
 ∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                                  Αριθµ. Α̟όφ. 214/2019 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 12ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα   29-8-2019    ηµέρα   Πέµ̟τη    και  ώρα  
18:00  µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο  µετά   την    υ̟. αριθµ.  16584/ 23-8-2019 ̟ρόσκληση 
του  Προέδρου  κ. Παντελή Πα̟αοικονόµου  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: 
 
 ……………………………………………………………………………………….. 

Α̟οδοχή ̟αραχώρησης κατά  χρήση  βρεφονη̟ιακού σταθµού  

 Μ̟οδοσάκειο Νοσοκοµείο Πτολεµαΐδας  στον ∆ήµο Εορδαίας 
 

…………………………………………………………………………… 
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                          ΑΠΟΝΤΕΣ    
           

1 Ιορδανίδης  Φώτιο  Σισιος Μιχάλης 
2 Καίδης Απόστολος  Καραφουλίδης Ανέστης 
3 Κατσίδης Ευστάθιος  Βύρλιος Μάρκος 
4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος  Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος  Παπάς Ευθύµιος 
6 Τσοκτουρίδης Ιωάννης  Σπενδαµίδης Γιώργος 
7 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης  Κοκκινίδης Γεώργιος 
8 Κάλφας Γεώργιος  Βρυζίδου Παρασκευή 
9 Σερσέµης  Κωνσταντίνος  Τσολακίδης Ισαάκ 
10 Χαιτίδης Γεώργιος  Ασπράγκαθος Ιωάννης 
11 Κύρκα Μαρία  Καραίσκος Γεώργιος           
12 Αριστερίδης Ιωάννης  Μίχος Κωνσταντίνος         
13 Παπαοικονόµου Παντελής  Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
14 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής  Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 
15 Ανδρεάδης Κων/νος  Ανδρονικίδου Ιωάννα 
16 Μπίγγας Στέφανος   
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17 Απαζίδου Σοφία       
    18 Χόλµπα Αντωνία   

                                         
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………….. 
  0   ∆ήµαρχος  κ.  Σάββας  Ζαµανίδης   ήταν  ̟αρών 
…………………………………………………………………………….. 
  Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων,   
Βλάστης,  Ανατολικού , Πενταβρύσου, Ερµακιάς, Καριοχωρίου, , 
Κοµνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα , Αγίου 
Χριστοφόρου, 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 . 
………………………………………………………………………………………… 
 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στην ∆ηµοτική 
Σύµβουλο και ̟ρόεδρο του ΝΠ ΚΟΙΠΠΑΠ κ. Κύρκα Μαρία η 
ο̟οία εισηγούµενη το ̟αρα̟άνω θέµα ηµερήσιας διάταξης 
ανέφερε ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Γενικού Νοσοκοµείου 
¨»ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ -  ΜΠΟ∆ΟΣΑΚΕΙΟ » 3ης  Υ.ΠΕ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
µε την 453/2019 α̟όφαση του  εγκρίνουν την ̟αραχώρηση του 
βρεφονη̟ιακού Σταθµού του Νοσοκοµείου Πτολεµαΐδας στο 
∆ήµο Εορδαίας. 
- Πρόκειται για δωρεάν ̟αραχώρηση 12 ετών 
- Το κόστος λειτουργίας καθαριότητας και σίτισης βαρύνει το 
∆ήµο Εορδαίας ό̟ως ε̟ίσης και η συντήρηση των κτιριακών 
εγκαταστάσεων και του ̟εριβάλλοντος χώρου, εκτός των 
ηλεκτροµηχανικών εγκαταστάσεων. 
- Η ηλεκτροδότηση, υδροδότηση και θέρµανση του χώρου 
εξασφαλίζεται δωρεάν α̟ό το Νοσοκοµείο Πτολεµαΐδας. 
Ως εκ τούτου καλούµαστε µε α̟όφασή µας να α̟οδεχθούµε την 
̟αραχώρηση του Βρεφονη̟ιακού Σταθµού του Νοσοκοµείου 
Πτολ/δας στο ∆ήµο Εορδαίας ̟ροκειµένου να συναφθεί η 
ανωτέρω ̟ρογραµµατική σύµβαση.  
Να σηµειωθεί ότι α̟ό την δωρεάν αυτή ̟αραχώρηση δεν θα 
υ̟άρξει ̟ρόβληµα στη λειτουργία, τόσο του Νοσοκοµείου 
Πτολ/δας, όσο και του Βρεφ/κού   σταθµού.   
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Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω καλείται το συµβούλιο να α̟οφασίσει 
σχετικά. 
 
