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ΘΕΜΑ:

«Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 243/22-04-2019 απόφασης της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας»
Σχετ.: Την
υπ’
αριθμ.
οικ.125195/620/22-4-2019
εισήγηση
του
Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 243/22-04-2019 απόφαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
με θέμα: «Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Π.Δ.Ε. στην συνδιοργάνωση με
το σωματείο «Φάρος Ποντίων Πατρών» εκδήλωσης με τίτλο «100 χρόνια - ημέρα
μνήμης των Ελλήνων του Πόντου» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών στις
18/5/2019, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν συλλογής
προσφορών και επιλογής της οικονομικότερης, συνολικής δαπάνης μέχρι του
ποσού των 3.100,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αφορά την κάλυψη
του κόστους σχεδιασμού και εκτύπωσης εντύπων, καθώς και ηχητικήςοπτικοακουστικής κάλυψης, αναγκαίων για την επιτυχή διοργάνωση της
εκδήλωσης» και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής
Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡIΘΜ. 9/2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα σήμερα, την 22η Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 11:30 στα
γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής, 2ος όροφος),
συνεδρίασε η Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 100/2014 (ΦΕΚ τ. Β
3029/10-11-2014), και συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 43/2017 (ΑΔΑ:7ΑΥ67Λ6-ΚΣΝ)
αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’
αριθμ. οικ. 122102/595/18.04.2019 πρόσκληση του Προέδρου της, ο οποίος
ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ.75830/993/20-03-2017 (ΦΕΚ 147/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./28-03-2017)
απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Στη συνεδρίαση επί συνόλου 13 μελών παρευρέθηκαν τα παρακάτω μέλη:
1. Καρπέτας Κωνσταντίνος–Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης &
Επιχειρηματικότητας / Πρόεδρος
2. Σιαμπλής Δημήτριος – Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
3. Μπούνιας Χρήστος– Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
4. Υφαντής Νικόλαος–Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
5. Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος– Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
6. Κωσταριάς Δημήτρης Περιφερειακός Σύμβουλος/ Αναπληρωματικο μέλος
7. Καπράλος Σπυρίδων - Περιφερειακός Σύμβουλος/ Αναπληρωματικό μέλος
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
κ.κ. Νασιώτης Θεόδωρος (δικαιολογημένα απών), Κωνσταντοπούλου Αναστασία
(δικαιολογημένα απούσα), Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη Γεωργία (δικαιολογημένα
απούσα), Αρβανιτάκης Ιωάννης (δικαιολογημένα απών), Μαυρόγιαννης Διονύσιος
(δικαιολογημένα απών), Κατσακούλης Ευάγγελος (δικαιολογημένα απών),
Κελεπούρης Ανδρέας (δικαιολογημένα απών), και Λαλιώτης Παναγιώτης
(δικαιολογημένα απών).
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Παρόντες, επίσης, στη Συνεδρίαση ήταν, για την τήρηση των πρακτικών, οι
υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα, ΠΕ
Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α΄ και ο Χάιδας Αλέξανδρος ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Β’, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2821243/3299/18-9-2018
Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Μετά τη διαπίστωση της κατά νόμο σύνθεσης και απαρτίας της Επιτροπής, ο
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε προς συζήτηση και λήψη απόφασης για το
παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Απόφαση 243/2019
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 22 Εκτός Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο:
«Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Π.Δ.Ε. στην συνδιοργάνωση με το σωματείο
«Φάρος Ποντίων Πατρών» εκδήλωσης με τίτλο «100 χρόνια - ημέρα μνήμης των
Ελλήνων του Πόντου» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών στις 18/5/2019, με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής της
οικονομικότερης, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 3.100,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αφορά την κάλυψη του κόστους σχεδιασμού και
εκτύπωσης εντύπων, καθώς και ηχητικής-οπτικοακουστικής κάλυψης, αναγκαίων για
την επιτυχή διοργάνωση της εκδήλωσης» και τα μέλη της Επιτροπής ομόφωνα
αποφάσισαν τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγοντος λόγω πιεστικών
προθεσμιών διοργάνωσης της εκδήλωσης.
Ο

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις»
3. Τις διατάξεις του π.δ.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες»
4. Την Απόφαση 248595/27-12-2016 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ
4309/β/30-12-2016).
