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Του  Πρακτικού αριθ. 38/2022  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 667/2022 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης της 4 ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας 
περαίωσης του έργου: «Διευθέτηση χειμάρρου Κιμμερίων από γέφυρα Ο.Σ.Ε. μέχρι τον ποταμό Κοσύνθο» 
της αναδόχου εταιρείας «Τεχνική Ανάπτυξη Α.Τ.Ε.Β.Ε.». 
 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 26 Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ έγινε με τηλεδιάσκεψη 
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», η τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/281292/3827/21/09/2022 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) Γαλανόπουλος Δημήτριος 
αναπληρωματικό μέλος, 4) Ιμπράμ Αχμέτ  μέλος, 5) Τσώνης Αθανάσιος μέλος, 6) Εξακουστός 
Κωνσταντίνος αναπληρωματικό μέλος και  7) ) Ιμάμογλου Τζιχάν μέλος. 
  Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος  Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 2) 
Βενετίδης Κωνσταντίνος  μέλος, 3) Μαρκόπουλος Θεόδωρος μέλος, 4) Ιωσηφίδης Αλέξανδρος 
 μέλος,  5) Χατζηπέμου Χρήστος  μέλος και 6) Ζιμπίδης Γεώργιος μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και 
κλήθηκαν νόμιμα. 
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα εφτά μέλη, ο Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 
Από το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε προσωρινά ο Πρόεδρος της οικονομικής 
επιτροπής Πολίτης Αλέξιος και καθήκοντα προέδρου ανέλαβε ο αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος 
Κουρτίδης. 
Κατά την συζήτηση του 6ου θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της οικονομικής 
επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος. 
Κατά την συζήτηση του 9ου θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της οικονομικής 
επιτροπής Ιωσηφίδης Αλέξανδρος. 
Κατά την συζήτηση του 13ου θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος της 
οικονομικής επιτροπής Γρανάς Αρχέλαος. 
Κατά την συζήτηση του 20ου θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της οικονομικής 
επιτροπής Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 667: Εισηγούμενη το δέκατο ένατο  θέμα ημερήσιας διάταξης η  Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Ξάνθης, με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 269071/3015/09-09-2022 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της 
επιτροπής από την 09/09/2022 εισήγηση της η οποία αναφέρει τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
2. Το Π.Δ. 144/2010  «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.». 
3. Τον Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την  αποκεντρωμένη 
διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 
4. Το Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ26/Α/31.01.2013) 
5. Τον  Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Φ.Ε.Κ. 147/Α /08.08.2016)  
6. Την με αρ. πρωτ. 359881/10.12.2021 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 
5983/Β/20.12.2021 «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την 
παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και την αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την 
παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016» 

