
Απόσπασμα Πρακτικών 
της 3ης/20.3.2019 τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο  
 
Θέμα έκτακτο 3ο:“Επικύρωση του από 18.3.2019 πρακτικού της Επιτροπής 

διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για 
την ανάθεση ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (CPV 79211000-6), για 
ένα (1) έτος και με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον 
έτος, με αριθ. διακ. 2/2019”. 

 
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Παπαχριστοδούλου Βασιλική, Διοικήτρια 
του Νοσοκομείου μας, θέτει προς συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο το παραπάνω 
θέμα. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: 
1. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου μας κατά 

22η/19.12.2017 συνεδρίασή του, (θέμα 71ο), αναφορικά με τη διενέργεια 
συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθ. 117 του Ν. 4412/2016, για την 
ανάθεση του έργου της παροχής Λογιστικών Υπηρεσιών, σε εφαρμογή του 
Πίνακα Προγραμματισμού Προμηθειών 2019, για χρονικό διάστημα ενός (1) 
έτους και με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης 49.064,50 € χωρίς Φ.Π.Α. (24.532,25 € χωρίς το Φ.Π.Α. για το πρώτο 
έτος και 24.532,25 € χωρίς το Φ.Π.Α. για το επόμενο έτος), με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή. 

2. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου μας κατά 
22η/19.12.2018 συνεδρίασή του (θέμα 72ο), (ΑΔΑ: ΩΕ3Σ469067-Χ6Ι), με την 
οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2019, στον οποίο 
περιλαμβάνεται η υπηρεσία «Λογιστικών Υπηρεσιών», CPV 79211000-6. 

3. Την υπ’ αριθ. 2/2019 διακήρυξη, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 
(19PROC004337423 2019-01-16), και δημοσιεύτηκε σε μια εφημερίδα. 

4. Την υπ’ αριθ. 56/14.1.2019 πράξη της Διοικήτριας του Νοσοκομείου, (ΑΔΑ: 
6ΦΜΨ469067-ΓΚΚ), με την οποία ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής διενέργειας 
και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των λογιστικών 
υπηρεσιών. 

5. Το από 1.2.2019 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του 
διαγωνισμού, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:  
«Παραλάβαμε συνολικά τρεις (3) προσφορές και τις αριθμήσαμε ως εξής: 
1. Έναν (1) κλειστό φάκελο προσφοράς της εταιρείας ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Ι.Κ.Ε., που έλαβε τον αύξοντα αριθμό ένα (1). 
2. Έναν (1) κλειστό φάκελο προσφοράς της εταιρείας ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε., που 

έλαβε τον αύξοντα αριθμό δύο (2). 
3. Έναν (1) κλειστό φάκελο προσφοράς της εταιρείας Β. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε., που 

έλαβε τον αύξοντα αριθμό τρία (3). 
Στη συνέχεια αποσφραγίσαμε τους φακέλους που περιείχαν τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής και τις τεχνικές προσφορές και των τριών (3) εταιρειών και  μονο-
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γράψαμε κατά φύλλο. Κατόπιν αποφασίσαμε να αξιολογήσουμε τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής και τις τεχνικές προσφορές σε προσεχή ημερομηνία και λύσαμε τη 
συνεδρίαση. Το παρόν πρακτικό υπογράφεται σε τρία (3) αντίγραφα». 

6. Το από 5.2.2019 Υπόμνημα της εταιρείας ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΚΕ, (αρ. 
πρωτ. εισ. εγγ. 6973/7.2.2019). 

7. Το από 6.2.2019 Υπόμνημα της εταιρείας ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε., (αρ. πρωτ. εισ. 
εγγ. 7958/13.2.2019). 

8. Την υπ’ αριθ. 218/11.2.2019 πράξη της Διοικήτριας του Νοσοκομείου, (ΑΔΑ: 
6ΙΩΙ469067-ΗΥ2), με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθ. 56/14.1.2019 πράξη 
της, (ΑΔΑ: 6ΦΜΨ469067-ΓΚΚ), περί ορισμού των μελών της Επιτροπής 
διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των 
λογιστικών υπηρεσιών. 

9. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 9368/20.2.2019 έγγραφο του Νοσοκομείου, με το οποίο 
διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή τα ανωτέρω Υπομνήματα και η ανωτέρω πράξη 
της Διοικήτριας. 

10. Την από 21.2.2019 απάντηση της εταιρείας ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. στο από 
5.2.2019 Υπόμνημα της εταιρείας ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΚΕ (αρ. πρωτ. εισ. 
εγγ. 9834/21.2.2019). 

