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Του  Πρακτικού αριθ. 43/2022  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 813/2022 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση: Α) Των όρων του σχεδίου και τη σύναψη της Διαβαθμιδικής 
Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νέστου και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την 
υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος αρδευτικού αντλιοστασίου Πέρνης», 
προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., Β) Τον ορισμό εκπροσώπου της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με τον 
αναπληρωτή του που θα συμμετέχει στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης και Γ) Την 
εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ για την υπογραφή της σύμβασης. 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 26 Οκτωβρίου ημέρα Τετάρτη 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/308859/4192/21-10-2022 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) Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος  Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) Βενετίδης Κωνσταντίνος  μέλος, 
4) Τσώνης Αθανάσιος μέλος, 5) Εξακουστός Κωνσταντίνος αναπληρωματικό μέλος, 6) Ζιμπίδης 
Γεώργιος μέλος και 7) Αργυρίου Νικόλαος αναπληρωματικό μέλος. 
  Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) Κουρτίδης Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής 2) 
Ιμπράμ Αχμέτ  μέλος, 3) Μαρκόπουλος Θεόδωρος μέλος, 4) Ιωσηφίδης Αλέξανδρος μέλος, 5) 
Χατζηπέμου Χρήστος  μέλος και 6) Ιμάμογλου Τζιχάν 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. 
Κατά την συζήτηση του 13ου θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της οικονομικής 
επιτροπής Ιωσηφίδης Αλέξανδρος. 
 
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 τρίτου εκτός ημερήσιας διάταξης 
θέματος.  
 
Απόφαση 813: Εισηγούμενη το τρίτο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων  της Π.Ε. 
Καβάλας, με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 320526/9849/25-10-2022 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών της 
επιτροπής τα εξής: 
Έχοντας υπόψη:  
1. Το άρθρο 100 περί «προγραμματικών συμβάσεων» του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ Α/7-6-2010)  «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  
2. Το Π.Δ 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης». 
3. Το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 97/Α/12-10-2020), που αντικαθιστά τα  άρθρα 72 και  176 του Ν. 
3852/2010, σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, αποφασίζει για την 
έγκριση των όρων και τη σύναψη κάθε είδους προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων του άρθρου 
12 του Ν. 4412/2016.  
4. Την υπ’ αριθμ. 101/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η 
4ητροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Π.Α.Μ.Θ., έτους 2022, στο οποίο  έχει ενταχθεί η 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΡΝΗΣ», με 
προϋπολογισμό 30.000,00€, πηγή χρηματοδότησης την ΑΔ. ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛ.με ΚΑΕ 9899 και ΚΩΔΙΚΟ 
ΔΡΑΣΗΣ  222001011. 
5. Την υπ’ αριθμ. ΔΔ: οικ.4697/09-10-2019 (ΦΕΚ 4064/Β/07-11-2019) απόφαση Περιφερειάρχη 
«Μεταβίβαση άσκησης αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., στους 
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Περιφερειακούς Συμβούλους που ορίστηκαν χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες των οικείων Περιφερειακών 
Ενοτήτων της Π.Α.Μ.Θ.»,  
6. Την υπ’ αριθμ. 136/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου, (ΑΔΑ:9ΡΑΘΩΚΣ-
ΒΨ4),με την οποία εγκρίθηκε η  σύναψη και το σχέδιο της Διαβαθμιδικής Σύμβασηςτου άρθρου 100 του ν. 
3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., και του Δήμου Νέστου για την υλοποίηση της προμήθειας με 
τίτλο η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΡΝΗΣ» 
ορίστηκαν εκπρόσωποι του Δήμου Νέστουπου θα συμμετέχουν στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης και 
εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος Νέστου για την υπογραφή της. 
7. Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και όλες τις 
κανονιστικές πράξεις  που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες και 
εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του. 
8. Το Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των 
δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και 
άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021).  
 
