
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
---------------------------------- 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
  Α̟ό το ̟ρακτικό της 9ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Εορδαίας. 
   Πτολεµαΐδα  σήµερα  7- 6- 2016  ηµέρα  Τρίτη  και  ώρα 7 µ.µ.  
στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά 
την υ̟. αριθµ. 16794/1-06-2016  ̟ρόσκληση του  Προέδρου κ. 
Γεωργίου Θεοδοσιάδη η ο̟οία ε̟ιδόθηκε στον καθένα α̟ό τους 
συµβούλους χωριστά ε̟ίσης και στον κ. ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010  στην ο̟οία ̟ρόσκληση 
̟εριεχόταν τα ̟αρακάτω θέµατα: 
  ……………………………………………………………………………………….. 
 Σύναψη ̟ρογραµµατικής σύµβασης  για την δωρεάν 
̟αραχώρηση  νω̟ών φρούτων ροδάκινων και νεκταρινιών βάσει 

των Κανονισµών της Ε.Ε. 543/11, 1031/14 και 1369/15, τα ο̟οία 
µ̟ορεί ο ∆ήµος να οδηγήσει σε µετα̟οίηση (χυµο̟οίηση)  και την 
̟αροχή τυ̟ο̟οιηµένου φυσικού χυµού σε δικαιούχους.  
…………………………………………………………………………… 
      
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ               
                                                       

1.  Ιορδανίδης  Φώτιο 1 Σίσσιος Μιχαήλ 
2.  Καϊδης Απόστολος 2 Βύρλιος Μάρκος 
3 Κατσίδης Ευστάθιος 3 Παπάς Ευθύµιος 
4 Κατσίνας Χρήστος 4 Καραϊσκος Γεώργιος 
5 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 5 Απαζίδου Σοφία 
6 Θεοδοσιάδης Γεώργιος   
7 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος    
8 Καραφουλίδης Ανέστης   
9 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης   
10 Σιδηρόπουλος Κοσµάς   
11 Σερσέµης  Κωνσταντίνος   

    12 Αριστερίδης Ιωάννης    
13 Χαϊτίδης Γεώργιος 
14 Κάλφας Γεώργιος 
15 Σπενδαµίδης Γεώργιος 
16 Κοκκινίδης Γεώργιος 
17 Κύρκα Μαρία 
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18 Βρυζίδου Παρασκευή 
19 Μπίγγας Στέφανος 
20 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

    21 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
22 Τσολακίδης Ισαάκ 
23 Ανδρεάδης Κωνσταντίνος 
24 Μίχος Κωνσταντίνος 
25 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
26 Ζαραφίδης ∆ηµήτριος  
27 Ανδρονικίδου Ιωάννα 
28 Χόλµπα- Τζίφρη Αντωνία 

                                            
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
              Ο  ∆ήµαρχος   κ. Σάββας  Ζαµανίδης   ήταν  ̟αρών.. 
…………………………………………………………………………… 
  Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων,  
Βλάστης,  Ανατολικού , Πενταβρύσου, Ερµακιάς, Καριοχωρίου, , 
Κοµνηνών, Μεσόβουνου, Πύργων, Αναρράχης, Αρδασσας, Εµ̟ορίου 
Μηλοχωρίου, Ασβεστό̟ετρας, Γαλάτειας ∆ροσερού, Κοµάνου, 
Μαυρο̟ηγής, Ολυµ̟ιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σ̟ηλιάς, καθώς και 
ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας , ̟ροσκλήθηκαν 
και ̟αρίσταντο στη συνεδρίαση . 
………………………………………………………………………………………… 
Εδώ  α̟οχωρεί  η  ∆Σ  Ιωάννα  Ανδρονικίδου. 
………………………………………………………………………….. 
 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάνοντας εισήγηση στο ̟αρα̟άνω 
θέµα ανέφερε ότι ο Αγροτικός Συνεταιρισµός  Οργάνωση 
̟αραγώγων ( ΑΣΟΠ ) Βελβεντού  Η ∆ΗΜΗΤΡΑ µ̟ορεί να 
διαθέσει στο ∆ήµο µας µέσω  της διαδικασίας της ∆ωρεάν 
∆ιανοµής ̟οσότητα  400 τόνους  ροδάκινων και νεκταρινιών σαν 
νω̟ό ̟ροϊόν , αλλά και για την ̟αρασκευή χυµού  ̟ου µ̟ορούµε 
να τα διανέµουµε σε δικαιούχους του  ∆ήµου  µας βάσει των 
Κανονισµών της ΕΕ 543/11, 1031/14 και 1369/15 . 
Για την υλο̟οίηση των ανωτέρω θα ̟ρέ̟ει να υ̟ογραφεί 
̟ρογραµµατική σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου Εορδαίας , τον Α.Ε.Σ. 
ΑΛΜΜΕ Α.Ε. (Α.Σ. Μέσης, Α.Σ. ΑΛΙΑΚΜΩΝ, Α.Σ. Μελίκης)  και 
τον ΑΣΟΠ Βελβεντού «Η ∆ΗΜΗΤΡΑ» και µε το ΚΟΙΠΠΑΠ µε 
σκο̟ό την δωρεάν ̟αραχώρηση  νω̟ών φρούτων ροδάκινων και 
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νεκταρινιών  µε δυνατότητα  µετα̟οίησης  αυτών σε χυµό και την 
̟αροχή τυ̟ο̟οιηµένου φυσικού χυµού . 
Οι υ̟οχρεώσεις τα δικαιώµατα των συµβαλλοµένων η χρονική 
διάρκεια της σύµβασης κ.λ.̟. αναγράφονται στο σχέδιο της 
̟αρούσας σύµβασης την ο̟οία θέτω υ̟όψη σας. 
Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω καλείται το συµβούλιο να α̟οφασίσει 
σχετικά. 
                                          Αριθµ. α̟όφ. 119/2016. 
 