11. Το από 8.3.2019 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των 
δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών προσφορών που κατατέθηκαν στον 
διαγωνισμό, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:  
«Μετά την αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών 
προσφορών που διενεργήσαμε την 1η.2.2019, και αφού λάβαμε υπόψη τα ανω-
τέρω σχετικά, προχωρήσαμε σε έλεγχο των φακέλων με την ένδειξη «Δικαιολο-
γητικά Συμμετοχής» των τριών (3) προσφορών που κατατέθηκαν στον συνοπτικό 
διαγωνισμό για την ανάθεση «ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» του Νοσοκομείου, 
σύμφωνα με το άρθ.2 της 2/2019 διακήρυξης «ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗ-
ΤΙΚΑ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» και διαπιστώσαμε 
τα εξής: 
Οι εταιρείες Β. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε., ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ι.Κ.Ε. και ΟΡΘΟΛΟΓΙ-
ΣΜΟΣ Α.Ε., κατέθεσαν πλήρη φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής στον συ-
νοπτικό διαγωνισμό και συνεπώς θα ελεγχθούν και θα αξιολογηθούν οι φάκελοι 
των τεχνικών προσφορών τους. 
Στη συνέχεια, προχωρήσαμε σε έλεγχο των φακέλων με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» των τριών (3) προσφορών που κατατέθηκαν και διαπιστώσαμε τα 
εξής: 
Οι φάκελοι της τεχνικής προσφοράς που κατέθεσαν οι τρεις (3) εταιρείες Β. ΚΑ-
ΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε., ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ι.Κ.Ε. και ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. είναι 
πλήρης και σύμφωνοι με τους όρους της υπ’ αριθ. 2/2019 διακήρυξης.  
Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνουμε την αποσφράγιση και αξιολόγηση των 
οικονομικών προσφορών των τριών (3) εταιρειών Β. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε., ΛΟΓΙ-
ΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ι.Κ.Ε. και ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. σε προσεχή ημερομηνία και 
στη συνέχεια λύσαμε τη συνεδρίαση. 
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Το παρόν Πρακτικό υπογράφεται από την Επιτροπή σε τρία (3) αντίγραφα και 
υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση». 

12. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 13794/15.3.2019 έγγραφο του Νοσοκομείου προς τις 
συμμετέχουσες εταιρείες με θέμα «Γνωστοποίηση της ημερομηνίας 
αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών» με το οποίο τους κοινοποιεί την 
ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών για την Δευτέρα 
19.3.2019 και ώρα 11:00. 

13. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 13799/15.3.2019 έγγραφο του Νοσοκομείου με το οποίο 
καλείται η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης να αποσφραγίσει τις οικονομικές 
προσφορές. 

14. Το από 18.3.2019 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των 
οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στον διαγωνισμό, στο οποίο 
αναφέρονται τα εξής: 
«Προχωρήσαμε  στην παραλαβή και αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών 
των εταιρειών Β. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε., ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ι.Κ.Ε. και ΟΡΘΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε., μονογράψαμε κατά φύλλο και διαπιστώσαμε τα εξής: 
Η εταιρεία ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ι.Κ.Ε., κατέθεσε σε δύο αντίγραφα (πρωτό-
τυπο και αντίγραφο) την οικονομική της προσφορά σε ευρώ, για το σύνολο των 
ζητούμενων έργων και το επί μέρους κόστος αυτών, όπως αυτά παρατίθενται 
αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 2/2019 διακήρυξης και προ-
σφέρει για το συγκεκριμένο έργο συνολική αμοιβή 18.399,19 € χωρίς Φ.Π.Α., το 
οποίο είναι εντός της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του διαγωνισμού (24.532,25 € 
χωρίς Φ.Π.Α.) και αναλύεται ως εξής: 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 

Την πλήρη εφαρμογή του Π.Δ. 146/2003  11.330,71€  

Την εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής 2.832,68€  

Τη σύνταξη διαγνωστικής μελέτης 944,23€  

Τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2003 και τα Διεθνή Πρότυπα Χρημα-

τοοικονομικής Πληροφόρησης 
2.360,56€  

Την ενημέρωση προσωπικού και Διοίκησης 931,01€  

ΣΥΝΟΛΟ 18.399,19€ 22.815,00€ 

Η εταιρεία ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε., κατέθεσε σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο και 
αντίγραφο) την οικονομική της προσφορά σε ευρώ, για το σύνολο των ζητούμε-
νων έργων και το επί μέρους κόστος αυτών, όπως αυτά παρατίθενται αναλυτικά 
στις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 2/2019 διακήρυξης και προσφέρει για 
το συγκεκριμένο έργο συνολική αμοιβή 16.450,00 € χωρίς Φ.Π.Α., το οποίο είναι 
εντός της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του διαγωνισμού (24.532,25 € χωρίς 
Φ.Π.Α.) και αναλύεται ως εξής: 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 

Την πλήρη εφαρμογή του Π.Δ. 146/2003  5.757,50€ 7.139,30 

Την εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής 2.467,50€ 3.059,70 

Τη σύνταξη διαγνωστικής μελέτης 822,50€ 1.019,90 

Τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2003 και τα Διεθνή Πρότυπα 5.757,50€ 7.139,30 
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Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