5. Την υπ’ αριθμ. 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ
2953/Β’/29-8-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ’ αρ. 248595/27-12-2016
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απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ 4309/Β/30-12-2016).
6. Την υπ. αριθμ. 228/15-11-2018 (ΑΔΑ:6Ζ067Λ6-Γ03) απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση
Προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019». Η ανωτέρω
απόφαση βρέθηκε νόμιμη με την αριθμ. πρωτ. 265933/28-12-2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου (ΑΔΑ:ΩΨ7ΛΟΡ1Φ-ΠΔΟ).
7. Την υπ’ αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή
Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της
Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017),
8. Την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Oρισμού
Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
9. Την υπ’αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017)
10. Την υπ’αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που
ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς
συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017).
11. Την υπ’ αρ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017(ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017)
απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας»(ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).
12. Τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ.Η, εδαφ.13, 15, του Ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε
και ισχύει.
13. Την υπ’ αριθμ. 253/28-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΑ407Λ6-Κ0Ψ) Απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση προγράμματος Αθλητικών –
Πολιτιστικών Εκδηλώσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος
2019».
14. Το από 22/4/2019 αίτημα του σωματείου «Φάρος Ποντίων Πατρών».
15. To υπ’ αριθμ. οικ.125195/620/22-4-2019 Αίτημα βεβαίωσης ύπαρξης
πίστωσης προς το Διατάκτη.

Ο Ν.2193/1994(ΦΕΚ 32/τΑ΄/94) καθιερώνει τη 19η Μαΐου ως ημέρα της
γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου καθώς και το υπ’ αριθμό Π.Δ.99/1994
(ΦΕΚ 78/τΑ΄/94) ορίζει τη 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των
Ελλήνων του Πόντου.
Το άρθρο 2 του Π.Δ. 99/1994(ΦΕΚ 78/τΑ΄/94) περιγράφει τις εκδηλώσεις
μνήμης της ζοφερής επετείου. Οι εκδηλώσεις μνήμης περιλαμβάνουν κατά
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βάση γενικό σημαιοστολισμό, φωταγώγηση των δημοσίων κτιρίων και των
δημοτικών και κοινοτικών καταστημάτων, τέλεση δοξολογιών στις έδρες των
νομών και των επαρχείων, εκφώνηση ομιλιών κατά τη δοξολογία, κατάθεση
στεφάνων στις έδρες των νομών και των επαρχείων από το γενικό γραμματέα
περιφέρειας, το νομάρχη, τον έπαρχο, τις στρατιωτικές αρχές, το δήμαρχο της
έδρας του νομού, το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας της έδρας του
επαρχείου, εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων, εκπροσώπους των
ποντιακών οργανώσεων και εκπροσώπους νομικών προσώπων που επιθυμούν
να τιμήσουν την επέτειο, ομιλίες στα σχολεία και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα
όλων των βαθμίδων.
Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται εκδηλώσεις μνήμης για τη Γενοκτονία των
Ελλήνων Πόντου.
Με το αίτημά του (14 σχετικό), το αναγνωρισμένο σωματείο Φάρος Ποντίων
Πατρών μας ενημέρωσε ότι θα συνδιοργανώσει με την Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας εκδήλωση-παρουσίαση με τίτλο: «100 χρόνια: Ημέρα Μνήμης της
Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου», στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών,
το Σάββατο 18 Μαΐου 2019 και ώρα 19:00.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της εκδήλωσης αναμένεται να κυμανθεί στις
15.748 €.
Δεδομένου ότι βασικός στόχος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος είναι η
διατήρηση της ιστορικής μνήμης αλλά και η παράδοση στη νέα γενιά της
παρακαταθήκης που μας παρέδωσαν οι προγονοί μας, η ΠΔΕ θα συμμετέχει
στη συνδιοργάνωση της ανωτέρω εκδήλωσης με το σωματείο Φάρος
Ποντίων Πατρών, με την κάλυψη δαπάνης μέχρι του ποσού των 3.100,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στον προϋπολογισμό της Π.Δ.Ε έτους 2019, που
αφορά στην κάλυψη του κόστους σχεδιασμού & εκτύπωσης εντύπων
καθώς και ηχητικής-οπτικοακουστικής κάλυψης, αναγκαίων για την επιτυχή
διοργάνωση της εκδήλωσης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής της οικονομικότερης.
