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          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ           
  
 
 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 210 / 2019  
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ.26 / 2019  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  
 

 
ΘΕΜΑ : «"Λήψη απόφασης ΟΕ για απευθείας ανάθεση ως κατεπείγον της 
υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου 
Αλεξ/πολης2019 , στον Τσαμπάζη Ευάγγελο -Ναυαγοσωστική Βορείου 
Ελλάδος- έως 30.09.2019". 
 

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 28η  Ιουνίου  , του έτους 2019,ημέρα 
της εβδομάδας Παρασκευή   και ώρα 12:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, η 
Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε συνέχεια της διακοπείσας δύο φορές έκτακτης 
συνεδρίασης (στις 21-06-2019 και στις 24-06-2019) , ύστερα από την 17725/ 
20/06/2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία έγινε σύμφωνα με 
τους ορισμούς του  άρθρου 75  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).  
  
          Οι διακοπές των από  21-06-2019 και  24-06-2019 συνεδριάσεων , 
αποφασίσθηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ από τα μέλη της Ο.Ε. προκειμένου η Επιτροπή να έχει 
το χρόνο να μελετήσει το σύνολο των δικαιολογητικών.  
 

Tο παραπάνω θέμα συζητείται εκτάκτως , επειδή σύμφωνα με το ΠΔ 
31/2018 και το πρακτικό του λιμεναρχείου είναι υποχρεωτική η  ναυαγοσωστική 
κάλυψη των παραλιών των Δήμων  από 01.06.2019 έως 30.09.2019 -για την 
ασφαλή κολύμβηση των  λουομένων και των επισκεπτών της πόλης μας- και ο 
διενεργηθείσας στις 15.06.2019 επαναληπτικός ηλεκτρονικός, ανοιχτός 
διαγωνισμός απέβη άγονος ( αφού δεν συμμετείχε κανείς ενδιαφερόμενος) , είναι 
άμεση και επείγουσα η σημερινή έκτακτη συνεδρίαση της ΟΕ για τη λήψη 
απόφασης για απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία  του κατεπείγοντος  της 
υπηρεσίας : ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Αλεξ/πολης 
2019. 
 
  
Ήταν  δε παρόντες : 
 
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Ευάγγελος Λαμπάκης ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής Επιτροπής 
και από τα μέλη της , οι  κ.κ :  
 
 
1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ   2) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  3) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ  4) 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ 
                                                                    
 
Ενώ  δεν  προσήλθαν οι κ.κ : 
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 1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΚΟΣ  2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ  3) ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΟΝΙΔΟΥ 
- ΣΚΕΥΑ  4) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ   
 
 
 Η Οικονομική Επιτροπή, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο  
αριθμού  συμβούλων -9- παρευρίσκονταν οι -5  - ),σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του ν.3852/10, εισέρχεται  στην συζήτηση των θεμάτων. 
 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης  κ. 
Ευάγγελος Λαμπάκης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Προ της συζήτησης των θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής  κ. Ευάγγελος Λαμπάκης  κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή 
να αποφανθεί για το έκτακτο του θέματος  της ημερήσιας διάταξης «"Λήψη 
απόφασης ΟΕ για απευθείας ανάθεση ως κατεπείγον της υπηρεσίας 
ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Αλεξ/πολης 
2019 , στον Τσαμπάζη Ευάγγελο -Ναυαγοσωστική Βορείου Ελλάδος- έως 
30.09.2019 »  

Αφού η Επιτροπή ομόφωνα αποφάνθηκε για το έκτακτο του θέματος 
(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10), για τη λήψη 
απόφασης για απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία  του κατεπείγοντος  της 
υπηρεσίας : ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Αλεξ/πολης 
2019, ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της επιτροπής δίνει το λόγο στον Προϊστάμενο 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  κ. Κατσιάνη Αθανάσιο  ο οποίος, ως εισηγητής 
του θέματος, λέει τα εξής: 
 
 
 “ Κύριοι Σύμβουλοι,  

  

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Α. 

