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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 15ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 15-11-2018 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 
23894/8-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου, που 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  Πρακτικού αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών, βαθµολογίας και προσδιορισµού της πλέον 
συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς της Επιτροπής διενέργειας  της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας 
σύναψης δηµόσιας σύµβασης για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης µελέτης  για την «Ανέγερση  2ου ΕΠΑΛ 
Πτολεµαϊδας ∆ήµου Εορδαίας», προϋπολογισµού 74.044,69ευρώ. 
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
       
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανιδης 
2. Φώτιος Ιορδανίδης                              

Γεώργιος Θεοδοσιάδης 

3. Ιωαννης Τσοκτουρίδης   
4. Καιδης Αποστολος  
5. Ευσταθιος Κατσιδης 
6. Σοφοκλής Σιδηροπουλος 

 

7. Μπίγγας Στεφανος 
8. Γεωργιος Καραϊσκος 

 

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω  ηµερήσιας 
διάταξης θέµα , έθεσε υπόψη των µελών την υπ’αριθµ 75/2018 Α∆Σ µε την οποία τροποποιήθηκε το τεχνικό 
πρόγραµµα έτους 2018 , ο προϋπολογισµός του οικ έτους 2018 και εγγράφηκε πίστωση ύψους 74.044,69 ευρώ ( 
πιστώσεις ΕΑΠ) στον νέο ΚΑ 15.7411.0024 µε τίτλο : « Ανέγερση  2ου ΕΠΑΛ Πτολεµαϊδας ∆ήµου Εορδαίας». 
Επιπλέον αποφασίστηκε  να δηµοπρατηθεί η εκπόνηση της µελέτης  για την «Ανέγερση  2ου ΕΠΑΛ Πτολεµαϊδας 
∆ήµου Εορδαίας» προϋπολογισµού 74.044,69 ευρώ µε συνοπτικό διαγωνισµό κατ εφαρµογή του αρ 117 του Ν 
4412/2016.   
Με την υπ΄αρίθµ 64/2018 Α.Ο.Ε  αποφασίσαµε σχετικά :  
α) µε την ψήφιση πίστωσης ύψους 74.044,69  ευρώ ΚΑ 15.7411.0024 ( πιστώσεις ΕΑΠ)  ,  
β) για τον τρόπο ανάθεσης της µελέτης µε  ανοικτή συνοπτική διαδικασία, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής,  
γ) για την έγκριση της µελέτης και την κατάρτιση των όρων της ∆ιακήρυξης,  
Η συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του ως άνω διαγωνισµού έγινε µε την υπ΄αρίθµ 41/2018 Α.∆.Σ. 
Κατόπιν των ανωτέρω εκδόθηκε η υπ΄αρίθµ 14057/27-6-2018 Αναλυτική- Περιληπτική διακήρυξη ∆ηµάρχου και 
ορίστηκε ως ηµεροµηνία υποβολής προσφορών η Τρίτη 17-7-2018 και ώρα 10:00 π.µ.  
Η Επιτροπή διαγωνισµού µας απέστειλε το υπ΄αρίθµ 15824/24-7-2018 πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών 
συµµετοχής και ελέγχου και βαθµολόγησης των τεχνικών προσφορών, το οποίο και εγκρίθηκε µε την υπ΄αρίθµ 
150/2018 Α.Ο.Ε, κατά της οποίας δεν ασκήθηκε ένσταση. 
Μετά την έγκριση του 1ου Πρακτικού, η Επιτροπή διαγωνισµού σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ.6 της διακήρυξης 
προσκάλεσε τους προσφέροντες σε δηµόσια συνεδρίαση και όρισε ως ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης την 29-
10-2018 και ώρα 11:00 π.µ. 
Κατόπιν τούτων η Επιτροπή διαγωνισµού συνέταξε το υπ΄αρίθµ 22870/29-10-2018 2ο Πρακτικό αποσφράγισης 
οικονοµικών προσφορών, βαθµολογίας οικονοµικής προσφοράς και προσδιορισµού της πλέον συµφέρουσας από 
οικονοµική άποψη προσφορά, το οποίο θέτω αυτούσιο υπόψη σας: 
«…Για τη µελέτη του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ΟΥ ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ», συνολικού 
προϋπολογισµού: 74.044,69 (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

 

Κριτήριο Επιλογής : Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µετά την αξιολόγηση των Τεχνικών 
και Οικονοµικών Προσφορών των ∆ιαγωνιζοµένων. 

Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής Προσφορών : Τρίτη 17-07-2018 και ώρα  10:00 π.µ.  
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Στην Πτολεµαϊδα την  29 Οκτωβρίου 2018 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 π.µ. συνήλθαν σε δηµόσια 
συνεδρίαση στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας οι: 

1. ∆εληγεώργη Ευτέρπη, Αρχιτέκτων Μηχανικός µε Α΄β, τακτικό µέλος και Πρόεδρος. 
2. Σιδέρης Αστέριος, Μηχανολόγος Μηχανικός µε Α΄β, τακτικό µέλος 
3. Τζίτζικας Γεώργιος, Τοπογράφος Μηχανικός, τακτικό µέλος, εκπρόσωπος ΤΕΕ 

που αποτελούν την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανοιχτή διαδικασία της ανωτέρω µελέτης σύµφωνα µε την Αρ. 
64/2018 ΑΟΕ (Α∆Α:6ΝΚ0ΩΡ6-86Ν) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας. Το ορισµένο 
από την ΠΕΣΕ∆Ε µέλος (τακτικό/αναπληρωµατικό)  δεν παραβρέθηκε. 

Η επιτροπή συνεδρίασε για την αποσφράγιση των Οικονοµικών Προσφορών, σύµφωνα µε το άρθρο 4 της 
διακήρυξης.  

Η επιτροπή, µετά την έγκριση του 1ου πρακτικού της µε την 150/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου Εορδαίας, σύµφωνα και µε το άρ. 4 παρ. 6 της διακήρυξης προσκάλεσε τους προσφέροντες σε δηµόσια 
συνεδρίαση, σε ηµεροµηνία και ώρα που γνωστοποιείται εγγράφως σε αυτούς προ πέντε (5) ηµερών. Ως 
ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης ορίσθηκε η 29-10-2018 και ώρα 11:00π.µ. Ο µοναδικός προσφέρων, αν και 
κλήθηκε νόµιµα δεν παραβρέθηκε. 

Η Επιτροπή αποσφράγισε την Οικονοµική Προσφορά  του συµµετέχοντα και  έλεγξε την πληρότητα αυτής 
σύµφωνα µε την παράγραφο 20.3 του άρθρου 20 της διακήρυξης. Η Οικονοµική Προσφορά βρέθηκε πλήρης. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή  προχώρησε στην βαθµολόγηση της Οικονοµικής Προσφοράς σύµφωνα µε την παρ. 21.3 
του άρθρου 21 της διακήρυξης. 

Σύµφωνα µε την παρ. 21.3 η βαθµολογία ΒΟΠι της κάθε οικονοµικής προσφοράς ΟΠι ισούται µε το προσφερόµενο 
ποσοστό έκπτωσης ως εξής: 

ΒΟΠι = 100 x (1-ΟΠι/ΠΑ)        [1]  

όπου ΠΑ είναι η προεκτιµώµενη αµοιβή. 

Ο προκύπτων βαθµός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή (ΠΑ), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην διακήρυξη είναι: ΠΑ=51.924,75€ 

Η οικονοµική προσφορά (ΟΠ1) του µοναδικού συµµετέχοντα, σύµφωνα µε την προσφορά αυτού είναι 
ΟΠ1=25.700,00€. 

Σύµφωνα µε την σχέση [1] θα έχουµε: 

ΒΟΠ1 = 100 Χ [1-(ΟΠ1/ΠΑ)] = 100 Χ [1-(25.700,00/51.924,75)] = 50,51% 

Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθµολογίας της οικονοµικής προσφοράς ορίζεται σε UΟΠ= 20%, σύµφωνα µε την 
παρ. 21.3. 

