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ΚΟΜΟΤΗΝΗ   7-2-2020 
 

                
 
                 

 
 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 
 

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού 5/2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. καθώς και 
αποφάσεις που έχουν ληφθεί  επ’  αυτών.  
                                       

                                                                     
                                                              

          ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

1. Εισήγηση για την έγκριση του 1ου 

πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας 
Δημόσιας Ανοιχτής Διαδικασίας για την 
επιλογή προσωρινού αναδόχου του έργου: 
«Οικοδομικές εργασίες για την ενεργειακή 
αναβάθμιση κτιρίων Γενικού Νοσοκομείου Π.Ε. 
Δράμας» προϋπολογισμού μελέτης με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 2.860.000,00 ευρώ. 
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Εγκρίνει το  1ο πρακτικό της επιτροπής Διενέργειας 
Δημόσιας Ανοιχτής Διαδικασίας για την επιλογή 
προσωρινού αναδόχου του έργου: «Οικοδομικές 
εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων 
Γενικού Νοσοκομείου Π.Ε. Δράμας» 
προϋπολογισμού μελέτης με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α. 2.860.000,00 ευρώ. 
 
 
 

2. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών ΠΟΕ 
του έτους 2019 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 
Καβάλας καθώς και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
 

        87 

Εγκρίνει τις δαπάνες ΠΟΕ του έτους 2019 των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας καθώς και έγκριση 
διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
 
 

3. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. 
Καβάλας ενώπιον του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Κομοτηνής κατά τη συζήτηση 
της προσφυγής των Αλεξανδρής Χρήστος κλπ 
57 κατά της Π.Α.Μ.Θ. και του Ελληνικού 
Δημοσίου που αφορά σε Αγωγές 
(αποζημίωσης – αδικαιολόγητου πλουτισμού) 
λόγω παράνομων πράξεων ή παραλείψεων ή 
υλικών ενεργειών οργάνων δημοσίου. 
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Αναθέτει την δικαστική εκπροσώπηση της Π.Α.Μ.Θ. 
στους δικηγόρους Αποστολίδη Κυριάκο ή/και 
Κωνσταντίνο Γούναρη. 
 
 
 

4. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 
της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: 
«Διαγράμμιση εθνικού και επαρχιακού οδικού 
δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Καβάλας» 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 650.000,00 ευρώ. 
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Εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού 
του έργου: «Διαγράμμιση εθνικού και επαρχιακού 
οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Καβάλας» 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 650.000,00 ευρώ. 
 
 

5. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του 
οικονομικού έτους 2020 των Διευθύνσεων της 
Π.Ε. Ξάνθης και έγκριση διάθεσης πιστώσεων 
του Προϋπολογισμού. 
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ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 

(Με ψήφους 8 υπέρ  και  2 κατά) 
 
Εγκρίνει τις δαπάνες οικονομικού έτους 2020 των 



Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
 
 

6. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 2 
της Επιτροπής Ενστάσεων, σχετικά με την 
υποβληθείσα ένσταση, για την διενέργεια του 
ανοικτού δημοσίου συνοπτικού διαγωνισμού 
για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης του 
πολυχώρου τέχνης & σκέψης ‘Μάνος 
Χατζηδάκης’ της Π.Ε. Ξάνθης», για το χρονικό 
διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης 
και για ένα έτος, με προϋπολογισμό έως του 
ποσού των 35.700,00 ευρώ, με Φ.Π.Α. 
 

91 

Εγκρίνει το πρακτικό 2 της Επιτροπής Ενστάσεων, 
σχετικά με την υποβληθείσα ένσταση, για την 
διενέργεια του ανοικτού δημοσίου συνοπτικού 
διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης 
του πολυχώρου τέχνης & σκέψης ‘Μάνος 
Χατζηδάκης’ της Π.Ε. Ξάνθης», για το χρονικό 
διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για 
ένα έτος, με προϋπολογισμό έως του ποσού των 
35.700,00 ευρώ, με Φ.Π.Α. 
 

7. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών 
του οικονομικού έτους 2020 των Διευθύνσεων 
της Π.Ε. Έβρου και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
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Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 2020 
των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου και έγκριση 
διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
 
 
 

8. Εισήγηση για την έγκριση των όρων 
διακήρυξης, της αντίστοιχης περίληψης & των 
επιτροπών του ηλεκτρονικού ανοικτού 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 
αναδόχου παροχής υπηρεσιών για το 
υποέργο: «Συντήρηση – λειτουργία 
αντλιοστασίου κεφαλής ποταμού Άρδα έτους 
2020 & 2021» της Περιφερειακής Ενότητας 
Έβρου για χρονική περίοδο δύο (2) ετών από 
την υπογραφή της σύμβασης, 
προϋπολογισμού 227.190,52 ευρώ με Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης, της αντίστοιχης 
περίληψης & των επιτροπών του ηλεκτρονικού 
ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 
αναδόχου παροχής υπηρεσιών για το υποέργο: 
«Συντήρηση – λειτουργία αντλιοστασίου κεφαλής 
ποταμού Άρδα έτους 2020 & 2021» της 
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για χρονική 
περίοδο δύο (2) ετών από την υπογραφή της 
σύμβασης, προϋπολογισμού 227.190,52 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 
 

9. Εισήγηση για την έγκριση συγκρότησης 
αρμόδιων επιτροπών, για διαγωνιστικές 
διαδικασίες που θα διενεργήσει η Δ/νση 
Διοικητικού-Οικονομικού Περιφερειακής 
Ενότητας Έβρου. 
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Εγκρίνει την συγκρότηση αρμόδιων επιτροπών, για 
διαγωνιστικές διαδικασίες που θα διενεργήσει η 
Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Περιφερειακής 
Ενότητας Έβρου. 
 

10. Εισήγηση για την έγκριση των 
πρωτοκόλλων παραλαβής της προμήθειας 
πετρελαίου θέρμανσης για της Υπηρεσίες 
περιοχών Αλεξανδρούπολη – Φέρες – Κήποι 
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, λόγω 
χρονικής παράτασης  σύμβασης. 
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Εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής της 
προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για της 
Υπηρεσίες περιοχών Αλεξανδρούπολη – Φέρες – 
Κήποι Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, λόγω 
χρονικής παράτασης  σύμβασης. 
 

11. Εισήγηση για την έγκριση των πρακτικών 
Νο 1 και Νο 2 της επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων όλων των 
διαδικασιών διαπραγμάτευσης και των 
δημοσίων συμβάσεων άνω και κάτω των 
ορίων, του ανοιχτού διεθνούς, μειοδοτικού 
(πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής), ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού άνω των ορίων για την 
προμήθεια καυσίμων κίνησης, συνολικού 
προϋπολογισμού 220.716,28 ευρώ με Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει τα πρακτικά Νο 1 και Νο 2 της επιτροπής 
διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 
όλων των διαδικασιών διαπραγμάτευσης και των 
δημοσίων συμβάσεων άνω και κάτω των ορίων, 
του ανοιχτού διεθνούς, μειοδοτικού (πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής), ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των 
ορίων για την προμήθεια καυσίμων κίνησης, 
συνολικού προϋπολογισμού 220.716,28 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 

12. Εισήγηση για γνωμοδότηση για την 
ενδοδικαστική συμβιβαστική ή μη, επίλυση σε 
συμβούλιο της διαφοράς από αγωγή του 
Αθανασίου Σκαρλατίδη με την Π.Α.Μ.Θ. που 
αφορά το έργο: «Συντήρηση επαρχιακού 
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Παραπέμπει το θέμα στο Περιφερειακό συμβούλιο, 
λόγω αρμοδιότητας. 
 
 



οδικού δικτύου βορείου Έβρου». 
 

13. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 
της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού 
διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών 
της υπηρεσίας: «Μελέτη στατικού ελέγχου και 
αποκατάστασης προβλημάτων φορέα και 
βάθρων της γέφυρας του ποταμού 
Ερυθροποτάμου επί της Επαρχιακής οδού με 
αριθμό 8» κατά το άρθρο 117 του 
Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - 
τιμής της υπηρεσίας, με προεκτιμώμενη 
δαπάνη 29.666,80 ευρώ με Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του 
συνοπτικού διαγωνισμού και αξιολόγησης των 
προσφορών της υπηρεσίας: «Μελέτη στατικού 
ελέγχου και αποκατάστασης προβλημάτων φορέα 
και βάθρων της γέφυρας του ποταμού 
Ερυθροποτάμου επί της Επαρχιακής οδού με 
αριθμό 8» κατά το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας - τιμής της υπηρεσίας, με 
προεκτιμώμενη δαπάνη 29.666,80 ευρώ με Φ.Π.Α. 
 

14. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 
της Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού 
Διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη, με την 
προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού 
διαγωνισμού κατά το άρθρο 117 του 
Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής, χαμηλότερη τιμή, της 
προμήθειας: «Ψυχρού ασφαλτομίγματος έτους 
2019», προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας 
Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη 
μειοδότη, με την προσφυγή στη διαδικασία του 
συνοπτικού διαγωνισμού κατά το άρθρο 117 του 
Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής, χαμηλότερη τιμή, της προμήθειας: 
«Ψυχρού ασφαλτομίγματος έτους 2019», 
προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
 

15. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών 
του οικονομικού έτους 2020, των Διευθύνσεων 
της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης και 
των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης καθώς και 
έγκριση διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 
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Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 2020, 
των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας 
& Θράκης και των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης 
καθώς και την διάθεση πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 

 
16. Εισήγηση για την έγκριση Διακήρυξης 
Συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με 
τίτλο: «Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες 
συντήρησης – αποκατάστασης βλαβών των 
οχημάτων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης και της 
Π.Α.Μ.Θ. έτους 2020», προϋπολογισμού 
45.000,00 ευρώ και ορισμός επιτροπών 
διαγωνισμού και ενστάσεων.    
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Εγκρίνει τους όρους Διακήρυξης Συνοπτικού 
διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: 
«Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες 
συντήρησης – αποκατάστασης βλαβών των 
οχημάτων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης και της 
Π.Α.Μ.Θ. έτους 2020», προϋπολογισμού 45.000,00 
ευρώ και ορισμός επιτροπών διαγωνισμού και 
ενστάσεων.    
 

17. Εισήγηση για την έγκριση του από 28-1-
2020 Πρακτικού ΙV (ελέγχου δικαιολογητικών 
κατακύρωσης)  του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου της 
μελέτης με τίτλο: «Μελέτη ποδηλατοδρόμου 
στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης 
(προς οικισμό Κοσμίου και εγκαταστάσεις 
Δ.Π.Θ.)» προϋπολογισμού 189.746,80 ευρώ 
με Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει το από 28-1-2020 πρακτικό ΙV (ελέγχου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης)  του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου 
της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη ποδηλατοδρόμου στο 
οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης (προς 
οικισμό Κοσμίου και εγκαταστάσεις Δ.Π.Θ.)» 
προϋπολογισμού 189.746,80 ευρώ με Φ.Π.Α. 
 

18. Εισήγηση για την έγκριση δικαιολόγησης 
απουσίας μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
από τη συνεδρίαση. 
 

- 
Το θέμα αποσύρθηκε. 



19. Εισήγηση για την επικύρωση του 
πρακτικού της 2ης συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής, έτους 2020. 
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Εγκρίνει την επικύρωση του πρακτικού της 2ης 
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, έτους 
2020. 

20. Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων 
του Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και 
Περιφερειακών Συμβούλων της Π.Α.Μ.Θ. 
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Εγκρίνει τις μετακινήσεις του κ. Γεώργιου 
Παπαδόπουλου, Αντιπεριφερειάρχη Δράμας και 
του κ. Βενετίδη Κωνσταντίνου Θεματικού 
Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριμνας της Π.Α.Μ.Θ.  
 

21. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης 
της  πίστωσης ποσού 2.000,00 ευρώ της 
δράσης: «ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ “Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ”» σε συνδιοργάνωση με το 
Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης» της 
Περιφέρειας  Α.Μ.Θ.,  δια  της  Δ/νσης 
Δημόσιας  Υγείας  και  Κοινωνικής Μέριμνας 
Π.Ε.  Έβρου. 
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Εγκρίνει την εξειδίκευση της  πίστωσης ποσού 
2.000,00 ευρώ της δράσης: «ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ “Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ”» σε 
συνδιοργάνωση με το Ιστορικό Μουσείο 
Αλεξανδρούπολης» της Περιφέρειας  Α.Μ.Θ.,  δια  
της  Δ/νσης Δημόσιας  Υγείας  και  Κοινωνικής 
Μέριμνας Π.Ε.  Έβρου. 
 

22. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Του 
τρόπου ανάθεσης, Β. Των όρων διακήρυξης 
και Γ. Της επιτροπής διαγωνισμού για την 
σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο με 
τίτλο: «ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 
1.700.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.  στα πλαίσια 
υλοποίησης της πράξης “Cross Border 
Planning and Infrastructure Measures for 
Flood Protection”, FLOOD PROTECTION-
5b με ΚΑΕ 2017ΕΠ23160019 ΣΑΕΠ-231/6. 
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Εγκρίνει Α. Τον τρόπο ανάθεσης, Β. Τους όρους 
διακήρυξης και Γ. Την επιτροπή διαγωνισμού για 
την σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο με 
τίτλο: «ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 
1.700.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.  στα πλαίσια 
υλοποίησης της πράξης “Cross Border Planning 
and Infrastructure Measures for Flood Protection”, 
FLOOD PROTECTION-5b με 
ΚΑΕ 2017ΕΠ23160019 ΣΑΕΠ-231/6. 
 

23. Εισήγηση για την αποδοχή 
γνωμοδότησης και ορισμό πληρεξουσίου 
δικηγόρου για την άσκηση ή μη έφεσης κατά 
της υπ’ αριθμ. 476/2019 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης, επί της 
αγωγής της Αναγνώστου Ελένης, δικηγόρου 
με έμμισθη εντολή  της Περιφέρειας Α.Μ.Θ, 
κατά της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
& Θράκης.» 
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Αποδέχεται την γνωμοδότηση και τον ορισμό 
πληρεξουσίου δικηγόρου για την άσκηση έφεσης 
κατά της υπ’ αριθμ. 476/2019 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης, επί της αγωγής 
της Αναγνώστου Ελένης, δικηγόρου με έμμισθη 
εντολή  της Περιφέρειας Α.Μ.Θ, κατά της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.» 
 

24. Εισήγηση για την έγκριση του 
πρακτικού της επιτροπής παραλαβής και 
αξιολόγησης της 2ης διαδικασίας  
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση για τα άγονα  δρομολόγια της με 
αρ. πρωτ. 172256/6024/09-10-19 Διακήρυξης 
01/2019  που αφορά μεταφορά μαθητών της 
Π.Ε. Δράμας για το σχολικό έτος 2019-2020. 
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Εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής παραλαβής και 
αξιολόγησης της 2ης διαδικασίας  
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
για τα άγονα  δρομολόγια της με αρ. πρωτ. 
172256/6024/09-10-19 Διακήρυξης 01/2019  που 
αφορά μεταφορά μαθητών της Π.Ε. Δράμας για το 
σχολικό έτος 2019-2020. 
 

25. Εισήγηση για την έγκριση του 
πρακτικού της επιτροπής παραλαβής και 
αξιολόγησης της 1ης διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση για τα άγονα  δρομολόγια της με 
αρ. πρωτ. 210451/7366/05-12-19 Διακήρυξης 
02/2019  που αφορά μεταφορά μαθητών της 
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Εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής παραλαβής και 
αξιολόγησης της 1ης διαδικασίας διαπραγμάτευσης 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τα άγονα  
δρομολόγια της με αρ. πρωτ. 210451/7366/05-12-
19 Διακήρυξης 02/2019  που αφορά μεταφορά 
μαθητών της Π.Ε. Δράμας για το πρόγραμμα 
κολύμβησης και νέα δρομολόγια για το σχολικό 



Π.Ε. Δράμας για το πρόγραμμα κολύμβησης 
και νέα δρομολόγια για το σχολικό έτος 2019-
2020. 

 
 

έτος 2019-2020. 
 

26. Εισήγηση για την έγκριση 
τροποποίησης της με αριθμό 12/2020 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
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Εγκρίνει την τροποποίηση της με αριθμό 12/2020 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
 

 
 
 
 
 

                                                                                              Ο   ΠΡΟΕΔΡOΣ 
                                                                                ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ    

 
 

                                                                                             ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
  

 
                                                                                                 

  
 