Σας αποστέλλουμε προς έγκριση το σχέδιο της Διαβαθμιδικής Σύμβασης και παρακαλούμε για την εκτός 
ημερησίας διάταξης εξέτασης του θέματος, λόγω της επιτακτικής ανάγκης προμήθειας του αντλητικού για 
την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ανομβρίας, στην μη αρδευόμενη με το σύστημα του βαρυτικού 
σχεδιασμού της πεδιάδας του Νέστου, στην περιοχή της Πέρνης.   
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

Α)   Την έγκριση των όρων του σχεδίου και τη σύναψη της Διαβαθμιδικής Σύμβασης του άρθρου 100 του 
Ν. 3852/2010 της Π.Α.Μ.Θ. ΠΕ Καβάλας με το Δήμου Νέστου για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΡΝΗΣ», προϋπολογισμού 
30.000,00€  με Φ.Π.Α. 
Β)   Τον ορισμό δύο εκπροσώπων με τον αναπληρωτή τους κατά το άρθρο 9 της σύμβασης στην κοινή 
επιτροπή για την εφαρμογή της. Ως εκπρόσωποι της ΠΕ Καβάλας προτείνονται οι κύριοι: Πρόδρομος 
Μεταλλίδης Μηχανολόγος Μηχ. PHD, ως Πρόεδρος και ο Νικόλαος ΒασιλειάδηςΠολιτικός Μηχ.MSc ως 
μέλος και 
Γ) Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ για την υπογραφή της σύμβασης  
 
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: 
 

ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΟΜ ΟΦΩ Ν Α 
 

Εγκρίνει: Α) τους όρους του σχεδίου και τη σύναψη της Διαβαθμιδικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 
3852/2010 της Π.Α.Μ.Θ. ΠΕ Καβάλας με το Δήμου Νέστου για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΡΝΗΣ», προϋπολογισμού 
30.000,00€  με Φ.Π.Α. 
Β)  Τον ορισμό δύο εκπροσώπων με τον αναπληρωτή τους κατά το άρθρο 9 της σύμβασης στην κοινή 
επιτροπή για την εφαρμογή της. Ως εκπρόσωποι της ΠΕ Καβάλας προτείνονται οι κύριοι: Πρόδρομος 
Μεταλλίδης Μηχανολόγος Μηχ. PHD, ως Πρόεδρος και ο Νικόλαος Βασιλειάδης Πολιτικός Μηχ.MSc ως 
μέλος και 
Γ) Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ για την υπογραφή της σύμβασης  

 
ΣΧΕΔΙΟ 

ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣΥΜΒΑΣΗ 
Για την από κοινού εκτέλεση εργασιώνμε τον Δήμο Νέστου για την «Προμήθεια Αντλητικού 

Συγκροτήματος Αρδευτικού Αντλιοστασίου Πέρνης» 
 

ΣτηνΚαβάλα, σήμερα στις ………………………, ημέρα  …………..οι παρακάτω συμβαλλόμενοι και 
υπογράφοντες, 
1) Αφενός ο κ. Πολίτης Αλέξιος, ΑντιπεριφερειάρχηςΠεριφερειακήςΕνότηταςΚαβάλαςως 
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εκπρόσωποςτηςΠεριφέρειας ΑνατολικήςΜακεδονίας- Θράκης, 
2) Αφ’ ετέρου ο κ. Μιχαηλίδης Σάββας, Δήμαρχος Νέστου, ωςεκπρόσωποςτουΔήμουΝέστου 
Έχονταςυπόψη: 
1) Τον Νόμο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της ΑποκεντρωμένηςΔιοίκησης– 
ΠρόγραμμαΚαλλικράτης»,ειδικότερατοάρθρο 99. 2) Τον Νόμο 4412/2016 άρθρο 12 (ΦΕΚ147/Α/08-
08-2016).όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.                                                                                                                                 
3) Τηνυπ’αριθμό ………….ΑπόφασητουΠεριφερειακούΣυμβουλίου Α.Μ.Θ. για        έγκρισητης 
ΔιαβαθμιδικήςΣύμβασηςκαι 
4) Τηνυπ’αριθμό 136/2022 Απόφασητης Οικονομικής ΕπιτροπήςτουΔήμουΝέστου, 12ο πρακτικό της 
07-06-2022 

