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Του  Πρακτικού αριθ. 30/2022  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 548/2022 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έκδοση απόφασης υλοποίησης & εξειδίκευσης για τη συνδιοργάνωση και 
συμμετοχή της Π.Ε. Δράμας, στην πολιτιστική εκδήλωση «ΑΓΩΝΕΣ ΒΟΥΝΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ VIRGIN FOREST TRAIL 2022», με το ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ, διά της Διεύθυνσης 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Δράμας (οργάνωση, συντονισμός) και της Διεύθυνσης 
Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Δράμας (οικονομικά, προμήθειες, αναθέσεις, διαγωνισμοί). 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 28 Ιουλίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ έγινε δια περιφοράς σύμφωνα 
με το άρθρο 78 του Ν.4954/9-7-2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και 
διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων 
αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 
(Α΄87),  η τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
ύστερα από την ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/220337/3039/22-07-2022 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) Πολίτης Αλέξιος  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Κουρτίδης 
Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής 3) Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος  
Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 4) Βενετίδης Κωνσταντίνος  μέλος, 5) Ιμπράμ Αχμέτ  μέλος,   6) 
 Τσώνης Αθανάσιος μέλος, 7) Εξακουστός Κωνσταντίνος αναπληρωματικό μέλος, 8) Ιωσηφίδης 
Αλέξανδρος μέλος, 9) Χατζηπέμου Χρήστος  μέλος, 10) Ζιμπίδης Γεώργιος μέλος και 11) Ιμάμογλου 
Τζιχάν μέλος 
  Απόντες ήταν ο: κ. 1) Μαρκόπουλος Θεόδωρος μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. 
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. 
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 ομόφωνα από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 
168 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η συζήτηση του έκτου εκτός ημερήσιας διάταξης 
θέματος.  
 
Απόφαση 548: Εισηγούμενη το έκτο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοιν. 
Μέριμνας της Π.Ε. Δράμας, με το υπ’ αριθμ. πρωτ.:  218106/2556/27-07-2022  έγγραφο της έθεσε υπόψη 
των μελών της επιτροπής τα εξής: 
Σχετικά: 
1. Οι διατάξεις του άρθρου 186, παρ.ΙΙ, τομέας Η.Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού και του άρθρου 
100 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 
2. Οι διατάξεις των άρθρων 27 & 28, του Π.Δ.144/2010 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/27-12-2010), «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3. Την υπ’αριθμ.Δ.Δ.οικ.4162/03-09-2019 (Α.Δ.Α.:68477ΛΒ-ΘΣΓ) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αν.Μακεδονίας και Θράκης «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 
4. Την υπ’αριθμ.Δ.Δ.οικ.4697/09-10-2019 (ΦΕΚ 4064/τ.Β΄/07-11-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων 
και άλλων πράξεων του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, στους Περιφερειακούς 
Συμβούλους που ορίστηκαν χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 
5. Την υπ’αριθμ.Δ.Δ.οικ.1327/2016 (ΦΕΚ 1026/τ.Β΄/13-04-2016), απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. 
«Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ‘’ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ’’, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, 
με τις υπ’αριθμ.ΔΔ:οικ.4099/2018 (ΦΕΚ 2696/09-07-2018) και ΔΔ:οικ.2674/2021 (ΦΕΚ 2532/14-06-2021) 
σχετικές αποφάσεις του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. 
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6. Το υπ’αριθμ.2/51290/0026/02-06-2016 (ΑΔΑ:9637Η-ΩΛΦ) έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών 
«Καθορισμός διαδικασίας και εξειδίκευση μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες 
Δημοσιονομικού Ελέγχου/Ειδικό Λογιστήριο στις Οικονομικές Υπηρεσίες Φορέων Γενικής Κυβέρνησης». 
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» και το υπ’αριθμ. 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ:ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) σχετικό του Υπουργείου 
Οικονομικών «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και 
παροχή οδηγιών». 
8. Tις διατάξεις της υπ’αριθμ.75555/289 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2336/τ.Β΄/10-07-2017) 
«Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως 
υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, του άρθρου 6, παρ.2, 
εδάφιο β΄, του ν.4412/2016». 
9. Τις διατάξεις του άρθρου 6, του Ν.4782/2021, που αφορά στην καταχώρηση δεδομένων στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και του σχετικού άρθρου 5 της Οδηγίας 
2014/24/ΕΕ. 
10. Το υπ’αριθμ. 57157/1103/09-05-2016 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Α.Μ.Θ. 
με θέμα «2η Εσωτερική Εγκύκλιος ένταξης, διαχείρισης και παρακολούθησης έργων που 
σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε όλη την Περιφέρεια Α.Μ.Θ., τα οποία εντάσσονται στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα της Π.Α.Μ.Θ. και στα Ετήσια Προγράμματα Δράσης». 
11. Η υπ’αριθμ.Δ.Δ.οικ.5923/18-12-2019 1η Εσωτερική Εγκύκλιος της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Α.Μ.Θ. «Παροχή διευκρινήσεων», επί των συνδιοργανώσεων. 
12. Το υπ’αριθμ. Α.Π.:ΠΑΜΘ/ΓΔΕΛ/41078/61/18-02-2021 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Π.Α.Μ.Θ. «Διευκρινήσεις επί οικονομικών πρωτογενών αιτημάτων και εξειδίκευσης 
δαπανών», με το συνημμένο σχετικό πίνακα δαπανών που δεν χρήζουν εξειδίκευσης. 
13. Το υπ’αριθμ. 258390/2977/11-10-2021 έγγραφό μας «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από 
την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, για την υποβολή προτάσεων συνδιοργάνωσης στον πολιτιστικό, 
αθλητικό και κοινωνικό τομέα, έτους 2022», με σχετικές επισημάνσεις και υποχρεώσεις. 
14. Η υπ’αριθμ. 240/04-11-2021 (ΑΔΑ:6ΗΛΠ7ΛΒ-ΖΛΞ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. 
«Έγκριση ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έτους 
2022», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 
15. Η υπ’αριθμ. 218106/2556/21-07-2022 (πρωτ. υπηρεσίας) αίτηση του φορέα (ορθή επανάληψη) με 
την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ” «Αίτηση συμμετοχής και συνδιοργάνωσης 
πολιτιστικών/αθλητικών δραστηριοτήτων». 
16. Η από 26-07-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011004673) υπογεγραμμένη έγκριση του Αντιπεριφερειάρχη 
Δράμας (βάσει κωδικολογίου cpv), προκειμένου να εκδοθεί απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για τη 
δέσμευση της απαιτούμενης πίστωσης. 
17. Το γεγονός ότι το έργο εντάσσεται στον ΑΞΟΝΑ: 2 «Κοινωνική Μέριμνα, Υγεία, Πολιτισμός, 
Αθλητισμός», ΜΕΤΡΟ: 2.2. «Πολιτισμός – Αθλητισμός», Κ.Ε.: 210811003, με ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: τη 
Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Δράμας (οργάνωση, συντονισμός) και τη Δ/νση 
Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Δράμας (οικονομικά, προμήθειες, αναθέσεις, διαγωνισμοί). 
 
ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ: 
Η θεσμοθετημένη ετήσια εκδήλωση για την οποία ο Δήμος Παρανεστίου αιτείται της συνδιοργάνωσης με 
την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, φέρει τον τίτλο «ΑΓΩΝΕΣ ΒΟΥΝΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ VIRGIN FOREST TRAIL 2022» και αφορά σε σειρά αθλητικών δραστηριοτήτων, που στόχο 
έχουν την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και την ανάδειξη της περιοχής μέσω πράξεων ευρείας 
απήχησης. Στο ως άνω πλαίσιο, η όλη προσπάθεια θα συνεισφέρει στην ανάδειξη του αθλητικού 
πνεύματος, αλλά και στην ανάδειξη των αξιών του εθελοντισμού, καθώς στη σχετική διοργάνωση 
συνδράμει ένας μεγάλος αριθμός εθελοντών από Ελλάδα και εξωτερικό, ο οποίος ξεπερνά τα 400 άτομα 
ετησίως. 
Ειδικότερα η Πολιτεία, αναγνωρίζοντας τη μοναδικότητα της φύσης της οροσειράς της Ροδόπης, 
ανακήρυξε το 1980, ως Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης το Παρθένο Δάσος Παρανεστίου, το οποίο 
αποτελεί ένα μοναδικό στοιχείο φυσικής κληρονομιάς για ολόκληρη την Ελλάδα και το πλουσιότερο σε 
βιοποικιλότητα τοπίο της Ευρώπης. Μέσα σε αυτόν το χώρο εκτυλίσσεται η ως άνω σχετική εκδήλωση, η 
οποία αφορά σε αγώνες ορεινού τρεξίματος, οι οποίοι αποτελούν διεθνώς μία δυναμικά ανερχόμενη 
μορφή ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Πρόκειται για τη 14η κατά σειρά διοργάνωση, η οποία περιλαμβάνει 
ορεινές διαδρομές των Αγώνων Βουνού του Παρθένου Δάσους Παρανεστίου (Virgin Forest Trail-V.F.T.), 
ενώ η συμμετοχή σε αυτές, θα αποτελέσει μία μοναδική εμπειρία και ευκαιρία γνωριμίας με την περιοχή.  
Απώτερος στόχος της ως άνω δράσης είναι: 
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 Η διερεύνηση των ορίων των αθλητών, η καλλιέργεια του ψυχικού σθένους και η ενίσχυση της θέλησής 
τους, για την υπέρβαση εμποδίων και δυσκολιών. 
 Η ενθάρρυνση αθλητών, με μικρή εμπειρία να συμμετάσχουν σε αντίστοιχες δραστηριότητες, 
αλλάζοντας στερεότυπα και νοοτροπίες με την καλλιέργεια της ανάλογης αθλητικής κουλτούρας. 
 Η ευαισθητοποίηση, αθλητών, συνοδών, θεατών, και εθελοντών, στην προστασία του περιβάλλοντος, 
συμμετέχοντας βιωματικά και αναλαμβάνοντας ενεργό δράση, ώστε να ζήσουν την αξία του σπάνιου και 
μοναδικού οικοσυστήματος της περιοχής. 
 Η ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας. 
 Η διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και η διάδοσή της στους νέους. 
 Η παροχή προτύπων σε παιδικές ηλικίες και η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης τους. 
 Η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και της παροχής ίσων ευκαιριών σε άτομα με αναπηρία. 
Στο πλαίσιο της όλης διοργάνωσης και για την ασφάλεια των συμμετεχόντων έχουν ληφθεί τα παρακάτω 
μέτρα: 
 Υπάρχουν 13 Σταθμοί Τροφοδοσίας και 21 Σημεία Ελέγχου κατά μήκος των 162 χιλιομέτρων της 
διαδρομής. 
 3 διαπιστευμένες διασωστικές ομάδες από Καβάλα, Ξάνθη και Ροδόπη. 
 Επιφυλακή ειδικών τμημάτων της Π.Υ. Δράμας και της Π.Υ. της Π.Α.Μ.Θ., για την αντιμετώπιση ειδικών 
καταστάσεων. 
 Παρουσία ιατρικού προσωπικού και φυσικοθεραπευτών (σχεδόν σε όλους τους σταθμούς). 
 Ασφάλιση αθλητών και εθελοντών. 
 Πρόβλεψη για λήψη όλων των προβλεπόμενων αδειών (Δασαρχείο, ΣΕΓΑΣ, ΕΛΑΣ κ.ά.). 
 Απαγόρευση κυνηγιού το τριήμερο των αγώνων, με ειδική δημοσίευση στο ΦΕΚ. 
 Καθαρισμός και διακριτή σήμανση μονοπατιών. 
 Τοποθέτηση ειδικής κεραίας για την εξυπηρέτηση της ασύρματης επικοινωνίας των εθελοντών. 
 Ηλεκτρονική χρονομέτρηση για τον εντοπισμό των αθλητών. 
Η παραπάνω σχετική εκδήλωση, η οποία ενσωματώνει ενδιαφέροντα στοιχεία και δεδομένα, χρήσιμα και 
ωφέλιμα για την τοπική και ευρύτερη κοινωνία, είναι συνολικού προϋπολογισμού 51.800,00 € με το Φ.Π.Α. 
και θα διεξαχθεί στο Δήμο Παρανεστίου, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, τη χρονική περίοδο από 06 
έως 09 Οκτωβρίου 2022. 
 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
Σκοπός του έργου είναι η ανάδειξη, η αξιοποίηση, η ενίσχυση και η ανάπτυξη του τοπικού 
πολιτιστικού/αθλητικού κεφαλαίου, μέσω πράξεων και προγραμμάτων υπερτοπικής σημασίας, με τη 
συμμετοχή πλήθους κόσμου και φορέων. 
 
