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Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Του  Πρακτικού αριθ. 23/2021  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 590/2021 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού 9 της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, του με 
αριθμό 01/2018 (ΑΔΑ: ΨΟΤΒ71Β-ΛΧ2) Δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
καθαριότητα των χώρων των κτιρίων της Π.Ε. Ξάνθης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμό 
13/2019 (ΑΔΑ: Ω1Ν77ΛΒ-ΔΨΝ) σύμβασης (η οποία παρατάθηκε σύμφωνα με την με αριθμό 109/2021 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα Υπηρεσιών της 
Π.Ε. Ξάνθης». 
 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 17 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., έγινε δια 
περιφοράς σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α΄/2020) Άρθρο 
10 (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-
19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 
3852/2010 (Α΄87), η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/13-9-2021 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου 
αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 
3852/2010. Παρόντες ήταν: οι κ.κ.:1) Πέτροβιτς Δημήτριος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) 
Πολίτης Αλέξιος Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) Ευφραιμίδης Νικόλαος 
Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, 4) Παπαδόπουλος Γεώργιος Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, 5) 
Δελησταμάτης Βασίλειος μέλος, 6) Μουλταζά Ταρκάν μέλος, 7) Εξακουστός Κωνσταντίνος 
αναπληρωματικό μέλος, 8) Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά αναπληρωματικό μέλος, 9) Ταπατζάς 
Εμμανουήλ μέλος, 10) Χατζηπέμου Χρήστος μέλος και 11) Γρανάς Αρχέλαος μέλος. 
    Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 590: Εισηγούμενη το ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού της Π. 
Ε. Ξάνθης με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 227908/4418/24.08.2021 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της 
επιτροπής τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τ. Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/ τ. Α’/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & 
Θράκης». 
3. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ  85/Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/Εκ», άρθρο 5 το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 
176 του Ν. 3852/2010 «περί αρμοδιοτήτων Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών». 
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/20162016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών και συγκεκριμένα του άρθρου 132 – Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, 
καθώς και του άρθρου 221 – Όργανα διενέργειας διαδικασιών. 
5. Το υπ΄αρίθμ. οικ.103836/4751/28-04-2021 έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ 
Ξάνθης με θέμα: «Απολύμανση της αίθουσας στην οποία διενεργούνται θεωρητικές εξετάσεις υποψηφίων 
οδηγών» 
6. Το ΦΕΚ 1682Β/24-04-2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 
περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας». 
7. Την με αριθμ. 152005/3036/14-06-2021 πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς  
8. Την με αριθμ. 155735/3122/16.06.2021 οικονομική προσφορά του αναδόχου της σύμβασης 13/2019. 
9. Την με αριθμό 109/2021 (ΑΔΑ: 9Γ49ΛΒ-93Δ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά την 
παράταση της 13/2019 σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα υπηρεσιών της ΠΕ 
Ξάνθης», με ημερομηνία λήξης τις 31/03/2021. 

ΑΔΑ: ΩΗΛΛ7ΛΒ-ΚΛΚ



 2 

10. Την με αριθμό 01/2018 Διακήρυξη (ΑΔΑ: ΨΟΤΒ71Β-ΛΧ2), με τίτλο «Δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός 
μειοδοτικός διαγωνισμός για την καθαριότητα των χώρων των κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας 
Ξάνθης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.»,  άρθρο 25 / Διάρκεια – Επέκταση – Διακοπή σύμβασης.  
11. Την με αριθμό πρωτ.: 162167/3250/30-07-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, ποσού 3.869,00€, 
Ειδ. Φορ. και ΚΑΕ 2072.0875.0001, για τροποποίηση της σύμβασης  13/2019 (ΑΔΑ: Ω1Ν77ΛΒ-ΔΨΝ) για 
την καθαριότητα των χώρων των υπηρεσιών της ΠΕ Ξάνθης, για την επιπλέον καθαριότητα της αίθουσας 
στην οποία διενεργούνται οι θεωρητικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της ΠΕ Ξάνθης. 
 