                                       Αριθµ. Α̟όφ. 214/2019 
 
Το ∆Σ µετά διαλογική συζήτηση και έχοντας υ̟όψη την εισήγηση 
της Προέδρου και έχοντας υ̟όψη τις 446 & 453/2019 Α̟οφάσεις 
του Νοσοκοµείου καθώς και το σχέδιο Προγραµµατικής σύµβασης  
 
                                      Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
 
Α̟οδέχεται την ̟αραχώρηση κατά χρήση στο ∆ήµο Εορδαίας   
του Βρεφονη̟ιακού Σταθµού του  Μ̟οδοσάκειου Νοσοκοµείου 
Πτολεµαΐδας για 12 έτη σύµφωνα µε τους όρους ̟ου 
αναγράφονται στο  σχέδιο ̟ρογραµµατικής σύµβασης. 
Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Εορδαίας για υ̟ογραφή της εν λόγω 
̟ρογραµµατικής σύµβασης. 
Εγκρίνει το σχέδιο  ̟ρογραµµατικής σύµβασης  το ̟εριεχόµενο 
της ο̟οίας έχει ως εξής : 
 
 
 
 

Τίτλος :  Παραχώρηση χρήσης βρεφονη̟ιακού σταθµού στο 
Μ̟οδοσάκειο Νοσοκοµείο Πτολεµαΐδας  στον ∆ήµο 
Εορδαίας 

 
 
Συµβαλλόµενοι : 
1) ∆ήµος Εορδαίας  

2)   Γενικό Μ̟οδοσάκειο Νοσοκοµείο Πτολεµαΐδας 

 

                                       ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
Σήµερα ………………….. ηµέρα ……………………. στην Πτολεµαΐδα, οι 
̟αρακάτω φορείς ̟ου θα καλούνται στο εξής "Συµβαλλόµενοι" : 
1. ∆ήµος Εορδαίας νόµιµα  εκ̟ροσω̟ούµενος για την υ̟ογραφή της 

̟αρούσας α̟ό τον ∆ήµαρχο ----------------, βάσει της υ̟’ αριθµ. 

…………………. α̟όφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (∆.Σ.). 
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2. Γενικό Μ̟οδοσάκειο Νοσοκοµείο Πτολεµαΐδας, νόµιµα εκ̟ροσω̟ούµενο 

για την υ̟ογραφή της ̟αρούσας α̟ό τον κο Χιωτίδη Γεώργιο, βάσει της 

υ̟’ αριθµ. 446/13-08-2019 α̟όφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆.Σ.). 

Έχοντας υ̟όψη: 

α) την κείµενη Εθνική Νοµοθεσία και ιδίως τις κάτωθι διατάξεις ό̟ως αυτές 
ισχύουν κάθε φορά: 

το Ν. 3852/10, άρθρο 100 ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει 

συµφωνούν, συνοµολογούν και συνα̟οδέχονται τα ̟αρακάτω : 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Ο ∆ήµος Εορδαίας ̟ροωθεί τη δηµιουργία και ανά̟τυξη υ̟οδοµών ̟ου 
ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και την ̟οιότητα ζωής, µε την δηµιουργία 
εκ̟αιδευτικών δοµών και ιδίως µε τη λειτουργία δηµοτικών βρεφονη̟ιακών 
σταθµών. 
Στο ̟λαίσιο αυτό ̟ρογραµµατίζεται η δηµιουργία δηµοτικού 
βρεφονη̟ιακού σταθµού σε κτίριο ιδιοκτησίας του δεύτερου συµβαλλόµενου, 
µε φορέα υλο̟οίησης το ΚΟΙΠΠΑΠ. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Αντικείµενο της ̟αρούσας σύµβασης α̟οτελεί :  
2.1. Η δηµιουργία δηµοτικού βρεφονη̟ιακού σταθµού σε κτίριο 
ιδιοκτησίας του δεύτερου συµβαλλόµενου, µε φορέα υλο̟οίησης το ΝΠ∆∆ 
«ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π». 
 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι συµβαλλόµενοι  φορείς  αναλαµβάνουν  τις  ̟αρακάτω υ̟οχρεώσεις και 
δικαιώµατα: 
3.1. Ο ∆ήµος Εορδαίας αναλαµβάνει : 