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: 
Στο πλαίσιο υλοποίησης της αθλητικής εκδήλωσης υπό τον τίτλο «ΑΓΩΝΕΣ ΒΟΥΝΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ 
ΔΑΣΟΥΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ VIRGIN FOREST TRAIL 2022», η οποία είναι ενταγμένη στο ετήσιο πρόγραμμα 
δράσης της Περιφέρειας, καθώς και σε αυτό του Δήμου Παρανεστίου, το προτεινόμενο έργο που αφορά 
στην προμήθεια σχετικών και αναγκαίων στοιχείων για την υλοποίηση της εκδήλωσης, θα διασφαλίσει τη 
γνωστοποίηση των προτεινόμενων πράξεων, θα ενισχύσει τη συμμετοχικότητα στην όλη διαδικασία, θα 
εξασφαλίσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και των σχετικών προδιαγραφών και θα 
δημιουργήσει εκείνες τις προϋποθέσεις, οι οποίες θα αποτελέσουν προστιθέμενη αξία στην τοπική και 
ευρύτερη κοινωνία. 
Η ως άνω προσπάθεια δεν εξυπηρετεί άμεσα τη λειτουργική δραστηριότητα της Περιφέρειας αλλά συντελεί 
στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών και των αρμοδιοτήτων της, όπως αυτές 
καταγράφονται στον ιδρυτικό νόμο Ν.3852/2010 και ειδικότερα: 
 Καλύπτει την κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς αθλητικών εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της 
τοπικής αθλητικής και φυσικής κληρονομιάς και της διάδοσής της στις μελλοντικές γενιές. 
 Είναι ενταγμένη στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας. 
 Εξασφαλίζει τη συμμετοχή στο θεσμοθετημένο ετήσιο πρόγραμμα του Δήμου Παρανεστίου καθώς και 
το συντονισμό σχετικών με την εκδήλωση δράσεων. 
 Εντάσσεται στην υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας, καθώς 
προβλέπεται η συμμετοχή πλήθους κόσμου από διάφορες γωνιές της Ευρώπης, ενώ η διάδοση των 
αποτελεσμάτων της, φέρει στοιχεία υπερτοπικής προσέγγισης. 
 Επίσης η ως άνω προσέγγιση κρίνεται επιβεβλημένη και απολύτως αναγκαία για την επιτυχία της 
εκδήλωσης καθώς συνδέονται άμεσα με την ορθή διεκπεραίωσή της και τη διασφάλιση εκείνων των 
προδιαγραφών για τη βέλτιστη απόδοση της ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες. 
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Περαιτέρω δε, επιδίωξη της όλης προσπάθειας αποτελεί η προσέγγιση στην αρχή της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, με γνώμονα την εξασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, της αρχής 
της οικονομικότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, ενώ το συνολικό κόστος της 
εκδήλωσης (51.800,00 € με το Φ.Π.Α.) είναι πολλαπλάσιο από το αιτηθέν ποσό, όπως αυτό αναλυτικά 
τεκμηριώνεται στην παρούσα εισήγηση. 
 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
Στόχοι του έργου αποτελούν η ενίσχυση της βελτίωσης της ποιότητας της ζωής της τοπικής κοινωνίας και 
η τόνωση της οικονομικής και αθλητικής ανάπτυξης. Ειδικότερα η όλη προσπάθεια θα συμβάλλει: 
 Στην ανάδειξη των αγαθών (υλικών ή άυλων), της αθλητικής, κοινωνικής δημιουργίας και παραγωγής. 