Η Επιτροπή εν συνεχεία προχώρησε στον προσδιορισµό της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη 
προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, σύµφωνα µε την παρ. 21.4 του άρθρου 21 της 
διακήρυξης. Σύµφωνα µε το ανωτέρω άρθρο η συνολική βαθµολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το 
άθροισµα: 

U = Β ΤΠ * 80% + Β ΟΠ * 20%        [2] 

Όπου ΒΤΟ: η βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς, όπως αυτή περιγράφεται στο 1ο πρακτικό, ΒΟΠ: η βαθµολογία 
της οικονοµικής προσφοράς, όπως αυτή υπολογίσθηκε ανωτέρω. 

Συνεπώς µε εφαρµογή της [2] έχουµε: 

U = (76 X 80%) + (50,51 X 20%) = 60,80 + 10,10 = 70,90 

Συνεπώς και σε εφαρµογή του άρθρου 4 παράγραφος 6 της διακήρυξης έχουµε ότι: 

Κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού της ανοιχτής διαδικασίας για την ανάθεση της µελέτης: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ΟΥ 
ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ» κατατέθηκε µία µόνο προσφορά, από την υποψήφια µελετητική 
εταιρεία ΥΕΤΟΣ Α.Ε. 

Ο ως άνω διαγωνισµός διενεργήθηκε µε βάση τις διατάξεις του Ν.4412/2016(ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016 
∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών) και συγκεκριµένα µε δηµόσιο συνοπτικό διαγωνισµό (αρ. 
327 Ν.4412/2016) και µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιµής.  

 Όπως ρητά ορίστηκε στη ∆ιακήρυξη, οι υποψήφιοι όφειλαν να υποβάλουν 3 φακέλους, εκ των οποίων ο 
ένας περιελάµβανε τα ζητούµενα από το ∆ήµο Εορδαίας δικαιολογητικά συµµετοχής του υποψηφίου, ήτοι κριτήρια 
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επιλογής του αρ.75 ν.4412/2016 τα οποία δεν αξιολογούνται, και άλλους δύο φακέλους, τεχνικής και οικονοµικής 
προσφοράς, οι οποίοι αξιολογούνται και βαθµολογούνται µε βάση τα διαλαµβανόµενα στη ∆ιακήρυξη του 
διαγωνισµού σε ποσοστό 80% η τεχνική προσφορά και σε ποσοστό 20% η οικονοµική προσφορά. 

 Συνεπακόλουθα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού υποχρεούται αφενός να ελέγξει την πληρότητα του φακέλου 
δικαιολογητικών, δηλαδή εάν ο εκάστοτε υποψήφιος καλύπτει τα κριτήρια επιλογής που έχουν τεθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, κατόπιν τούτου να αξιολογήσει και βαθµολογήσει την τεχνική και οικονοµική προσφορά και 
τελικώς να αποφασίσει ποια προσφορά είναι η πλέον συµφέρουσα για την Αναθέτουσα Αρχή σταθµίζοντας την 
τεχνική και οικονοµική προσφορά ανάλογα µε το ποσοστό βαθµολόγησης της καθεµίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 
21.4 της ∆ιακήρυξης του εν λόγω ∆ιαγωνισµού. 

 Με µοναδική κατατεθειµένη προσφορά αυτή της µελετητικής εταιρείας ΥΕΤΟΣ Α.Ε., η Επιτροπή του 
∆ιαγωνισµού ακολουθώντας τα διαλαµβανόµενα στη ∆ιακήρυξη και τηρώντας την ισχύουσα νοµοθεσία, προέβη 
στις εξής ενέργειες:  

Αρχικά προέβη στον έλεγχο του φακέλου δικαιολογητικών συµµετοχής της εν λόγω εταιρείας και 
διαπίστωσε ότι: 

Α) Η εταιρεία ΥΕΤΟΣ Α.Ε. καλύπτει τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής όπως αυτά ζητούνται στο άρθρο 19 της 
∆ιακήρυξης. Αναλυτικότερα  καλύπτει  τα κριτήρια: 

