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Του  Πρακτικού αριθ. 24/2021  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 662/2021 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης και της αντίστοιχης περίληψης του 
Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Μειοδοτικού (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 
τιμής), διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την ανάθεση Υπηρεσιών Φύλαξης Κτιρίων της Π.Α.Μ.Θ – 
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου,  για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, από την υπογραφή 
της σύμβασης, συνολικού προϋπολογισμού 260.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και έγκριση 
Επιτροπών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Ποιοτικής και Ποσοτικής παραλαβής των 
υπηρεσιών/εκτέλεσης εργασιών φύλαξης. 
 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 11 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα 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/272855/4568/05-10-2021 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 Νταντή Φωτεινή. 
    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. 

 
Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε κατά πλειοψηφία από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το 
άρθρο 168 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η συζήτηση του έβδομου εκτός ημερήσιας 
διάταξης θέματος. Μειοψήφησε το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χρήστος Χατζηπέμου ψηφίζοντας 
κατά αναφέροντας τα εξής :« Ψηφίζω θετικά μόνο στο 4ο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης γιατί είναι το 
μόνο πραγματικά που έχει επείγοντα χαρακτήρα αρχικά και χρίζει θετικής ψήφου στη συνέχεια». 
 
 
Απόφαση 662: Εισηγούμενη το έβδομο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού 
της Π.Ε. Έβρου με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ. 5368 07.10.2021 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών της 
επιτροπής τα εξής: 
 
i. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
ii. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - 
Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
iii. Του Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης» όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του. 
iv. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»  
v. Tου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών», 
όπως τροποποιείται και ισχύει  με τον Ν.4782/21 (ΦΕΚ 36/Α/2021), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
vi.  Το Ν.3548/07 (ΦΕΚ. 68Α'/20.3.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στο Νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 
vii. Την αριθ. αριθ. 111/2021 (ΑΔΑ: ΩΖΜΟ7ΛΒ-ΡΗΧ) απόφαση Οικονομικής επιτροπής ορισμού των 
γνωμοδοτικών επιτροπών διαγωνισμών της Π.Ε. Έβρου 
viii. Η με Α.Π. 2551/19-05-2021 (ΑΔΑ:Ω0ΠΦ7ΛΒ-ΖΧΞ , ΑΔΑΜ: 21REQ008649938) πολυετή απόφαση 
ανάληψη  υποχρέωσης ποσού σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 
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και Κ.Α.Ε. 4072.0879.0001 για την δέσμευση πίστωσης για τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για τη 
φύλαξη του κεντρικού κτιρίου των υπηρεσιών της ΠΕ Έβρου, η οποία καταχωρήθηκε στο βιβλίο 
δεσμεύσεων της υπηρεσίας μας με α/α 5 
ix. Η με Α.Π. 4160/6-8-2021 (ΑΔΑ:ΨΛΧ87ΛΒ-ΞΝΒ, ΑΔΑΜ: 21REQ009043424) πολυετή απόφαση 
ανάληψη  υποχρέωσης ποσού σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 
και Κ.Α.Ε. 4071.9829.0001 για την δέσμευση πίστωσης για τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για τη 
φύλαξη του χώρου και των κτιρίων του Παλαιού Νοσοκομείου της Π.Α.Μ.Θ-ΠΕ Έβρου, η οποία 
καταχωρήθηκε στο βιβλίο δεσμεύσεων της υπηρεσίας μας με α/α 1 
x. Το Πρακτικό διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Αξιολόγησης παραλαβής ποιοτικής και ποσοτικής παροχής υπηρεσιών/εκτέλεσης εργασιών φύλαξης του 
Κεντρικού Κτιρίου της ΠΕ Έβρου, επί της οδού Καραολή & Δημητρίου 40 στην Αλεξανδρούπολη και του 
Νομαρχείου, επί της οδού Βασ. Αλεξάνδρου 26, στην Αλεξανδρούπολη 
xi. Το αριθ. Πρωτ. 250595/1943 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Έβρου, κου Δημητρίου Πέτροβιτς το 
οποίο πρωτοκολλήθηκε στην Υπηρεσία μας 30-09-2021 με αριθ. Πρωτ. 268459/5193, με το οποίο 
καθορίζονται τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Αξιολόγησης ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής παροχής υπηρεσιών/εκτέλεσης εργασιών φύλαξης του χώρου και των κτιρίων του Παλαιού 
Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, επί της οδού Δήμητρας 19. 
xii. την ανάγκη ανάθεσης υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της Π.Α.Μ.Θ – Περιφερειακής Ενότητας για 
χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης 
 