 Στην ανάδειξη του ανθρώπινου δυναμικού, ως στοιχείο δημιουργικότητας, συμμετέχοντας στη 
διαδικασία της αθλητικής και κοινωνικής παραγωγής. 
 Στην ανάδειξη, διαφύλαξη, ενίσχυση και αξιοποίηση βασικών αρχών του φίλαθλου πνεύματος και της 
αθλητικής κληρονομιάς, σύμφωνα με τις οριοθετημένες ντιρεκτίβες της Διεθνούς Κοινότητας.  
 Στην ανάδειξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 
 Στην ενίσχυση της αθλητικής ιδέας μέσω της εκπαίδευσης, της καλλιέργειας του ομαδικού πνεύματος 
και της άμιλλας. 
 Στην ενίσχυση της φυσικής και ψυχικής υγείας. 
 Στην προαγωγή της κοινωνικής ευαισθησίας και του ανθρωπισμού. 
 Στην άρση των στερεοτύπων, των προκαταλήψεων και του κοινωνικού αποκλεισμού. 
 Στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης. 
 Στην εξασφάλιση της συμμετοχικότητας. 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
06 έως 09 Οκτωβρίου 2022 
ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
Δήμος Παρανεστίου, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΠΕΜΠΤΗ 06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 
 12:00-19:00 Λειτουργία γραμματείας  του αγώνα Virgin Forest Ultramarathon Trail (VFUT) και 
Nature Trail Race (NTR) . 
 17:00-20:00 Λειτουργία γραμματείας για τους εθελοντές υποστήριξης των σταθμών τροφοδοσίας και 
των σημείων ελέγχου. 
 19:00 Τεχνική Ενημέρωση για τον αγώνα VFUT στον χώρο Φιλοξενίας  στο Μεσοχώρι. 
 20:00 Pasta Party για τις αθλήτριες και τους αθλητές του αγώνα Virgin Forest Ultramarathon Trail 
(VFUT) στον χώρο Φιλοξενίας  στο Μεσοχώρι. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 
 06:00-07:30 Λειτουργία γραμματείας του αγώνα Virgin Forest Ultramarathon Trail (VFUT) 
 06:00-20:00 Λειτουργία  γραμματείας για τους εθελοντές υποστήριξης των σταθμών τροφοδοσίας και 
σημείων ελέγχου. 
 06:00 Πρωινό για τις αθλήτριες και τους αθλητές  του αγώνα Virgin Forest Ultramarathon Trail 
(VFUT)  στον χώρο Φιλοξενίας  στο Μεσοχώρι. 
 06:45 Αναχώρηση αθλητριών/αθλητών του αγώνα Virgin Forest Ultramarathon Trail (VFUT) από τον 
χώρο Φιλοξενίας για τον χώρο εκκίνησης. 
 08:00 Εκκίνηση αγώνα Virgin Forest Ultramarathon Trail (VFUT) 162,6χλμ διάρκειας 40 ωρών. 
 12:00-19:00 Λειτουργία γραμματείας  του αγώνα Nature Trail Race (NTR) . 
 19:00 Τεχνική ενημέρωση για τον αγώνα Nature Trail Race (NTR) στον Οικισμό Φιλοξενίας στο 
Μεσοχώρι. 
 20:00 Pasta Party για τις αθλήτριες και τους αθλητές  του αγώνα Nature Trail Race (NTR) στον 
Οικισμό Φιλοξενίας στο Μεσοχώρι. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 
 05:30 Πρωινό στον Οικισμό για τις αθλήτριες και τους αθλητές του αγώνα Nature Trail Race (NTR). 
 06:00 Αναχώρηση αθλητριών κα αθλητών του αγώνα Nature Trail Race (NTR) από τον Οικισμό 
φιλοξενίας για τον χώρο εκκίνησης. 
 06:00-06:30 Λειτουργία γραμματείας του αγώνα Nature Trail Race (NTR) . 
 06:00-08:00 Λειτουργία γραμματείας του αγώνα Paranesti Path (PP) . 
 06:42 Αναμενόμενος τερματισμός πρώτου αθλητή ή αθλήτριας του αγώνα Virgin Forest 

