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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

της 18 Ιανουαρίου 2013  
Ημερομηνία συνεδρίασης : 18 Ιανουαρίου 2013 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Παρασκευή, ώρα 13:00 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 14.01.2013 

Αριθμός μελών : 7 

Παρόντα μέλη : 6 

Λεβαντής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Κατσίκης Κωνσταντίνος, 

Κατσουνάκης Κυριάκος, Σαλίβερος Γεώργιος, Παμφίλης Απόστολος, Λουκάς 

Δημήτριος 

Απόντα μέλη : 1 

Παπανικολάου Νικόλαος 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

ΘΕΜΑ: Απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων λόγω εκτάκτων αναγκών 
Αρ. Απόφ.:4/2013    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 

του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί 

«απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων λόγω εκτάκτων αναγκών», έθεσε υπόψη 

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:783/14.01.2013 εισήγηση της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Με την υπ’ αριθμ.13/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής έγινε η 

συγκρότηση των Επιτροπών ΕΚΠΟΤΑ, κατόπιν κλήρωσης, κατ’ εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου 26 του Ν.4024/2011. 

Με την υπ’ αριθμ.52/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής έγινε 

η κατάρτιση όρων διακήρυξης του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά: 

προμήθεια υγρών καυσίμων για την κίνηση των μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων & 

πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής, συνολικού 

προϋπολογισμού δαπάνης 806.495,55 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ:683/08.06.2012 διακήρυξη ανοικτού μειοδοτικού 
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διαγωνισμού, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε κατά τα νόμιμα στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, στο ΤΕΥΧΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ, στις οικονομικές 

εφημερίδες: ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ, ΚΕΡΔΟΣ και στις εβδομαδιαίες 

εφημερίδες: ΠΑΛΜΟΣ  και ΕΠΙΚΑΙΡΑ. Επιπλέον, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του 

Δήμου Λαυρεωτικής, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος. 

Ο διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων διενεργήθηκε στις 2 Αυγούστου 2012 και 

απέβη άγονος. 

Ακολούθως, συντάχθηκε το υπ’ αριθμ. πρωτ: 18504/02.08.2012 πρακτικό διενέργειας 

διαγωνισμού & αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια καυσίμων. 

Με την αριθμ.102/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, 

εγκρίθηκε το πρακτικό του άγονου διαγωνισμού και έγινε η παραπομπή του θέματος 

στο Δ.Σ. για λήψη απόφασης απ’ ευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Με την υπ’ αριθμ.215/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής 

αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα: «η απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας υγρών 

καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής για ένα (1) έτος σε 

πρατηριούχους υγρών καυσίμων, που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του 

Δήμου Λαυρεωτικής, κατόπιν προσκλήσεως.  

Η προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου θα γίνεται 

εναλλάξ ανά μήνα από κάθε επιχείρηση». 

Στις 10.12.2012 κατατέθηκε ο φάκελος του διαγωνισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο για 

έλεγχο και πήρε αριθμ. πρωτ: 65805/10.12.2012. 

Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην αριθμ.204/2012 πράξη του, η οποία 

επισυνάπτεται, το Ελεγκτικό Συνέδριο (στ’ κλιμάκιο)  αποφάνθηκε ότι κωλύεται η 

υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων του 

Δήμου Λαυρεωτικής.  

Κατόπιν των ανωτέρω, είναι επιτακτική η ανάγκη της απ’ ευθείας ανάθεσης προμήθειας 

καυσίμων για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, εντός του οποίου θα προκηρυχθεί εκ 

νέου ο διαγωνισμός και θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του ελέγχου από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο.  

Οι βασικοί λόγοι της επιτακτικής ανάγκης  εδράζονται στα εξής: 

 Έχουν προκύψει απρόβλεπτα γεγονότα, τα οποία δεν απορρέουν από έλλειψη 

προγραμματισμού και επιμέλειας της αναθέτουσας αρχής, αφού κατά το στάδιο του 
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προσυμβατικού ελέγχου το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε μη νόμιμη τη διαδικασία για την 

προμήθεια καυσίμων. 

