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ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε 6η συνεδρίαση του έτους 2021. 

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στις 12/3/2021 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 12.00μ.μ. 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 διάδοσης του) κατά τις 
προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87). 
 
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής πρέπει να αποστείλουν την πρόθεση και την ψήφο για τη 
συμμετοχή τους την ημέρα της συνεδρίασης από 12.00 έως και 15.00 μμ. με τη διαδικασία 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα email: oikonomikiepitropi@pamth.gov.gr ή και  
proedros.oe@pamth.gov.gr. Μετά το πέρας της ώρας λήξης, στις 15.00 μμ. καμία ψήφος δεν θα ληφθεί 
υπόψη. 
 
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:  

 

 
1. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2021 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 

Δράμας καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Δράμας). 
 

2. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Της Διακήρυξης, Β. Της Περίληψης Διακήρυξης, Γ. Της Προκήρυξης 
και Δ. Της σύστασης της Επιτροπής Διαγωνισμού του υποέργου με ΑΑ1:  «Διευθέτηση χειμάρρου 
Καλλιφύτου (από το τέλος της επικάλυψης του χειμάρρου μέχρι την σωληνωτή διάβαση)»    
προϋπολογισμού 4.220.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.  

3. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Του σχεδίου της Διακήρυξης, Β. Του σχεδίου Περίληψης Διακήρυξης, 
Γ. Του σχεδίου Προκήρυξης και Δ. Της σύστασης της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: 
«Συντήρηση και αποκατάσταση τμημάτων των χειμάρρων Λευκογείων - Χρυσοκέφαλου του Δ. 
Νευροκοπίου του Ν. Δράμας», προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

4. Εισήγηση για την έγκριση του 2
ου

 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωσης 
αναδόχου του έργου: «Συντήρηση - Ασφαλτόστρωση της Ε.Ο. 57 από διασταύρωση προς  
Βώλακα έως Κ. Νευροκόπι» με προϋπολογισμό 1.000.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
 



5. Εισήγηση για την έγκριση του 1
ου

 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξης 
προσωρινού αναδόχου του έργου: «Κατασκευή αντιπλημμυρικής τάφρου στο αγρόκτημα 
Βώλακα», προϋπολογισμού μελέτης 80.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

6. Εισήγηση για την έγκριση του 2
ου

 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωσης 
αναδόχου του έργου: «Συντήρηση – ασφαλτόστρωση δρόμου από χείμαρρο Δοξάτου έως 
Κεφαλάρι κατά τμήματα» με προϋπολογισμό 300.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.  

       (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Θ. Σιδηρόπουλος (Π.Ε. Δράμας).   
    
7. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών υποχρεώσεων του έτους 2021 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 

Καβάλας καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
       (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας). 

 
8. Εισήγηση για την έγκριση της διακήρυξης και προκήρυξης διαγωνισμού για την δημοπράτηση 

μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του έργου: 
«Συντήρηση οδικού δικτύου νήσου Θάσου Νομού Καβάλας - Αποκατάσταση Ασφάλειας & 
Βατότητας» προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Θ. Καραβάς (Π.Ε. Καβάλας). 
 

9. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2021 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 
Ξάνθης καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης). 
 

10. Εισήγηση για την έγκριση του 1
ου

 Πρακτικού της Επιτροπής  Διαγωνισμού του έργου: «Έκτακτες 
αποκαταστάσεις σε διατηρητέα κτίρια ιδιοκτησίας Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Ξάνθης», προϋπολογισμού 
24.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χρ. Λάμπρου (Π.Ε. Ξάνθης). 
 

11. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2021 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου 
καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού και έγκριση ανάκλησης αποφάσεων 
ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2021 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου). 
 

12. Εισήγηση για την έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής της  προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για 
τις Υπηρεσίες περιοχών Αλεξανδρούπολη – Φέρες – Κήποι Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, λόγω 
χρονικής παράτασης σύμβασης. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Μ. Φραγκιαδουλάκη (Π.Ε. Έβρου). 
 

13. Εισήγηση για την έγκριση 4
ου

 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Δημόσιας Ανοιχτής 
Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του υποέργου: «Συντήρηση 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων οδικού φωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών οδικού 
δικτύου Π.Ε Έβρου έτους 2019» του έργου: «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Π.Α.Μ.Θ. 
(συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)" με ΚΑΕ 2014ΕΠ53100006 της ΣΑΕΠ 531), 
προϋπολογισμού 240.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. 

14. Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης με το σύστημα υποβολής προσφορών «επί 
μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες εργασιών με έλεγχο ομαλότητας των προσφερόμενων 
επί μέρους ποσοστών», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016, 
καθώς και ορισμό επιτροπής του διαγωνισμού του έργου: «Ενίσχυση αντιπλημμυρικής 
προστασίας κάμπου Θυμαριάς Τυχερού Φυλαχτού», προϋπολογισμού δαπάνης 3.103.000,00 
ευρώ με Φ.Π.Α. 

15. Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης με τη προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού 
διαγωνισμού κατά το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής, χαμηλότερη τιμή καθώς και ορισμό 
των Επιτροπών του Συνοπτικού Διαγωνισμού: α) διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης 
προσφορών, β) ενστάσεων και προσφυγών και γ)παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης 
της Προμήθειας «Πινακίδων σημάνσεως οδών» για τις ανάγκες της Π.Ε. Έβρου, ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ με Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενο από τις πιστώσεις της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. σε βάρος του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Α.Μ.Θ.» με 
ΚΑΕ 2013ΕΠ03100002 της ΣΑΕΠ 031. 

16. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της με αριθμό 637/2020 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 



17. Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης (άνω των ορίων) για την προσφυγή στη 
διαδικασία του ανοικτού  διαγωνισμού κατά το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης 
την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – 
τιμής, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της υπηρεσίας: «Μελέτη Κατασκευής Γέφυρας Μικρού 
Δερείου» χρηματοδοτούμενο από το ΠΔΕ, ΣΑΜΠ 931,  ΚΑΕ 2019ΜΠ93100000, με προεκτιμώμενη 
αμοιβή 362.683,23 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και συγκρότηση της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Χρ. Μαυράκη (Π.Ε. Έβρου). 
 

18. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της με αριθμό 13/2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Ι. Σιμσερίδης (Π.Ε. Έβρου). 
 

19. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού 2 της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, του 
Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφοράς βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, 
αναλωσίμων εκτυπωτών/ φωτοτυπικών / πολυμηχανημάτων /φαξ και ειδών γραφικής ύλης για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ξάνθης – Π.Α.Μ.Θ., για εικοσιτέσσερις μήνες, προϋπολογισμού 
έως του ποσού των 70.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%», σύμφωνα με την 04/2020 
Διακήρυξη (ΑΔΑ: 6Υ997ΛΒ-ΣΧΛ).  
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης). 
 

20. Εισήγηση για την γνωμοδότηση για την άσκηση ή μη, του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της με 
αριθμό Α118/2020 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης που 
αφορά την επιβολή προστίμου για υποβάθμιση περιβάλλοντος. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ελ. Αναγνώστου (Π.Ε. Έβρου). 
 

21. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της με αριθμό 51/04.02.2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ροδόπης). 
 

22. Εισήγηση για την έγκριση υποβολής προτάσεων για την χρηματοδότηση έργων από το 
πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων». 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Αν. Παράσχου (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

23. Εισήγηση για την έγκριση των Πρακτικών 1 και 2 του Ανοικτού, μειοδοτικού (πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής), ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων (παρ γ. 
αρθρ. 5 Ν.4412/16) για το έργο: «Εργασίες θανάτωσης ζώων, καταστροφής προϊόντων και 
εφαρμογής λοιπών μέτρων για την αντιμετώπιση των εξωτικών νοσημάτων και 
ζωοανθρωπονόσων» στην Περιφέρεια ΑΜΘ, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 500.000,00 
ευρώ με Φ.Π.Α.  
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Ν. Φωτεινιάς (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

24. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2020-
2021 της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Π. Δελίδης (Π.Ε. Ροδόπης). 
         

25. Εισήγηση για την έγκριση Αποδοχής δωρεάς σε εφαρμογή του Μνημονίου Συνεργασίας που έχει 
συνυπογράψει η ΠΑΜΘ και το σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ». 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Αν. Κολάτσος (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

26. Εισήγηση για την έγκριση του 3
ου

 Πρακτικού σχετικά με την αποσφράγιση και αξιολόγηση 
δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινών μειοδοτών στον διαγωνισμό για την παροχή 
υπηρεσίας με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων για εργασίες καθαρισμού σε ποταμούς και ρέματα 
αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης ετών 2020, 2021& 2022»,προϋπολογισμού 599.912,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 

27. Εισήγηση για την έγκριση των όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας, και τον ορισμό των μελών της 
Επιτροπής Διαγωνισμού για το διαγωνισμό του Υποέργου: «Συντήρηση οδού Έβρενος - Κίζαρι», 
του Έργου@ «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Συνέχιση του έργου 
2012ΕΠ03100000)», με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006 προϋπολογισμού 35.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Κ. Δερνεκτσής (Π.Ε. Ροδόπης). 
 



28. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του οικονομικού έτους 2021, των Διευθύνσεων της 
Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης και των Διευθύνσεων της ΠΕ Ροδόπης, καθώς και έγκριση 
διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 

      (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ροδόπης). 
 
29. Εισήγηση για την έγκριση των όρων της επικαιροποίησης της Σύμβασης Διαβαθμικής 

Συνεργασίας, μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και του Δήμου 
Παρανεστίου, για την υλοποίηση της πράξης «Τοπικό  Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Παρανεστίου» 
(πρώην «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Δήμου Παρανεστίου»). 

       (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Δράμας). 
 
30. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού 1 της επιτροπής προσφορών με το οποίο αξιολογήθηκαν 

τα δικαιολογητικά συμμετοχής και βαθμολογήθηκαν οι τεχνικές προσφορές που υποβλήθηκαν στα 
δύο(2) τμήματα της ΔΑΟΠ-1/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν. 
4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ, Για Το Έργο : «ΕΚΠΟΝΗΣΗ 
ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΕ ΔΥΟ(2) ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ 
ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 
147). 

31. Εισήγηση για α) την έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για την υλοποίηση του έργου «Ταυτοποίηση 
ποικιλιών αμπέλου της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» με συνολικό προϋπολογισμό 
86.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, που έχει ενταχθεί στο ετήσιο πρόγραμμα 
δράσης της ΠΑΜΘ έτους 2021 β) την εξουσιοδότηση  του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης για την υπογραφή της, καθώς και κάθε άλλου σχετικού αναγκαίου εγγράφου γ) τον 
ορισμό μελών που θα συμμετέχουν στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης και τον ορισμό 
επιστημονικού υπευθύνου εκ μέρους της ΠΑΜΘ. 

       (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο  Αν. Κολάτσος (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

32. Εισήγηση για τη ματαίωση της Ανοικτής Διαδικασίας για την σύνταξη ηλεκτρονικής δημόσιας 
σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών του έργου «Διαχειριστικό Σχέδιο Υδάτων Λίμνης 
Βιστωνίδας και Οριοθέτηση-Καθορισμός Αιγιαλού-Παραλίας», προϋπολογισμού 649.966,21 € 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). 

       (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Αν. Παράσχου (Π.Α.Μ.Θ.). 
 
33. Εισήγηση για την έγκριση των όρων πρόσκλησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης Γενικής 

υπηρεσίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγουμένη δημοσίευση του άρθρου 32α & 32, παρ. 2γ 
του ν.4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης και συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής της 
διαδικασίας για το υποέργο (παροχή υπηρεσίας): «Άμεση αποκατάσταση ζημιών λόγω των 
πρόσφατων πλημμυρών, στα αναχώματα του Λίσσου ποταμού ( περιοχές Αρριανών, Λοφαρίου, 
Βέννας και Μαυροματίου)», προϋπολογισμού 193.836,80  €.    

       (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Κ. Δερνεκτσής (Π.Ε. Ροδόπης). 
 
34. Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων του Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και        

Περιφερειακών Συμβούλων της Π.Α.Μ.Θ.      
 

 
 

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας.  
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  

1. Γραφείο Περιφερειάρχη ΑΜΘ                                                 

2. Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΑΜΘ  

3. Γραφείο Τύπου & Δημ. Σχέσεων        

4. Τσαλικίδη Νικόλαο 

5. Βενετίδη Κωνσταντίνο                                             

6. Ναλμπάντη Κωντσαντίνο 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 



7. Κουρτίδη Κωνσταντίνο 

8. Παπαεμμανουήλ Γρηγόριο 

9. Γάκη Χρήστο 

10. Εξακουστό Κωνσταντίνο 

11. Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά 

12. Αργυρίου Νικόλαο 

13. Ζαμπουνίδη Ιωάννη 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 

 

 

 

 

  

 


