
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Αριθµ. απόφ. 57/2017 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  5 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 2-5-2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11.30 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως 
ορίστηκε µε την αρ. πρωτ. 13105/27-4-2017 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10 , για να συζητήσει και να λάβει απόφαση 
για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..………………………………………………………………… 
Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 για την 
αντιµετώπιση δαπανών του ∆ήµου Εορδαίας 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα 
παρακάτω µέλη: 
  
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος                                1.  Γεώργιος Κοκκινίδης 
2. Τσοκτουριδης Ιωαννης 
3. Καιδης Αποστολος 
4. Θεοδοσιαδης Γεωργιος 
5. Ιορδανιδης Φωτιος 

 

6. Μπίγγας Στεφανος  
7. Σοφοκλής Σιδηροπουλος  
8. Γεώργιος Καραίσκος  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανίδης, ∆ήµαρχος Εορδαίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε την υπ’αριθµ 
12554/25-4-2017 εισήγηση του Γρ. Προµηθειών στην οποία αναφέρεται η ανάγκη να ψηφισθεί πίστωση 
ύψους 11.750,12 ευρώ από τον ΚΑ 50.6061.0000 του προϋπολογισµού οικ έτους 2017 , για την 
προµήθεια στολών του ειδικού ένστολου προσωπικού της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. Με την 23/2017 ΑΟΕ 
µαταιώθηκε ο πρόχειρος  διαγωνισµός της 15-7-16 για την  «Προµήθεια θερινών στολών του ειδικού 
ένστολου προσωπικού της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου Εορδαίας» και αποφασίσθηκε η επανάληψη 
του µε συνοπτικό διαγωνισµό, ύστερα  από επικαιροποιηση τόσο της τεχνικής περιγραφής όσο και των 
όρων της διακήρυξης. ∆εδοµένου ότι η νέα τεχνική περιγραφή είναι ύψους 11.750,12 ευρώ και είναι στα 
πλαίσια του αρ 118 του Ν4412/2016, απαιτείται η εν µέρει ανάκληση της 23/2017 ΑΟΕ ως προς το 
σκέλος του τρόπου διενέργειας. 
Επίσης υπάρχει η ανάγκη για την έγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 17.676,00 ευρώ από τον ΚΑ 
30.6063.0000 για ιατρικές εξετάσεις των εργαζοµένων του ∆ήµου Εορδαίας  καθώς και πίστωση ύψους 
10.000,00 ευρώ από τον ΚΑ 30.6063.0000 για την προµήθεια απαιτούµενων εµβολίων σύµφωνα µε την  
υπ’αριθµ 11956/19-4-2017 εισήγηση καθώς και 11955/19-4-2017 & 11954/19-4-2017 Αποφάσεις 
∆ηµάρχου. 
Επιπλέον θέτουµε υπόψη σας  την από 18-4-2017 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας η οποία έχει ως 
εξής: 

1. Του υπ’ αρ. 891/1-8-2013 τιµολογίου της εφηµερίδας «Πτολεµαίος» µε Α.Φ.Μ 138106177 ποσού 
116,85 € - πιστωτικό 17/22-8-2013 ποσού 70,11 € (Συνολικά 46,74 €) στον Κ.Α. 10.8115.0000 
«∆ιάφορα έξοδα» (Α.Α.Υ  88/2017) 

2. Ποσού 55.000,00 € από τον Κ.Α. 30.6641.0000 για «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών µέσων» (Π.Α.Υ  493/2017) 

3. Ποσού 30.000,00 € από τον Κ.Α. 30.6643.0000 για «Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και 
φωτισµό» (Π.Α.Υ  510/2017) 
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4. Ποσού 26.000,00 € από τον Κ.Α. 35.6641.0000 για «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών µέσων.» Π.Α.Υ  511/2017) 

5. Ποσού 8.677,95 € από τον Κ.Α. 70.6641.0000 για «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών µέσων.» Π.Α.Υ  512/2017) 