Σας αποστέλλουμε σχέδιο διακήρυξης και περίληψης διενέργειας Ηλεκτρονικού,  Ανοικτού, Μειοδοτικού 
(πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής), διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για 
την ανάθεση  Υπηρεσιών Φύλαξης Κτιρίων της Π.Α.Μ.Θ – Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, για χρονικό 
διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικού προϋπολογισμού 
260.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, καθώς επίσης α) το Πρακτικό διενέργειας κλήρωσης 
για την συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Αξιολόγησης ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής  
παροχής υπηρεσιών/εκτέλεσης εργασιών φύλαξης του Κεντρικού Κτιρίου της ΠΕ Έβρου, επί της οδού 
Καραολή & Δημητρίου 40 στην Αλεξανδρούπολη και του Νομαρχείου επί της οδού Βασ. Αλεξάνδρου 26, 
στην Αλεξανδρούπολη, και β) το αριθ. Πρωτ. 250595/1943 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Έβρου, κου 
Δημητρίου Πέτροβιτς με το οποίο καθορίζονται τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Αξιολόγησης 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών/εκτέλεσης εργασιών φύλαξης του χώρου και των 
κτιρίων του Παλαιού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, επί της οδού Δήμητρας 19 και  
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία 
 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 
Την έγκριση των όρων της διακήρυξης και της περίληψης Ηλεκτρονικού,  Ανοικτού, Μειοδοτικού (πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής), διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την 
ανάθεση Υπηρεσιών Φύλαξης Κτιρίων της Π.Α.Μ.Θ – Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, για χρονικό 
διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικού προϋπολογισμού 
260.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% καθώς επίσης την έγκριση των Επιτροπών 
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης ποιοτικής και ποσοτικής παροχής υπηρεσιών/εκτέλεσης εργασιών 
φύλαξης α) του Κεντρικού Κτιρίου της ΠΕ Έβρου και Νομαρχείου και β) του χώρου και των κτιρίων του 
Παλαιού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, ως κάτωθι: 
α) Επιτροπή Παρακολούθησης και Αξιολόγησης ποιοτικής-ποσοτικής παραλαβής παροχής 
υπηρεσιών/εκτέλεσης εργασιών, φύλαξης του κεντρικού κτιρίου της ΠΕ Έβρου, επί της οδού Καραολή & 
Δημητρίου 40, στην Αλεξανδρούπολη και του Νομαρχείου, επί της οδού Βασιλέως Αλεξάνδρου 26 στην 
Αλεξανδρούπολη, ως εξής: 
 
   Τακτικά Μέλη: 
   1. Κεσουδάκη Βασιλική ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 
   2. Κουρτίδου Σταυρούλα ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 
   3. Παπαδοπούλου Σοφία ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων 
 
   Αναπληρωματικά Μέλη: 
   1. Φρατζάκη Αναστασία ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων   
   2. Γκρασνέλης Χρήστος ΥΕ Εργατών/Επιμελητών 
   3. Χατζόπουλος Πρόδρομος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 
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β) Επιτροπή για την Παρακολούθησης και Αξιολόγησης ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής παροχής 
υπηρεσιών /εκτέλεσης εργασιών φύλαξης του χώρου και των κτιρίων του Παλαιού Νοσοκομείου, επί της 
οδού Δήμητρας 19, ως εξής: 
 
Τακτικά μέλη Επιτροπής 
1. Σισμάνης Χρήστος, Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Έβρου,  
ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Ειδικότητας Επόπτης Δημόσιας Υγείας 
2. Μυλωνάς Θεόδωρος, Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Έβρου,  
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού 
3. Τσερκεζοπούλου Σμαρούλα, Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Έβρου, 
ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Ειδικότητας Επόπτης Δημόσιας Υγείας 
 
Αναπληρωματικά μέλη Επιτροπής 
1.    Μπιζεργιαννίδου Αναστασία, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Έβρου, ΔΕ Τεχνικών 
2.    Τριανταφυλλοπούλου Αλεξία, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Έβρου, ΠΕ Μηχανικών 
3.    Αυγητίδης Ανδρέας, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Έβρου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ΙΔΑΧ 
 
Τα αναπληρωματικά μέλη, κατά σειρά, θα αναπληρώνουν οποιαδήποτε από τα τακτικά μέλη απουσιάζουν 
ή κωλύονται. 
 