Το ∆Σ αφού έλαβε υ̟όψη του το αίτηµα του ΑΣΟΠ  , το σχέδιο 
̟ρογραµµατικής  σύµβασης καθώς και τις σχετικές  διατάξεις 
 
                                          Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
 

1. Την σύναψη ̟ρογραµµατικής σύµβασης µεταξύ ∆ήµου 
Εορδαίας, ΑΣΟΠ  Βελβεντού «∆ήµητρα» , και ΑΕΣ 
ΑΛΜΜΕ ΑΕ  και το ΝΠ∆∆ του ∆ήµου µας   µε την 
ε̟ωνυµία ΚΟΙΠΠΑΠ ̟ροκειµένου να διαµορφώσουν το 
̟λαίσιο συνεργασίας µε σκο̟ό την δωρεάν ̟αραχώρηση  
νω̟ών φρούτων ροδάκινων και νεκταρινιών  µε 
δυνατότητα  µετα̟οίησης  αυτών σε χυµό και την ̟αροχή 
τυ̟ο̟οιηµένου φυσικού χυµού , σύµφωνα µε τις  διατάξεις 
και ̟ροδιαγραφές της Αρ. Πρωτ.: 3398/91703/24-08-2015 
Α∆ΑΩ7ΒΕ465ΦΘΗ-4ΘΞ  «∆υνατότητα µετα̟οίησης των 
α̟οσυρόµενων ̟ροϊόντων α̟ό τους δικαιούχους της 
δωρεάν διανοµής στο ̟λαίσιο εφαρµογής του κατ’ 
εξουσιοδότηση Κανονισµού (ΕΕ) 1031/2014 ό̟ως ισχύει 
σχετικά µε τη θέσ̟ιση συµ̟ληρωµατικών ̟ροσωρινών 
έκτακτων µέτρων στήριξης στους ̟αραγωγούς ορισµένων 
ο̟ωροκη̟ευτικών- Τρο̟ο̟οίηση του ̟αραρτήµατος της 
αριθ, α̟οφ. 3330/89989 (ΦΕΚ 1765 Β’ / 19-08-
2015)α̟όφασης του ανα̟ληρωτή Υ̟ουργού ΠΑΠΕΝ. 

2. Ορίζει εκ̟ρόσω̟ο του ∆ήµου µας στην κοινή ε̟ιτρο̟ή 
̟αρακολούθηση της σύµβασης ̟ου ̟ροβλέ̟εται α̟ό το 
άρθρο 9 της ̟αρούσας σύµβασης  τον Αντιδήµαρχο 
Α̟όστολο Καίδη µε ανα̟ληρωτή τον ∆Σ Ιωάννη 
Αριστερίδη 

3. Εγκρίνει το σχέδιο της ̟ρογραµµατικής σύµβασης ̟ου 
ε̟ισυνά̟τεται και ̟εριέχει 13 άρθρα  και α̟οτελεί 
ανα̟όσ̟αστο µέρος της ̟αρούσας α̟όφασης  
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4. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Σάββα Ζαµανίδη για την 

υ̟ογραφή της ̟ρογραµµατικής σύµβασης καθώς και τα 
συµφωνητικά ̟αράδοσης και ̟αραλαβής µε τον ΑΕΣ 
ΑΛΜΜΕ ΑΕ.& ΑΣΟΠ  Βελβεντού. 

 
        Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ. 119 /2016 

…………………………………………………………………………… 
Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 

                            Ο ∆ήµαρχος                                     Τα Μέλη 
                     Σάββας Ζαµανίδης 

 1.  Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2.  Καίδης Απόστολος 

 3.    Κατσίνας Χρήστος 

 4.  Κατσίδης Ευστάθιος 

 5.  Τσοκτουρίδης Ιωάννης 

 6.  Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 7.  Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 8.  Καραφουλίδης Ανέστης 

 9.  Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 10.  Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 11. Κάλφας Γεώργιος 

 12.  Σπενδαµίδης Γεώργιος 

                              13. Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

 14.  Κοκκινίδης Γεώργιος 

 15.  Αριστερίδης Ιωάννης 

                                        16.  Χαιτίδης Γεώργιος 

 17.   Κύρκα Μαρία 

 18.  Βρυζίδου Παρασκευή 

 19.  Μπίγγας Στέφανος 

 20.  Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

             Πτολεµαΐδα 21.  Τσολακίδης Ισαάκ 

   Ο   Πρόεδρος  ∆ηµοτικού             22.  Ασπράγκαθος Ιωάννης 

             Συµβουλίου 23.  Ανδρεάδης Κωνσταντίνος 

               24.  Μίχος Κωνσταντίνος 

               25. Κρυσταλλίδου Θεοπίστη  

               26.  Ζαραφίδης ∆ηµήτριος 

 27.  Ανδρονικίδου Ιωάννα 

     Θεοδοσιάδης  Γεώργιος                28.  Χόλµπα- Τζίφρη Αντωνία 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
Για την δωρεάν παραχώρηση  νωπών φρούτων ροδάκινων και νεκταρινιών 