Συγκεκριμένα το Πρακτικό 9 αναφέρει τα εξής: «Στην Ξάνθη την 18-08-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 
συνεδρίασε δημόσια η Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού που συγκροτήθηκε 
με την αριθμ. 315/2018 (ΑΔΑ: ΩΛΘΨ7ΛΒ-0ΧΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
ΑΜΘ.  
Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος οι παρακάτω: 
1. Κοντογιαννίδης Ρωμανός, υπάλληλος της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών του κλάδου ΠΕ 
Διοικητικού – Οικονομικού. 
2. Παπαδοπούλου Αθηνά, υπάλληλος της Δ/νσης Δνσης Τεχνικών ‘Έργων, του κλάδου ΔΕ τεχνικών. 
3. Εποιμενίδης Σταμάτης, υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος, του κλάδου ΔΕ τεχνικών. 
Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής εκτέλεσε η Δουμπά Παρασκευή, προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών 
της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π. Ε. Ξάνθης. 
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη σύνθεση και η απαρτία της, η Επιτροπή αξιολόγησης, προχώρησε στη 
συνεδρίαση με θέμα την τροποποίηση της ισχύουσας με αριθμό 13/2019 (ΑΔΑ: Ω1Ν77ΛΒ-ΔΨΝ) 
σύμβασης, με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα υπηρεσιών της ΠΕ Ξάνθης», η οποία 
παρατάθηκε σύμφωνα με την 109/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έως 31/12/2021. 
H Επιτροπή αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών και συγκεκριμένα του άρθρου 132 – Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, καθώς 
και του άρθρου 221 – Όργανα διενέργειας διαδικασιών. 
2. Το υπ΄αρίθμ. οικ.103836/4751/28-04-2021 έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ 
Ξάνθης με θέμα: «Απολύμανση της αίθουσας στην οποία διενεργούνται θεωρητικές εξετάσεις υποψηφίων 
οδηγών» 
3. Το ΦΕΚ 1682Β/24-04-2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 
περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας». 
4. Την με αριθμ. 152005/3036/14-06-2021 πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς  
5. Την με αριθμ. 155735/3122/16.06.2021 οικονομική προσφορά του αναδόχου της σύμβασης 13/2019. 
6. Την με αριθμό 109/2021 (ΑΔΑ: 9Γ49ΛΒ-93Δ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά την 
παράταση της 13/2019 σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα υπηρεσιών της ΠΕ 
Ξάνθης», με ημερομηνία λήξης τις 31/03/2021. 
7. Την με αριθμό 01/2018 Διακήρυξη (ΑΔΑ: ΨΟΤΒ71Β-ΛΧ2), με τίτλο «Δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός 
μειοδοτικός διαγωνισμός για την καθαριότητα των χώρων των κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας 
Ξάνθης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.»,  άρθρο 25 / Διάρκεια – Επέκταση – Διακοπή σύμβασης.  
8. Την με αριθμό πρωτ.: 162167/3250/30-07-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, ποσού 3.869,00 €, 
Ειδ. Φορ. και ΚΑΕ 2072.0875.0001, για τροποποίηση της σύμβασης  13/2019 (ΑΔΑ: Ω1Ν77ΛΒ-ΔΨΝ) για 
την καθαριότητα των χώρων των υπηρεσιών της ΠΕ Ξάνθης, για την επιπλέον καθαριότητα της αίθουσας 
στην οποία διενεργούνται οι θεωρητικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της ΠΕ Ξάνθης. 
Έχοντας εξετάσει τα παραπάνω και σύμφωνα με το οικ.103836/4751/28-04-2021 αίτημα της Δ.νσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Ξάνθης για καθημερινή απολύμανση της αίθουσας στην οποία 
διενεργούνται θεωρητικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών καθημερινά από τις 8:00 π.μ έως τις 14:00 μ.μ. 
(έπειτα από κάθε εξέταση) κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του του κορονοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας 
ΦΕΚ 1682Β/24-04-2021 όπως ισχύει και σήμερα» η Επιτροπή  