3.1.1. Να δηµιουργήσει και να αδειοδοτήσει δηµοτικό βρεφονη̟ιακό σταθµό σε 

κτίριο ̟ου θα του υ̟οδείξει το δεύτερο συµβαλλόµενο Μ̟οδοσάκειο 

Νοσοκοµείο εντός του χώρου του Νοσοκοµείου. 

3.1.2. Να ε̟ιβαρυνθεί οικονοµικά το κόστος λειτουργίας, καθαριότητας και 

σίτισης, ό̟ως ε̟ίσης και της συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων 

ΑΔΑ: 6Ξ97ΩΡ6-ΞΟΗ



και του ̟εριβάλλοντος χώρου του σταθµού, εκτός των ηλεκτροµηχανικών 

εγκαταστάσεων.  

3.2. Το Γενικό Μ̟οδοσάκειο Νοσοκοµείο Πτολεµαΐδας αναλαµβάνει : 

3.2.1. Να ̟αραχωρήσει κατά χρήση δωρεάν στον ∆ήµο Εορδαίας το κτίριο ̟ου 

βρίσκεται εντός του χώρου του Νοσοκοµείου µε ωφέλιµο εµβαδόν 422,08 

τ.µ., µε σκο̟ό να δηµιουργηθεί δηµοτικός βρεφονη̟ιακός σταθµός.  

3.2.2. Να ε̟ιβαρυνθεί οικονοµικά µε τα κόστη της ηλεκτροδότησης, της 

υδροδότησης και της θέρµανσης του χώρου, ̟ου θα ̟ροκύψουν α̟ό την 

λειτουργία του βρεφονη̟ιακού αυτού σταθµού. 

Ρητά συµφωνείται µεταξύ των µερών ότι κατά την διαδικασία εγγραφής 
των ̟αιδιών στον σταθµό θα ε̟ιλέγονται κατά ̟ροτεραιότητα τα ̟αιδιά 
των εργαζοµένων του Μ̟οδοσάκειου Νοσοκοµείου Πτολεµαΐδας και εν 
συνεχεία τα ̟αιδιά των λοι̟ών εργαζοµένων του ∆ήµου Εορδαίας, ό̟ως 
ορίζει το άρθρο 3 ̟αρ. 3 του Πρότυ̟ου Κανονισµού Λειτουργίας 
∆ηµοτικών Παιδικών και Βρεφονη̟ιακών Σταθµών (Υ̟’ αριθµ. 
41087/2017 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β 4249/5-12-2017). 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ̟αρούσα  Προγραµµατική  Σύµβαση  ισχύει  α̟ό  σήµερα  και  έχει 
διάρκεια για δώδεκα (12) έτη µέχρι την ……….. 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για  την  ̟αρακολούθηση  υλο̟οίησης της σύµβασης αυτής συστήνεται 
όργανο µε την ε̟ωνυµία "Κοινή Ε̟ιτρο̟ή" µε έδρα την Πτολεµαΐδα. 
Η Κοινή Ε̟ιτρο̟ή α̟οτελείται α̟ό τρία (3) µέλη, ως εξής: 

1. ∆ύο (2) εκ̟ροσώ̟ους του ∆ήµου Εορδαίας µε τους ανα̟ληρωτές τους. 

2. Έναν (1) εκ̟ρόσω̟ο του Μ̟οδοσάκειου Νοσοκοµείου Πτολεµαΐδας  µε 

τον ανα̟ληρωτή του. 

Μετά την υ̟ογραφή της σύµβασης, οι συµβαλλόµενοι θα κοινο̟οιήσουν τα 
οριζόµενα α̟ό αυτούς µέλη στην Κοινή Ε̟ιτρο̟ή. 