Συμφωνούν,συνομολογούνκαιαποδέχονταιταπαρακάτω: 
 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Μεταξύ των συμβαλλομένων υπογράφεταιηπαρούσα ΔιαβαθμιδικήΣύμβαση,σύμφωνα μετηνοποία 
καθορίζεταιέναπλαίσιο συμφωνίας καιπροσδιορίζονταιοι τρόποικαιοι διαδικασίες 
υλοποίησηςαυτήςτηςσυμφωνίας,ηοποία αποσκοπείστηναπόκοινού εκτέλεση εργασιώνγια την 
προμήθεια Αντλητικού Συγκροτήματος για το  Αρδευτικού Αντλιοστασίου Πέρνης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΤΗΣΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ηπαρούσα διαβαθμιδικήσύμβασηπεριέχει: 
1)Τοαντικείμενοκαιτονσκοπότης διαβαθμιδικήςσύμβασης 
2)Ταδικαιώματακαιτιςυποχρεώσειςτωνσυμβαλλομένων 
3)Ισχύς,διάρκειακαιχρονοδιάγραμμα της    διαβαθμιδικής σύμβασης 
4)ΚοινήεπιτροπήΠαρακολούθησηςτωνόρωντης   διαβαθμιδικής σύμβασης 
5)Ρήτρες 
6) Επίλυσηδιαφορών 

 
ΑΡΘΡΟ1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΚΟΠΟΣ 
Τοαντικείμενοτης παρούσας διαβαθμιδικήςσύμβασης μπορείναπεριλαμβάνειτα 
εξής,κατάπερίπτωσηή τοσύνολοαυτών: 
Αφορά την προμήθεια ενός Αντλητικού Συγκροτήματος Αρδευτικού για το αρδευτική Αντλιοστάσιο 
τηςΠέρνης 
Με την παρούσα διαβαθμιδικήσύμβασηη ΠΑΜΘ θα διερευνήσει τις τεχνικές προδιαγραφές που 
απαιτούνται για την προμήθεια του κατάλληλου αντλητικού συγκροτήματος, ο δεΔήμος Νέστου θα 
αναλάβει την εγκατάσταση του αντλητικού εντός του υφισταμένου οικίσκου. Με την προμήθεια και 
τοποθέτηση του νέου αντλητικού θα καλυφθούν οι αρδευτικές ανάγκες των παραγωγών της περιοχής 
του αγροκτήματος Πέρνης κατά την θερινή περίοδο. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την βελτίωση της 
αγροτικής παραγωγής και την αύξηση του αγροτικού εισοδήματος. 
Με το προμηθευόμενο αντλητικό θα επιλυθεί  το χρόνιο πρόβλημα που παρουσιάζεται στη άρδευση 
του αγροκτήματος της Πέρνης στους καλλιεργητές και θα εξυπηρετούνται αυτοί  με επάρκεια και 
ασφάλεια. 

ΑΡΘΡΟ2
ο 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑΚΑΙΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΤΩΝΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
1) Η ΠεριφερειακήΕνότητα Καβάλαςυποχρεούται διά των υπηρεσιών της, να προβεί στην προμήθεια 
του αντλητικού συγκροτήματος. 
2) ΟΔήμος Ν έ σ τ ο υ υποχρεούταιγ ι α  την τοποθέτησητου αντλητικού συγκροτήματος εντός του 
οικίσκου του υπάρχοντος αντλιοστασίου, και στην μετέπειτα συντήρηση αυτού. 

 

ΑΡΘΡΟ3ο 
ΙΣΧΥΣΔΙΑΡΚΕΙΑΤΗΣΣΥΜΒΑΣΗΣΚΑΙΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

1.Η διαβαθμιδική σύμβασηισχύειαπότηνυπογραφήτηςκαιθαέχει διάρκειαέως την ανάδειξη μειοδότη και 
την παράδοση, του αντλητικού συγκροτήματος, από αυτόν στον χώρο του οικίσκου του αντλιοστασίου στην 
Πέρνη ( ενδεικτικά διάρκεια  έξι (6)μηνών.) 
2.Τοχρονοδιάγραμμαεκτέλεσηςτωνεργασιώνκαθορίζεταιαπότηνεπιτροπήτου άρθρου 4ου. 
3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η επιτροπή του άρθρου 4ου εξετάζει τα πραγματικά δεδομένα και 
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χορηγεί την απαιτούμενη ,κατά περίπτωση παράταση του χρονοδιαγράμματος. 
 

ΑΡΘΡΟ4ο 
ΟΡΓΑΝΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣΕΦΑΡΜΟΓΗΣΤΩΝΟΡΩΝΤΗΣΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Γιατηνπαρακολούθηση τωνόρωντης διαβαθμιδικής σύμβασηςκαιτονσυντονισμό τωναπαιτούμενων 
ενεργειώντουαντικειμένουτης διαβαθμιδικής σύμβασης,καθώς και τηνεπίλυσητυχόν 
προβλημάτωναπό τηνερμηνείακαιτηνεφαρμογήτηςπαρούσηςδιαβαθμιδικής 
σύμβασηςσυνιστάταιτριμελήςΕπιτροπή η οποίααποτελείται απόδύο (2)εκπροσώπους 
τηςΠεριφερειακής ΕνότηταςΚαβάλαςκαι έναν εκπρόσωποτουΔήμουΝΕΣΤΟΥωςεξής : 
1.Τονκ.Πρόδρομο Μεταλλίδη,υπάλληλοτηςΔ/νσηςΤεχνικών‘ΕργωντηςΠ.Ε.Καβάλας,   ως Πρόεδρο 
2. Τονκ. Νικόλαο Βασιλειάδηυπάλληλο τηςΔ/νσηςΤεχνικώνΈργωντηςΠ.Ε.Καβάλας. ως μέλος 
3.Τον κ. Ζώτο Δημήτριο Μηχανολόγο μηχανικό ως εκπρόσωποτουΔήμουΝΕΣΤΟΥ. 
Η Επιτροπή συνεδριάζειστην Καβάλα με πρόσκληση του Προέδρου της ή με αίτημα 
οιωνδήποτεδύο(2)μελώντης. 
Οιαποφάσειςτης επιτροπής λαμβάνονταικατάπλειοψηφία.Πέραντωνθεμάτων των 
άρθρωντηςπαρούσας, ηεπιτροπήέχεικαιτιςεξήςαρμοδιότητες : 

I. Καθορίζει  και επιλύει  τα  θέματα που  έχουν  σχέση με  την  μεταφορά του  αντλητ ι κού 
στονχώρο τοποθέτησης. 
II. Καθορίζειτοντρόποαντιμετώπισηςτεχνικώνθεμάτων, πουμπορείναπροκύψουνστην εκτέλεσητων 

εργασιών,  
III. Ελέγχειτηνκαλήτήρησητηςπαρούσας Διαβαθμιδικής Σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ5ο 
ΡΗΤΡΕΣ 

Ημητήρηση τωνυποχρεώσεων ενός εκ των δύο 
συμβαλλομένων,επιφέρειτηνάμεσηδιακοπήτωνεργασιώνκαιτηνλύσητης διαβαθμιδικής σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ6ο 
ΕΠΙΛΥΣΗΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οποιαδήποτε διαφοράπροκύψει απότηνπαρούσα διαβαθμιδική σύμβασηεπιλύεται απότηνκοινή 
επιτροπήτωνσυμβαλλομένωνμερών, σεπερίπτωσηπουόμωςαυτόδεν 
είναιεφικτόκαθίσταταιαρμόδια,γιατην επίλυσητηςδιαφοράς,ηΟικονομικήΕπιτροπήτης Περιφέρειας. 
Ταπαραπάνω έγιναναμοιβαίως αποδεκτά απότασυμβαλλόμενα μέρη,συμφωνήθηκαν, βεβαιώθηκαν 
καιυπογράφονταιωςέπεταιαπότουςσυμβαλλομένουςσε τέσσερα (4)πρωτότυπα καιέλαβε 
δε,απόένα(1)κάθεσυμβαλλόμενομέρος. 

ΟΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΙΑΤΗΝ Π.Α.Μ.Θ. 

 

 

ΟΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

ΠΟΛΙΤΗΣ  ΑΛΕΞΙΟΣ 

 ΓΙΑΤΟΝΔΗΜΟΝΕΣΤΟΥ 

 

 

 ΟΔΗΜΑΡΧΟΣΝ Ε Σ Τ Ο Υ  

               ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

ΑΔΑ: Ψ5707ΛΒ-ΕΡΡ



Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  813/2022. 
 
 

                      
                        
                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
               ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
 

                                
                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
                  

ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
                    ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
                   ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

                    ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
                    ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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