Σύμφωνα με την 253/28-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΑ407Λ6-Κ0Ψ) απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας περί έγκρισης προγράμματος
Αθλητικών – Πολιτιστικών Εκδηλώσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για
το έτος 2019, η ΠΔΕ αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που οφείλει να
παίξει στην προαγωγή του πολιτισμού της περιοχής και στην παραγωγή
πολιτιστικών πολιτικών που θα διατηρήσουν ζωντανή την πολιτισμική
κληρονομιά και παράδοση μπορεί να συνδιοργανώσει και να επιχορηγήσει
ένα ευρύ φάσμα δράσεων τοπικής, πανελλήνιας και διεθνούς εμβέλειας. Σε
αυτές περιλαμβάνονται πολιτιστικά προγράμματα όπως: θεατρικές
παραστάσεις, μουσικές συναυλίες, εκθέσεις και άλλες πολιτιστικές-εικαστικές
εκδηλώσεις.
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Η δαπάνη για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην εν λόγω
συνδιοργάνωση: α) συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών και των
αρμοδιοτήτων της όπως αυτές καταγράφονται στον ιδρυτικό νόμο
(Ν.3852/2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, και συγκεκριμένα
καλύπτουν την υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων
υπερτοπικής σημασίας (περίπτωση 13) καθώς και η κοινή οργάνωση με
τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της
τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους (περίπτωση
15), β) είναι επιβεβλημένη και απολύτως αναγκαία για τη διεξαγωγή της
Έκθεσης και των παράλληλων εκδηλώσεων, γ) αιτιολογείται με μεστότητα,
πληρότητα και σαφήνεια, δ) προκύπτει πέραν πάσης αμφιβολίας και με
βεβαιότητα, η ευρεία απήχηση των εν λόγω εκδηλώσεων, οι οποίες
συμβάλλουν στην ανάδειξη του πολιτισμού και ε) τέλος κατ’ ουδένα τρόπο
υπερβαίνει, ενόψει και της υπάρχουσας οικονομικής συγκυρίας, που
επιβάλλει την προσαρμογή σε νέους δημοσιονομικούς κανόνες και αρχές, το
κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής και τις συναλλακτικές
αντιλήψεις, προσήκον μέτρο.
Κατόπιν των ανωτέρω,
Εισηγούμαστε
Την έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Π.Δ.Ε. στην συνδιοργάνωση με το
σωματείο «Φάρος Ποντίων Πατρών» εκδήλωσης με τίτλο «100 χρόνια - ημέρα
μνήμης των Ελλήνων του Πόντου» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών στις
18/5/2019, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν συλλογής
προσφορών και επιλογής της οικονομικότερης, συνολικής δαπάνης μέχρι του
ποσού των 3.100,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αφορά την
κάλυψη του κόστους σχεδιασμού και εκτύπωσης εντύπων, καθώς και
ηχητικής-οπτικοακουστικής κάλυψης, αναγκαίων για την επιτυχή διοργάνωση
της εκδήλωσης.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2019 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Κατόπιν της εισήγησης του Προέδρου και της τοποθέτησης των μελών, το
σώμα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την αναγκαιότητα συμμετοχής της Π.Δ.Ε. στην συνδιοργάνωση με το
σωματείο «Φάρος Ποντίων Πατρών» εκδήλωσης με τίτλο «100 χρόνια ημέρα μνήμης των Ελλήνων του Πόντου» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών
στις 18/5/2019, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν συλλογής
προσφορών και επιλογής της οικονομικότερης, συνολικής δαπάνης μέχρι του
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ποσού των 3.100,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αφορά την
κάλυψη του κόστους σχεδιασμού και εκτύπωσης εντύπων, καθώς και
ηχητικής-οπτικοακουστικής κάλυψης, αναγκαίων για την επιτυχή
διοργάνωση της εκδήλωσης.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
έτους 2019, Κ.Α.Ε: 00.072/0844.01.1122 και έχει εκδοθεί το σκοπό αυτό η
Α/Α 2222/2019 (ΑΔΑ: Ω1ΛΞ7Λ6-8ΓΥ) Απόφαση Ανάληψης Δαπάνης της
Διεύθυνσης Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 243/2019.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΑΜΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ:
1. ΜΠΟΥΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2. ΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΚΟΤΣΙΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4. ΚΩΣΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
5. ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής
Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα
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