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                                                      Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 15 / 2015 πλεδξίαζεο  
Αξηζκ. Απνθ. 219 / 2015                 

    
 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 

Λήυη απόθαζης για ηην πραγμαηοποίηζη 
εκδηλώζεφν εορηαζμού ηης Πολιούτοσ Αγίας 
Παραζκεσής 25-26/07/2015. 

 
ηελ Αγία Παξαζθεπή θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 21-07-2015 
εκέξα Σξίηε θαη ψξα 7.30 κ.κ. ζπλήιζε ζε Σαθηηθή πλεδξίαζε ην Γεκνηηθό 
πκβνύιην Αγίαο Παξαζθεπήο χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 24136/ 16-07-
2015 έγγξαθε πξφζθιεζε ηoπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ 
επηδφζεθε ζε θαζέλαλ απφ ηνπο Γεκνηηθνχο πκβνχινπο ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α΄/87/7-6-10). Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη 
ππάξρεη απαξηία δεδνκέλνπ φηη απφ ην ζχλνιν ησλ -33- κειψλ βξέζεθαλ 
παξφληα ηα -17- αξρίδεη ε ζπλεδξίαζε. Κιεζείο λφκηκα παξίζηαηαη θαη ν θ. 
Γήκαξρνο.  
   
 

                    ΠΑΡΟΝΣΔ                  ΑΠΟΝΣΔ 
  

1. Βιάρνο Γεξάζηκνο - Πξφεδξνο Γ. 
2. Υαηδεαλδξένπ Κσλζηαληίλνο 
3. Πεηζαηώδε Διηζάβεη 
4. ηδέξεο Ησάλλεο 
5. Παπαγεσξγίνπ ππξίδσλ 
6. Παπακηραήι σηήξηνο 
7. Κνληαμήο Γεκήηξηνο 
8. Λνγνζέηεο Ησάλλεο 
9. Γθόλεο Παλαγηψηεο 
10. Γεκεηξίνπ-Καβξνπδάθε Μαξγαξίηα 
11. Ατδίλε-Παπαζηδέξε νθία 
12. ηαζνπινπνύινπ Βαζηιηθή 
13. Ζζαΐαο σηήξηνο 
14. Αιεμίνπ ππξίδσλ 
15. Γθηδηώηεο Αλδξέαο 
16. Μπισλάθεο Ησάλλεο 
17. Φύιια ηπιηαλή 

 

 

 

1. Φσηεηλνύ Εσή 
2. Γθηόθα Σεξςηρφξε 
3. Κνληνπνύινπ Μαξία 
4. Ρεκπνύηζηθα Μαξία 
5. Βνζηαληδόγινπ Ησάλλεο 
6. Γηώηζαο ππξίδσλ 
7. Κνιώληα Χξχζα 
8. Ενξκπάο Βαζίιεηνο 
9. Παπαζηαζάθεο Αζαλάζηνο 
10. Σζηακπάο Κσλζηαληίλνο 
11. Καςνθεθάινπ Δππξέπεηα 
12. Λέθθαο Γηνλχζηνο 
13. Κξεηηθίδεο Κσλζηαληίλνο 
14. Γηαλλαθόπνπινο Βαζίιεηνο 
15. Μνπζηόγηαλλε Αιέμαλδξνο 

16. Μπαιηόπνπινο Ησάλλεο 
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ΠΡΟΔΛΔΤΔΗ –ΑΠΟΥΧΡΖΔΗ – ΜΔΣΑΒΟΛΔ 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Δπί ηνπ 1νπ Ζ.Γ. ζέκαηνο 

ΠΡΟΔΓΡΟ: αο ζέησ ππφςε ζαο ην ζέκα πνπ αθνξά «Λήςε απφθαζεο γηα 
ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ ενξηαζκνχ ηεο Πνιηνχρνπ Αγίαο 
Παξαζθεπήο 25-26/07/2015.» θαη παξαθαιψ ηνλ Γήκαξρν θ. Η. Δ. ηαζφπνπιν 
λα εηζεγεζεί ην ζέκα. 
ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο έρεη θαζηεξψζεη εδψ θαη πνιιά 
ρξφληα ηε δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ενξηαζκνχ ηεο Πνιηνχρνπ 
καο, Αγίαο Παξαζθεπήο. Έηζη θαη θέηνο ζηηο 25 θαη 26 Ηνπιίνπ 2015 ζα 
δηεμαρζνχλ εθδειψζεηο ζηελ πφιε καο πνπ ζα πξνζδίδνπλ έληνλα έλα 
ενξηαζηηθφ θιίκα αθνχ ν ενξηαζκφο ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο είλαη ε πην 
ζεκαληηθή ηνπηθή καο ενξηή θαη νη εθδειψζεηο απηέο απνηεινχλ απαίηεζε θαη 
πξνζδνθία ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.  
 
