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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 22
α
 Γεκεμβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:30, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 48/18-

12-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής 

Δπιηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (26) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3] 

Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 

5] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6] Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 7] 

Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο θαη 8] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο.  

Οη θ.θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο, Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό 

κέινο θαη Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη 

θιήζεθαλ.  

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο.  

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

  ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (12) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

«Aθύξσζε ηεο ππ. αξηζ. 588/2020 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 

ζπκκόξθσζε κε ηελ ππ. αξηζ. 1502/2020 απόθαζε ηεο ΑΔΠΠ γηα ην έξγν: «Eγθαηάζηαζε 

ζε πιήξε ιεηηνπξγία αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο ηύπνπ πξώηκνπ νρεηνύ ζε Γεκνηηθά 

θηίξηα, ζρνιεία θαη αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ», πξνϋπνινγηζκνύ 

324.880,00 € (κε ην ΦΠΑ)», (ζρεηηθό ην ππ’ αξηζ. 17680/18-12-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. 

Γεκάξρνπ θαη ε ππ’ αξηζ. 17576/16-12-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ 

Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο - Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ – 

Γξαθείν Γ/λζεο) ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: – Σελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή – (δηα ηνπ θ. 

Γεκάξρνπ) - ΘΔΜΑ:΄΄Aθύξσζε ηεο ππ. αξηζ. 588/2020 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο θαη ζπκκόξθσζε κε ηελ ππ. αξηζ.1502/2020 απόθαζε ηεο ΑΔΠΠ γηα ην 

έξγν:«Eγθαηάζηαζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο ηύπνπ πξώηκνπ 

νρεηνύ ζε Γεκνηηθά θηίξηα, ζρνιεία θαη αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ», 

πξνϋπνινγηζκνύ 324.880,00 € (κε ην ΦΠΑ)΄΄ - αο ζηέιλνπκε ηελ κε αξηζ. 1502/2020 

(αξ. πξση.: 56105/24-11-2020) Απόθαζε ΑΡΥΗ ΔΞΔΣΑΗ ΠΡΟΓΙΚΑΣΙΚΧΝ 

ΠΡΟΦΤΓΧΝ ΣΟΤ 2
νπ

 ΚΛΙΜΑΚΙΟΤ ΑΔΠΠ, πνπ αθνξά ηελ αθύξσζε ηεο κε αξηζ. 

588/2020 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ζην πιαίζην ηνπ 

αλνηθηνύ Γεκόζηνπ Ηιεθηξνληθνύ Γηαγσληζκνύ κε αληηθείκελν ηελ επηινγή αλαδόρνπ ηνπ 

έξγνπ «Eγθαηάζηαζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο ηύπνπ πξώηκνπ 

νρεηνύ ζε Γεκνηηθά θηίξηα, ζρνιεία θαη αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ» 

(α/α ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ 88518), πξνϋπνινγηζκνύ 

324.880,00€ (κε ην Φ.Π.Α.24%) θαη ζπκκόξθσζε  κε ην πεξηερόκελν απηήο. - 1. To από 

01/09/2019 ζπληαρζέλ  (πξώην) 1
ν
 πξαθηηθό Δπηηξνπήο  απνζθξάγηζεο – δηελέξγεηαο & 

αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ ηνπ αλνηθηνύ δεκόζηνπ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ 

«Eγθαηάζηαζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο ηύπνπ πξώηκνπ νρεηνύ ζε 

Γεκνηηθά θηίξηα, ζρνιεία θαη αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ» 

πξνϋπνινγηζκνύ 324.880,00€ (κε ην Φ.Π.Α.24%), Α/Α ΔΗΓΗ 88518  θαη ζύκθσλα κε 

απηό, ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο ζηνλ πξνζσξηλό κεηνδόηε νηθνλνκηθό θνξέα 

ΑΔΑ: Ω5ΕΤΩΞΙ-05Ι



«ΗΡΑΚΛΗ ΑΝΓ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟ)» κε αξηζκό ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ζην 

ΔΗΓΗ (α/α 156435) κε ππνβιεζείζα έθπησζε (ηξηάληα έλα) 31% θαη πνζό δαπάλεο 

ηνπ έξγνπ θαηά ηελ πξνζθνξά 180,780,00 επξώ πιένλ ΦΠΑ 24%. - 2. Tελ ππ. αξηζ. 

588/15-09-2020(ΑΓΑ:ΧΤΓΓΧΞΙ-ΝΞ4) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπή κε ηε νπνία 

επηθπξώζεθε ην από 1/9/2020 ζπληαρζέλ 1
ν
 πξαθηηθό Δπηηξνπήο απνζθξάγηζεο – 

δηελέξγεηαο & αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ γηα ην παξαπάλσ έξγν θαη απνθαζίζζεθε ε 

αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο ζηνλ πξνζσξηλό κεηνδόηε νηθνλνκηθό θνξέα «ΗΡΑΚΛΗ ΑΝΓ. 

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟ)». - 3. Σελ από 17-09-2020 13:32:57 θνηλνπνίεζε ηεο ππ. αξηζ. 

588/2020 απόθαζεο Ο.Δ. πξνο όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό νηθνλνκηθνύο 

θνξείο, ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ηνπ ΔΗΓΗ. - 4. Σελ Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή κε 

ΓΑΚ-ΑΔΠΠ:1357/25-09-2020 (Α/Α ΔΗΓΗ 88518), ε νπνία αλαξηήζεθε ζηνλ 

ειεθηξνληθό ηόπν ηνπ Γηαγσληζκνύ ζην ΔΗΓΗ ζηηο 24/09/2020 από ηνλ Οηθνλνκηθό 

Φνξέα κε ηελ επσλπκία «ΣΑΘΗ ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟ ΑΣΔ.» θαη ηνλ δηαθξηηηθό 

ηίηιν «ΑΥΑΨΚΗ ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ.» θαηά ηεο αξηζ. 588/2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο. - 5.Σν κε αξηζ. πξση. 45558/1.10.2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ 

έξγνπ –ΗΜ, κε ηηο απόςεηο ηεο- ζηηο νπνίεο απνδέρεηαη ηελ βαζηκόηεηα ησλ ηζρπξηζκώλ 

ηεο πξνζθεύγνπζαο θαη ησλ αηηηάζεώλ ηεο αλαθνξηθά κε ηελ πξνζβαιιόκελε πξάμε ηνπ 

θαη δεηεί ηελ απνδνρή ηεο πξνζθπγήο. - 6. Σελ κε αξηζ. 1502/2020 (αξ. πξση.: 56105/24-

11-2020) Απόθαζε ΑΡΥΗ ΔΞΔΣΑΗ ΠΡΟΓΙΚΑΣΙΚΧΝ ΠΡΟΦΤΓΧΝ ΣΟΤ 2
νπ

 

ΚΛΙΜΑΚΙΟΤ ΑΔΠΠ, πνπ αθνξά ηελ αθύξσζε ηεο κε αξηζ. 588/2020 Απόθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ζην πιαίζην ηνπ αλνηθηνύ Γεκόζηνπ 

Ηιεθηξνληθνύ Γηαγσληζκνύ κε αληηθείκελν ηελ επηινγή αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ 

«Eγθαηάζηαζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο ηύπνπ πξώηκνπ νρεηνύ ζε 

Γεκνηηθά θηίξηα, ζρνιεία θαη αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ» (α/α 

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ 88518), ε νπνία δέρεηαη ηελ 

πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ηνπ Οηθνλνκηθνύ Φνξέα κε ηελ επσλπκία «ΣΑΘΗ 

ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟ ΑΣΔ.» θαη ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν «ΑΥΑΨΚΗ ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ.». - 

Καηόπηλ όισλ ησλ παξαπάλσ παξαθαινύκε όπσο ζύκθσλα κε: - α) ην Ν.3852/2010 «Νέα 

Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξόγξακκα 

Καιιηθξάηεο(ΦΔΚ87/η.α./7-6-2010) ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη - β) ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ» 

θαη εηδηθόηεξα ηνπ άξζξνπ 367 παξ. 3 - πξνβείηε: - α) ζηελ αθύξσζε ηεο αξηζ. 588/15-09-

2020 (ΑΓΑ:ΧΤΓΓΧΞΙ-ΝΞ4) Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θαηά ην κέξνο ην 

νπνίν απνθαζίζζεθε ε απνδνρή ηεο πξνζθνξάο θαη ε αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο γηα ην 

αλσηέξσ έξγν ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα «ΗΡΑΚΛΗ ΑΝΓ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟ» θαη 

νξίδεη ηελ επηζηξνθή ηνπ Παξαβόινπ - β) ζηε ζπκκόξθσζε κε ηελ αξηζ. 1502/2020 

(αξ.πξση.:56105/24-11-2020) Απόθαζε ΑΡΥΗ ΔΞΔΣΑΗ ΠΡΟΓΙΚΑΣΙΚΧΝ 

ΠΡΟΦΤΓΧΝ ΣΟΤ 2
νπ

 ΚΛΙΜΑΚΙΟΤ ΑΔΠΠ. – Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ 

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

 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε 

ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη ηελ ππ’ αξηζ. 1502/2020 απόθαζε ηεο ΑΔΠΠ, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

Λακβάλνληαο ππόςε:  

1. To από 01/09/2020 ζπληαρζέλ (πξώην) 1
ν
 πξαθηηθό Δπηηξνπήο απνζθξάγηζεο – 

δηελέξγεηαο & αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ ηνπ αλνηθηνύ δεκόζηνπ ειεθηξνληθνύ 

δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ «Eγθαηάζηαζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία αληηθεξαπληθήο 

πξνζηαζίαο ηύπνπ πξώηκνπ νρεηνύ ζε Γεκνηηθά θηίξηα, ζρνιεία θαη αζιεηηθέο 

ΑΔΑ: Ω5ΕΤΩΞΙ-05Ι



εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ», πξνϋπνινγηζκνύ 324.880,00 € (κε ην 

Φ.Π.Α.24%), Α/Α ΔΗΓΗ 88518 θαη ζύκθσλα κε απηό, ηελ αλάζεζε ηεο 

ζύκβαζεο ζηνλ πξνζσξηλό κεηνδόηε νηθνλνκηθό θνξέα «ΗΡΑΚΛΗ ΑΝΓ. 

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟ)» κε αξηζκό ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ζην ΔΗΓΗ (α/α 

156435) κε ππνβιεζείζα έθπησζε 31% θαη πνζό δαπάλεο ηνπ έξγνπ θαηά ηελ 

πξνζθνξά 180,780,00 €, πιένλ ΦΠΑ 24% 

2. Tελ ππ. αξηζ. 588/15-09-2020 (ΑΓΑ:ΧΤΓΓΧΞΙ-ΝΞ4) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπή κε ηε νπνία επηθπξώζεθε ην από 1/9/2020 ζπληαρζέλ 1
ν
 πξαθηηθό 

Δπηηξνπήο απνζθξάγηζεο – δηελέξγεηαο & αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ γηα ην παξαπάλσ 

έξγν θαη απνθαζίζζεθε ε αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο ζηνλ πξνζσξηλό κεηνδόηε 

νηθνλνκηθό θνξέα «ΗΡΑΚΛΗ ΑΝΓ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟ)» 

3. Σελ από 17-09-2020 13:32:57 θνηλνπνίεζε ηεο ππ. αξηζ. 588/2020 απόθαζεο Ο.Δ. 

πξνο όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό νηθνλνκηθνύο θνξείο, ζηελ 

ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ηνπ ΔΗΓΗ 

4. Σελ Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή κε ΓΑΚ-ΑΔΠΠ:1357/25-09-2020 (Α/Α ΔΗΓΗ 

88518), ε νπνία αλαξηήζεθε ζηνλ ειεθηξνληθό ηόπν ηνπ Γηαγσληζκνύ ζην ΔΗΓΗ 

ζηηο 24/09/2020 από ηνλ Οηθνλνκηθό Φνξέα κε ηελ επσλπκία «ΣΑΘΗ 

ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟ ΑΣΔ.» θαη ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν «ΑΥΑΨΚΗ ΣΔΥΝΙΚΗ 

Α.Δ.» θαηά ηεο αξηζ. 588/2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

5. Σν κε αξηζ. πξση. 45558/1.10.2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ έξγνπ –ΗΜ, 

κε ηηο απόςεηο ηεο - ζηηο νπνίεο απνδέρεηαη ηελ βαζηκόηεηα ησλ ηζρπξηζκώλ ηεο 

πξνζθεύγνπζαο θαη ησλ αηηηάζεώλ ηεο αλαθνξηθά κε ηελ πξνζβαιιόκελε πξάμε ηνπ 

θαη δεηεί ηελ απνδνρή ηεο πξνζθπγήο 

6. Σελ κε αξηζ. 1502/2020 (αξ. πξση.: 56105/24-11-2020) Απόθαζε ΑΡΥΗ 

ΔΞΔΣΑΗ ΠΡΟΓΙΚΑΣΙΚΧΝ ΠΡΟΦΤΓΧΝ ΣΟΤ 2
νπ

 ΚΛΙΜΑΚΙΟΤ ΑΔΠΠ, 

πνπ αθνξά ηελ αθύξσζε ηεο κε αξηζ. 588/2020 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ζην πιαίζην ηνπ αλνηθηνύ Γεκόζηνπ Ηιεθηξνληθνύ 

Γηαγσληζκνύ κε αληηθείκελν ηελ επηινγή αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ «Eγθαηάζηαζε ζε 

πιήξε ιεηηνπξγία αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο ηύπνπ πξώηκνπ νρεηνύ ζε Γεκνηηθά 

θηίξηα, ζρνιεία θαη αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ» (α/α 

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ 88518), ε νπνία δέρεηαη ηελ 

πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ηνπ Οηθνλνκηθνύ Φνξέα κε ηελ επσλπκία «ΣΑΘΗ 

ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟ ΑΣΔ.» θαη ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν «ΑΥΑΨΚΗ ΣΔΥΝΙΚΗ 

Α.Δ.». 

 

θαη ζύκθσλα κε: 

1. Σν άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άξζξν 40 παξ.1) 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη 

Τπεξεζηώλ» θαη εηδηθόηεξα ηνπ άξζξνπ 367 παξ. 3 

 

Δγκρίνει ηη ζσμμόρθφζη κε ηελ αξηζ. 1502/2020 (αξ. πξση.:56105/24-11-2020) 

Απόθαζε ηεο ΑΡΥΗ ΔΞΔΣΑΗ ΠΡΟΓΙΚΑΣΙΚΧΝ ΠΡΟΦΤΓΧΝ ΣΟΤ 2
νπ

 

ΚΛΙΜΑΚΙΟΤ ΑΔΠΠ θαη σο εθ ηνύηνπ: 

 

α) Ακσρώνει ηελ αξηζ. 588/15-09-2020 (ΑΓΑ:ΧΤΓΓΧΞΙ-ΝΞ4) απόθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θαηά ην κέξνο ην νπνίν απνθαζίζζεθε ε απνδνρή ηεο πξνζθνξάο 

θαη ε αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο γηα ην έξγν: «Eγθαηάζηαζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία 

αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο ηύπνπ πξώηκνπ νρεηνύ ζε Γεκνηηθά θηίξηα, ζρνιεία θαη 

αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ», ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα «ΗΡΑΚΛΗ 

ΑΝΓ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟ». 

ΑΔΑ: Ω5ΕΤΩΞΙ-05Ι



  

β) Δγκρίνει ηελ επηζηξνθή ηνπ παξαβόινπ ζηνλ πξνζθεύγνληα νηθνλνκηθό θνξέα κε 

ηελ επσλπκία «ΣΑΘΗ ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟ ΑΣΔ.» θαη ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν 

«ΑΥΑΨΚΗ ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ.». 

 

 

        Ο Πρόεδρος                                    Σα σμμεηέτονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 

ΦΩΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ 

ΑΔΑ: Ω5ΕΤΩΞΙ-05Ι
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