 
Με την υπ’αριθµ 12279/21-4-2017 εισήγησή της η Οικονοµική Υπηρεσία αναφέρει τα εξής: 
«Σύµφωνα  µε την ̟αρ. 1 του  άρθρου 67 του Ν. 4270/14 ό̟ως αντικαταστάθηκε µε την ̟αρ. 22 
του άρθρου 10 του Ν. 4337/15 « 1. Για την ανάληψη υ̟οχρεώσεων α̟ό τους φορείς της 
Κεντρικής ∆ιοίκησης ̟ου ̟ροβλέ̟εται να βαρύνουν είτε τµηµατικά είτε εξ ολοκλήρου τα 
ε̟όµενα έτη του Μεσο̟ρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής, στις ο̟οίες 
συµ̟εριλαµβάνονται και οι συµβάσεις µίσθωσης ακινήτων και υ̟ερβαίνουν ετησίως το ̟οσό 
των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ σωρευτικά ανά Κ.Α.Ε. κάθε ειδικού φορέα του 
τακτικού ̟ροϋ̟ολογισµού, α̟αιτείται ̟ροηγούµενη α̟όφαση έγκρισης του Υ̟ουργού 
Οικονοµικών. 

Για τους λοι̟ούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης α̟αιτείται α̟όφαση έγκρισης του 
ε̟ο̟τεύοντος Υ̟ουργού, εφόσον η αναλαµβανόµενη υ̟οχρέωση υ̟ερβαίνει το ̟οσό των 
εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ 

2. Για την ανάληψη υ̟οχρεώσεων ̟ου ̟ροβλέ̟εται να βαρύνουν είτε τµηµατικά είτε εξ 
ολοκλήρου τα ε̟όµενα έτη του Μεσο̟ρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής και 
δεν υ̟ερβαίνουν τα ̟οσά της ̟ροηγούµενης ̟αραγράφου, η έγκριση ̟αρέχεται µε α̟όφαση 
του αρµόδιου διατάκτη. 

3. Ειδικά, για τους Ο.Τ.Α. ̟ρώτου και δευτέρου βαθµού και τα νοµικά ̟ρόσω̟α αυτών ̟ου 
συµ̟εριλαµβάνονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, η έγκριση ̟αρέχεται µε την 
α̟όφαση του α̟ό το νόµο οριζόµενου αρµόδιου οργάνου τους, µε την ο̟οία αναλαµβάνεται 
έκαστη υ̟οχρέωση τέτοιου είδους. Η α̟όφαση του ̟ροηγούµενου εδαφίου κοινο̟οιείται στην 
οικεία Αυτοτελή Υ̟ηρεσία Ε̟ο̟τείας Ο.Τ.Α., ̟ροκειµένου να λαµβάνεται υ̟όψη κατά τον 
έλεγχο νοµιµότητας του ̟ροϋ̟ολογισµού του οικονοµικού έτους ̟ου αφορά η σχετική 
δα̟άνη.» 

Στο άρθρο 3  του Π.∆. 80/2016 το ο̟οίο έχει εφαρµογή α̟ό 1-1-2017, σε συνδυασµό µε την ̟αρ 
4 άρθρο 67 ν. 4270/2014, ό̟ως αντικαταστάθηκε µε την ̟αρ. 22 του άρθρου 10 του Ν. 4337/15, 
ορίζεται ότι η α̟όφαση ανάληψης υ̟οχρέωσης µε την ο̟οία εγκρίνεται α̟ό το διατάκτη ή το 
κατά νόµο εξουσιοδοτηµένο όργανο η ̟ραγµατο̟οίηση δα̟ανών, ̟εριλαµβάνει α̟αραίτητα, 
µεταξύ άλλων, το ύψος της συνολικής ε̟ιβάρυνσης ̟ου ̟ροκαλείται στον ̟ροϋ̟ολογισµό 
του φορέα, καθώς και την κατανοµή αυτής κατ' έτος σε ̟ερί̟τωση τµηµατικής 
̟ραγµατο̟οίησης ̟ου εκτείνεται σε ̟ερισσότερα του ενός οικονοµικά έτη, τον Κωδικό 
Αριθµό Εξόδου και το τυχόν ̟ροηγούµενο ύψος υ̟οχρεώσεων ̟ου έχουν αναληφθεί στον ίδιο 
Κ.Α.Ε. 