ΑΔΑ: 96Π77ΛΒ-ΛΜΨ



Ultramarathon Trail (VFUT) 162,6χλμ . 
 07:00 Εκκίνηση αγώνα Nature Trail Race (NTR) 110χλμ διάρκειας 24 ωρών. 
 08:00 Τεχνική Ενημέρωση για τον αγώνα Paranesti Path (PP) στην Πλατεία Σιδηροδρομικού 
Σταθμού Παρανεστίου. 
 09:00 Εκκίνηση αγώνα Paranesti Path (PP) 46,2χλμ, διάρκειας 9 ωρών. 
 13:00 Αναμενόμενος τερματισμός πρώτου αθλητή ή αθλήτριας του αγώνα Paranesti Path (PP). 
 18:00 Λήξη έγκυρων τερματισμών του αγώνα Paranesti Path (PP). 
 20:04 Αναμενόμενος τερματισμός πρώτου αθλητή ή αθλήτριας του αγώνα  Nature Trail Race (NTR) 
 24:00 Λήξη έγκυρων τερματισμών του αγώνα Virgin Forest Ultramarathon Trail (VFUT). 
ΚΥΡΙΑΚΗ 09 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 
 07:00 Λήξη έγκυρων τερματισμών του αγώνα Nature Trail Race (NTR). 
 08:00-09:00 Λειτουργία γραμματείας του αγώνα Νestos Trail (NT) . 
 10:00 Εκκίνηση αγώνα Νestos Trail (NT) 10χλμ . 
 10:40 Αναμενόμενοι πρώτοι τερματισμοί του αγώνα Νestos Trail (NT) . 
 11:30-11:45 Λειτουργία γραμματείας του αγώνα Special VFT (SVFT) 800μ. 
 11:30-12:00 Λειτουργία γραμματείας του αγώνα VFT Kids 1.000μ (έως 12 ετών). 
 12:00 Εκκίνηση αγώνα Special VFT (SVFT). 
 12:15 Εκκίνηση αγώνα  VFT Kids. 
 13:00 Τελετή λήξης και απονομών επάθλων στους διακριθέντες αθλητές. 
Τόπος Εκκίνησης – Τερματισμού Αγώνων και Τελετής Απονομής Επάθλων: 
Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Παρανεστίου 
 
Χώρος Γραμματείας: 
Λέσχη Αξιωματικών Παρανεστίου 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 

Όπως αυτός προτείνεται και περιγράφεται, στην υποβληθείσα αίτηση του φορέα συνδιοργάνωσης. 