βάσει των Κανονισµών της Ε.Ε. 543/11, 1031/14 και 1369/15, τα οποία 
µπορεί ο ∆ήµος να οδηγήσει σε µεταποίηση (χυµοποίηση)  και την παροχή 
τυποποιηµένου φυσικού χυµού σε δικαιούχους.  
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα ………………… ηµέρα ………….., στο ∆ηµαρχείο 

Εορδαίας, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι: 
i.-Ο ∆ήµος Εορδαίας που εκπροσωπείται κατά το Νόµο από τον ∆ήµαρχο 

κ. Ζαµανίδη Σάββα, ο οποίος ενεργεί µε βάσει την…..…. απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

ii.-Το Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης & Παιδείας 
(ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)» ∆ήµου Εορδαίας, που εκπροσωπείται κατά το Νόµο από τον 
Πρόεδρο του ∆.Σ. κ. Χρήστο Κατσίνα και ο οποίος ενεργεί µε βάσει την 
………. απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου.  
   ιιi. Ο Α.Ε.Σ. ΑΛΜΜΕ Α.Ε. (Α.Σ. Μέσης, Α.Σ. ΑΛΙΑΚΜΩΝ, Α.Σ. Μελίκης) που 
εκπροσωπείται κατά το Νόµο από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. κ. Βασίλειο Γαλάνη 
και ο οποίος ενεργεί µε βάσει την απόφαση της 17ης Αυγούστου 2015 του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνεταιρισµού 

iv.- Ο ΑΣΟΠ Βελβεντού «Η ∆ΗΜΗΤΡΑ» που εκπροσωπείται κατά το Νόµο 
από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. κ. Κοσµά ∆ηµήτριο και ο οποίος ενεργεί µε βάσει 
την υπ’ αριθµ. 530/27-01-2016 απόφαση.του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Συνεταιρισµού. 

Άρθρο 1 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Η παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση περιέχει: 
1.Το περιεχόµενο της Σύµβασης 
2.Προοίµιο 
3.Το αντικείµενο της Σύµβασης 
4.Το σχετικό µε τη Σύµβαση Νοµικό Πλαίσιο 
5.Σκοπός Προγραµµατικής Σύµβασης 
6.Τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των συµβαλλοµένων 
7.Τους πόρους τα έσοδα και τον τρόπο χρηµατοδότησης των εργασιών της 

Σύµβασης 
8.Τη χρονική διάρκεια της Σύµβασης και το χρονοδιάγραµµα των εργασιών 

της 
9.Κοινή Επιτροπή 
10.Τα σχετικά µε τη διαιτησία σε περίπτωση παράβασης των όρων της 

Σύµβασης 
11.Τροποποίηση – Παράταση ∆ιακοπή της Σύµβασης 
12.Αντισυµβατική Συµπεριφορά 
13.Τελικές ∆ιατάξεις 
 

Άρθρο 2 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 
Ο ∆ήµος Εορδαίας, το Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙΠΠΑΠ, ο Α.Ε.Σ. ΑΛΜΜΕ Α.Ε. (Α.Σ. 
Μέσης, Α.Σ. ΑΛΙΑΚΜΩΝ, Α.Σ. Μελίκης)  και ο ΑΣΟΠ Βελβεντού «Η 
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∆ΗΜΗΤΡΑ» προβαίνουν στη διαµόρφωση πλαισίου συνεργασίας µέσω της 
παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης µε σκοπό την δωρεάν παραχώρηση  
νωπών φρούτων ροδάκινων και νεκταρινιών  µε δυνατότητα  µεταποίησης  
αυτών σε χυµό και την παροχή τυποποιηµένου φυσικού χυµού , σύµφωνα µε 
τις  διατάξεις και προδιαγραφές της Αρ. Πρωτ.: 3398/91703/24-08-2015 
Α∆ΑΩ7ΒΕ465ΦΘΗ-4ΘΞ  «∆υνατότητα µεταποίησης των αποσυρόµενων 
προϊόντων από τους δικαιούχους της δωρεάν διανοµής στο πλαίσιο 
εφαρµογής του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµού (ΕΕ) 1031/2014 όπως ισχύει 
σχετικά µε τη θέσπιση συµπληρωµατικών προσωρινών έκτακτων µέτρων 
στήριξης στους παραγωγούς ορισµένων οπωροκηπευτικών- Τροποποίηση 
του παραρτήµατος της αριθ, αποφ. 3330/89989 (ΦΕΚ 1765 Β’ / 19-08-
2015)απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού ΠΑΠΕΝ. 
Η παρούσα Σύµβαση υπογράφεται µεταξύ των Συµβαλλοµένων σύµφωνα 

µε τις διατάξεις: 
1.- Τις διατάξεις του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/2014 Α΄) «Μέτρα στήριξης και 

ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 
και άλλες διατάξεις. άρθρο 1, υποπαράγραφος Γ1.  