 Η προθεσμία για τη διενέργεια άλλου ανοιχτού διαγωνισμού είναι τουλάχιστον 40 

ημέρες (για επείγουσες περιπτώσεις) και 52 (κανονικά), καθώς προβλέπεται η 

δημοσίευση της συγκεκριμένης διακήρυξης στην εφημερίδα των ευρωπαϊκών 

κοινοτήτων.  

 Είναι αναγκαία η προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων και 

μηχανημάτων του Δήμου για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, για να 

ανταπεξέλθει στην αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων και αναγκών, όπως 

αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμό δημοσίων χώρων, καθώς και των εκτάκτων 

καταστάσεων. 

Η ανάθεση θα γίνει στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, σύμφωνα με το δελτίο 

πιστοποίησης τιμών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της 

Περιφέρειας Αττικής κατά την ημέρα παράδοσης του είδους και για συνολικό ποσό 

158.617,81 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εκ των οποίων:  

71.027,78 ευρώ αφορούν τη Δημοτική Ενότητα Λαυρεωτικής και  

87.590,03 ευρώ αφορούν τη Δημοτική Ενότητα Κερατέας. 

Το χρονικό διάστημα της σύμβασης θα είναι τρεις (3) μήνες, μέχρι την ολοκλήρωση του 

νέου διαγωνισμού και του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σε 

περίπτωση που η διαδικασία του διαγωνισμού ολοκληρωθεί σε χρόνο μικρότερο των 

τριών (3) μηνών, τότε αυτομάτως η σύμβαση με τον προμηθευτή θα λήξει και θα 

υπογραφεί νέα σύμβαση με τον ανάδοχο του διαγωνισμού. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε 12.895,75 ευρώ (10% του συνολικού ποσού 

της σύμβασης χωρίς τον Φ.Π.Α.), η οποία πρέπει να κατατεθεί με την υπογραφή της 

σύμβασης.   

Η διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης προμήθειας, ανεξαρτήτως της αξίας της, 

προβλέπεται στα άρθρα 2, παρ.13 του Ν.2286/1995 και 3 παρ.3, περ.β και η του 

ΕΚΠΟΤΑ. Η ανάθεση θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή (αρμόδιο όργανο) 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 

Επιπλέον, τα ανωτέρω αναφερόμενα είναι σύμφωνα και με όσα ορίζονται στις σελίδες 

91 – 94 του «πρακτικού οδηγού για τον έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο – Ιούνιος 2011». 

Από την 15.01.2013 εισήγηση του Γραφείου Κίνησης του Δήμου προκύπτει ότι ο 

προϋπολογισμός για την προμήθεια καυσίμων για το χρονικό διάστημα των τριών 

μηνών ανέρχεται σε α) 71.027,78 ευρώ για  τη Δημοτική Ενότητα Λαυρεωτικής και β) 
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87.590,03 ευρώ για τη Δημοτική Ενότητα Κερατέας. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 

έγινε με βάση το δελτίο πιστοποίησης τιμών της 11.01.2013 που εκδόθηκε από τη 

Διεύθυνση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ο 

Δήμος Λαυρεωτικής δεν διαθέτει δικό του πρατήριο, οπότε η παράδοση των καυσίμων 

θα γίνεται στο πρατήριο του αναδόχου. Επιπλέον, λόγω της χιλιομετρικής απόστασης 

μεταξύ των πόλεων Λαυρίου και Κερατέας (19 km) είναι προτιμότερο τα οχήματα της 

ΔΕ Λαυρεωτικής να εφοδιάζονται από πρατήριο που εδρεύει στο Λαύριο και τα 

οχήματα της ΔΕ Κερατέας να εφοδιάζονται από πρατήριο που εδρεύει στην Κερατέα. 

Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει ένα όχημα από το Λαύριο να πηγαίνει στην 

Κερατέα για να εφοδιαστεί με καύσιμα ή και το αντίθετο και το κόστος μετακίνησης θα 

είναι πολύ πιο υψηλό. 

Εξάλλου η δυνατότητα ανάθεσης και επιμερισμού της δαπάνης ανά δημοτική ενότητα, 

ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε μίας, προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 6, 

παρ. 14 του Ν.4071/2012. 

Η διάθεση της πίστωσης για την προμήθεια καυσίμων, μέχρι της 31.01.2013, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 47490/18.12.2013, έγινε με την υπ’ αριθμ. 