Συνε̟ώς στις ̟ερι̟τώσεις τµηµατικής ̟ραγµατο̟οίησης ̟ου εκτείνεται σε ̟ερισσότερα του 
ενός οικονοµικά έτη στην ανάληψη υ̟οχρέωσης ̟εριλαµβάνονται το ύψος της α̟αιτούµενης 
συνολικής δα̟άνης (αριθµητικώς και ολογράφως) και, αν ̟ρόκειται για ̟ολυετείς 
υ̟οχρεώσεις, την κατανοµή της στο τρέχον και στα ε̟όµενα οικονοµικά έτη.   
 
Η αρµοδιότητα διάθεσης των ̟ιστώσεων και έγκρισης των δα̟ανών, σύµφωνα µε την  
εγκύκλιο 30/19664/20-4-2011 του ΥΠΕΣΑΗ∆ και ΥΠ.ΟΙΚ. (Α∆Α: 4ΑΓ3Κ-1), ανήκει κατά 

κανόνα στην οικονοµική ε̟ιτρο̟ή (άρθρο 72 ̟αρ. 1 ̟ερί̟τ. δ ́ Ν 3852/2010) και κατ’ 
εξαίρεση στο δηµοτικό συµβούλιο και στο δήµαρχο (άρθρο 158 ̟αρ. 3 και 4 Ν 3463/2006). 
Συνε̟ώς στους δήµους, διατάκτες κατά την έννοια της ̟αρ. 1 του άρθρου 20 του Ν 2362/95 
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είναι το δηµοτικό συµβούλιο, η οικονοµική ε̟ιτρο̟ή και ο δήµαρχος, κατά ̟ερί̟τωση. 
∆ηλαδή, σε αντίθεση µε τα ισχύοντα στο δηµόσιο ό̟ου το ίδιο όργανο αναλαµβάνει την 
υ̟οχρέωση και διαθέτει (δεσµεύει) την ̟ίστωση, στους δήµους το όργανο ̟ου διαθέτει 
(δεσµεύει) την ̟ίστωση διαφορο̟οιείται κατά κανόνα α̟ό το όργανο ̟ου αναλαµβάνει την 
υ̟οχρέωση. 
 
Για το ̟ρώτο έτος θα αναληφθεί και θα δεσµευθεί µόνο το ̟οσό ̟ου αφορά τη συγκεκριµένη 
χρονιά. Κατά συνέ̟εια, σε αναλήψεις ̟ου αφορούν ̟ολυετείς συµβάσεις θα ̟ρέ̟ει να 
λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα, ώστε η κατανοµή των δεσµεύσεων ανά έτος να αντα̟οκρίνεται 
στην ̟ραγµατική ροή των ̟ληρωµών ̟ου θα διενεργηθούν και να µη γίνεται άσκο̟η 
δέσµευση στην ενα̟οµείνασα ̟ίστωση του έτους. (Υ̟. Οικ. 2/18993/∆Π∆ΣΜ/28.02.2014) 
 
Ο ∆ήµος µας ̟ρέ̟ει να ̟ροβεί στη δα̟άνη λειτουργίας του κέντρου Κοινότητας σύµφωνα µε 
τις 3/2017 και 40/2017 Α̟οφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Ο συνολικός ̟ροϋ̟ολογισµός της 
δα̟άνης ανέρχεται σε 257.880,00 €, ενώ το ̟οσό ̟ου αφορά το µέρος υλο̟οίησης της δα̟άνης 
του τρέχοντος έτους ανέρχεται σε 74.460,00 €.   
 
Με βάση τα ̟αρα̟άνω ζητούµε την έγκριση και διάθεση της ̟ίστωσης του συνολικού ̟οσού 
των 257.880,00 € ό̟ως αναλύεται ̟αρακάτω: 
 

Κ.Α. Αιτιολογία 
Ποσό για 
το 2017 

Ποσό για 
το 2018 

Ποσό για 
το 2019 

Ποσό για 
το 2020 

60.6041.0000 

Τακτικές α̟οδοχές εκτάκτων 
υ̟αλλήλων (ε̟ί συµβάση , 
ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλ̟) 
(̟εριλαµβάνονται βασικός µισθός, 
δώρα εορτών γενικά και ειδικά 
τακτικά ε̟ιδόµατα ). 49.000,00 58.000,00 58.000,00 9.000,00 

60.6054.0024 ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 12.500,00 15.000,00 15.000,00 2.500,00 

60.6261.0018 
Συντήρηση και ε̟ισκευή Κέντρου 
Κοινότητας ∆ήµου Εορδαίας (ΕΣΠΑ) 2.460,00 2.460,00 2.460,00  