Καηά ην θεηηλφ ενξηαζκφ πξνγξακκαηίδνληαη νη παξαθάησ εθδειψζεηο: 
 

 ν γεληθφο ζεκαηνζηνιηζκφο ηεο πφιεο 

 ε θσηαγψγεζε ησλ δεκνζίσλ θηηξίσλ 

 ε παξνπζία ελ ζψκαηη ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαηά ηε Θεία 
Λεηηνπξγία θαη πεξηθνξά ηεο Δηθφλαο ζηνλ Ηεξφ Ναφ Αγίαο Παξαζθεπήο 

 ε νξγάλσζε κνπζηθήο εθδήισζεο ζην ρψξν ηεο πιαηείαο Κνληνπεχθνπ 
«Μειίλα Μεξθνχξε» Αγίαο Παξαζθεπήο 

 ε θαζηεξσκέλε δεμίσζε ενξηαζκνχ ζηνλ παξαπάλσ ρψξν  
 

Όιεο απηέο νη εθδειψζεηο ζπλζέηνπλ κηα ενξηαζηηθή αηκφζθαηξα πνπ 
αληαπνθξίλεηαη ζηα ζξεζθεπηηθά πλεπκαηηθά θαη πνιηηηζηηθά ελδηαθέξνληα ησλ 
δεκνηψλ καο. 
  Ζ δεμίσζε γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο Πνιηνχρνπ καο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην 
ρψξν ηεο πιαηείαο Κνληνπεχθνπ «Μειίλα Μεξθνχξε» Αγίαο Παξαζθεπήο ηελ 
παξακνλή ηεο ενξηήο 25 Ηνπιίνπ 2015 θαη θαηά απηή ππνινγίδεηαη φηη ζα 
παξαζηνχλ πεξί ηα 600 άηνκα πνπ απνηεινχληαη θπξίσο απφ δεκφηεο, απφ 
εθπξφζσπνπο ησλ ηνπηθψλ ζπιιφγσλ, εθπξνζψπνπο νξγαληζκψλ πνπ 
εδξεχνπλ ζηελ πφιε θ.ιπ. 

 Ζ εθδήισζε απηή έρεη ζπκβνιηθφ κελ αιιά θαη έληνλα θνηλσληθφ θαη 
ζξεζθεπηηθφ ραξαθηήξα αθνχ ζθνπφο ηεο είλαη παξάιιεια κε ηελ 
αιιεινγλσξηκία ησλ εθπξνζψπσλ ησλ αξρψλ θαη ησλ θνξέσλ ηεο πφιεο θαη 
ησλ ζπκπνιηηψλ καο, λα βξεζνχλ φινη καδί έρνληαο ηελ επθαηξία λα κηιήζνπλ 
γηα ηα πξνβιήκαηά ηνπο, λα δηαζθεδάζνπλ θαη γεληθά λα λνηψζνπλ φηη ε γηνξηή 
ηεο Πνιηνχρνπ ηεο πφιεο ηνπο είλαη θαηά θχξην ιφγν κηα δηθή ηνπο γηνξηή. 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 158 παξ. 3α, νη πηζηψζεηο πνπ 
είλαη εγγεγξακκέλεο ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ θαη αθνξνχλ πνιηηηζηηθέο 
θαη αζιεηηθέο εθδειψζεηο, φπσο ελ πξνθεηκέλσ, δηαηίζεληαη κε απφθαζε ηνπ 
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 
 
Γηα ην ιφγν απηφ θαιείηαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα εγθξίλεη ηηο δαπάλεο ηεο 
δηνξγάλσζεο ησλ σο άλσ εθδειψζεσλ νη νπνίεο ζα βαξχλνπλ ηνλ ΚΑ 
00.6443.01 κε ηίηιν «Δπηδείμεηο, Γεμηψζεηο, Δθδειψζεηο θαη ινηπά Θεάκαηα». 
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Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ σο άλσ εθδειψζεσλ πξνβιέπεηαη 
πξνυπνινγηζκφο, ν νπνίνο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 6.580,50 € 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. (σο αλαιπηηθά ην θφζηνο πεξηγξάθεηαη ζηελ 
επηζπλαπηφκελε ηερληθή πεξηγξαθή) θαη ζα θαιχπηεη ηα εμήο:  
 
Α.ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 
Έμνδα δεμίσζεο 600 πεξίπνπ αηφκσλ πνζνχ 3000€ πιένλ Φ.Π.Α. 
 
