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Σηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 22α επηεκβξίνπ 2020, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 11:30, κεηά
απφ γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 33/18-92020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθχθιην ηνπ ΥΠ.ΔΣ. ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (42) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα
παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλχζεο Πιέζζαο – Πξφεδξνο, 2] Φψηηνο Γεκαθφπνπινο – Αληηπξφεδξνο, 3]
Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 4] Αθξηβή Σακνχξε-Βαγελά – ηαθηηθφ κέινο,
5] Ινπιία Γηαλληηζνπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 6] Παλαγηψηεο Μειάο - ηαθηηθφ κέινο, 7]
Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 8] Πέηξνο Χσκάο – ηαθηηθφ κέινο, 9] Φξήζηνο
Κνξδάο - αλαπιεξσκαηηθφ κέινο θαη 10] Θεφδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο.
Ο θ. Ισάλλεο Τζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 617/2020) θαη
απνρψξεζε απφ απηή θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 13νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο
(αξηζκφο απνθάζεσο 629/2020).
Ο θ. Φξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηελ ηειεδηάζθεςε
θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο
620/2020).
Ο θ. Θεφδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηελ ηειεδηάζθεςε
θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 4νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο
621/2020).
Ο θ. Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 5νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 622/2020).
Ο θ. Φψηηνο Γεκαθφπνπινο – Αληηπξφεδξνο, απνρψξεζε απφ ηελ ηειεδηάζθεςε
θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 15νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο
631/2020).
Ο θ. Νηθφιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθφ κέινο, δελ κεηείρε ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ
θαη θιήζεθε.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο, ζέηεη ππ’ φςηλ ησλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην
αξηζ. (14) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Έγθξηζε φξσλ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ (ππνέξγν 1):
«Οινθιεξσκέλε Αζηηθή Αλάπηπμε Ιζηνξηθνχ Κέληξνπ Πάηξαο - Γηαδξνκή 2 (Κάησ Πφιε) θαη
Γηαδξνκή 3 (Γίθηπν πνδειαηφδξνκσλ)» ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ», (ζρεηηθφ ην αξηζ. 12264/14-92020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 12174/11-9-2020 εηζήγεζε ηνπ θ.
Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Υπνδνκήο - Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνχ ΈξγνπΗ/Μ – Τκήκα Κνηλνρξήζησλ Φψξσλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Τνλ θ. Πξφεδξν ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε φξσλ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ (ππνέξγν 1):
«Οινθιεξσκέλε Αζηηθή Αλάπηπμε Ιζηνξηθνχ Κέληξνπ Πάηξαο - Γηαδξνκή 2 (Κάησ Πφιε) θαη
Γηαδξνκή 3 (Γίθηπν πνδειαηφδξνκσλ)» ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ΄΄ - Σαο γλσξίδνπκε φηη απφ ηε
Γηεχζπλζε Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ - Η/Μ - Τκήκα Κνηλνρξήζησλ Φψξσλ ζπληάρηεθε ε αξηζ.
24/2019 ηερληθή κειέηε ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο πξνυπνινγηζκνχ κειέηεο καδί κε ηελ
Αλαζεψξεζε θαη ηνλ Φ.Π.Α. ην πνζφ ησλ 11.824.000,00€. - Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ζπλνιηθή
δαπάλε ηεο πξάμεο κε ηα ππνέξγα δηακνξθψλεηαη σο εμήο: - Α. Κπξίσο έξγν: «Οινθιεξσκέλε
Αζηηθή Αλάπηπμε Ιζηνξηθνχ Κέληξνπ Πάηξαο - Γηαδξνκή 2 (Κάησ Πφιε) θαη Γηαδξνκή 3
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(Γίθηπν πνδειαηφδξνκσλ)» πξνυπνινγηζκνχ κειέηεο καδί κε ηελ Αλαζεψξεζε θαη ηνλ Φ.Π.Α. ην
πνζφ ησλ 11.824.000,00€ - Β. Υπνέξγν 2: Αξραηνινγηθέο Δξγαζίεο θαη έξεπλεο πξνυπνινγηζκνχ
20.000,63€ κε ΦΠΑ - Γ. Υπνέξγν 3: Δξγαζίεο ππνζηαζκψλ ΓΔΗ πξνυπνινγηζκνχ 68.359,38€ κε
ΦΠΑ - Η νξηζηηθή κειέηε ηνπ έξγνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 330/22-04-2019
(ΑΓΑ:ΨΟΞΜΨΞΙ-ΠΥΘ) απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη λνκηκνπνηήζεθε κε ην ππ’
αξηζκ. 100374/26-07-2019 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο
Διιάδαο θαη Ινλίνπ. - Με ηελ αλσηέξσ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ εγθξίζεθε ε