 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) 51.800,00 

ΠΟΣΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ (€) 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. 9.500,00 

 
Ιδία συμμετοχή 
(κύριος διοργανωτής) 

42.300,00 

 Συνδιοργανωτής 0,00 

ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ  Υπολειπόμενο ποσό 0,00 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΑΜΘ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΕΙΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΜΕ Φ.Π.Α. (€) 

1 
Έντυπο υλικό και συναφή  
προϊόντα 

840 τεμάχια 900,00 

2 
Υπηρεσίες ψηφιακής 
εκτύπωσης 

1 υπηρεσία (500 τεμάχια) 1.000,00 

3 Φαρμακευτικά προϊόντα 397 τεμάχια 1.000,00 
4 Υπηρεσίες τεχνικών ήχου 4 ημέρες (1 υπηρεσία) 1.200,00 

5 
Υπηρεσίες παραγωγής  
βιντεοταινιών και σχετικές 
υπηρεσίες 

4 ημέρες (1 παροχή) 3.000,00 

6 
Αναμνηστικά δώρα/ 
μπλουζάκια 

500 τεμάχια 2.400,00 

ΣΥΝΟΛΟ   9.500,00 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ: 
 

1. Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα : 
Ποσότητα   : 840 τεμάχια 
Συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α.  : 725,81 ευρώ 
Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α.  : 900,00 ευρώ 
Περιγραφή Αντικειμένου   : Εκτυπώσεις και δημιουργικό 
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CPV   : 22000000-0 
Προδιαγραφές Δαπάνης   : 

 Εκτυπώσεις, δημιουργικό εκτυπώσεων και 
σχετικών λογοτύπων. 

 Δημιουργικό 
 50 τμχ αφίσες , διαστάσεων 50 Χ 70 cm , 150 

gr illustration χαρτί με εκτύπωση τύπου offset με 
δημιουργικό. 

 10 τμχ banner , διαστάσεων 1,10 Χ2,00 m, 
έγχρωμη ψηφιακή εκτύπωση με δημιουργικό, 
ποιότητα πλαστικό PVC 400 γραμμ. μουσαμάς. 

 780 τεμ. Αριθμοί (BIB) Αθλητών: Παραγωγή 
αριθμών αθλητών σε ειδικό διαπνέον 
βαμβακερό υλικό με μέρος πλαστικό, με 
εκτύπωση τετραχρωμία, με solven ανεξίτηλα 
μελάνια, με λογότυπα που θα δοθούν από τη 
διοργάνωση και μοναδικό αριθμό για κάθε έναν 
αθλητή και δημιουργικό, για επτά διαφορετικούς 
αγώνες. 

2. Υπηρεσίες ψηφιακής εκτύπωσης: 
Ποσότητα   : 1 Υπηρεσία (για 500 τεμάχια) 
Συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α.  : 806,45 ευρώ 
Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α.  : 1.000,00 ευρώ 
Περιγραφή Αντικειμένου   : Εκτύπωση λογοτύπων και διαγραμμάτων 
αγώνων 
CPV   : 79811000-2 
Προδιαγραφές Δαπάνης   : 

 Σε 500 τεμάχια, εκτύπωση λογοτύπων που θα 
δοθούν από τη διοργάνωση και διαγραμμάτων 
αγώνων μεταξοτυπία με ανεξίτηλα plastisol 
χρώματα (πέντε χρώματα μπροστά και δύο 
πλάτη) 

3. Φαρμακευτικά προϊόντα : 
Ποσότητα   :397 τεμάχια 
Συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α.  : 943.40 ευρώ (Φ.Π.Α.:6%) 
Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α.  : 1.000.00 ευρώ 
CPV   : 33600000-6 
Προδιαγραφές δαπάνης : 
 

 Είδος Ποσότητα 

Σύριγγες 17 

Οινόπνευμα απλό, 300 ml 5 

Ταλκ, 250 gr 2 

Hansaplast (κουτιά) 35 

Ψαλίδι 2 

Ψυκτικό, 400 ml 37 

Αιμοστατικό σπρέι, 60 ml 4 

Almora (κουτιά) 20 

Compeed (κουτιά) 20 

Βαζελίνη σε βάζο,  100 gr 4 

Βαμβάκι 9 

Γάζες αποστειρωμένες αυτοκόλλητες 5Χ3 (των 12 
τμχ ή 624 τμχ) 

52 κουτιά 
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Γάντια large 5 

Counterpain 3 

Depon (κουτιά) 8 

Οξυζενέ σπρέι, 100 ml 4 

Λευκοπλάστ (κουτιά) 34 

Παγοκύστες 9 

Παραφινέλαιο, 1 lit 13 

Στικ αμμωνίας  6 

Επίδεσμοι ελαστικοί , 8 cm X 4m 54 

Επίδεσμοι ελαστικοί , 12 cm X 4m 27 

Τρόμπα αφαίρεσης δηλητηριασμένων φιδιών 11 

Φυσιολογικός Ορός, 1 lit 2 

solu cortef ενέσιμο 250 ml 14 

4. Υπηρεσίες τεχνικών ήχου: 
Ποσότητα (αριθμός ημερών)  : 1 Υπηρεσία (4 ημέρες) 
Συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α.  : 967,74 ευρώ 
Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α.  : 1.200,00 ευρώ 
Περιγραφή Αντικειμένου   : Ηχητική κάλυψη 
CPV   : 92370000-5 
Προδιαγραφές Δαπάνης : 