Την ενημέρωση προσωπικού και Διοίκησης 1.645,00€ 2.039,80 

ΣΥΝΟΛΟ 16.450,00€ 20.398,00€ 

Η εταιρεία Β. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε., κατέθεσε σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο και 
αντίγραφο) την οικονομική της προσφορά σε ευρώ, για το σύνολο των ζητούμε-
νων έργων και το επί μέρους κόστος αυτών, όπως αυτά παρατίθενται αναλυτικά 
στις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 2/2019 διακήρυξης και προσφέρει για 
το συγκεκριμένο έργο συνολική αμοιβή 14.890,00 € χωρίς Φ.Π.Α., το οποίο είναι 
εντός της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του διαγωνισμού (24.532,25 € χωρίς 
Φ.Π.Α.) και αναλύεται ως εξής: 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 

Την πλήρη εφαρμογή του Π.Δ. 146/2003  4.000,00€ 4.960,00 

Την εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής 4.000,00€ 4.960,00 

Τη σύνταξη διαγνωστικής μελέτης 890,00€ 1.103,60 

Τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2003 και τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
4.000,00€ 4.960,00 

Την ενημέρωση προσωπικού και Διοίκησης 2.000,00€ 2.480,00 

ΣΥΝΟΛΟ 14.890,00€ 18.463,60€ 

Ύστερα από τα παραπάνω και δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 103, του Ν. 
4412/2016, η κατακύρωση θα γίνει στον προσφέροντα, του οποίου η προσφορά 
είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και την 
υπ’ αριθ. 2/2019 διακήρυξη ουσιώδεις όρους, και ο οποίος προσφέρει την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), 
προτείνουμε: 
α) Την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού της υπ΄ αριθ. 2/2019 διακήρυ-

ξης του Νοσοκομείου, για την ανάθεση «ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» σύμφωνα 
με το Π.Δ. 146/2003 του Νοσοκομείου και του διασυνδεόμενου Νοσοκομείου 
Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και 
με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, στην εταιρεία Β. ΚΑΡΑΟ-
ΓΛΟΥ Α.Ε., στην συνολική τιμή των 14.890,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 18.463,00 € 
με Φ.Π.Α. 24%, για ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επι-
πλέον έτος στην ίδια τιμή. 

β) Να κληθεί εταιρεία Β. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 103 «Πρό-
σκληση για υποβολή δικαιολογητικών» του Ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας 
που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι 
(20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυ-
τόν, να προσκομίσει τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτό-
τυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, 
του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως 
καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία 
για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς 
και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 έως 
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78. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο 
φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης». 

15. Τις διατάξεις του αρθ. 117 του Ν. 4412/2016. 
16. Το από 18.3.2019 (αριθμ. πρωτ. του Νοσοκομείου 14546/20.3.2019) έγγραφο 

της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού της Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας του 
Νοσοκομείου μας. 

17. Τη διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μελών του. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α 
 
α. Την επικύρωση του από 18.3.2019 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιο-

λόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
(CPV 79211000-6), για ένα (1) έτος και με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επι-
πλέον έτος, με αριθ. διακ. 2/2019.  

β. Την έγκριση των ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ και των τριών συμμετεχουσών εταιρειών Β. 
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε., ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ι.Κ.Ε. και ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.  

γ. Την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού της υπ΄ αριθ. 2/2019 διακήρυξης 
του Νοσοκομείου, για την ανάθεση «ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» σύμφωνα με το 
Π.Δ. 146/2003 του Νοσοκομείου και του διασυνδεόμενου Νοσοκομείου Αφροδι-
σίων και Δερματικών Νόσων, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με δικαί-
ωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, στην εταιρεία Β. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε. 
στην συνολική τιμή των 14.890,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 18.463,00 € με Φ.Π.Α. 
24% για ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος στην 
ίδια τιμή. 

δ. Να κληθεί εταιρεία Β. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 103 «Πρόσκληση 
για υποβολή δικαιολογητικών» του Ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας που δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημε-
ρών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, να προ-
σκομίσει τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα 
που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, του ν. 4250/2014 (τ. Α΄ 
74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα 
έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 έως 78. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην 
αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο 
όργανο αξιολόγησης. 

 
                    H ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
        ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ      
          
             Παπαχριστοδούλου Βασιλική 
 
            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
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                                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 
  
           Δημήτριος Κτίστης                                            

 
1. Μάκος Χρήστος 

 
2. Σκέντος Γεώργιος  

 
3. Καραγκιόζης Χρήστος 

 
4. Χατζηπουλίδης Γεώργιος 

 
5. Τσικόπουλος Γεώργιος 

 
6. Τζελέπης Χρήστος 

 
7. Κήτα Μαρίνα 

 
8. Χατζηβασιλείου Δέσποινα  
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