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Αριθμός 205    

11
η
 σνεδρίαζη  

Οικονομικής Δπιηροπής Γήμοσ Παηρέων 

ηης 24
ης

 Μαρηίοσ 2020 

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

  

ηελ Πάηξα ζήκεξα, ηην 24
η
 Μαρηίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:00, κεηά απφ 

γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 11/20-3-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε δια περιθοράς ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής Δπιηροπής, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ αξηζ. 55/11-3-2020 ΦΔΚ, ζην νπνίν δεκνζηεχζεθε ε Πξάμε 

Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγονηα μέηρα ανηιμεηώπιζης ηων αρνηηικών ζσνεπειών 

ηης εμθάνιζης ηοσ κορωναϊού COVID – 19 και ηης ανάγκης περιοριζμού ηης διάδοζής ηοσ»  

ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

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

Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 4] Αθξηβή ακνχξε - Βαγελά – ηαθηηθφ κέινο, 

5] Ηνπιία Γηαλληηζνπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 6] Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο, 7] 

Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο, 8] Ησάλλεο Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο,  9]  Πέηξνο 

Φσκάο – ηαθηηθφ κέινο θαη 10] Θεφδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο (ζηε ζέζε ηνπ 

θ. Νηθνιάνπ Παπαδεκάηνπ – ηαθηηθνχ κέινπο).  

Ζ θα Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο δελ ζπκκεηείρε ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη 

θιήζεθε.  

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

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

ην αξηζ. (11) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «πγθξφηεζε  επηηξνπήο δηαγσληζκνχ γηα 

ηελ αλάζεζε εθπφλεζεο κειέηεο κε ηίηιν: «ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΣΟΥΗΧΝ 

Δ ΓΗΑΦΟΡΔ ΠΔΡΗΟΥΔ ΣΟΤ  ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ»», (ζρεηηθφ ην αξηζ. 3527/13-3-

2020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 3513/13-3-2020 εηζήγεζε 

ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Ζ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο - Γ/λζε Έξγσλ 

Τπνδνκήο – Γξαθείν Γ/λζεο), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. Πξφεδξν ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - Δληαχζα - ΘΔΜΑ:΄΄πγθξφηεζε επηηξνπήο δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

αλάζεζε εθπφλεζεο κειέηεο κε ηίηιν: «ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΣΟΥΗΧΝ Δ 

ΓΗΑΦΟΡΔ ΠΔΡΗΟΥΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ», ζχκθσλα κε ην άξζξν 221 παξ 9 α 

& γ ηνπ Ν4412/2016΄΄ - Έρνληαο ππφςε ηελ θείκελε Δζληθή θαη Κνηλνηηθή Ννκνζεζία θαη 

εηδηθφηεξα ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ θάζε θνξά: - 1. Tνπ Ν. 4412/2016 

"Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ Πξνκεζεηψλ & Τπεξεζηψλ (ΦΔΚ 147/8-8-2016) θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηνπ άξζξνπ 221παξ.9
 
α, γ. – 2. ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α΄87/7-6-2010) 

«Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – 

Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ άξζξνπ 58. – 3. ηνπ Ν. 4024/2011, πεξί 

ζπγθξφηεζεο ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ άξζξνπ 26. – 4. 

ηεο ππ. αξηζ. ΓΗΚΠΟ/Φ.1.8/νηθ.21526/4-11-2011 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο 

Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΦΔΚ Β΄2540/7-11-2011). – 5. ηεο ππ. 

αξηζ. ππ΄αξηζκ.ΓΗΚΠΟ/Φ.18/νηθ.23243/23-11-2011 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ 

Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο «Γηελέξγεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο θιεξψζεσο γηα ηνλ νξηζκφ κειψλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο γηα 

ηε δηεμαγσγή δεκνζίσλ δηαγσληζκψλ ή ηελ αλάζεζε ή ηελ αμηνιφγεζε, παξαθνινχζεζε, 

παξαιαβή πξνκεζεηψλ ππεξεζηψλ ή έξγσλ» - 6. ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο 

ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (ΦΔΚ Β’ 3492/31-12-2012). - αο γλσξίδνπκε φηη: - χκθσλα κε ην 