Αφορά στην τοποθέτηση συστημάτων για ηχητική κάλυψη 
της διοργάνωσης στο χώρο εκκίνησης και τερματισμού των 
αγώνων, μία ημέρα πριν την έναρξη των εκδηλώσεων 
(τοποθέτηση συστημάτων) κατά τη διάρκειά τους και κατά τη 
διάρκεια των απονομών επάθλων, καθώς και την κάλυψη 
των παράλληλων δράσεων με εγκατάσταση του 
απαραίτητου εξοπλισμού, από την Πέμπτη 06-10-2022 και 
ώρα 18:00 έως και την Κυριακή 09-10-2022 και ώρα 20:00. 
 Αριθμός ημερών ηχητικής κάλυψης: 4 ημέρες 
 Ημερομηνία: από 06 έως 09 Οκτωβρίου 2022. 
 Απαιτούνται ρυθμιστής ήχου – κονσόλας, κονσόλα 

ήχου, ηχεία που να καλύπτουν το χώρο και τις ανάγκες 
για 1.500 άτομα, καθώς και ένας DJ. 

 Αριθμός μικροφώνων:2 κινητά μικρόφωνα για 
εκφωνητές και για τρία όργανα για τις τελετές έναρξης και 
λήξης της αθλητικής εκδήλωσης 

 
5. Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών και βιντεοταινιών και σχετικές υπηρεσίες: 

Ποσότητα   : 4 ημέρες (1 παροχή) 
Συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α.  : 2.419,35 ευρώ 
Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α.  : 3.000,00 ευρώ 
Περιγραφή Αντικειμένου   : Βιντεοσκόπηση & φωτογραφική κάλυψη (χρήση Drone) 
CPV   : 92110000-5 
Προδιαγραφές Δαπάνης   : Ως κάτωθι: 

- Φωτογραφική κάλυψη 
- Βιντεοσκόπηση (και με χρήση Drone) της 

διοργάνωσης στις παρακάτω θέσεις: α. στην εκκίνηση 
και τον τερματισμό των αθλητών, όπου γίνονται και οι 
απονομές των επάθλων και πραγματοποιούνται οι 
παράλληλες δράσεις, β. στα μονοπάτια όπου 
διεξάγονται οι αγώνες, σε τρία διαφορετικά σημεία που 
θα υποδειχτούν από τη διοργάνωση. 
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- Παραγωγή βίντεο με highlights της διοργάνωσης & 
συνεντεύξεις: 1Χ0’30’’. 

- Παραγωγή βίντεο για τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης:2Χ2’30’’. 

- Παραγωγή υλικού για δελτία ειδήσεων: 1Χ1’30’’. 
- Παραγωγή βίντεο με συνεντεύξεις για δελτία 

ειδήσεων:≥10 
- Παραγωγή ντοκιμαντέρ διοργάνωσης: 1Χ5’00’’ (με 

δυνατότητα και για αγγλική γλώσσα). 
 Κάμερες υψηλής ανάλυσης: τουλάχιστον Full HD 1080p 

at 30 fps, με εικόνα μίξη – συμπίεση H.264 συμπίεση. 
 Ανάλυση ήχου  συχνότητα 30-1500Ηz και ευαισθησία -

52db. 
 Παραδοτέα: σε ψηφιακή μορφή, σε δύο USB Sticks και 

σε δύο dvd στην άνω ποιότητα. 
 Αριθμός ημερών φωτογραφικής κάλυψης - 

βιντεοσκόπησης: 
4 ημέρες. 

 Ημερομηνία: 6-9 Οκτωβρίου 2022. 
 Ώρα Έναρξης: 12:00 (Πέμπτη 06 Οκτωβρίου). 
 Λήξη: 13:00 (Κυριακή 09 Οκτωβρίου). 
 Το ωράριο τελεί υπό διαμόρφωση, ανάλογα με την 

απόφαση οργανωτικής επιτροπής. 
6. Αναμνηστικά δώρα/μπλουζάκια: 

Ποσότητα   : 500 τεμάχια  
Συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α.  : 1.935,48 ευρώ 
Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α.  : 2.400,00 ευρώ 
CPV   : 18530000-3 
Προδιαγραφές δαπάνης : Αναμνηστικά για τους συμμετέχοντες/εθελοντές των αγώνων. 
 Προμήθεια αναμνηστικών μπλουζών τύπου T-shirt βαμβακερό 150 gr, σε 
χρώμα που θα υποδειχθεί από την οργανωτική επιτροπή στα εξής μεγέθη: 80 Small, 120 Medium, 
160 Large, 80 Xlarge, 60 XXLarge  
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΑΠΑΝΗΣ: 
1. Ειδικός Φορέας : 01.072 
2. Κ.Α.Ε. : 0844.0001 (Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης) 
3. Οικονομικό Έτος : 2022 
4. Κωδικός ένταξης δράσης  : 220811002 
5. Ημερομηνία εκδήλωσης  : Από 06 έως 09 Οκτωβρίου 2022 
6. Εγκεκριμένη πίστωση   : 9.500,00 € (με το Φ.Π.Α.) 
7. Είδος δαπάνης €   : Έντυπο υλικό (900,00), ψηφιακή εκτύπωση (1.000,00), 