ππνβνιή πξφηαζεο γηα ηελ έληαμε ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Γπηηθή
Διιάδα», άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 2 «Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο – Μεηάβαζε ζε κία νηθνλνκία
θηιηθή ζην πεξηβάιινλ», o νπνίνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο
Αλάπηπμεο (ΔΤΠΑ), κε ηίηιν «Γξάζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ Βηψζηκεο Αζηηθήο
Αλάπηπμεο ησλ πφιεσλ Πάηξαο θαη Αγξηλίνπ» ζην Θεκαηηθφ ζηφρν «Γηαηήξεζε θαη πξνζηαζία
ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνψζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ» θαη ζην είδνο δξάζεο 6.e.1.1-b
«Γξάζεηο Αζηηθήο Αλάπηπμεο ηζηνξηθψλ, εκπνξηθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ θέληξσλ ηεο Πεξηθέξεηαο»,
ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο ηεο αξ. πξση. 3634/28-09-2018 πξφζθιεζεο ηεο
Δηδηθήο Υπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο. - Με ηελ αξ. πξση. 4646/0511-2019 (ΑΓΑ: Ψ2Χ97Λ6-9Φ6) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδνο, εγθξίζεθε ε
έληαμε ηεο πξάμεο «Οινθιεξσκέλε Αζηηθή Αλάπηπμε Ιζηνξηθνχ Κέληξνπ Πάηξαο - Γηαδξνκή 2
(Κάησ Πφιε) θαη Γηαδξνκή 3 (Γίθηπν πνδειαηφδξνκσλ)» κε θσδηθφ ΟΠΣ 5046094, ζηνλ Άμνλα
Πξνηεξαηφηεηαο 2 «Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο – Μεηάβαζε ζε κία νηθνλνκία θηιηθή ζην
πεξηβάιινλ» ηνπ Δ.Π. «Γπηηθή Διιάδα» θαη ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Δπξσπατθφ Τακείν
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΤΠΑ). - Τελ 12-08-2020 έγηλε ε ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπ θαθέινπ
κε ηα απαξαίηεηα έγγξαθα ζηελ Δηδηθή Υπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο «ΓΥΤΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ» 2014-2020, γηα ηελ εμέηαζε ηεο λνκηκφηεηαο ηεο
δηαδηθαζίαο δηαθήξπμεο. - Με ην κε αξ. πξση. 3515/03-09-2020 έγγξαθν ηεο Δηδηθήο Υπεξεζίαο
Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «ΓΥΤΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ» 2014-2020, δηαηππψζεθε
ζεηηθή γλψκε γηα ηελ πξνέγθξηζε Γηαθήξπμεο γηα ην Υπνέξγν «Οινθιεξσκέλε Αζηηθή Αλάπηπμε
Ιζηνξηθνχ Κέληξνπ Πάηξαο - Γηαδξνκή 2 (Κάησ Πφιε) θαη Γηαδξνκή 3 (Γίθηπν
πνδειαηφδξνκσλ)» Α/Α 1 ηεο Πξάμεο κε θσδηθφ ΟΠΣ 5046094, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
11.824.000,00€. - Τν ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ έξγνπ πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΠ 2014-2020 ζε
βάξνο ηνπ Κ.Α. 64-7341.73207 θαηαλέκεηαη σο θάησζη: πνζφ 1.000.000,00€ γηα ην έηνο 2020,
πνζφ 5.000.000.00€ γηα ην έηνο 2021 θαη πνζφ 5.912.360,00€ γηα ην έηνο 2022, βάζεη ηεο αξ.
ΑΑΥ. ΑΑΥ. 1.541 Β (αξ. πξση. 9262/31-07-2020) απφθαζεο αλάιεςεο πνιπεηνχο ππνρξέσζεο
(ΑΓΑ.: 6ΜΗ4ΨΞΙ-6ΘΞ, ΑΓΑΜ: 20REQ007143852 2020-08-05). - Τν έξγν ζα εθηειεζηεί
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16. Η επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεη κέζσ ηεο αλνηθηήο
δηαδηθαζίαο γηα ηελ ζχλαςε ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγνπ άλσ ησλ νξίσλ, ζχκθσλα
κε ην άξζξν 27 ηνπ Ν. 4412/16. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ζπληαρζεί θαη
ζα ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 95, παξ. 2α ηνπ Ν. 4412/16. - Με βάζε ηα
παξαπάλσ παξαθαινχκε φπσο εηζεγεζείηε ζην Σψκα ζχκθσλα κε ην εδάθην ε παξ.1 ηνπ άξζ. 72
ηνπ Ν. 3852/10 λα εγθξίλεη ηελ θαηάξηηζε θαη ζχληαμε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο
ηνπ παξαπάλσ έξγνπ. – Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Υπνδνκήο, θ.
Φξήζηνο Κνξδάο».Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ
εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη έιαβε ππφςε ην ζρεηηθφ ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ:
«Οινθιεξσκέλε Αζηηθή Αλάπηπμε Ιζηνξηθνχ Κέληξνπ Πάηξαο - Γηαδξνκή 2 (Κάησ Πφιε) θαη
Γηαδξνκή 3 (Γίθηπν πνδειαηφδξνκσλ)» ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ»,
ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 (άξζξν 3
ηνπ Ν.4623/2019 θαη άξζξν 10 παξ. 4 ηνπ Ν.4674/2020), θαηαξηίδεη θαη ζπληάζζεη ηνπο φξνπο
ηεο δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ (ππνέξγν 1): «Οινθιεξσκέλε Αζηηθή Αλάπηπμε
Ηζηνξηθνύ Κέληξνπ Πάηξαο - Γηαδξνκή 2 (Κάησ Πόιε) θαη Γηαδξνκή 3 (Γίθηπν
πνδειαηόδξνκσλ)» ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη ππνγξάθεη ην ζρεηηθφ ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο.