• της καταλληλότητας άσκησης της επαγγελµατικής δραστηριότητας, καθώς είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο 
Μελετητών και είναι κάτοχος των απαιτούµενων σε κατηγορία και τάξη µελετητικών πτυχίων, 

• της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας, υπερκαλύπτοντας µε τον µέσο ετήσιο κύκλο εργασιών 
της το διπλάσιο του προϋπολογισµού της προ ανάθεση σύµβασης χωρίς ΦΠΑ, 

• της τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας διαθέτοντας τόσο την απαιτούµενη εµπειρία σε ανάλογη 
µελέτη, όσο και στο εξειδικευµένο λογισµικό αλλά και στη διασφάλιση ποιότητας διαθέτονται ανάλογο 
πιστοποιητικό. 

Κατόπιν προέβη στο άνοιγµα της τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας ΥΕΤΟΣ Α.Ε. και 
διαπίστωσε ότι: 

Β) Όσον αφορά την τεχνική προσφορά, η διαγωνιζόµενη εταιρεία καλύπτει άριστα τα κριτήρια που έθεσε η 
Υπηρεσία για την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών καθώς από τον έλεγχο του φακέλου της τεχνικής 
προσφοράς συνάγεται ότι  

• έχει γνώση του αντικειµένου της µελέτης, των προβληµάτων που πιθανόν ανακύψουν και του τρόπου 
αντιµετώπισής τους,  

• διαθέτει τις κατάλληλες εσωτερικές διαδικασίες παραγωγής της µελέτης, τις υποδοµές αλλά και την εµπειρία 
σε πλήθος παρόµοιων µελετών ώστε να εξασφαλίζεται ποιοτικό αποτέλεσµα, 

• διαθέτει ικανό επιστηµονικό προσωπικό τόσο σε αριθµό όσο και σε ειδικότητες ώστε να εκπονηθεί η 
σύµβαση άρτια και εµπρόθεσµα µε βάση το χρονοδιάγραµµα. Η οµάδα µελέτης παρουσιάσει συνοχή και 
πολυετή εµπειρία σε παρόµοια έργα, ενώ ο συντονιστής έχει εµπειρία από άσκηση καθηκόντων 
συντονισµού σε πλήθος µελετών. 

Γ) Όσον αφορά την οικονοµική προσφορά, αυτή κατατέθηκε διαλαµβανοµένης υπόψη της Προεκτίµησης 
Αµοιβής της Υπηρεσίας για την εν λόγω µελέτη, όπως αυτή προέκυψε µε βάση τον Κανονισµό Προεκτιµώµενων 
Αµοιβών (ΦΕΚ Β 2519/20.07.2017). Σηµειώνεται δε, ότι οι αναφερόµενες στη ∆ιακήρυξη Αµοιβές υπολογίζονται 
βάσει του ως άνω Κανονισµού, οπότε οι τιµές που προκύπτουν είναι καθορισµένες και δε δύναται να αποτελούν 
προϊόν έρευνας αγοράς. 

 Επιπρόσθετα, στην περίπτωση της παραπάνω µελέτης, δε δύναται να προκύψει συγκριτική αξιολόγηση της 
οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας µε άλλες παρόµοιες προσφορές µελετητικών εταιρειών, έτσι ώστε να είναι σε 
θέση η Επιτροπή να σταθµίσει κατ΄ αυτόν τον τρόπο εάν η προσφορά αυτή είναι συµφέρουσα για την Αναθέτουσα 
Αρχή ή όχι. Η φύση της ζητούµενης προς εκπόνηση υπηρεσίας (µελέτη) καθιστά ανέφικτη τη σύγκρισή της 
προσφοράς της εταιρείας ΥΕΤΟΣ Α.Ε. µε παρόµοιες προσφορές, καθώς η εν λόγω, όπως και κάθε άλλη µελέτη, 
παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ως προς τον τόπο, τον τρόπο και τις συνθήκες που την καθιστούν µοναδική.  