φαρμακευτικά προϊόντα (1.000,00), ήχος (1.200,00), βίντεο (3.000,00), αναμνηστικά (2.400,00) 
 

Κατόπιν τούτου και σε συνέχεια των ως άνω, η Υπηρεσία 
 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
Την έκδοση απόφασης υλοποίησης και εξειδίκευσης της δράσης «ΑΓΩΝΕΣ ΒΟΥΝΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ 
ΔΑΣΟΥΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ VIRGIN FOREST TRAIL 2022», με Ε.Φ.:01.072, Κ.Α.Ε.:0844.0001 του Άξονα 
Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.2. και Κ.Ε.: 220811002, διά της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας Π.Ε. Δράμας (οργάνωση, συντονισμός) και της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. 
Δράμας (οικονομικά, προμήθειες, αναθέσεις, διαγωνισμοί) με την επιφύλαξη των ανωτέρω σχετικών, 
καθώς και των απαιτούμενων σχετικών με την εκδήλωση (άδειες, σχετικές εγκρίσεις, τα κατά περίπτωση 
ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα κ.ά.). 
 
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: 
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ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑ Τ Α ΠΛ Ε Ι ΟΨ ΗΦ ΙΑ 

 
Εγκρίνει την υλοποίηση και εξειδίκευση της δράσης «ΑΓΩΝΕΣ ΒΟΥΝΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ VIRGIN FOREST TRAIL 2022», με Ε.Φ.:01.072, Κ.Α.Ε.:0844.0001 του Άξονα 
Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.2. και Κ.Ε.: 220811002, διά της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας Π.Ε. Δράμας (οργάνωση, συντονισμός) και της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. 
Δράμας (οικονομικά, προμήθειες, αναθέσεις, διαγωνισμοί) με την επιφύλαξη των ανωτέρω σχετικών, 
καθώς και των απαιτούμενων σχετικών με την εκδήλωση (άδειες, σχετικές εγκρίσεις, τα κατά περίπτωση 
ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα κ.ά.). 
 
Μειοψήφησε το μέλος της οικονομικής επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος ψηφίζοντας κατά. Συγκεκριμένα 
ανέφερε τα εξής: «ΚΑΤΑ: Εκτός από το αίτημα του Δήμου το οποίο δεν μας έχει γνωστοποιηθεί 
(χαιρόμαστε πραγματικά που η υπηρεσία το έχει όπως εγγράφως μας διαβεβαιώνει πλην όμως δεν μας το 
στέλνει), λείπει ο επείγοντας χαρακτήρας του θέματος. Όταν ένα θέμα που αφορά εκδήλωση του 
Οκτωβρίου του 2022 έρχεται ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης στα τέλη Ιουλίου λίγες ώρες πριν την 
συνεδρίαση που μάλιστα γίνεται δια περιφοράς, τότε κατά την άποψή μου υποκρύπτεται προσπάθεια 
περιορισμού του ελέγχου των δαπανών από τα μέλη της ΟΕ στα πλαίσια ενίσχυσης της αδιαφανούς 
λειτουργίας της όποιας υπηρεσίας. Επισημαίνω ότι η ΠΕ Δράμας κατά το πρόσφατο παρελθόν δεν μας 
είχε συνηθίσει σε τέτοιους «αιφνιδιασμούς». 
 
Παρών δήλωσαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Εξακουστός Κωνσταντίνος και Ιωσηφίδης 
Αλέξανδρος, αναφέροντας τα εξής: «ψηφίζουμε παρών. Όπως έχουμε αναφέρει πολλάκις, η παράταξή 
μας διαφωνεί με τρόπο που διαχειρίζεται η διοίκηση της περιφέρειας τις δράσεις, τις οποίες συνεχίζει να τις 
υλοποιεί αποσπασματικά. Θα έπρεπε υπάρχει ένας ενιαίος στρατηγικός σχεδιασμός που θα αφορά όλες 
τις Π.Ε., ώστε να επιφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα προβολής και παράλληλα να δημιουργηθούν 
οικονομίες κλίμακας». 
 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  548/2022. 

 
                         
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

                      
 
                  ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
 

                                
                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
               

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

                    ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ                   
                   ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
                   ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

                    ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                    ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
                    ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ 
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