60.6495.0004 
Λοι̟ές δα̟άνες Κέντρου Κοινότητας 
∆ήµου  Εορδαίας ( ΕΣΠΑ) 2.000,00 2.000,00 2.000,00  

60.6612.0001 

Προµήθεια γραφικής ύλης και λοι̟ά 
υλικά γραφείου Κέντρου Κοινότητας 
∆ήµου  Εορδαίας ( ΕΣΠΑ) 3.000,00 3.000,00 3.000,00  

60.6634.0001 

Προµήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευ̟ρε̟ισµού Κέντρου Κοινότητας 
∆ήµου  Εορδαίας (ΕΣΠΑ) 1.000,00 1.000,00 1.000,00  

60.6274.0007 

∆α̟άνες καθαρισµού γραφείων 
Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου  Εορδαίας 
( ΕΣΠΑ) 3.000,00 3.000,00 3.000,00  

60.6651.0002 

Προµήθεια υλικού το̟ογραφήσεων 
και σχεδιάσεων Κέντρου Κοινότητας 
∆ήµου  Εορδαίας ( ΕΣΠΑ) 1.000,00 1.000,00 1.000,00  

60.7134.0023 
Προµήθεια λογισµικού Κέντρου 
Κοινότητας ∆ήµου  Εορδαίας (ΕΣΠΑ) 500,00 500,00 500,00  

  74.460,00 85.960,00 85.960,00 11.500,00 

 
Η Οικονοµική Υπηρεσία εξέδωσε τις αντίστοιχες ΠΑΥ  στους ΚΑ του προϋπολογισµού οικ έτους 2017 και 
εγγράφηκαν αντιστοίχως στο µητρώο δεσµεύσεων. 
 
 Και κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή για την έγκριση ή µη του πρακτικού της δηµοπρασίας. 
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Aριθµ. απόφ. 57/2017 

  
         Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη: 
      1. τις διατάξεις του αρ 72 του Ν 3852/2010 
      2. τις προαναφερόµενες εισηγήσεις 
      3. τις διατάξεις του Π.∆.80/2016  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 
 

1. α) Την εν µέρει ανάκληση της 23/2017 ΑΟΕ ως προς το σκέλος του τρόπου διενέργειας της 
«Προµήθειας θερινών στολών του ειδικού ένστολου προσωπικού της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου 
Εορδαίας», αντί µε συνοπτική διαδικασία να διενεργηθεί µε απευθείας ανάθεση κατ’ εφαρµογή του αρ 
118 του Ν4412/2016. β) Αποδεσµεύει πίστωση ύψους 14.371,48 ευρώ  από τον ΚΑ 50.6061.0000 του 
προϋπολογισµού οικ έτους 2017 , η οποία είχε ψηφισθεί µε την 5/2017 ΑΟΕ σχετ. ΠΑΥ 163/2017 λόγω 
της νέας τεχνικής περιγραφής της εν λόγω προµήθειας . γ) Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ύψους 
11.750,12 ευρώ από τον ΚΑ 50.6061.0000 του προϋπολογισµού οικ έτους 2017 για την εκτελεση της  
«Προµήθειας θερινών στολών του ειδικού ένστολου προσωπικού της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου 
Εορδαίας» σχετ ΠΑΥ 532/2017, 
2.  Εγκρίνει και ψηφίζει τις κάτωθι αναγραφόµενες πιστώσεις:  

Α/Α 
Είδος υπηρεσίας ή 
προµήθειας Πρωτογενές 

Έγκριση 
διενέργειας Κ.Α. 

Πίστωση 
ευρώ 

Π.Α.Υ. 

1 

Προληπτική 
ιατρική: Ιατρικές 
εξετάσεις για τους 
εργαζόµενους του 
∆ήµου Εορδαίας 

17REQ006065787 11955/19-4-
17 30.6063.0000 17.676,00 528 

2 

Προµήθεια 
απαιτούµενων 
εµβολίων για το 
εργατοτεχνικό 
προσωπικό του 
∆ήµου 

17REQ006066065 11954/19-4-
17 30.6063.0000 10.000,00 529 

 
Α) Του υπ’ αρ. 891/1-8-2013 τιµολογίου της εφηµερίδας «Πτολεµαίος» µε Α.Φ.Μ 138106177 ποσού 
116,85 € - πιστωτικό 17/22-8-2013 ποσού 70,11 € (Συνολικά 46,74 €) στον Κ.Α. 10.8115.0000 
«∆ιάφορα έξοδα» (Α.Α.Υ  88/2017) 

      Β) Ποσο 55.000,00 € από τον Κ.Α. 30.6641.0000 για «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών µέσων» (Π.Α.Υ  493/2017) 
      Γ) Ποσο 30.000,00 € από τον Κ.Α. 30.6643.0000 για «Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και 
φωτισµό» (Π.Α.Υ  510/2017) 
      ∆) Ποσο 26.000,00 € από τον Κ.Α. 35.6641.0000 για «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών µέσων.» Π.Α.Υ  511/2017) 
      Ε) Ποσο 8.677,95 € από τον Κ.Α. 70.6641.0000 για «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων.» Π.Α.Υ  512/2017) 
 
3. Εγκρίνει την πολυετή δαπάνη λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας και διαθέτει  ̟ίστωση του 
συνολικού ̟οσού των 257.880,00 € ανά οικ. έτος ό̟ως αναλύεται ̟αρακάτω. Εγκρίνει και ψηφίζει  

τις πιστώσεις  σε βάρος των ΚΑΕ , του Προϋπολογισµού του ∆ήµου Εορδαίας  οικον. έτους 2017, για την 
αντιµετώπιση των δαπανών του Κέντρου Κοινότητας ως εξής : 

Κ.Α. Αιτιολογία 
Ποσό για 
το 2017 

Π.Α.Υ. 
για το 
2017 

Ποσό 
για το 
2018 

Ποσό για 
το 2019 Ποσό για 

το 2020 

60.6041.0000 
Τακτικές α̟οδοχές εκτάκτων υ̟αλλήλων 
(ε̟ί συµβάση , ηµεροµισθίων ωροµισθίων 49.000,00 330 58.000,00 58.000,00 9.000,00 
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κλ̟) (̟εριλαµβάνονται βασικός µισθός, 
δώρα εορτών γενικά και ειδικά τακτικά 
ε̟ιδόµατα ). 

60.6054.0024 ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 12.500,00 331 15.000,00 15.000,00 2.500,00 

60.6261.0018 
Συντήρηση και ε̟ισκευή Κέντρου 
Κοινότητας ∆ήµου Εορδαίας (ΕΣΠΑ) 2.460,00 332 2.460,00 2.460,00  

60.6495.0004 
Λοι̟ές δα̟άνες Κέντρου Κοινότητας 
∆ήµου  Εορδαίας (ΕΣΠΑ) 2.000,00 333 2.000,00 2.000,00  

60.6612.0001 

Προµήθεια γραφικής ύλης και λοι̟ά 
υλικά γραφείου Κέντρου Κοινότητας 
∆ήµου  Εορδαίας (ΕΣΠΑ) 3.000,00 334 3.000,00 3.000,00  

60.6634.0001 

Προµήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευ̟ρε̟ισµού Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου  
Εορδαίας (ΕΣΠΑ) 1.000,00 335 1.000,00 1.000,00  

60.6274.0007 
∆α̟άνες καθαρισµού γραφείων Κέντρο 
Κοινότητας ∆ήµου  Εορδαίας (ΕΣΠΑ) 3.000,00 336 3.000,00 3.000,00  

60.6651.0002 

Προµήθεια υλικού το̟ογραφήσεων και 
σχεδιάσεων Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου  
Εορδαίας (ΕΣΠΑ) 1.000,00 337 1.000,00 1.000,00  

60.7134.0023 
Προµήθεια λογισµικού Κέντρου 
Κοινότητας ∆ήµου  Εορδαίας (ΕΣΠΑ) 500,00 338 500,00 500,00  

  74.460,00  85.960,00 85.960,00 11.500,00 

 
 
 
 

 
 
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 57/2017. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Τσοκτουριδης Ιωαννης 
Θεοδοσιαδης Γεωργιος  
Καιδης Αποστολος  
Ιορδανιδης Φωτιος 
Σοφοκλης Σιδηροπουλος 
Μπίγγας Στεφανος 
Καραϊσκος Γεώργιος 

 
                            

                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
            Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

                                                                 Σάββας Ζαµανίδης 
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