2.- Τις διατάξεις του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/1995 Α’) «Περί ∆ηµοσίου 
Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως 
αντικαταστάθηκε και συµπληρώθηκε µε τα άρθ. 21 και 23 του ν. 3871/2010 
(ΦΕΚ. 141/2010 Α’) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 4 του Ν. 4038/12 και 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 5 του Ν. 4089/12.  

3.- Την Υπουργική Απόφαση ∆28οικ.23075/1806/7-7-2014 (ΦΕΚ Β΄2005) 
«Παράταση της προβλεπόµενης προθεσµίας του κεφαλαίου Α, άρθρου 1 
Παράγραφος Α, Υποπαράγραφος Α.2 περ.12 του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α΄) 
«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο 
εφαρµογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις».  

4.- Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
Α΄/2010), ειδικότερα του άρθρο 100 «Προγραµµατικές συµβάσεις». 

5.-Τους κανονισµούς (ΕΚ)543/11, 1031/14, 1369/15, της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής  

6.- Την αρ. 3320/89565/13-08-2015 απόφαση των αναπληρωτών 
υπουργών Π.Α.Π.ΕΝ. & Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, όπως αυτή συµπληρώθηκε µε το ΦΕΚ 1740 Β’ / 15-06-2016 ως 
και την Αρ. Πρωτ.: 3398/91703/ 24-08-2015 Α∆ΑΩ7ΒΕ465ΦΘΗ-4ΘΞ 
«∆υνατότητα µεταποίησης των αποσυρόµενων προϊόντων από τους 
δικαιούχους της δωρεάν διανοµής στο πλαίσιο εφαρµογής του κατ’ 
εξουσιοδότηση Κανονισµού (ΕΕ) 1031/2014 όπως ισχύει σχετικά µε τη 
θέσπιση συµπληρωµατικών προσωρινών έκτακτων µέτρων στήριξης στους 
παραγωγούς ορισµένων οπωροκηπευτικών- Τροποποίηση του 
παραρτήµατος της αριθ, αποφ. 3330/89989 (ΦΕΚ 1765 Β’ / 19-08-2015) 
απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού ΠΑΠΕΝ 

7.- των άρθρων 236 «Οικονοµική διοίκηση» & 240 «∆ιοίκηση νοµικών 
προσώπων δηµοσίου δικαίου» του Ν. 3463/06 (Κώδικας ∆ήµων και 
Κοινοτήτων)  

8- του άρθρο 100 του Νόµου 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/ 7-6-2010) (Πρόγραµµα 
«Καλλικράτης»).  

9- του άρθρου 8 «Αρµοδιότητες δήµων και περιφερειών» του Ν. 4071/2012 
(ΦΕΚ Α 85/11-4-2012),  
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10.- την απόφαση …………… του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 
Εορδαίας,  

11.- την απόφαση …………. του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. 
«ΚΟΙΠΠΑΠ». 
   12- την απόφαση της 17ης Αυγούστου 2015 του ∆.Σ. του Α.Ε.Σ. ΑΛΜΜΕ 
Α.Ε. (Α.Σ. Μέσης, Α.Σ. ΑΛΙΑΚΜΩΝ, Α.Σ. Μελίκης), 
   13- την απόφαση 530/27-01-2016του ∆.Σ. του ΑΣΟΠ  Βελβεντού «Η 
∆ΗΜΗΤΡΑ», 
   14.- Τη συναντίληψη των συµβαλλόµενων µερών για την αναγκαιότητα 
µείωσης των κοινωνικών ανισοτήτων, τη στήριξη του αδύναµου πολίτη του 
∆ήµου και τη στήριξη των δοµών κοινωνικής αλληλεγγύης που  επιβάλλουν τη 
συνεργασία όλων των δυνάµεων της πολιτείας, µε σκοπό την επίτευξη του 
καλύτερου δυνατού αποτελέσµατος.  

 
Άρθρο 3 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση αφορά στην περιγραφή των όρων 

συνεργασίας των συµβαλλοµένων µερών µε στόχο τη δωρεάν παραχώρηση  
και παραλαβή νωπών φρούτων ροδάκινων και νεκταρινιών µε δυνατότητα  
µεταποίησης αυτών σε χυµό και την παροχή τυποποιηµένου φυσικού χυµού . 

 
Άρθρο 4 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

Η παρούσα Σύµβαση υπογράφεται σύµφωνα µε τις διατάξεις: 
1.- Τις διατάξεις του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/2014 Α΄) «Μέτρα στήριξης και 

ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 
και άλλες διατάξεις, άρθρο 1, υποπαράγραφος Γ1.  

2.- Τις διατάξεις του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/1995 Α’) «Περί ∆ηµοσίου 
Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως 
αντικαταστάθηκε και συµπληρώθηκε µε τα άρθ. 21 και 23 του ν. 3871/2010 
(ΦΕΚ. 141/2010 Α’) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 4 του Ν. 4038/12 και 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 5 του Ν. 4089/12.  

3.- Την Υπουργική Απόφαση ∆28οικ.23075/1806/7-7-2014 (ΦΕΚ Β΄2005) 
«Παράταση της προβλεπόµενης προθεσµίας του κεφαλαίου Α, άρθρου 1 
Παράγραφος Α, Υποπαράγραφος Α.2 περ.12 του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α΄) 
«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο 
εφαρµογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις».  