Β. ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 
Ζ παξνρή ππεξεζίαο γηα ηε κνπζηθή εθδήισζε ζηελ πιαηεία Κνληφπεπθνπ 
«Μειίλα Μεξθνχξε» Αγίαο Παξαζθεπήο πεξηιακβάλεη : 
 

  Μνπζηθή εθδήισζε, πξφγξακκα δηάξθεηαο 3 σξψλ έλαληη ηνπ πνζνχ 
1200,00 € πιένλ ΦΠΑ. 

 Ζρεηηθή & θσηηζηηθή θάιπςε ηεο ζπλαπιίαο έλαληη ηνπ πνζνχ 300€ 
πιένλ ΦΠΑ. 

 Δλνηθίαζε 5 ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ έλαληη ηνπ πνζνχ 500€ πιένλ ΦΠΑ. 

 Δλνηθίαζε 550 πιαζηηθψλ θαζηζκάησλ & 20 ηξαπεδηψλ έλαληη ηνπ πνζνχ 
350€ πιένλ ΦΠΑ 
 

 
Οη επηκέξνπο πξνκήζεηεο θαη ππεξεζίεο ηεο εθδήισζεο ζα αλαηεζνχλ κε 
απνθάζεηο Γεκάξρνπ, αθνχ πξνεγνπκέλσο ζπιιεγνχλ θαη αμηνινγεζνχλ νη 
ζρεηηθέο πξνζθνξέο απφ ηηο αξκφδηεο επηηξνπέο, φπσο νξίδεηαη απφ ηελ 
θείκελε λνκνζεζία ηνπ ΔΚΠΟΣΑ θ ηνπ Π.Γ. 28/80.   
 
Καηφπηλ απηψλ παξαθαινχκε φπσο απνθαζίζεηε γηα  : 
 
α) ηελ ςήθηζε ηεο πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ Κ.Α 00.6443.01 ηνπ πνζνχ 6.580,50 
€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ  
β)ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλσηέξσ ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ  
γ) ηελ έγθξηζε ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο  
ε) ηελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. 
 
Αθνινπζεί ηερληθή πεξηγξαθή. 
 

Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο φπσο θάζε ρξφλν έηζη θαη θέηνο δηνξγαλψλεη 
εθδειψζεηο ζηα πιαίζηα ηνπ ενξηαζκνχ ηεο Πνιηνχρνπ Αγίαο Παξαζθεπήο, 
ζηηο 25 θαη 26 Ηνπιίνπ 2015, πνπ ζα δηεμαρζνχλ ζηελ Πιαηεία «Μειίλα 
Μεξθνχξε», Κνληφπεπθν Αγίαο Παξαζθεπήο. 

Ζ δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο, 
απνηειεί πιένλ ζεζκφ γηα ηελ Πφιε καο θαη γηα ηελ θεηηλή ρξνληά ην 
πξφγξακκα ζα πεξηιακβάλεη : 

 ην γεληθφ ζεκαηνζηνιηζκφ ηεο πφιεο 
 ηε θσηαγψγεζε ησλ δεκνζίσλ θηηξίσλ 
 ηελ παξνπζία ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαηά ηε Θεία Λεηηνπξγία θαη 

πεξηθνξά ηεο εηθφλαο ζην Ηεξφ Ναφ Αγίαο Παξαζθεπήο 
 ηελ νξγάλσζε κνπζηθψλ εθδειψζεσλ ζηελ πιαηεία Κνληνπεχθνπ 

«Μειίλα Μεξθνχξε» 
 ηελ θαζηεξσκέλε δεμίσζε ενξηαζκνχ ζηελ πιαηεία Κνληνπεχθνπ 

«Μειίλα Μεξθνχξε» 
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Γηα ηελ δηνξγάλσζε ηεο άλσ εθδήισζεο ζα απαηηεζνχλ νη εμήο δαπάλεο : 

 

Α. ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 

  
1. Πξνκήζεηα εηδψλ δεμίσζεο γηα 600 άηνκα πνπ ζα πεξηιακβάλεη :  
ε θιεηζηφ αηνκηθφ παθέην: 1 ζνπβιάθη θνηφπνπιν, 1 ζνπβιάθη ρνηξηλφ, 
παηάηεο θνχξλνπ, ηπξνθαθηεξή, ζαιάηα (ληνκάηα, αγγνχξη), ςσκί, 150 
ιίηξα θξαζί, λεξφ εκθηαισκέλν, πιαζηηθά πνηήξηα & πηξνχληα 