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
Για την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 13/2019 (ΑΔΑ: Ω1Ν77ΛΒ-ΔΨΝ) σύμβασης, με τίτλο «Παροχή 
υπηρεσιών για την καθαριότητα υπηρεσιών της ΠΕ Ξάνθης», η οποία παρατάθηκε με την 109/2021 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜ-Θ έως 31/12/2021 με την ανάδοχη εταιρεία ¨Αφοι 
Κατσαρίδη & Σια ΟΕ», για επιπλέον 3 ώρες καθημερινά για την απολύμανση συνολικά 50τμ. (μετά από 
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κάθε εξέταση) του 1ου ορόφου που στεγάζει την αίθουσα των εξετάσεων της Δ/νσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της ΠΕ Ξάνθης. 
Το μηνιαίο κόστος, σύμφωνα με την αριθμ. 155735/3122/16.06.2021 οικονομική προσφορά του αναδόχου 
της σύμβασης 13/2019 (σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 1 του Ν. 3863/010 όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 22 του Ν. 4144/2013) είναι 644,80€.  
Η αναλογούσα δαπάνη θα βαρύνει τον Ειδ. Φορέα και ΚΑΕ 2072.0875.0001 του προϋπολογισμού της ΠΕ 
Ξάνθης – ΠΑΜΘ.  
Η Επιτροπή διαβιβάζει το παρόν Πρακτικό 9 στην Οικονομική Επιτροπή της ΠΑΜΘ προκειμένου να 
αποφασίσει». 
    Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
Την έγκριση του Πρακτικού 9 της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, του 01/2018 Δημόσιου ανοικτού 
ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την καθαριότητα των χώρων των κτιρίων της Περιφερειακής 
Ενότητας Ξάνθης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.», που αφορά στην τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 13/2019 (ΑΔΑ: 
Ω1Ν77ΛΒ-ΔΨΝ) σύμβασης, με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα υπηρεσιών της ΠΕ 
Ξάνθης» και με ημερομηνία λήξης τις 31/12/2021. 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχοντας εξετάσει τα από 1 έως 8 παραπάνω σχετικά και σύμφωνα με το 
οικ.103836/4751/28-04-2021 αίτημα της Δ.νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Ξάνθης για καθημερινή 
απολύμανση της αίθουσας στην οποία διενεργούνται θεωρητικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών 
καθημερινά από τις 8:00 π.μ έως τις 14:00 μ.μ. (έπειτα από κάθε εξέταση) κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων 
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του του 
κορονοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας ΦΕΚ 1682Β/24-04-2021 όπως ισχύει και σήμερα»  

 
Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ ΗΣΕ   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α: 

Για την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 13/2019 (ΑΔΑ: Ω1Ν77ΛΒ-ΔΨΝ) σύμβασης, με τίτλο «Παροχή 
υπηρεσιών για την καθαριότητα υπηρεσιών της ΠΕ Ξάνθης», η οποία παρατάθηκε με την 109/2021 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜ-Θ έως 31/12/2021 με την ανάδοχη εταιρεία ¨Αφοι 
Κατσαρίδη & Σια ΟΕ», για επιπλέον 3 ώρες καθημερινά για την απολύμανση συνολικά 50τμ. (μετά από 
κάθε εξέταση) του 1ου ορόφου που στεγάζει την αίθουσα των εξετάσεων της Δ/νσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της ΠΕ Ξάνθης. 
Το μηνιαίο κόστος, σύμφωνα με την αριθμ. 155735/3122/16.06.2021 οικονομική προσφορά του αναδόχου 
της σύμβασης 13/2019 (σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 1 του Ν. 3863/010 όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 22 του Ν. 4144/2013) είναι 644,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
Η μηνιαία επιβάρυνση (κόστος 3 ωρών ημερησίως, από Δευτέρα έως Παρασκευή) θα ισχύει όσο 
διενεργούνται οι θεωρητικές εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της Π. Ε. Ξάνθης και έως την λήξη της σύμβασης 13/2019 δηλ. 31/12/2021 και του 
αντίστοιχου συμφωνητικού της παράτασης (ΑΔΑ:ΨΔΕΜ7ΛΒ-Χ8Ω) και θα αναστέλλεται όταν οι 
εξετάσεις δεν πραγματοποιούνται.  
Η αναλογούσα δαπάνη θα βαρύνει τον Ειδ. Φορέα και ΚΑΕ 2072.0875.0001 του προϋπολογισμού της ΠΕ 
Ξάνθης – ΠΑΜΘ.  
 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΟΜ ΟΦΩ Ν Α 
 

Εγκρίνει το Πρακτικό 9 της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, του 01/2018 Δημόσιου ανοικτού 
ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την καθαριότητα των χώρων των κτιρίων της Περιφερειακής 
Ενότητας Ξάνθης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.», που αφορά στην τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 13/2019 (ΑΔΑ: 
Ω1Ν77ΛΒ-ΔΨΝ) σύμβασης, με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα υπηρεσιών της ΠΕ 
Ξάνθης» και με ημερομηνία λήξης τις 31/12/2021. 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχοντας εξετάσει τα από 1 έως 8 παραπάνω σχετικά και σύμφωνα με το 
οικ.103836/4751/28-04-2021 αίτημα της Δ.νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Ξάνθης για καθημερινή 
απολύμανση της αίθουσας στην οποία διενεργούνται θεωρητικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών 
καθημερινά από τις 8:00 π.μ έως τις 14:00 μ.μ. (έπειτα από κάθε εξέταση) κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων 
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του του 
κορονοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας ΦΕΚ 1682Β/24-04-2021 όπως ισχύει και σήμερα»  
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Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ ΗΣΕ   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α: 
Για την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 13/2019 (ΑΔΑ: Ω1Ν77ΛΒ-ΔΨΝ) σύμβασης, με τίτλο «Παροχή 
υπηρεσιών για την καθαριότητα υπηρεσιών της ΠΕ Ξάνθης», η οποία παρατάθηκε με την 109/2021 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜ-Θ έως 31/12/2021 με την ανάδοχη εταιρεία ¨Αφοι 
Κατσαρίδη & Σια ΟΕ», για επιπλέον 3 ώρες καθημερινά για την απολύμανση συνολικά 50τμ. (μετά από 
κάθε εξέταση) του 1ου ορόφου που στεγάζει την αίθουσα των εξετάσεων της Δ/νσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της ΠΕ Ξάνθης. 
Το μηνιαίο κόστος, σύμφωνα με την αριθμ. 155735/3122/16.06.2021 οικονομική προσφορά του αναδόχου 
της σύμβασης 13/2019 (σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 1 του Ν. 3863/010 όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 22 του Ν. 4144/2013) είναι 644,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
Η μηνιαία επιβάρυνση (κόστος 3 ωρών ημερησίως, από Δευτέρα έως Παρασκευή) θα ισχύει όσο 
διενεργούνται οι θεωρητικές εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών 
της Π. Ε. Ξάνθης και έως την λήξη της σύμβασης 13/2019 δηλ. 31/12/2021 και του αντίστοιχου 
συμφωνητικού της παράτασης (ΑΔΑ:ΨΔΕΜ7ΛΒ-Χ8Ω) και θα αναστέλλεται όταν οι εξετάσεις δεν 
πραγματοποιούνται.  
Η αναλογούσα δαπάνη θα βαρύνει τον Ειδ. Φορέα και ΚΑΕ 2072.0875.0001 του προϋπολογισμού της ΠΕ 
Ξάνθης – ΠΑΜΘ.  
 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  590/2021. 

 
                         
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

                      
 
            ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

                                
                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
               
                ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                   ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
                  ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ                   
                  ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 

                   ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΚΑΖΑΚΟΥ- ΒΡΟΥΖΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 
                   ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
                    ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                    ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
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