4.- Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
Α΄/2010), ειδικότερα του άρθρο 100 «Προγραµµατικές συµβάσεις». 

5.-Τους κανονισµούς (ΕΚ)543/11, 1031/14, 1369/15, της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής  

6.- Την αρ. 3320/89565/13-08-2015 απόφαση των αναπληρωτών 
υπουργών Π.Α.Π.ΕΝ. & Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης ,ως και την Αρ. Πρωτ.: 3398/91703/ 24 -08-2015 
Α∆ΑΩ7ΒΕ465ΦΘΗ-4ΘΞ «∆υνατότητα µεταποίησης των αποσυρόµενων 
προϊόντων από τους δικαιούχους της δωρεάν διανοµής στο πλαίσιο 
εφαρµογής του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµού (ΕΕ) 1031/2014 όπως ισχύει 
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σχετικά µε τη θέσπιση συµπληρωµατικών προσωρινών έκτακτων µέτρων 
στήριξης στους παραγωγούς ορισµένων οπωροκηπευτικών- Τροποποίηση 
του παραρτήµατος της αριθ, αποφ. 3330/89989 (ΦΕΚ 1765 Β’ / 19-08-2015) 
απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού ΠΑΠΕΝ 

7.- των άρθρων 236 «Οικονοµική διοίκηση» & 240 «∆ιοίκηση νοµικών 
προσώπων δηµοσίου δικαίου» του Ν. 3463/06 (Κώδικας ∆ήµων και 
Κοινοτήτων)  

8- του άρθρο 100 του Νόµου 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/ 7-6-2010) (Πρόγραµµα 
«Καλλικράτης»).  

9- του άρθρου 8 «Αρµοδιότητες δήµων και περιφερειών» του Ν. 4071/2012 
(ΦΕΚ Α 85/11-4-2012),  

10.- την απόφαση …………… του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 
Εορδαίας,  

11.- την απόφαση …………. του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. 
«ΚΟΙΠΠΑΠ». 
   12- την απόφαση της 17ης Αυγούστου 2015 του ∆.Σ. του Α.Ε.Σ. ΑΛΜΜΕ 
Α.Ε. (Α.Σ. Μέσης, Α.Σ. ΑΛΙΑΚΜΩΝ, Α.Σ. Μελίκης), 
   13- την απόφαση της………..του ∆.Σ. του ΑΣΟΠ  Βελβεντού «Η 
∆ΗΜΗΤΡΑ».  

 
Άρθρο 5 

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Σκοπός της παρούσας προγραµµατικής Σύµβασης είναι η διαµόρφωση 

των βέλτιστων προϋποθέσεων για την δωρεάν παραχώρηση φρέσκων 
ροδάκινων και νεκταρινιών στον ∆ήµο, τα οποία θα µπορούν να 
µεταποιηθούν σε τυποποιηµένο φυσικό χυµό. 

 
 

Άρθρο 6 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

 
Για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας προγραµµατικής Σύµβασης, 

έκαστο των συµβαλλοµένων µερών αναλαµβάνει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 
Α) ∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
6.1 Ο ∆ήµος Εορδαίας στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του και 

αξιοποιώντας τα εργαλεία που του δίδουν οι κείµενες διατάξεις, µε δεδοµένη 
την παρούσα οικονοµική και κοινωνική συγκυρία, οργανώνει και υποστηρίζει 
δράσεις κοινωνικής πρόνοιας, εκφράζοντας την αλληλεγγύη του σε τοπικό 
επίπεδο, µε την κάλυψη βασικών αναγκών ευπαθών κατηγοριών πολιτών. 
Έχοντας το ενδιαφέρον για την υποστήριξη όποιων δράσεων κοινωνικής 

πρόνοιας, αξιοποιεί τις δυνατότητές του και αναλαµβάνει : 
Την παραλαβή των διαθέσιµων ποσοτήτων νωπών φρούτων, ροδάκινων 

και νεκταρινιών  προεκτιµώµενης τάξης µεγέθους έως 400 τόννων περίπου, 
από τον  ΑΣΟΠ Βελβεντού «Η ∆ΗΜΗΤΡΑ». 