ΑΔΑ: 6Ξ97ΩΡ6-ΞΟΗ



Αντικείµενο της Κοινής Ε̟ιτρο̟ής είναι  η  τήρηση  των  όρων  της 
Προγραµµατικής   Σύµβασης, η ̟ιστο̟οίηση υλο̟οίησης και η ̟αραλαβή του 
αντικειµένου της και η ε̟ίλυση κάθε  διαφοράς  µεταξύ  των συµβαλλοµένων  
µερών,  σχετικής  µε  την  ερµηνεία των όρων ή τον  τρό̟ο εφαρµογής της. 
Ο Πρόεδρος της Κοινής Ε̟ιτρο̟ής θα ορισθεί κατά την ̟ρώτη συνεδρίασή 
της, ̟ου θα γίνει µε ̟ρωτοβουλία του ∆ήµου Εορδαίας. 
Χρέη γραµµατέα εκτελεί µέλος της Ε̟ιτρο̟ής. 
Η Ε̟ιτρο̟ή  συγκαλείται  α̟ό  τον Πρόεδρό  της.  Στην  ̟ρόσκληση 
αναγράφονται  τα  θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και ειδο̟οιούνται τα µέλη 
έγκαιρα εγγράφως. 
Στην ηµερήσια διάταξη  αναγράφονται  υ̟οχρεωτικά  και  εισάγονται ̟ρος  
συζήτηση  τα  θέµατα  ̟ου θα ζητήσουν έγγραφα οι εκ̟ρόσω̟οι έστω και ενός 
των συµβαλλοµένων µερών. 
Η Ε̟ιτρο̟ή είναι δυνατόν να ̟λαισιώνεται και α̟ό ειδικό ̟ροσω̟ικό ̟ου 
έχει γνώση του αντικειµένου  της  σύµβασης  όταν  και  εφόσον ζητηθεί  α̟ό 
ο̟οιονδή̟οτε α̟ό τους συµβαλλόµενους φορείς. 
Το  ειδικό  αυτό  ̟ροσω̟ικό  α̟οτελεί  την  "Τεχνική Ε̟ιτρο̟ή", η ο̟οία 
εκφράζει  ά̟οψη ̟άνω στα ειδικά ε̟ιστηµονικά θέµατα αλλά δεν έχει 
δικαίωµα ψήφου. 
Η Ε̟ιτρο̟ή συνέρχεται τακτικά  ανά  4µηνο  και  έκτακτα  όταν  το ζητήσει 
ένας α̟ό τους συµβαλλόµενους φορείς. 
Κάθε µέλος της Ε̟ιτρο̟ής µ̟ορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις 
συνεδριάσεις υ̟ηρεσιακά στελέχη του Φορέα α̟ό τον ο̟οίο έχει ορισθεί και 
τα ο̟οία είναι εµ̟λεκόµενα στην υλο̟οίηση του αντικειµένου της σύµβασης. 
Συνεδριάζει  στην Πτολεµαΐδα .  
Τα ̟ρακτικά της Ε̟ιτρο̟ής κοινο̟οιούνται σε όλα τα µέλη αφού 
υ̟ογραφούν. 
Η Ε̟ιτρο̟ή συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι ̟αρόντα το σύνολο των µελών 
της. 
Οι α̟οφάσεις είναι αιτιολογηµένες, ̟αίρνονται  κατά ̟λειοψηφία των 
̟αρόντων µελών και δεσµεύουν όλους τους συµβαλλόµενους φορείς. 
Κάθε τακτικό µέλος µ̟ορεί να αντικατασταθεί α̟ό ένα ανα̟ληρωµατικό. 
Οι λοι̟ές λε̟τοµέρειες ̟ου ̟ιθανά θα α̟αιτηθούν για την λειτουργία  της  
Κοινής  Ε̟ιτρο̟ής, θα  καθορισθούν µε α̟οφάσεις της. 
   

  ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

6.1. Η ̟αράβαση ο̟οιουδή̟οτε α̟ό τους όρους  αυτής  της  σύµβασης,  
̟ου θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η ̟αράβαση των διατάξεων του 
νόµου και της καλής ̟ίστης α̟ό ο̟οιονδή̟οτε α̟ό τα συµβαλλόµενα 
µέρη, ̟αρέχει στο άλλο µέρος το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση 
και να αξιώσει κάθε θετική ή α̟οθετική ζηµιά του. 

6.2. Η διαδικασία καταγγελίας της σύµβασης ̟ροϋ̟οθέτει την έγγραφη 
ειδο̟οίηση του συµβαλλόµενου ώστε να α̟αντήσει εγγράφως και σε 

ΑΔΑ: 6Ξ97ΩΡ6-ΞΟΗ



εύλογο χρονικό διάστηµα, το ο̟οίο δεν µ̟ορεί να υ̟ερβαίνει τις 20 
ηµέρες α̟ό την ̟αραλαβή της έγγραφης ειδο̟οίησης. 

ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων ̟ου αφορά στην εκτέλεση  και 
ερµηνεία  των όρων της  σύµβασης και ̟ου δεν θα διευθετείται α̟ό την Κοινή 
Ε̟ιτρο̟ή της ̟αρούσας σύµβασης,  θα ε̟ιλύεται α̟ό τα ∆ικαστήρια 
Κοζάνης, αρµόδιου βαθµού και δικαιοδοσίας. 

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

8.1. Καµία ουσιαστική τρο̟ο̟οίηση   της   ̟ρογραµµατικής   σύµβασης   
δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο ̟ου υ̟ογράφεται α̟ό  
εκ̟ροσώ̟ους των  συµβαλλόµενων µερών. 

8.2. Η µη άσκηση δικαιωµάτων ή η ̟αράλειψη υ̟οχρεώσεων α̟ό 
ο̟οιοδή̟οτε  συµβαλλόµενο µέρος ή η ανοχή  καταστάσεων αντίθετων 
̟ρος την ̟ρογραµµατική σύµβαση, καθώς και η  καθυστέρηση  στη 
λήψη  µέτρων  ̟ου  ̟ροβλέ̟ει  η σύµβαση αυτή α̟ό ο̟οιοδή̟οτε 
συµβαλλόµενο µέρος,  δεν µ̟ορεί να θεωρηθεί ως ̟αραίτηση των 
συµβαλλόµενων µερών α̟ό δικαίωµα ή α̟αλλαγή α̟ό υ̟οχρεώσεις 
τους ή αναγνώριση δικαιωµάτων, στα συµβαλλόµενα µέρη, ̟ου δεν 
αναγνωρίζονται α̟ό αυτή την Προγραµµατική Σύµβαση. 

Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συνα̟οδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη  και  
αφού αναγνώσθηκε το ̟εριεχόµενο της σύµβασης αυτής υ̟ογράφεται σε όµοια 
̟ρωτότυ̟α, ό̟ως ̟αρακάτω, α̟ό τα ο̟οία ο κάθε συµβαλλόµενος ̟αίρνει α̟ό ένα (1). 
 
 
 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
Για το ∆ήµο Εορδαίας Για το Μ̟οδοσάκειο Νοσοκοµείο 

Πτολεµαΐδας 

  

 

  

∆ήµαρχος  Πρόεδρος ∆.Σ. 
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          Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ.    214/2019 
…………………………………………………………………………… 

Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 
                          Ο ∆ήµαρχος                                   Τα Μέλη 
                    Σάββας Ζαµανίδης  
 

 1.  Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2.  Καίδης Απόστολος 

 3. Κατσίδης Ευστάθιος 

 4.  Τσοκτουρίδης Ιωάννης 

 5. Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 6. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 7. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

                                        8. Κάλφας Γεώργιος 

 9. Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

 10. Χαιτίδης Γεώργιος 

 11. Κύρκα Μαρία 

 12. Αριστερίδης Ιωάννης 

 13. Παπαοικονόµου Παντελής 

             Πτολεµαΐδα 14. Μπίγγας Στέφανος 

     Ο Πρόεδρος  ∆ηµοτικού          15. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

             Συµβουλίου  16. Ανδρεάδης Κων/νος  

 17. Απαζίδου Σοφία 

Παντελής Πα̟αοικονόµου           18. Χόλµπα Αντωνία 
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