άξζξν 221 ηνπ Ν4412/2016 παξ.9α: «Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ δηαγσληζκψλ ηνπ λφκνπ 
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3316/2005, ε πξντζηακέλε αξρή ζπγθξνηεί κε απφθαζή ηεο Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, πνπ 

απνηειείηαη απφ 3 κέιε….»,παξ.9γ. «Έλα απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ 

ππνδεηθλχεηαη ζε θάζε πεξίπησζε απφ ην ΣΔΔ, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, κεηά απφ ζρεηηθφ 

αίηεκα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. - χκθσλα δε κε ην άξζξν 26 ηνπ Ν.4024/2011: «ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ, γηα ηε λφκηκε ζπγθξφηεζε ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο γηα 

ηε δηεμαγσγή δεκφζησλ δηαγσληζκψλ ή ηελ αλάζεζε ή ηελ αμηνιφγεζε, παξαθνινχζεζε, 

παξαιαβή πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ ή έξγσλ, δελ πξνβιέπεηαη ε ζπκκεηνρή κέινπο κεηά 

απφ ππφδεημε απφ ην αξκφδην πξνο ηνχην φξγαλν νχηε ε ζπκκεηνρή εθ ηεο ζέζεσο ή 

ηδηφηεηάο ηνπ (ex officio), ηφηε ηα κέιε πξνθχπηνπλ κεηά απφ δηαδηθαζία θιεξψζεσο, 

κεηαμχ φισλ φζσλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο απφ ην λφκν λα ζπκκεηέρνπλ ζην ελ ιφγσ 

ζπιινγηθφ φξγαλν. Ζ θιήξσζε δηελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ ζπγθξφηεζε ηνπ 

ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ππεξεζία. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο 

θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κπνξεί λα ξπζκίδνληαη ηπρφλ άιια εηδηθφηεξα ζέκαηα 

πνπ αθνξνχλ ζηε δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο θιεξψζεσο.». Καη' εμνπζηνδφηεζε ηεο 

αλσηέξσ δηάηαμεο δεκνζηεχηεθε ε ππ' αξηζκ. ΓΗΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/04.11.2011 

Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

(Γηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο θιεξψζεσο γηα ηνλ νξηζκφ κειψλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ 

ηεο δηνίθεζεο γηα ηε δηεμαγσγή δεκφζησλ δηαγσληζκψλ ή ηελ αλάζεζε ή ηελ αμηνιφγεζε, 

παξαθνινχζεζε, παξαιαβή πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ ή έξγσλ ΦΔΚ Β2540/7.11.2011. - Ζ 

Γηεχζπλζε Έξγσλ Τπνδνκήο κε ην ππ’ αξηζ. 6223/2020 έγγξαθν ηεο ζην ΣΔΔ αηηείηαη ηνλ 

νξηζκφ ελφο εθ ησλ ηξηψλ κειψλ ηεο επηηξνπήο σο παξ.9γ άξζξν 221 ηνπ Ν4412/2016 

νξίδεη θαη δηελήξγεζε ηελ 11-02-2020 θιήξσζε γηα ηελ αλάδεημε δχν εθ ησλ κειψλ κε 

ηνπο αλαπιεξσκαηηθνχο ηνπο, πνπ ζα ζπγθξνηήζνπλ ηελ  επηηξνπή δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

αλάζεζε εθπφλεζεο κειέηεο κε ηίηιν: «ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΣΟΥΗΧΝ Δ 

ΓΗΑΦΟΡΔ ΠΔΡΗΟΥΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ» , ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ 

Ν4412/2016. - Σα νλφκαηα ησλ ππαιιήισλ  πνπ θιεξψζεθαλ αλαθέξνληαη ζην απφ 

11/2/2020 Πξαθηηθφ θιήξσζεο ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκήο, θαζψο θαη ζην ππ’ αξηζ. 

πξση. 161/Α/2020 έγγξαθν ηνπ ΣΔΔ θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο 

εηζήγεζεο. - Με βάζε ηα αλσηέξσ παξαθαινχκε φπσο  εηζεγεζείηε ζην ψκα: - Σε 

πγθξφηεζε επηηξνπήο δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε εθπφλεζεο κειέηεο κε ηίηιν: 

«ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΣΟΥΗΧΝ Δ ΓΗΑΦΟΡΔ ΠΔΡΗΟΥΔ ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ», ζχκθσλα κε ην άξζξν 221 παξ 9
 
α& γ ηνπ Ν4412/2016, σο 

θάησζη: - Μέιε Σξηκεινχο Δπηηξνπήο: - ΣΑΚΣΗΚΑ ΜΔΛΖ -  
Α/Α Όλνκα Δπψλπκν Δηδηθφηεηα       

1 ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΠΟΤΡΗΝΟ ΠΟΛ. ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΔ  

2 ΒΑΗΛΔΗΟ ΒΑΝΣΑΡΑΚΖ ΠΟΛ. ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΔ   

3 ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΑΛΑΦΑΚΖ Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

(Δθπξφζσπνο ΣΔΔ) 

-ΑΝΑΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ ΜΔΛΖ - 
Α/Α Όλνκα Δπψλπκν Δηδηθφηεηα       

1 ΑΘΖΝΑ ΑΝΣΕΟΤΛΑΣΟΤ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΔ   

2 ΓΗΟΝΤΗΟ ΡΑΛΛΖ ΖΛ. ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ 

3 ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΔΚΔΛΟ Πνιηηηθφο Μεραληθφο  

 (Δθπξφζσπνο ΣΔΔ) 

- Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Ζ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο 

Κνξδάο».- 
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Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν,  

 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

Έρνληαο ππφςε ηα θάησζη: 

1. Σν άξζξν 221 ηνπ Ν.4412/2016 παξ.9α: «Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ δηαγσληζκψλ ηνπ 

λφκνπ 3316/2005, ε πξντζηακέλε αξρή ζπγθξνηεί κε απφθαζή ηεο Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ, πνπ απνηειείηαη απφ 3 κέιε….», παξ.9γ. «Έλα απφ ηα κέιε ηεο 

Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ππνδεηθλχεηαη ζε θάζε πεξίπησζε απφ ην ΣΔΔ, κε ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ, κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο» 

2. Σν άξζξν 26 ηνπ Ν.4024/2011: «ηηο πεξηπηψζεηο πνπ, γηα ηε λφκηκε ζπγθξφηεζε 

ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο γηα ηε δηεμαγσγή δεκφζησλ δηαγσληζκψλ ή 

ηελ αλάζεζε ή ηελ αμηνιφγεζε, παξαθνινχζεζε, παξαιαβή πξνκεζεηψλ, 

ππεξεζηψλ ή έξγσλ, δελ πξνβιέπεηαη ε ζπκκεηνρή κέινπο κεηά απφ ππφδεημε απφ 

ην αξκφδην πξνο ηνχην φξγαλν νχηε ε ζπκκεηνρή εθ ηεο ζέζεσο ή ηδηφηεηάο ηνπ (ex 

officio), ηφηε ηα κέιε πξνθχπηνπλ κεηά απφ δηαδηθαζία θιεξψζεσο, κεηαμχ φισλ 

φζσλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο απφ ην λφκν λα ζπκκεηέρνπλ ζην ελ ιφγσ 

ζπιινγηθφ φξγαλν. Ζ θιήξσζε δηελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ ζπγθξφηεζε 

ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ππεξεζία. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο 

Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κπνξεί λα ξπζκίδνληαη ηπρφλ 

άιια εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

θιεξψζεσο.». Καη’ εμνπζηνδφηεζε ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο δεκνζηεχηεθε ε ππ' αξηζ. 

ΓΗΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/04.11.2011 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο 

Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (Γηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

θιεξψζεσο γηα ηνλ νξηζκφ κειψλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο γηα ηε 

δηεμαγσγή δεκφζησλ δηαγσληζκψλ ή ηελ αλάζεζε ή ηελ αμηνιφγεζε, 

παξαθνινχζεζε, παξαιαβή πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ ή έξγσλ ΦΔΚ 

Β2540/7.11.2011 

3. Σελ ππ’ αξηζ. ΓΗΚΠΟ/Φ.18/νηθ.23243/23-11-2011 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο «Γηελέξγεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο θιεξψζεσο γηα ηνλ νξηζκφ κειψλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο 

δηνίθεζεο γηα ηε δηεμαγσγή δεκνζίσλ δηαγσληζκψλ ή ηελ αλάζεζε ή ηελ 

αμηνιφγεζε, παξαθνινχζεζε, παξαιαβή πξνκεζεηψλ ππεξεζηψλ ή έξγσλ» 

4. Σν Ν. 3852/2010 θαη ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν 58 θαη ην άξζξν 72 (άξζξν 3 ηνπ 

Ν.4623/2019 θαη άξζξν 10 παξ. 4 ηνπ Ν.4674/2020) 

5. Σνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (ΦΔΚ Β’ 3492/31-12-

2012) 

6. Ζ Γηεχζπλζε Έξγσλ Τπνδνκήο κε ην ππ’ αξηζ. 6223/2020 έγγξαθφ ηεο ζην ΣΔΔ 

αηηείηαη ηνλ νξηζκφ ελφο εθ ησλ ηξηψλ κειψλ ηεο επηηξνπήο σο παξ.9γ άξζξν 221 

ηνπ Ν4412/2016 νξίδεη θαη δηελήξγεζε ηελ 11
ε
-02-2020 θιήξσζε γηα ηελ αλάδεημε 

δχν εθ ησλ κειψλ κε ηνπο αλαπιεξσκαηηθνχο ηνπο, πνπ ζα ζπγθξνηήζνπλ ηελ 

 επηηξνπή δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε εθπφλεζεο κειέηεο κε ηίηιν: «ΜΔΛΔΣΖ 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΣΟΥΗΧΝ Δ ΓΗΑΦΟΡΔ ΠΔΡΗΟΥΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

ΠΑΣΡΔΧΝ», ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ Ν.4412/2016 

7. Σα νλφκαηα ησλ ππαιιήισλ πνπ θιεξψζεθαλ αλαθέξνληαη ζην απφ 11/2/2020 

Πξαθηηθφ θιήξσζεο ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκήο, θαζψο θαη ζην ππ’ αξηζ. πξση. 

161/Α/2020 έγγξαθν ηνπ ΣΔΔ 
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σγκροηεί Δπιηροπή Γιαγωνιζμού γηα ηελ αλάζεζε εθπφλεζεο ηεο  κειέηεο κε 

ηίηιν: «ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΣΟΥΗΧΝ Δ ΓΗΑΦΟΡΔ ΠΔΡΗΟΥΔ 

ΣΟΤ  ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ», ζχκθσλα κε ην άξζξν 221 παξ.9
 
α & γ ηνπ Ν.4412/2016, 

ως κάηωθι: 

 

 Μέλη Σριμελούς Δπιηροπής: 

 

ΣΑΚΣΗΚΑ ΜΔΛΖ 

 
Α/Α Όνομα Δπώνσμο Διδικόηηηα       

1 ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΠΟΤΡΗΝΟ ΠΟΛ. ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΔ  

2 ΒΑΗΛΔΗΟ ΒΑΝΣΑΡΑΚΖ ΠΟΛ. ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΔ   

3 ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΑΛΑΦΑΚΖ Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

(Δκπρόζωπος ΣΔΔ) 

 

ΑΝΑΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ ΜΔΛΖ  

 
Α/Α Όνομα Δπώνσμο Διδικόηηηα       

1 ΑΘΖΝΑ ΑΝΣΕΟΤΛΑΣΟΤ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΔ   

2 ΓΗΟΝΤΗΟ ΡΑΛΛΖ ΖΛ. ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ 

3 ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΔΚΔΛΟ Πνιηηηθφο Μεραληθφο  

 (Δκπρόζωπος ΣΔΔ) 

 

 

 

       Ο Πρόεδρος                                       Σα ζσμμεηέτονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

ΦΧΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΑ 

ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ 

ΘΔΟΓΧΡΟ ΞΤΛΗΑ 
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