6.1.1. Ο ∆ήµος Εορδαίας δεσµεύεται ότι θα διαθέσει δωρεάν τις 
αναλογούσες ποσότητες χυµού που θα παραλάβει, δέχεται κάθε 
προβλεπόµενο κοινοτικό και εθνικό έλεγχο καθώς και ότι θα τηρεί τις 
σχετικές Εθνικές και Κοινοτικές διατάξεις. 
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6.2 Ο ∆ήµος Εορδαίας θα  αναθέσει τις πιο πάνω ποσότητες νωπών 
φρούτων προς χυµοποίηση και τυποποίηση σε συσκευασία τετραπάκ του 
ενός λίτρου  στην Α.Ε.Σ. ΑΛΜΜΕ Α.Ε. (Α.Σ. Μέσης, Α.Σ. ΑΛΙΑΚΜΩΝ, Α.Σ. 
Μελίκης) ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ που διαθέτει την 
ανάλογη βιοµηχανική υποδοµή και συνεργασίες.  
    Το κόστος χυµοποίησης και τυποποίησης θα καλυφθεί µε την παραχώρηση 
ποσότητας φρούτων στην πιο πάνω, όπως προσδιορίζεται στην Αρ. Πρωτ.: 
3398/91703/ 24 -08-2015 Α∆ΑΩ7ΒΕ465ΦΘΗ-4ΘΞ «∆υνατότητα µεταποίησης 
των αποσυρόµενων προϊόντων από τους δικαιούχους της δωρεάν διανοµής 
στο πλαίσιο εφαρµογής του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµού (ΕΕ) 1031/2014 
όπως ισχύει σχετικά µε τη θέσπιση συµπληρωµατικών προσωρινών έκτακτων 
µέτρων στήριξης στους παραγωγούς ορισµένων οπωροκηπευτικών- 
Τροποποίηση του παραρτήµατος της αριθ, αποφ. 3330/89989 (ΦΕΚ 1765 Β’ / 
19-08-2015) απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού ΠΑΠΕΝ και σύµφωνα µε 
τις δυνατότητες που παρέχει ο Κανονισµός 543/11 της ΕΕ .Επίσης οι 
προδιαγραφές του Χυµού θα είναι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
σχετική Υπουργική απόφαση.  

6.3 Ο ∆ήµος Εορδαίας αναλαµβάνει να διανείµει σε ευπαθείς κοινωνικές 
οµάδες, την ποσότητα τυποποιηµένου χυµού που θα του παρασχεθεί, 
αποδεχόµενος ότι θα τηρεί τις σχετικές Εθνικές και Κοινοτικές διατάξεις.  

Β) ΝΠ∆∆ Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης & Παιδείας 
(ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)» ∆ήµου Εορδαίας 

6.4 Το Ν.Π.∆.∆. «ΚΟΙΠΠΑΠ» διαθέτει τους χώρους αποθήκευσης του 
προϊόντος, ορίζει τα καθήκοντα του προσωπικού που θα απασχοληθεί και 
έχει την ευθύνη σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Εορδαίας της διανοµής του 
προϊόντος, αποδεχόµενο ότι θα τηρεί τις σχετικές Εθνικές και Κοινοτικές 
διατάξεις.  
   Γ) ΑΣΟΠ Βελβεντού «Η ∆ΗΜΗΤΡΑ». 

6.5 Ο ΑΣΟΠ Βελβεντού «Η ∆ΗΜΗΤΡΑ»  αποσύρει από την αγορά νωπά 
ροδάκινα και νεκταρίνια, κατά τη χρονική περίοδο από ……….. έως…………  
στα πλαίσια των Καν. Ε.Ε. 543/11, 1308/13, 1031/14,1369/15 όπως και της 
σχετικής 3330/89989/17-08-2015 Υπουργικής Απόφασης ΠΑΠΕΝ, καθώς και 
της αρ.3398/91703/ 24 -08-2015 Α∆ΑΩ7ΒΕ465ΦΘΗ-4ΘΞ όµοιας, τα οποία 
προτίθεται να παρέχει δωρεάν στο ∆ήµο Εορδαίας, προς χυµοποίηση. 

 Η παραλαβή τους θα γίνει στις εγκαταστάσεις του από την επιτροπή 
παρακολούθησης της σύµβασης, παράλληλα µε τους όποιους ελέγχους 
απαιτούνται τόσο από τις εθνικές όσο και ευρωπαϊκές οδηγίες, για την 
εξασφάλιση των περαιτέρω διαδικασιών, που προβλέπονται για τις 
οργανώσεις παραγωγών που δραστηριοποιούνται στο προϊόντα του Καν. 
Ε.Ε. 1371/2014  και υλοποιούν επιχειρησιακό πρόγραµµα.  
Ο ρυθµός παράδοσης θα συµφωνείται λόγω φθαρτότητας του προϊόντος, 

κάθε φορά προ της αποστολής. 
6.6 Ο ΑΣΟΠ Βελβεντού «Η ∆ΗΜΗΤΡΑ», αναλαµβάνει να µεταφέρει στις 

βιοµηχανικές εγκαταστάσεις της βιοµηχανίας ΒΙΤΟΜ ΑΒΕΕ που εδρεύει στα 
Κουφάλια Θεσσαλονίκης κατόπιν συµφωνίας συνεργασίας της  Α.Ε.Σ. 
ΑΛΜΜΕ Α.Ε. (Α.Σ. Μέσης, Α.Σ. ΑΛΙΑΚΜΩΝ, Α.Σ. Μελίκης) µε την ΒΙΤΟΜ 
ΑΒΕΕ τα παρεχόµενα νωπά φρούτα, τα οποία η ΒΙΤΟΜ ΑΒΕΕ θα 
χυµοποιήσει για λογαριασµό της ΑΛΜΜΕ Α.Ε. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για όλες τις ποσότητες νωπών φρούτων θα ισχύσουν οι 
ποιοτικές προδιαγραφές που ορίζει ο κανονισµός 543/2011 καθώς και 
οποιαδήποτε διάταξη της Εθνικής νοµοθεσίας.  