Η θητεία  της  επιτροπής θα είναι για όλη τη διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί με την 
ολοκλήρωση του διαγωνισμού, δηλαδή για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων  (24)μηνών, με δυνατότητα 
παράτασης. 
 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.  Η 
δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει των προϋπολογισμό των οικονομικών ετών 2021,2022 και 2023 
Α) τον Κ.Α.Ε.: 4071.9829.0001 (Κωδικός Δράσης 201002009  με το ποσό των 200.000,00 € και 
Β) τον Κ.Α.Ε.: 4072.0879.0001 με το ποσό των 60.000,00 €. 
στους οποίους έγινε η δέσμευση πίστωσης για τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας. 
 
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: 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης και της περίληψης Ηλεκτρονικού,  Ανοικτού, Μειοδοτικού (πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής), διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την 
ανάθεση Υπηρεσιών Φύλαξης Κτιρίων της Π.Α.Μ.Θ – Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, για χρονικό 
διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικού προϋπολογισμού 
260.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% καθώς επίσης την έγκριση των Επιτροπών 
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης ποιοτικής και ποσοτικής παροχής υπηρεσιών/εκτέλεσης εργασιών 
φύλαξης α) του Κεντρικού Κτιρίου της ΠΕ Έβρου και Νομαρχείου και β) του χώρου και των κτιρίων του 
Παλαιού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, ως κάτωθι: 
α) Επιτροπή Παρακολούθησης και Αξιολόγησης ποιοτικής-ποσοτικής παραλαβής παροχής 
υπηρεσιών/εκτέλεσης εργασιών, φύλαξης του κεντρικού κτιρίου της ΠΕ Έβρου, επί της οδού Καραολή & 
Δημητρίου 40, στην Αλεξανδρούπολη και του Νομαρχείου, επί της οδού Βασιλέως Αλεξάνδρου 26 στην 
Αλεξανδρούπολη, ως εξής: 
 
   Τακτικά Μέλη: 
   1. Κεσουδάκη Βασιλική ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 
   2. Κουρτίδου Σταυρούλα ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 
   3. Παπαδοπούλου Σοφία ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων 
 
   Αναπληρωματικά Μέλη: 
   1. Φρατζάκη Αναστασία ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων   
   2. Γκρασνέλης Χρήστος ΥΕ Εργατών/Επιμελητών 
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   3. Χατζόπουλος Πρόδρομος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 
 
 
β) Επιτροπή για την Παρακολούθησης και Αξιολόγησης ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής παροχής 
υπηρεσιών /εκτέλεσης εργασιών φύλαξης του χώρου και των κτιρίων του Παλαιού Νοσοκομείου, επί της 
οδού Δήμητρας 19, ως εξής: 
 
Τακτικά μέλη Επιτροπής 
1. Σισμάνης Χρήστος, Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Έβρου,  
ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Ειδικότητας Επόπτης Δημόσιας Υγείας 
2. Μυλωνάς Θεόδωρος, Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Έβρου,  
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού 
3. Τσερκεζοπούλου Σμαρούλα, Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Έβρου, 
ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Ειδικότητας Επόπτης Δημόσιας Υγείας 
 
Αναπληρωματικά μέλη Επιτροπής 
1.    Μπιζεργιαννίδου Αναστασία, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Έβρου, ΔΕ Τεχνικών 
2.    Τριανταφυλλοπούλου Αλεξία, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Έβρου, ΠΕ Μηχανικών 
3.    Αυγητίδης Ανδρέας, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Έβρου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ΙΔΑΧ 
 
Τα αναπληρωματικά μέλη, κατά σειρά, θα αναπληρώνουν οποιαδήποτε από τα τακτικά μέλη απουσιάζουν 
ή κωλύονται. 
 
Η θητεία  της  επιτροπής θα είναι για όλη τη διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί με την 
ολοκλήρωση του διαγωνισμού, δηλαδή για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων  (24)μηνών, με δυνατότητα 
παράτασης. 
 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.  Η 
δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει των προϋπολογισμό των οικονομικών ετών 2021,2022 και 2023 
Α) τον Κ.Α.Ε.: 4071.9829.0001 (Κωδικός Δράσης 201002009  με το ποσό των 200.000,00 € και 
Β) τον Κ.Α.Ε.: 4072.0879.0001 με το ποσό των 60.000,00 €. 
στους οποίους έγινε η δέσμευση πίστωσης για τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας. 
 
Μειοψήφησε το μέλος της οικονομικής επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος ψηφίζοντας κατά. Συγκεκριμένα 
ανέφερε τα εξής: «ΚΑΤΑ: Δεν παρατίθενται στοιχεία αξιολόγησης του επείγοντος».   

 
 
 Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α 662/2021. 

 
                       
                   Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

 
                  
 

                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

                  ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
                ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
                ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

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