 
έσο ηνπ πνζνύ ησλ 3000,00 € πξν ΦΠΑ  

 
 

Β. ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 
1. Μνπζηθφ ζπγθξφηεκα : 6/κειέο ζπγθξφηεκα  

Ο Βαζίιεο αιηαγηάλλεο θαη ε Έθε Καξαγηάλλε κε εμακειή νξρήζηξα ζε  έλα  
κνπζηθφ  ηαμίδη  ζην  ζχγρξνλν  θαη παιαηφηεξν  ειιεληθφ  ηξαγνχδη.  
Λατθά, ξεκπέηηθα, ζκπξλαίηθα, παξαδνζηαθά, έληερλα ηξαγνχδηα, δέλνληαη καδί 
ζε έλα πνηνηηθφ δηαζθεδαζηηθφ πξφγξακκα.   
 
Σν ζρήκα απνηειείηαη απφ ηνπο: 
Έθε Καξαγηάλλε: ηξαγνχδη 
Βαζίιε αιηαγηάλλε: Κηζάξα, ηξαγνχδη 
Γεκήηξε Παπαδάκε: Αθθνξληεφλ 
Γηάλλε ηαχξνπ: Μπνπδνχθη Σδνπξάο 
Αλδξέα Νηθφιε: Κξνπζηά 
Γηάλλε Κνπηζνγηάλλε: Μπάζν 

έσο ηνπ πνζνύ ησλ 1200,00 € πξν ΦΠΑ 
 

1. Ζρεηηθή & θσηηζηηθή θάιπςε ηεο ζπλαπιίαο ζηελ πιαηεία Κνληνπεχθνπ 
«Μειίλα Μεξθνχξε» ζηηο 25 Ηνπιίνπ πνπ ζα πεξηιακβάλεη : 
 

Ζρεηηθή θάιπςε  

 Πιήξεο ζεη ληξακο 22 θάζα  

 4 κφληηνξ + 2 κπξνζηηλά 12/άξηα + 2 κφληηνξ 15/άξηα γηα ηξαγνπδηζηέο= 
χλνιν 8 κφληηνξ (απφ 500 watt ην θαζέλα ηνπιάρηζηνλ) 

 2 ερεία γηα side   

 Μηθξφθσλα γηα 2 θσλέο θαη γηα ληξακο 

 Δληζρπηήο Μπάζνπ 

 Κνλζφια 24 ch 

 Equalizer, Δffects, Compressors, φζα απαηηεζνχλ 

 Βάζεηο κηθξνθψλνπ, D.I, Αλαιφγηα, φζα απαηηεζνχλ 

  
Φσηηζηηθή θάιπςε 

 10 PAR 64   

 1 dimmer (6 θαλαιηψλ) 

 2 βάζεηο γηα θψηα 
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 1 θνλζφια θσηηζκνχ 

 2 ζθάθεο 1500 watt 
 

έσο ηνπ πνζνύ ησλ 300,00 € πξν ΦΠΑ 

2. Δλνηθίαζε 5 ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ αλνηρηνχ ηχπνπ : (ηέζζεξηο (4) ρ επί 
δηεκέξνπ & κία 

 (1) γηα ηελ 25ε Ηνπιίνπ  ζην ρψξν ηεο εθδήισζεο). 

Οη ηέζζεξηο (4) ηνπαιέηεο, ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε ηέζζεξα ζεκεία ζηελ πιαηεία 
ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο φπνπ θαη ζα είλαη ην παλεγχξη  & ε κία (1) ζην ρψξν 
ηεο εθδήισζεο, ζηελ πιαηεία «Μειίλα Μεξθνχξε».  