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Τν έξγν ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016. Η επηινγή ηνπ
Αλαδφρνπ ζα γίλεη κέζσ ηεο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ ζχλαςε ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ έξγνπ άλσ ησλ νξίσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ε νηθνλνκηθή
πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ζπληαρζεί θαη ζα ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 95, παξ. 2α ηνπ Ν. 4412/2016.
Διευκρινίζεται ότι:
Η νξηζηηθή κειέηε ηνπ έξγνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 330/22-04-2019
(ΑΓΑ:ΧΟΞΜΧΞΗ-ΠΤΘ) απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη λνκηκνπνηήζεθε κε ην ππ’
αξηζκ. 100374/26-07-2019 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο
Διιάδαο θαη Ινλίνπ.
Με ηελ αλσηέξσ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ εγθξίζεθε ε ππνβνιή πξφηαζεο γηα
ηελ έληαμε ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Γπηηθή Διιάδα», άμνλα
πξνηεξαηφηεηαο 2 «Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο – Μεηάβαζε ζε κία νηθνλνκία θηιηθή ζην
πεξηβάιινλ», o νπνίνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο
(ΔΤΠΑ), κε ηίηιν «Γξάζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ Βηψζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο
ησλ πφιεσλ Πάηξαο θαη Αγξηλίνπ» ζην Θεκαηηθφ ζηφρν «Γηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη πξνψζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ» θαη ζην είδνο δξάζεο 6.e.1.1-b
«Γξάζεηο Αζηηθήο Αλάπηπμεο ηζηνξηθψλ, εκπνξηθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ θέληξσλ ηεο Πεξηθέξεηαο»,
ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο ηεο αξ. πξση. 3634/28-09-2018 πξφζθιεζεο ηεο
Δηδηθήο Υπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο .
Με ηελ αξ. πξση. 4646/05-11-2019 (ΑΓΑ: Χ2Φ97Λ6-9Υ6) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδνο, εγθξίζεθε ε έληαμε ηεο πξάμεο «Οινθιεξσκέλε Αζηηθή Αλάπηπμε
Ηζηνξηθνύ Κέληξνπ Πάηξαο - Γηαδξνκή 2 (Κάησ Πόιε) θαη Γηαδξνκή 3 (Γίθηπν
πνδειαηόδξνκσλ)» κε θσδηθφ ΟΠΣ 5046094, ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2 «Πξνζηαζία ηνπ
Πεξηβάιινληνο – Μεηάβαζε ζε κία νηθνλνκία θηιηθή ζην πεξηβάιινλ» ηνπ Δ.Π. «Γπηηθή
Διιάδα» θαη ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Δπξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΤΠΑ).
Τελ 12ε-08-2020 έγηλε ε ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπ θαθέινπ κε ηα απαξαίηεηα έγγξαθα
ζηελ Δηδηθή Υπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «ΓΥΤΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ»
2014-2020, γηα ηελ εμέηαζε ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο δηαθήξπμεο.
Με ην κε αξ. πξση. 3515/03-09-2020 έγγξαθν ηεο Δηδηθήο Υπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «ΓΥΤΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ» 2014-2020, δηαηππψζεθε ζεηηθή γλψκε γηα
ηελ πξνέγθξηζε Γηαθήξπμεο γηα ην Υπνέξγν «Οινθιεξσκέλε Αζηηθή Αλάπηπμε Ηζηνξηθνύ
Κέληξνπ Πάηξαο - Γηαδξνκή 2 (Κάησ Πόιε) θαη Γηαδξνκή 3 (Γίθηπν πνδειαηόδξνκσλ)»
Α/Α 1 ηεο Πξάμεο κε θσδηθφ ΟΠΣ 5046094, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 11.824.000,00€.
Τν ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ έξγνπ πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΠ 2014-2020 ζε βάξνο ηνπ
Κ.Α. 64-7341.73207 θαηαλέκεηαη σο θάησζη: πνζφ 1.000.000,00€ γηα ην έηνο 2020, πνζφ
5.000.000.00€ γηα ην έηνο 2021 θαη πνζφ 5.912.360,00€ γηα ην έηνο 2022, βάζεη ηεο αξ. ΑΑΥ.
ΑΑΤ. 1.541 Β (αξ. πξση. 9262/31-07-2020) απφθαζεο αλάιεςεο πνιπεηνχο ππνρξέσζεο (ΑΓΑ.:
6ΜΗ4ΨΞΙ-6ΘΞ, ΑΓΑΜ: 20REQ007143852 2020-08-05).
Ο Πξόεδξνο
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

Σα πκκεηέρνληα Μέιε
ΦΧΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ
ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΑ
ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ
ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ
ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ

