
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Αριθµ. απόφ. 129/2018                          
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 11ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 1-8-2018 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε την αρ. πρωτ 15800/24-7-2018 
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 ή µη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής  
επαναληπτικής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης για την «Προµήθεια  ηλεκτρολογικού υλικού για τις 
ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας έτους 2018», αριθµ µελ 1/2018 προϋπολογισµός 45.243,88 ευρώ.    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
    
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης                               1. Ιωαννης Τσοκτουρίδης 
2. Ευστάθιος Κατσίδης 2. Γεώργιος Καραϊσκος 
3. Γεώργιος Θεοδοσιάδης   
4. Απόστολος Καϊδης  
5. Φώτιος Ιορδανίδης  
6. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος  
7. Κωνσταντίνος Μίχος  
  

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….. 
   Το τακτικό µέλος κ. Μίγγας Στέφανος δήλωσε κώλυµα και αντικαταστάθηκε από τον κ. Μίχο Κωνσταντίνο. 

 Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος  το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπ’ όψη 
των µελών την από 24-7-2018 εισήγηση του Γρ. Προµηθειών στην οποία αναφέρονται  τα εξης: 
«Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά µε την έγκριση του µε αριθµ. 15561/20-7-2018 πρακτικού 
διενέργειας και  αποσφράγισης οικονοµικών  προσφορών  του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισµού για την 
«προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας  έτους 2018» και τον ορισµό των προσωρινών 
αναδόχων που προκύπτουν από αυτό. 
Η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών ,η κατάρτιση των όρων διακήρυξης και η ψήφιση της σχετικής πίστωσης έγιναν µε 
την 63/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Με την 84/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής αποφασίστηκε η 
επανάληψη του διαγωνισµού και η τροποποίηση όρου της διακήρυξης. 
Σχετική  η  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 565/30-4-18 και η βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, 
επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, τη συνδροµή των προϋποθέσεων 
της παρ 1α του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στα οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε 
α/α 1 . 
Ο διαγωνισµός προκηρύχτηκε µε την µε αριθµ. 14768/6-7-2018 διακήρυξη και διενεργήθηκε την Παρασκευή  20/7/2018. 
Στο διαγωνισµό γίνονταν δεκτές προσφορές και για µέρος των ζητούµενων ειδών και κριτήριο για την ανάθεση της 
σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) ανά 
είδος. 
Η επιτροπή προτείνει την ανάδειξη της  
1. Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. ως προσωρινού αναδόχου  για τα είδη µε Α/Α 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17, και 20 
2. ΜΑΡΙΑΣ ΕΥΑΓ. ΚΑΣΑΠΙ∆Η ως προσωρινού αναδόχου  για τα είδη µε Α/Α 14,18 και 19  

γιατί οι προσφορές  τους είναι πλήρης, σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και 
προσέφεραν τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος. 
Συνηµµένα σας διαβιβάζουµε τα εξής: 

1) Το µε αριθµ. 15561/20-7-2018 πρακτικό.» 

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών το υπ’αριθµ 15561/20-7-2018  πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας, στο οποίο 
αναφέρονται τα εξής: 
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«Στην Πτολεµαΐδα σήµερα την 20-7-2018, ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση στο ∆ήµο Εορδαίας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, 
η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 232/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής προκειµένου να 
προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του 
επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του ∆ήµου 
Εορδαίας έτους 2018 (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 14768/6-7-2018) 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
1) Μπεσπάρα Αντιγόνη,  Αναπληρωτής Πρόεδρος 
2) Πηλίδου ∆έσποινα, Αναπληρωµατικό  Μέλος 
3) Νικολιάς Σάββας ,   Μέλος 
1. Η Επιτροπή άρχισε την ώρα 10:00 π.µ. την παραλαβή των φακέλων προσφορών που θα κατέθεταν οι 
ενδιαφερόµενοι, καθώς και αυτών που είχαν αποσταλεί στην υπηρεσία. Με τη λήξη χρόνου υποβολής 
προσφορών ο πρόεδρος της επιτροπής αυτοπροσώπως προέβη στην υπηρεσία πρωτοκόλλου και διαπίστωσε ότι 
κατατέθηκαν τρεις (3) φάκελοι προσφορών για τον εν λόγω διαγωνισµό. 
Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή 
καµία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης. Οι προσφορές που καταθηκαν ήταν οι εξής: 

Α/Α ΑΡΙΘ.  ΠΡΩΤΟΚ Ονοµατεπώνυµο  
1  15537/20-7-2018 ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓ. ΚΑΣΑΠΙ∆Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
2 15539/20-7-2018 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ 
3 15551/20-7-2018 Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. 

 
Η Επιτροπή αποφάσισε η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών 
προσφορών και των οικονοµικών προσφορών να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση. 
2. Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών (σφραγισµένος φάκελος κ.λ.π). Οι 
προσφορές που υποβλήθηκαν σε σφραγισµένο φάκελο ,φέροντας τις ενδείξεις που απαιτούσε η διακήρυξη στο 
άρθρο 8  είναι οι εξής: 

Α/Α ΑΡΙΘ.  ΠΡΩΤΟΚ Ονοµατεπώνυµο  
1  15537/20-7-2018 ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓ. ΚΑΣΑΠΙ∆Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
2 15539/20-7-2018 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ 
3 15551/20-7-2018 Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. 

3. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο προσφοράς και εν συνεχεία το φάκελο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής, το περιεχόµενο του οποίου µονογράφηκε και σφραγίστηκε από την Επιτροπή σε 
κάθε σελίδα όπως υποβλήθηκε. 
Οι διαγωνιζόµενοι των οποίων οι προσφορές έγιναν αποδεκτές στο εν λόγω στάδιο είναι οι εξής: 

Α/Α ΑΡΙΘ.  ΠΡΩΤΟΚ Ονοµατεπώνυµο  
1  15537/20-7-2018 ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓ. ΚΑΣΑΠΙ∆Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
2 15551/20-7-2018 Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. 

Οι επιµέρους φάκελοι (δικαιολογητικών, τεχνικής προσφοράς και οικονοµικής προσφοράς) εντός του φάκελου 
προσφοράς του «Ιωάννη Αλ. Γιαννακάκη» δεν έφεραν ως όφειλαν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της παρ. 2 
σύµφωνα µε την παράγραφο 8.3 της διακήρυξης.  
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι τα Τ.Ε.Υ.∆. όλων των συµµετεχόντων ήταν πλήρη, ορθά 
συµπληρωµένα και κάλυπταν τους όρους της διακήρυξης. 
4. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τους φάκελους των τεχνικών προσφορών, το περιεχόµενο των οποίων 
µονογράφηκε και σφραγίστηκε από την Επιτροπή ανά φύλλο. 
Οι διαγωνιζόµενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής: 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο  ∆ικαιολογητικά  
1 ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓ. ΚΑΣΑΠΙ∆Η 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Πίνακας συµµόρφωσης, Τεχνικά 
χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά, υπεύθυνη 
δήλωση & τεχνική περιγραφή 
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2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ Τεχνικά χαρακτηριστικά, υπεύθυνες δήλωσεις 
3 Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. Πίνακας συµµόρφωσης, Τεχνικά 

χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά, υπεύθυνη 
δήλωση 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι οι τεχνικές προσφορές των: 
Α/Α Ονοµατεπώνυµο  ∆ικαιολογητικά  

1 ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓ. ΚΑΣΑΠΙ∆Η 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Πίνακας συµµόρφωσης, Τεχνικά 
χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά, υπεύθυνη 
δήλωση & τεχνική περιγραφή 

3 Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. Πίνακας συµµόρφωσης, Τεχνικά 
χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά, υπεύθυνη 
δήλωση 

ήταν πλήρεις. Η προσφορά του «ιωάννη Αλ. Γιαννακάκη» ήταν ελλιπής ως προς τον πίνακα συµµόρφωσης ο 
οποίος δεν υπήρχε. 
5. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. 
Συγκεκριµένα: 
Έλεγξε τις τεχνικές προσφορές των «ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓ. ΚΑΣΑΠΙ∆Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ» και 
«Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.» οι οποίες προέκυψε ότι ήταν πλήρεις και έγιναν αποδεκτές. 
 6. Ακολούθησε η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, των προσφερόντων που έγιναν δεκτοί κατά τα 
παραπάνω. Οι προσφερόµενες τιµές µε Φ.Π.Α των διαµορφώνονται ως εξής: 
Α/Α Προϊόν - Υλικό  Ονοµατεπώνυµο 

Μειοδότη 
Προσφέρουσα 

τιµή 
1 Συµπαγής λαµπτήρας φθορισµού µε πρισµατικό 

πλαστικό κάλυµµα σπειρώµατος Ε27, ισχύος 23 W 
Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. 5,57 

2 Ευθύγραµµος σωληνωτός λαµπτήρας φθορισµού, 
διαµέτρου 28mm, ισχύος 58W 

Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. 1,38 

3 Ευθύγραµµος σωληνωτός λαµπτήρας φθορισµού, 
διαµέτρου 28mm, ισχύος 36W 

Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. 1,20 

4 Ευθύγραµµος σωληνωτός λαµπτήρας φθορισµού, 
διαµέτρου 28mm, ισχύος 18W 

Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. 0,99 

5 Εκκινητές (starters ), κυλινδρικοί, κατάλληλοι για 
λάµπες φθορισµού. Έυρος εξυπηρετούµενης ισχύος 
από 4W έως 22W 

Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. 0,22 

6 Εκκινητές (starters ), κυλινδρικοί, κατάλληλοι για 
λάµπες φθορισµού. Έυρος εξυπηρετούµενης ισχύος 
από 4W έως 65W 

Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. 0,22 

7 Λαµπτήρες Na υψηλής πιέσης, µε επίστρωση, 
σωληνωτού σχήµατος, σπειρώµατος Ε27, ισχύος 
70W 

Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. 6,93 

8 Λαµπτήρες Na υψηλής πιέσης, µε επίστρωση, 
σωληνωτού σχήµατος, σπειρώµατος Ε40, ισχύος 
100W 

Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. 8,23 

9 Λαµπτήρες Na υψηλής πιέσης, µε επίστρωση, 
σωληνωτού σχήµατος, σπειρώµατος Ε40, ισχύος 
250W 

Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. 10,72 

10 Συµβατικός µετασχηµατιστής (ballast) λαµπτήρα 
ατµών Νατρίου υψηλής πίεσης και ισχύος 250W 

Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. 10,79 

11 Συµβατικός µετασχηµατιστής (ballast) λαµπτήρα 
ατµών Νατρίου υψηλής πίεσης και ισχύος 100W 

Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. 6,23 

12 Συµβατικός µετασχηµατιστής (ballast) λαµπτήρα 
υδραργύρου υψηλής πίεσης και ισχύος 125W 

Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. 5,00 

13 Ηλεκτρονικός εκκινητής (starter), κατάλληλος για Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. 2,42 
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λαµπτήρες εκκένωσης (συγκεκριµένα για 
λαµπτήρες ατµών νατρίου και αλογονιδίων 
µεταλλικών ατµών) ισχύος από 70W έως 400W 

14 Λυχνιολάβή -ντουϊ- κατασκευασµένη από 
πορσελάνη, σπειρώµατος Ε40 

ΜΑΡ. ΕΥ. 
ΚΑΣΑΠΙ∆Η 

1,80 

15 ∆ιακόπτης λυκόφωτος για τοποθέτηση επί 
τυποποιηµένης ράγας µε ρυθµιζόµενη φωτεινότητας 

Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. 32,64 

16 Κυκλικός σωληνωτός λαµπτήρας φθορισµού, 
διαµέτρου 30.9mm, ισχύος 32W 

Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. 3,65 

17 Ειδικός λαµπτήρας πυρακτώσεως, αντικραδασµικού 
τύπου 

Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. 1,77 

18 Λυχνιολάβή – ντουϊ κατασκευασµένη από 
πορσελάνη, σπειρώµατος Ε27 

ΜΑΡ. ΕΥ. 
ΚΑΣΑΠΙ∆Η 

1,00 

19 Λαµπτήρες ατµών Hg υψηλής πιέσης, 
ελλειψοειδούς ( αχλαδωτού ) σχήµατος, 
σπειρώµατος Ε27, ισχύος 125W 

ΜΑΡ. ΕΥ. 
ΚΑΣΑΠΙ∆Η 

4,50 

20 Μονωτική ταινία EPR, αυτοβουλκαζόµενη (χωρίς 
κόλλα) 

Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. 7,14 

Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
1. την υπ’ αριθ. 14768/06-07-2018 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου  
2. τις υποβληθείσες προσφορές 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
4. την υπ’ αριθ. 564/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
5. τη βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, τη 
συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στα οικείο Μητρώο 
∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε α/α 1. 
προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή: 
Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου κατά είδος προσφερόµενου προϊόντος τους µειοδότες όπως 
αναφέρονται στον προηγούµενο πίνακα καθώς οι προσφορές τους είναι πλήρεις, σύµφωνες µε τους όρους της 
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφεραν τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος προϊόντος.  
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται.» 
 
  

   Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
 
        Αριθµ.απόφ. 129/2018 
 
   Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.  
2. τις διατάξεις του Ν 4412/2016 
3. Τις διατάξεις του Π.∆..80/2016 
4. την υπ’αριθµ 89/2018 Α∆Σ 
5. την υπ’αριθµ 1/2018 µελέτη της προµήθειας 
6. τις υπ΄αρίθµ  63/2018 & 84/2018Α.Ο.Ε 
7. την υπ’αριθµ 14768/6-7-2018 διακήρυξη 
8.  το υπ’αριθµ 15561/20-7-2018 πρακτικό 
 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 

1. Εγκρίνει το υπ’ αριθ. 15561/20-7-2018 πρακτικό  διενέργειας και αποσφράγισης δικαιολογητικών συµµετοχής της 
Επιτροπής διαγωνισµού, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης. 
2. Απορρίπτει την προσφορά που υπέβαλε ο κ. Ιωάννης Αλ. Γιαννακάκης, για  την προµήθεια « Ηλεκτρολογικού υλικού για 
τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας έτους 2018», για τους λόγους όπως αυτοί αναλυτικά αναφέρονται στο υπ’ αριθ. 
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15561/20-7-2018 πρακτικό  διενέργειας και αποσφράγισης δικαιολογητικών συµµετοχής της Επιτροπής διαγωνισµού , το 
οποίο εγκρίνεται µε την παρούσα . 
3. Εγκρίνει το αποτέλεσµα της διαδικασίας όπως αυτό εµφαίνεται στο ως άνω πρακτικό και αναδεικνύει προσωρινούς 
µειοδότες α)  για τα είδη µε Α/Α 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17, και 20 τον οικονοµικό φορέα Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε  

συνολικού ποσού 20.029,22 µε ΦΠΑ β) για τα ειδη µε Α/Α 14,18 και 19 τον οικονοµικό φορέα ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓ. 
ΚΑΣΑΠΙ∆Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ συνολικού ποσού 3.918,40 µε ΦΠΑ. 

 
   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  129/2018. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ευστάθιος Κατσίδης 
Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
Απόστολος Καϊδης 
Φώτιος Ιορδανίδης 
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
Κωνσταντίνος Μίχος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

                ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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