Θα ηνπνζεηεζνχλ θαζαξέο ην βξάδπ ηεο 24εο Ηνπιίνπ, ζα θαζαξηζηνχλ ην 
πξσί ηεο 25εο & 26εο Ηνπιίνπ θαη ζα καδεπηνχλ ην βξάδπ ηεο 26εο Ηνπιίνπ  

έσο ηνπ πνζνύ ησλ € 500,00€ πξν ΦΠΑ 

3. Δλνηθίαζε γηα 550 πιαζηηθά θαζίζκαηα & 50 ηξαπεδηψλ γηα ηε κνπζηθή 
εθδήισζε ζηελ πιαηεία Κνληφπεπθνπ «Μειίλα Μεξθνχξε» 
ην ηέινο ηεο εθδήισζεο ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα παξαιάβεη ηηο 
θαξέθιεο θαη ηα ηξαπέδηα θαζψο δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θχιαμεο θαη 
άξα ν Γήκνο δελ έρεη ηελ επζχλε ζε πεξίπησζε απψιεηαο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο λχρηαο  

έσο ηνπ πνζνύ ησλ 350,00 € πξν ΦΠΑ 

Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ παξαπάλσ πξνκεζεηψλ – εξγαζηψλ αλέξρεηαη ζην 
πνζφ ησλ 6.580,50 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 
Οη πξνκήζεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ αλσηέξσ εθδήισζε ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΠΟΣΑ θαη νη εξγαζίεο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 28/80 θαη 
ηνπ Ν. 3463/06 αξζξ. 209 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 παξ.13 ηνπ Ν. 3731/08. Ζ ελ ιφγσ δαπάλε ζα βαξχλεη 
ηνλ ηζρχνληα πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015 θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ 
Κ.Α. εμφδσλ 00.6443.01 «Δπηδείμεηο, Γεμηψζεηο Δνξηέο & ινηπά ζεάκαηα» γηα 
ηελ «Γηνξγάλσζε Δνξηαζκνχ Αγίαο Παξαζθεπήο».  

 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην 

νκόθσλα 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

1. Δγθξίλεη ςήθηζε πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ Κ.Α 00.6443.01 πνζνχ 6.580,50€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. ε νπνία ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 00.6443.01 

«Δπηδείμεηο, Γεμηψζεηο θαη Θεάκαηα» νηθ. έηνπο 2015 € γηα ηελ νπνία έρεη 

εθδνζεί πξφηαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 545/15 ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 

113/10. 

2. Δγθξίλεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλσηέξσ ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ. 

3. Δγθξίλεη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή. 

4. Αλαζέηεη ηελ παξνρή ππεξεζίαο γηα ηε Μνπζηθή Δθδήισζε ζην Μνπζηθφ 
ζπγθξφηεκα Βαζίιεο αιηαγηάλλεο θαη  Έθε Καξαγηάλλε κε εμακειή 
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νξρήζηξα ζε  έλα  κνπζηθφ  ηαμίδη  ζην  ζχγρξνλν  θαη παιαηφηεξν  ειιεληθφ  
ηξαγνχδη.  

Λατθά, ξεκπέηηθα, ζκπξλαίηθα, παξαδνζηαθά, έληερλα ηξαγνχδηα, δέλνληαη καδί 
ζε έλα πνηνηηθφ δηαζθεδαζηηθφ πξφγξακκα.   
 
Σν ζρήκα απνηειείηαη απφ ηνπο: 
Έθε Καξαγηάλλε: ηξαγνχδη 
Βαζίιε αιηαγηάλλε: Κηζάξα, ηξαγνχδη 
Γεκήηξε Παπαδάκε: Αθθνξληεφλ 
Γηάλλε ηαχξνπ: Μπνπδνχθη Σδνπξάο 
Αλδξέα Νηθφιε: Κξνπζηά 
Γηάλλε Κνπηζνγηάλλε: Μπάζν 
έσο ηνπ πνζνύ ησλ 1200,00 € πξν Φ.Π.Α. 
5. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. 

 

Η παρούζα απόθαζη πήρε ηον αριθμό 219/ 2015 

 

 
 

   Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                Σα Μέιε 

 

 
Γεξάζηκνο Βιάρνο 
 

Υαηδεαλδξένπ Κσλζηαληίλνο, Πεηζαηώδε Διηζάβεη, 
ηδέξεο Ησάλλεο, Παπαγεσξγίνπ ππξίδσλ, 
Παπακηραήι σηήξηνο, Κνληαμήο Γεκήηξηνο, 

Λνγνζέηεο Ησάλλεο, Γθόλεο Παλαγηψηεο, 
Γεκεηξίνπ-Καβξνπδάθε Μαξγαξίηα, 

Ατδίλε-Παπαζηδέξε νθία, 
ηαζνπινπνύινπ Βαζηιηθή, Ζζαΐαο σηήξηνο, 

Αιεμίνπ ππξίδσλ, Γθηδηώηεο Αλδξέαο, 
Μπισλάθεο Ησάλλεο, Φύιια ηπιηαλή. 
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