2/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

Ύστερα από τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος πρότεινε την απ’ ευθείας ανάθεση της 

προμήθειας καυσίμων ως ακολούθως: 

Για τα οχήματα της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής στην εταιρεία Λιούμης Δ & Π 

ΟΕ, με έδρα στο 2ο km Λαυρίου – Κερατέας, Λαύριο, με ΑΦΜ 999356023, Δ.Ο.Υ. 

Λαυρίου, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο Λιούμη Δημήτριο, στο ποσό των 

71.027,78 ευρώ, σύμφωνα με τη συνημμένη προσφορά της. 

Για τα οχήματα της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας στην εταιρεία Λιούμης Δ – Ανδρέου 

Η ΟΕ, με έδρα στη Λεωφόρο Σουνίου 13, Κερατέα, με ΑΦΜ 999355954, Δ.Ο.Υ. 

Λαυρίου, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο Λιούμη Δημήτριο, στο ποσό των 

87.590,03 ευρώ, σύμφωνα με τη συνημμένη προσφορά της. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και έλαβε υπόψη της: 

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

2. τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 14 του Ν.4071/2012 

3. την αριθμ.204/2012 πράξη του Ελεγκτικού Συνέδριου 

4. την από 15.01.2013 εισήγηση του Γραφείου Κίνησης του Δήμου 

5. την αριθμ. πρωτ: 783/2013 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας  
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6. τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, όπως αυτές αναφέρθηκαν στο εισηγητικό 

μέρος της παρούσας 

7. τις προσφορές των δύο εταιρειών 

αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Την απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων για την κάλυψη αναγκών της 

Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής, λόγω εξαιρετικά επειγουσών αναγκών, στην 

εταιρεία Λιούμης Δ. & Π. ΟΕ, με έδρα στο 2ο km Λαυρίου – Κερατέας, Λαύριο, με ΑΦΜ 

999356023, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο Λιούμη 

Δημήτριο, στο ποσό των 71.027,78 ευρώ, σύμφωνα με τη συνημμένη προσφορά της. 

Β. την απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων για την κάλυψη αναγκών της 

Δημοτικής Ενότητας Κερατέας, λόγω εξαιρετικά επειγουσών αναγκών, στην εταιρεία 

Λιούμης Δ – Ανδρέου Η. ΟΕ, με έδρα στη Λεωφόρο Σουνίου 13, Κερατέα, με ΑΦΜ 

999355954, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο Λιούμη 

Δημήτριο, στο ποσό των 87.590,03 ευρώ, σύμφωνα με τη συνημμένη προσφορά της. 

Γ. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι τρεις (3) μήνες, μέχρι την ολοκλήρωση 

του νέου διαγωνισμού και του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σε 

περίπτωση που η διαδικασία του διαγωνισμού ολοκληρωθεί σε χρόνο μικρότερο των 

τριών (3) μηνών, τότε αυτομάτως η σύμβαση με τον προμηθευτή θα λήξει και θα 

υπογραφεί νέα σύμβαση με τον ανάδοχο του διαγωνισμού. 

Δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε 12.895,75 ευρώ, η οποία πρέπει να 

κατατεθεί με την υπογραφή της σύμβασης.   

Ε. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο στην υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.  

 

ΘΕΜΑ: Πάγια εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.:5/2013    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 

του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί 

«πάγιας εξουσιοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου» γνώρισε στα μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

και τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου στον τομέα εκπροσώπησης αυτού ενώπιον 

όλων των δικαστηρίων της χώρας, πρέπει να δοθεί σχετική πάγια εντολή και 

εξουσιοδότηση στο Νομικό Σύμβουλο του Δήμου να παρίσταται και να υποστηρίζει τις 

απόψεις του Δήμου, εκπροσωπώντας τον. 
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Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα 
Παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα προς τον κο Αλέξανδρο Ηρ. Τσώνο, Νομικό 

Σύμβουλο του Δήμου Λαυρεωτικής με πάγια αντιμισθία, δικηγόρο παρ’ αρείω Πάγω, 

(ΑΜ ΔΣΑ 7179), κάτοικο Λαυρίου Αττικής, όπως:  

A. εκπροσωπεί το Δήμαρχο και το Δήμο Λαυρεωτικής, παριστάμενος ενώπιον πάντων 

των Πολιτικών, Ποινικών ή και Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας, κάθε βαθμού και 

δικαιοδοσίας, ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις δικαστικές υποθέσεις του Δήμου Λαυρεωτικής και για την 

υποστήριξη των δικαιωμάτων και συμφερόντων του καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 

2013. 