∆).- Α.Ε.Σ. ΑΛΜΜΕ Α.Ε. (Α.Σ. Μέσης, Α.Σ. ΑΛΙΑΚΜΩΝ, Α.Σ. Μελίκης). 
6.7 .-Η Α.Ε.Σ. ΑΛΜΜΕ Α.Ε. (Α.Σ. Μέσης, Α.Σ. ΑΛΙΑΚΜΩΝ, Α.Σ. Μελίκης) 

αναλαµβάνει να παραλάβει όλες τις ποσότητες τυποποιηµένου χυµού που θα 
χυµοποιήσει για λογαριασµό της η ΒΙΤΟΜ ΑΒΕΕ και να τις παραδώσει στο 
∆ήµο Εορδαίας.  
Η παραγωγή του συγκεκριµένου χυµού θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του κώδικα τροφίµων και τις οδηγίες του ΥΠ.ΠΑΠΕΝ. 
Το µεταποιηµένο προϊόν θα παραδοθεί σε συσκευασία ενός λίτρου σε 

tetrapack, σε χαρτοκιβώτια /παλέτες. 
Η  Α.Ε.Σ.  ΑΛΜΜΕ υποχρεούται να παραδώσει τις ποσότητες που θα 

συµφωνείται κάθε φορά µε τον ∆ήµο Εορδαίας, σε πενήντα πέντε (55) 
ηµερολογιακές µέρες από την πρώτη παραγγελία και για κάθε επόµενη σε 
δέκα ηµέρες, µετά από έγγραφη ειδοποίηση.  
Τους χυµούς θα παραλαµβάνει ο ορισµένος στην επιτροπή 

παρακολούθησης της σύµβασης εκπρόσωπος του ∆ήµου και θα υπογράφει 
το πιστοποιητικό παράδοσης. 
Μετά την παράδοση του τελικού προϊόντος στο ∆ήµο Εορδαίας, ο Α.Σ. 

ουδεµία ευθύνη φέρει. 
Το κόστος χυµοποίησης και τυποποίησης σε συσκευασίες 1lt, θα καλυφθεί 

µε προβλεπόµενη παραχώρηση ποσότητας φρούτων όπως  προσδιορίζεται 
στην αρ.3398/91703/ 24 -08-2015 Α∆ΑΩ7ΒΕ465ΦΘΗ-4ΘΞ απόφαση του 
αναπληρωτή υπουργού ΠΑΠΕΝ. 

 
 

 
Άρθρο 7 

ΠΟΡΟΙ, ΕΣΟ∆Α ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
 
Το κόστος εφαρµογής των σκοπών της Σύµβασης έχει προσδιοριστέα  κατ’ 

εκτίµηση συνολική δαπάνη ύψους ………€.  
Ωστόσο δεν έχει οικονοµικό αντίκρισµα στον προϋπολογισµό του ∆ήµου 

Εορδαίας και του ΚΟΙΠΠΑΠ, διότι το κόστος χυµοποίησης και τυποποίησης 
των νωπών φρούτων θα καλυφθεί, όπως ορίζεται στις ισχύουσες διατάξεις, µε 
προβλεπόµενη παραχώρηση ποσότητας φρούτων όπως  προσδιορίζεται 
στην αρ.3398/91703/ 24 -08-2015 Α∆ΑΩ7ΒΕ465ΦΘΗ-4ΘΞ απόφαση του 
αναπληρωτή υπουργού ΠΑΠΕΝ. 

 
Άρθρο 8 

ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η συνολική διάρκεια της Σύµβασης καθορίζεται Έως έξι (6) µήνες, αρχής 
γενοµένης από σήµερα……………….. ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης 
και λήγει …………, ηµεροµηνία λήξης της Σύµβασης, οπωσδήποτε όµως µε 
την παράδοση των ποσοτήτων χυµού που αναλογούν. 

 
Άρθρο 9 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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9.1 Για την παρακολούθηση των εργασιών της Σύµβασης συγκροτείται 

Κοινή Επιτροπή των συµβαλλοµένων µερών, αποτελούµενη από 
εκπροσώπους τους, δηλαδή: 
• Τον κ………………….., εκπρόσωπο του ∆ήµου Εορδαίας µε 

αναπληρωτή τον κ. ………………. 
• Τον κ. Χρήστο Κατσίνα εκπρόσωπο του Ν.Π.∆.∆. , Πρόεδρο του ∆.Σ 

του ΝΠ∆∆ Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης & Παιδείας 
(ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)» ∆ήµου Εορδαίας. 
• Τον κ. Κοσµά ∆ηµήτριο εκπρόσωπο του ΑΣΟΠ Βελβεντού «Η 

∆ΗΜΗΤΡΑ»,  Πρόεδρο του ∆.Σ 
• Τον κ. Βασίλειο Γαλάνη εκπρόσωπο της Α.Ε.Σ. ΑΛΜΜΕ Α.Ε. (Α.Σ. 

Μέσης, Α.Σ. ΑΛΙΑΚΜΩΝ, Α.Σ. Μελίκης), Πρόεδρο του ∆.Σ  
 
Κάθε συµβαλλόµενο µέλος έχει δικαίωµα αλλαγής των εκπροσώπων του 

στην Κοινή Επιτροπή, µετά από σχετική έγγραφη γνωστοποίηση προς τη 
Γραµµατεία της Επιτροπής. 

9.2 Χρέη Γραµµατέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος του ∆ήµου 
Εορδαίας. 