ΑΔΑ: 97727ΛΒ-7ΤΕ



7. Την με αρ. πρωτ. 17587/19.01.2022 Εγκύκλιος 1 (ΑΔΑ: 911Υ465ΧΘΞ-ΟΕΑ) του του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με την ανωτέρω Απόφαση 
8. Τον Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΦΕΚ 
116/Α/18.06.2005) όπως αυτός ισχύει 
9. Τον Ν.4250/14 « Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές 
ρυθμίσεις»,  αρ. 1 παρ. 2. 
10. Τον Ν.4278/14 «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» (άρθρο 59 – Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε Δημόσια Έργα). 
11. Την τεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Διευθέτηση χειμάρρου Κιμερίων από 
γέφυρα Ο.Σ.Ε. μέχρι τον ποταμό Κόσυνθο», προϋπολογισμού 3.100.000,00 € με ΦΠΑ, που εγκρίθηκαν με 
την αρ. 9422/Ξ-ΔΤΕ- 188/18-01-2018 απόφαση Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ξάνθης.  
12. Την αίτηση χρηματοδότησης με αρ. πρωτ. 60807/Ξ-ΔΤΕ-1881/24-05-2018 στο Ε.Π. Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης 2014-2020 του Περιφερειάρχη ΑΜΘ με ΑΔΑΜ: REQ004456331(13-02-2019) 
(πρωτογενές αίτημα) 
13. Την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ.1675/30-07-2018 της πράξης «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ 
ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ Ο.Σ.Ε. ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΟΣΥΝΘΟ» με κωδικό ΟΠΣ 5029779 στο Ε.Π. 
ΑΜΘ 2014-2020 με ΑΔΑ: ΩΙ8Ξ7ΛΒ-ΞΔΠ και ΑΔΑΜ: REQ004490908 (20-02-2019) 
14. Την αρ.πρωτ.83670/02.08.2018 (ΑΔΑ: ΨΤΗΣ465ΧΙ8-ΛΚΑ) απόφαση έγκρισης του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης για τη ένταξη και τροποποίηση του έργου του θέματος στο ΠΔΕ 2018, στη 
ΣΑΕΠ-031/1 
15. Την από 12/09/2018 με αρ. πρωτ.3108  έγκριση της διακήρυξης του έργου του θέματος από την 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
16. Την υπ’ αριθμ. 914/2018 (20-09-2018) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: 
ΩΝΟΨ7ΛΒ-Ρ9Π) σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται το ανωτέρω σχέδιο διακήρυξης και συγκροτείται η 
Επιτροπή Διαγωνισμού 
17. Την υπ’ αριθμ. 139478/Ξ-ΔΤΕ-3897/ 28-09-2018 Διακήρυξη η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 
28.09.2018 και φέρει τον αριθμό 18PROC003759678 (ΑΔΑ: 653Γ7ΛΒ-ΛΣΓ) 
18. Τον ηλεκτρονικό φάκελο δημοπρασίας του έργου με α/α 76043 που δημιουργήθηκε στο σύστημα 
ΕΣΗΔΗΣ_PW 
19. Την από 30.10.2018 καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού και την 
από 6.11.2018 ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού 
20. Την με αρ. 1127/23-11-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ, με την οποία 
εγκρίνεται το 1ο Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου του θέματος. 
21. Την με αριθ. 101/2019 (01-02-2019) Απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής  Επιτροπής ΠΑΜΘ 
(ΑΔΑ: ΩΝΦΒ7ΛΒ-ΣΓΒ), με την οποία εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό δημοπρασίας του διαγωνισμού του 
ανωτέρω έργου, καθώς επίσης και η ανάδειξη ως αναδόχου του έργου η εργοληπτική επιχείρηση: 
«ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ Ο.Σ.Ε. ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΟΣΥΝΘΟ», με 
έκπτωση εξήντα κόμμα τριάντα τοις εκατό (60,30 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 
22. Την από 13-3-2019 με αρ. πρωτ. 1262 έγκριση του σχεδίου σύμβασης για το υποέργο πράξης 
«ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ Ο.Σ.Ε. ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΟΣΥΝΘΟ» με 
κωδικό ΟΠΣ 5029779 στο Ε.Π. ΑΜΘ 2014-2020 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.  
23. Την από 16/04/2019 με αρ. πρωτ. 64512/Ξ-ΔΤΕ- 1487 σύμβαση του έργου  
24. Την από 10-6-2019 με αρ. πρωτ. 95159/Ξ-ΔΤΕ-2259 έγκριση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής 
του έργου έως στις 15/4/2021 
25. Το από 13-11-2019 με αρ. πρωτ. 194798/Ξ-ΔΤΕ-4614 έγγραφο του μελετητή του έργου με το οποίο 
υπέβαλε την προσαρμοσμένη μελέτη του έργου στο ληφθέν φυσικό έδαφος της τωρινής κατάστασης και η 
προσαρμοσμένη μελέτη του έργου στο τωρινό φυσικό έδαφος 
26. Την με αρ. πρωτ. 156385/Ξ-ΔΤΕ-3268/05-10-2020 απόφαση έγκρισης α) του α)του 1ου 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών(1ου Α.Π.Ε.) σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και  β) του 1ου 
Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου,  
27. Την απόφαση με αρ. πρω. ΠΑΜΘ/ΔΤΕΠΞ/177936/3555/30-10-2020 έγκρισης χορήγησης της 1ης 
παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά διακόσιες δέκα έξι (216) ημέρες, 
δηλαδή μέχρι τις 18–11–2021 
28. Την από 22-11-2020 με αρ. πρωτ. ΠΑΜΘ/ΔΤΕΠΞ 198077 /3788 έγκριση του 2ου τροποποιημένου 
χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου μετά την έγκριση της χορήγησης μετάθεσης της πρώτης 1ης 
παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 18–11–2021 