Β. εκπροσωπεί το νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, Δήμαρχο Λαυρεωτικής, κο 

Κωνσταντίνο Λεβαντή, ενώπιον οποιουδήποτε συμβολαιογράφου ή άλλης αρμόδιας 

αρχής για την υπογραφή συμβολαίων ή άλλων πράξεων οποιασδήποτε μορφής και 

περιεχομένου. 

 
ΘΕΜΑ: Άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατά του Π.Ε.Ε.Α. του Δασάρχη Λαυρίου 
(ετήσια επιβολή αποζημίωσης 183.024,26 ευρώ για την παιδική χαρά 
Μαγγανοπήγαδου) 
Αρ. Απόφ.:6/2013    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 

του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί 

«άσκησης αιτήσεως ακυρώσεως κατά του Π.Ε.Ε.Α. του Δασάρχη Λαυρίου για την 

παιδική χαρά του Μαγγανοπήγαδου» γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

τα ακόλουθα: 

Στις 24.12.2012 κοινοποιήθηκε στο Δήμο Λαυρεωτικής από το Δασαρχείο 

Λαυρίου το υπ’ αριθμ. 3232/08.10.2012 Πρωτόκολλο Επιβολής Ειδικής Αποζημίωσης 

με το οποίο επιβλήθηκε σε βάρος του Δήμου ειδική αποζημίωση ποσού 183.024,26 

ευρώ που αφορά την Παιδική Χαρά που έχει κατασκευασθεί στη θέση 

«Μαγγανοπήγαδο» του Δήμου Λαυρεωτικής, για το χρονικό διάστημα από 08.10.2011 

έως 07.10.2012. 

Ο Δήμος λόγω του κατεπείγοντος, εξαιτίας της υπάρχουσας προθεσμίας, 

άσκησε την από 28.12.2012 αίτηση ακυρώσεως κατά του ανωτέρω με αριθμ. πρωτ. 

3232/08.10.2012  Πρωτοκόλλου Ειδικής Αποζημίωσης την οποία κατέθεσε ενώπιον 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 7 από 7 

του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Σχηματισμός Ακυρωτικής Διαδικασίας) με γενικό 

αριθμό καταχώρησης ΑΚ 4522/28.12.2012 προς υπεράσπιση των συμφερόντων του, 

προσβάλλοντας το παραπάνω Πρωτόκολλο ως νόμω και ουσία αβάσιμο, αόριστο, 

ανακριβές και αναιτιολόγητο. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος πρότεινε να εγκριθεί η εμπρόθεσμη άσκηση της 

παραπάνω προσφυγής του Δήμου. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
με βάση τα ανωτέρω, αφού μελέτησε το σχετικό φάκελο και μετά από διαλογική 

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

Α. Εγκρίνει την ασκηθείσα ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Σχηματισμός 

Ακυρωτικής Διαδικασίας) από 28.12.2012 προσφυγή του Δήμου Λαυρεωτικής κατά 

του Ελληνικού Δημοσίου για την ακύρωση του υπ’ αριθμ. 3232/08.10.2012 

Πρωτοκόλλου Επιβολής Ειδικής Αποζημίωσης του Δασάρχη Λαυρίου. 

Β. Εξουσιοδοτεί τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου, κο Τσώνο Αλέξανδρο να 

παρασταθεί ενώπιον του παραπάνω Δικαστηρίου κατά την εκδίκαση της υποθέσεως 

σε οποιαδήποτε δικάσιμο. 

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
 

Ο Πρόεδρος  
 

 

Κωνσταντίνος Λεβαντής 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
Κατσίκης Κωνσταντίνος 

 

Κατσουνάκης Κυριάκος 

 

Σαλίβερος Γεώργιος 

 

Παμφίλης Απόστολος 

 

Λουκάς Δημήτρης        
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