ 337.003,65 € 

ρσξίο ΦΠΑ θαη 417.884,53 € (κε ΦΠΑ) θαη σο εθ ηνχηνπ ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο γηα 

ην αλσηέξσ έξγν ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα «ΑΝΑΞ ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ 

ΔΣΑΗΡΗΑ» (Προζφρινός ανάδοτος), κε κέζε έθπησζε 43,70% θαη ζπλνιηθφ πνζφ 

πξνζθνξάο 189.731,53€, τφρίς ΦΠΑ θαη 235.267,10€, με ΦΠΑ. 

 

2] Κοινοποιεί ηελ ελ ιφγσ απφθαζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο.  

Καηά ηεο απφθαζεο απηήο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή (εληφο δέθα (10) εκεξψλ 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο) θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4.3 ηεο δηαθήξπμεο 

ηνπ έξγνπ. 

 

3]  Καλεί ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν «ΑΝΑΞ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ 

ΔΣΑΗΡΗΑ»,  λα ππνβάιιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ιήςε ηεο ζρεηηθήο 

πξφζθιεζεο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζηα άξζξα 23.2 έσο 23.10 ηεο 

δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ.  

 

Δηεπθξηλίδεηαη όηη: 

Με ηελ ππ’ αξηζ. 619B/19-02-2020 (ΑΓΑ ΧΗΒΑΧΞΗ-Σ) Απφθαζε Αλάιεςεο 

Τπνρξέσζεο δεζκεχηεθε πίζησζε πνζνχ 417.884,53€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 64-7336.00002 

ζην ζθέινο ησλ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020. 

Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ αθνχ έιεγμε φιεο ηηο πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη 

πξνέβε ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπεη ε Γηαθήξπμε ηνπ έξγνπ δηαπίζησζε ηελ 

εγθπξφηεηα ζπκκεηνρήο φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Πξνζσξηλφο κεηνδφηεο αλαδεηθλχεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο «ΑΝΑΞ ΗΓΗΧΣΗΚΖ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ» κε κέζε έθπησζε 43,70% θαη ζπλνιηθφ πνζφ πξνζθνξάο 

189.731,53€ ρσξίο ΦΠΑ θαη 235.267,10€ κε ΦΠΑ ν νπνίoο θαηέζεζε ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (άξζξν 14 δηαθήξπμεο).  

ΑΔΑ: 6ΗΕ1ΩΞΙ-ΠΩΟ
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 χκθσλα κε ηελ παξ. (ε) ηνπ άξζξνπ 4.1 ηεο δηαθήξπμεο «Η Επηηξνπή 

Δηαγσληζκνύ νινθιεξώλεη ηε ζύληαμε ηνπ ζρεηηθνύ πξαθηηθνύ κε ην απνηέιεζκα ηεο 

δηαδηθαζίαο, κε ην νπνίν εηζεγείηαη ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο ζηνλ κεηνδόηε (ή ηε 

καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο), θαη ππνβάιιεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην ζρεηηθό ειεθηξνληθό 

αξρείν, σο “εζσηεξηθό”, κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο “επηθνηλσλία” ηνπ ππνζπζηήκαηνο, πξνο 

έγθξηζε» κε ηελ πξνυπφζεζε «όηη αλ ε αλαζέηνπζα αξρή ζεσξήζεη όηη πξνζθνξέο 

θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο, απαηηεί από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ 

ηηκή ή ην θόζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, 

θαηά αλώηαην όξην δέθα εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο. Σηελ 

πεξίπησζε απηή εθαξκόδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 ηνπ λ. 4412/2016». 

Δπηπιένλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. (α) ηνπ άξζξνπ 4.2 «ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί, 

ζην πιαίζην ηεο ζρεηηθήο ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ζύκβαζεο θαη κέζσ ηεο 

ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο «Επηθνηλσλίαο», ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν λα ππνβάιεη εληόο 

πξνζεζκίαο 10 εκεξώλ, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 23.2 - 23.10 ηεο 

παξνύζαο». 

 

 

                Ο Πρόεδρος                                      Σα σμμεηέτονηα Μέλη 
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