ΑΔΑ: 97727ΛΒ-7ΤΕ



29. Την με αρ. πρωτ. 359881/10.12.2021 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 
5983/Β/20.12.2021 «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την 
παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 
7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016» 
30. Την με αρ. πρωτ. 17587/19.01.2022 Εγκύκλιος 1 (ΑΔΑ: 911Υ465ΧΘΞ-ΟΕΑ) του του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με την ανωτέρω Απόφαση 
31. Την από 05/04/2021 με αρ. πρωτ. ΠΑΜΘ/ΔΤΕΠΞ/11271/114 απόφαση έγκρισης αποζημίωσης του 
αναδόχου «Τεχνική Ανάπτυξη ΑΤΕΒΕ» λόγω βλαβών από ανωτέρα βία της 9ης , 10ης , και 12ης 
Δεκεμβρίου 2020 στο έργο για συνολική αποζημίωση με το ποσό των 28.026,26 ευρώ με Φ.Π.Α. 24% 
(22.601,82 ευρώ συν 5.424,44 ευρώ Φ.Π.Α. 24%)  
32. Την από 30-09-2021 με αρ. πρωτ. ΠΑΜΘ/ΔΤΕΠΞ/255991/2713 απόφαση έγκρισης του 2ου 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου Α.Π.Ε.)  του έργου που αφορά αποκλειστικά σε αποζημίωση 
βλαβών από ανωτέρα βία, η οποία χρηματοδοτείται  αποκλειστικά από  την ΣΑΕΠ 531 του Π.Δ.Ε. 
33. Την απόφαση με αρ. πρωτ. ΠΑΜΘ/ΔΤΕΠΞ/277642/2948/14-10-2021 έγκρισης χορήγησης της 2ης 
παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εκατόν εβδομήντα τρεις (173) ημέρες, 
δηλαδή μέχρι 10-05-2022 
34. Τα από 25-10-2021 α) 3ο Α.Π.Ε. του έργου και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει και β) το 2ο 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με δυο (2) Νέες Τιμές 
35. Την από 15-11-2021 με αρ. πρωτ. ΠΑΜΘ/ΔΤΕΠΞ.296990/3129 έγκριση του 3ου τροποποιημένου  
χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου μετά την έγκριση της χορήγησης μετάθεσης της δεύτερης (2ης) 
παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 10-05-2022 και την έγκριση του 2ου 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου Α.Π.Ε.)  
36. Την με αρ. πρωτ. 300385/Ξ-ΔΤΕ-3175/05-11-2021 απόφαση έγκρισης α)του 3ου Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα Εργασιών (3ου ΑΠΕ) και β) του 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών 
(2ου ΠΚΤΜΝΕ)  του έργου του θέματος 
37. Την από 18-11-2021 με αρ. πρωτ. ΠΑΜΘ/ΔΤΕΠΞ.319338/3368 έγκριση του 4ου τροποποιημένου  
χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου μετά την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 
(3ου Α.Π.Ε.)  
38. Την απόφαση με 298/2022/04-05-2022 της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ για έγκρισης 
χορήγησης της 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εκατόν σαράντα 
δύο  (142) ημέρες, ήτοι μέχρι τις 30.09.2022 
39. Την από 30-06-2022 με αρ. πρωτ. 184661/2015 έγκριση του 5ου τροποποιημένου  
χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου μετά την έγκριση της χορήγησης μετάθεσης της τρίτης (3ης) 
παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 30-09-2022  
40. Την από 30.08.2022 αίτηση (αρ. πρωτ. εισερχ. ΔΤΕ 255967/2871), της αναδόχου εταιρίας «Τεχνική 
Ανάπτυξη Α.Τ.Ε.Β.Ε.»  με την οποία αιτείται την 4η  παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών  του 
έργου του θέματος, κατά 92 ημέρες, ήτοι μέχρι τις 31.12.2022 
41. Την από 01.09.2022  θετική εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του ΤΔΠ (Δ/νουσα 
Υπηρεσία) προς την Προϊσταμένη Αρχή για την χορήγηση της 4ης παράτασης  του χρόνου περαίωσης των 
εργασιών  του έργου του θέματος, κατά 92 ημέρες, ήτοι μέχρι τις 31.12.2022 λόγω δυσμενών συνθηκών 
42. Το με αρ. πρωτ. 255967/2871/02.09.2022 έγγραφό μας προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 
Ε.Π. της ΠΑΜΘ για έκφραση σύμφωνης γνώμης για την 4η παράταση της συνολικής προθεσμίας 
περαίωσης του έργου 
43. Την με αρ. πρωτ.5169/08-09-2022 της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ, με θέμα την προέγκριση τροποποίησης 
νομικής δέσμευσης για το υποέργο «Διευθέτηση χειμάρρου Κιμμερίων από γέφυρα ΟΣΕ μέχρι τον ποταμό 
Κόσυνθο» Α/Α 1 της πράξης 5029779 (4η παράταση) με την οποία διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΠΑΜΘ 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓEIΤΑΙ 
την χορήγηση με αναθεώρηση της 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου 
«ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ Ο.Σ.Ε. ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΟΣΥΝΘΟ» 
της αναδόχου εταιρείας «Τεχνική Ανάπτυξη Α.Τ.Ε.Β.Ε.»,  κατά ενενήντα δύο  (92) ημέρες, ήτοι μέχρι 
τις 31.12.2022.  
 
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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Εγκρίνει την χορήγηση με αναθεώρηση την 4η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου 
«ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ Ο.Σ.Ε. ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΟΣΥΝΘΟ» της 
αναδόχου εταιρείας «Τεχνική Ανάπτυξη Α.Τ.Ε.Β.Ε.», κατά ενενήντα δύο (92) ημέρες, ήτοι μέχρι τις 
31.12.2022.  
 
Μειοψήφησαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Εξακουστός Κωνσταντίνος και Ιωσηφίδης Αλέξανδρος 
ψηφίζοντας κατά. Συγκεκριμένα ανέφεραν ότι είναι πολύ η 4η παράταση. 
Παρών δήλωσε το μέλος της οικονομικής επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος. 
 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  667/2022. 

 
                         
                        
              Ο      ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
               ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
 
 
             Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 
              ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
  ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

                                
                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
                  

                    ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                                                             
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                   ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ                   
                   ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
                   ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

                    ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                    ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
                    ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ 
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