Συνεπώς η οικονοµική προσφορά της διαγωνιζόµενης εταιρείας όχι µόνο κινήθηκε στο νόµιµο πλαίσιο που 
ορίζει η νοµοθεσία (Κανονισµός Προεκτιµώµενων Αµοιβών) αλλά ήταν και χαµηλότερη κατά ποσοστό 50,51% της 
Προεκτίµησης Αµοιβής της Αναθέτουσας Αρχής. Ως εκ τούτου προκύπτει όφελος για το ∆ήµο σε σχέση µε την 
υπολογισµένη βάσει του Κανονισµού τιµή και από οικονοµικής άποψης κρίνεται ούτως ή άλλως συµφέρουσα. 

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι η προσφορά της εταιρείας ΥΕΤΟΣ Α.Ε. αν και µοναδική στον εν λόγω διαγωνισµό, 
κρίνεται συµφέρουσα από οικονοµική άποψη βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής….». 
Ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά µε την έγκριση ή µη του  ανωτέρω Πρακτικού.  
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Αριθµ. απόφ. 177/2018 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
1) τις διατάξεις του αρ 72 του Ν3852/2010  
2)τις διατάξεις του Ν 4412/2016,  
3)την75/2018 & την υπ΄αρίθµ 41/2018 αποφάσεις του ∆.Σ ,  
4) την τεχνική έκθεση, την προεκτίµηση της αµοιβής,  
5) τις διατάξεις του Π.∆.80/2016 & η υπ΄αρίθµ 11096/2018 ΑΑΥ 
6) την υπ΄αρίθµ 14057/27-6-2018 Αναλυτική- Περιληπτική διακήρυξη ∆ηµάρχου (Α∆ΑΜ: 18PROC003336039) 
7) το µε αρίθµ πρωτ. 15824/24-7-2018 πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και ελέγχου και 
βαθµολόγησης των τεχνικών προσφορών 
8) την υπ΄αρίθµ 150/2018 Α.Ο.Ε 
9) το υπ΄αρίθµ 22870/29-10-2018 2ο Πρακτικό 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 

1. Εγκρίνει το υπ΄αρίθµ 22870/29-10-2018 2ο Πρακτικό αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών, βαθµολογίας και 
προσδιορισµού της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς της Επιτροπής διενέργειας  της 
ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης µελέτης  για 
την «Ανέγερση  2ου ΕΠΑΛ Πτολεµαϊδας ∆ήµου Εορδαίας», προϋπολογισµού 74.044,69ευρώ, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστοo στοιχείo της παρούσης.  
2. Εγκρίνει το αποτέλεσµα της διαδικασίας , µε την βαθµολόγηση των οικονοµικών προσφορών καθώς και της 
στάθµισης της βαθµολογίας της τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς, µετά τον έλεγχό τους από την Επιτροπή 
διαγωνισµού, όπως αυτό εµφαίνεται στο ως άνω πρακτικό. 

3. Αναδεικνύει  προσωρινό ανάδοχο  την εταιρία «ΥΕΤΟΣ Α.Ε» η προσφορά της οποίας αν και µοναδική στον εν 

λόγω διαγωνισµό, κρίνεται συµφέρουσα από οικονοµική άποψη βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής 
σύµφωνα µε το άρθρο 21.1 της µε αρ.πρωτ. 14057/27-6-2018 Αναλυτική- Περιληπτική διακήρυξη ∆ηµάρχου 
(Α∆ΑΜ: 18PROC003336039). 
Κατά της απόφασης έγκρισης του πρακτικού χωρεί ένσταση κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 6 της µε 
αρ.πρωτ. 14057/27-6-2018 Αναλυτική- Περιληπτική διακήρυξη ∆ηµάρχου (Α∆ΑΜ: 18PROC003336039). 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 177/2018. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
                      ΤΑ ΜΕΛΗ 

Φώτιος Ιορδανίδης 
Ιωαννης Τσοκτουρίδης 

Ευσταθιος Κατσιδης 
Καιδης Αποστολος 

Σοφοκλης Σιδηροπουλος 
Στέφανος Μπίγγας 

                   Γεωργιος Καραϊσκος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 

ΑΔΑ: ΩΜ8ΩΩΡ6-ΙΓΩ
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