9.3  Έργο της Κοινής Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της τήρησης των 
όρων της Σύµβασης. 
Ειδικότερα η Κοινή Επιτροπή: 
• Θα παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της Προγραµµατικής Σύµβασης 
• Θα εισηγείται στα συµβαλλόµενα µέρη τρόπους για την υποβοήθηση της 

αρτιότερης υλοποίησης και συντονισµού των απαραίτητων εργασιών στο 
πλαίσιο του αντίστοιχου χρονοδιαγράµµατος της Σύµβασης αυτής. 

9.4 Η θητεία των µελών της Επιτροπής διαρκεί όσο και η παρούσα 
Σύµβαση και η πρωτοβουλία για την Σύγκλισή της ανήκει στον ∆ήµο 
Εορδαίας. 

9.5 Η Κοινή Επιτροπή συνέρχεται τακτικά µια φορά κάθε 1 µήνα και 
έκτακτα οποτεδήποτε προκύψει ανάγκη ή το ζητήσει ένα από τα 
συµβαλλόµενα µέρη.  

9.6 Η Κοινή Επιτροπή αποφασίζει οµόφωνα για τα θέµατα που εξετάζει και 
οι αποφάσεις της δεσµεύουν τα συµβαλλόµενα µέρη. Στην πρώτη συνεδρίασή 
της η Επιτροπή αποφασίζει για τα λοιπά θέµατα λειτουργίας της και ορίζει 
την/τον Γραµµατέα της. 

9.7 Στα µέλη του εν λόγω συλλογικού οργάνου δεν χορηγείται 
αµοιβή/αποζηµίωση, σύµφωνα προς τις διατάξεις του άρθρ. 7 του Ν. 
3833/2010. 

 
Άρθρο 10 
∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ 

 
Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων, θα διευθετείται από την Κοινή 

Επιτροπή κατά το άρθρο 9 αυτής της Σύµβασης 
 

Άρθρο 11 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ – ∆ΙΑΚΟΠΗ 
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Η παράταση ή τροποποίηση της Προγραµµατικής αυτής Σύµβασης γίνεται 
εγγράφως και µόνο κοινή συναινέσει των Συµβαλλοµένων. Σε αντίθετη 
περίπτωση εκπνέει αυτόµατα µετά τη λήξη της ήτοι την …………. 

 
Άρθρο 12 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
 

12.1 Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της Προγραµµατικής 
αυτής Σύµβασης, που θεωρούνται όλοι σηµαντικοί, ή η παράβαση των 
διατάξεων του Νόµου της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών από τα 
συµβαλλόµενα µέρη, δίνει το δικαίωµα στο άλλο να ζητήσει κάθε θετική και 
αποθετική ζηµία σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναµίας ή 
αµέλειας προς αποκατάσταση, ο αντισυµβαλλόµενος έχει το δικαίωµα να 
καταγγείλει τη Σύµβαση, σύµφωνα προς την κείµενη νοµοθεσία, αξιώνοντας 
κάθε θετική η αποθετική ζηµιά. 

12.2 Προβλήµατα ή παραβλέψεις ως προς την εφαρµογή της 
Προγραµµατικής Σύµβασης, επιλύονται ή διευθετούνται µεταξύ των 
συµβαλλοµένων µερών.  
Κανένα από τα συµβαλλόµενα µέρη δεν µπορεί να προβαίνει σε ενέργειες 

ή εκδηλώσεις που είναι αντίθετες προς το περιεχόµενο της πράξης και των 
όρων της παρούσας Σύµβασης. 

 
Άρθρο 13 

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Η παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση είναι πλαίσιο συµφωνίας και το 

περιεχόµενο της µπορεί να εξειδικεύεται κάθε φορά µε ειδικότερες συµφωνίες 
µεταξύ των συµβαλλοµένων. 
Η µη άσκηση δικαιωµάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από 

οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς 
την Προγραµµατική Σύµβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη µέτρων 
που προβλέπει η Σύµβαση αυτή από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος, δεν 
µπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συµβαλλοµένων µερών από δικαίωµα 
ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωµάτων στα 
συµβαλλόµενα µέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή τη Σύµβαση. 

 
Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα 

συµβαλλόµενα µέρη και προς απόδειξη αυτών, συντάχθηκε η Σύµβαση αυτή, 
η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από αυτά, υπογράφτηκε σε δώδεκα 
αντίτυπα και κάθε µέρος έλαβε από τρία.  

 
 
Πτολεµαιδα………. 
 

Οι συµβαλλόµενοι 
 
           Για τον ∆ήµο Εορδαίας     
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         ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
 
 
Για το ΝΠ∆∆ Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης & Παιδείας 

(ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)» ∆ήµου Εορδαίας 
 
 
 
 
                                   ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΝΑΣ 
 
 
                         Για τον  ΑΣΟΠ Βελβεντού «Η ∆ΗΜΗΤΡΑ»  
 
 
 
 
                                   ΚΟΣΜΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                          
 
 Για τον Α.Ε.Σ. ΑΛΜΜΕ Α.Ε. (Α. Σ. Μέσης, Α.Σ. ΑΛΙΑΚΜΩΝ, Α.Σ. Μελίκης) 
 
 
 
 
                                          ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
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