Με την υπ΄αριθμ 132/2019 ΑΟΕ , (ΑΔΑ: Ψ5ΔΙΩΨΟ-8ΕΕ) ομόφωνα αποφασίστηκε:  

 Η έγκριση των όρων της υπ΄αριθμ 47/2019 μελέτης και των όρων 

διακήρυξης της υπηρεσίας: « Παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής 

κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Αλεξ/πολης έτους 2019¨με 

τη διαδικασία του ανοιχτού , κάτω των ορίων ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού στον ΚΑ : 00.6117.026 , ποσού: 196.322,88€ με το ΦΠΑ 

του προϋπολογισμού του Δήμου Αλεξ/πολης έτους 2019. 

Β. Συντάχθηκε η υπ΄αριθμ 13374/2019 διακήρυξη ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού , η 

οποία και δημοσιεύθηκε νομίμως. 

Γ. Ο παραπάνω διαγωνισμός κατέληξε άγονος , αφού την ημέρα του διαγωνισμού-

27.05.2019- κανείς ενδιαφερόμενος δεν κατέθεσε προσφορά συμμετοχής. 

Δ. Στη συνέχεια η ΟΕ με την υπ΄αριθμ 180/2019 (ΑΔΑ Ψ6ΜΨΩΨΟ-ΞΦΜ)απόφασή της, 

ομόφωνα αποφάσισε : 

1. Την κήρυξη του διαγωνισμού ναυαγοσωστικές υπηρεσίες πολυσύχναστων 

υπηρεσιών Δήμου Αλεξ/πολης 2019 (αρ. Πρωτ: 13374/19 διακήρυξη) άγονου, λόγω 

μη υποβολής προσφοράς, 
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2. την επανάληψή της διαγωνιστικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης , με 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό και με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης και της 

μελέτης.  

Ε. Με την 183/2019 ΑΟΕ (ΑΔΑ 6Ι3ΓΩΨΟ-ΓΤΓ) ομόφωνα αποφασίστηκε: 

1. η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών , της υπ΄αριθμ 64/2019 μελέτης , οι όροι 

της διακήρυξης του διαγωνισμού, ο τρόπος εκτέλεσης , σύμφωνα με το σχέδιο της 

διακήρυξης, σε βάρος του ΚΑ 00.6117.026 της υπηρεσίας: ναυαγοσωστικές 

υπηρεσίες πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Αλεξ/πολης από 01.06.2019 έως 

30.09.2019 προϋπολογισμού μελέτης 240.245,53€ με το ΦΠΑ. 

2. Ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών των συμμετεχόντων στον 

ανοιχτό διαγωνισμό σε τρεις (03) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της 

διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 Ζ. Συντάχθηκε η υπ΄αριθμ 16410/07.06.2019 διακήρυξη ανοιχτού, ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού , η οποία και δημοσιεύθηκε νομίμως. 

Η. Ο παραπάνω διαγωνισμός κατέληξε άγονος , αφού την ημέρα του διαγωνισμού-

15.06.2019- κανείς  ενδιαφερόμενος και πάλι δεν κατέθεσε προσφορά συμμετοχής. 

Θ. Στη συνέχεια η ΟΕ αποφάσισε  : 

3. Την κήρυξη του επαναληπτικού , ηλεκτρονικού , κάτω των ορίων διαγωνισμού 

ναυαγοσωστικές υπηρεσίες πολυσύχναστων υπηρεσιών Δήμου Αλεξ/πολης 2019 

(αρ. Πρωτ: 16410/19 διακήρυξη) άγονου, λόγω μη υποβολής προσφοράς, 

4. την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης ως κατεπείγον, της 

υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών  Δήμου 

Αλεξ/πολης   

II. 

-Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 72: «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο 

παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει της 

ακόλουθες αρμοδιότητες: α) (…), δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη 

διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με της 

κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς και αποφασίζει 

αιτιολογημένα και για της περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών (…) σε εξαιρετικά 

επείγουσες περιπτώσεις, (…)».  

-Επειδή σύμφωνα με το ΠΔ 31/2018 (ΦΕΚ 61 Α ΄)  ο Δήμος υποχρεούται από την 1η Ιουνίου 

και για περίοδο τεσσάρων μηνών (από 01.06.2019 έως και 30.09.2019)  κάθε έτους να 

διαθέτει της πολυσύχναστες παραλίες του Ναυαγοσώστες,  για την προστασία και 

ασφάλεια των λουομένων και των χιλιάδων επισκεπτών της πόλης μας. 
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-Επειδή στο Δήμο της είναι αναγκαίο –ενόψει και της επερχόμενης από 01.06.2019  έως και 

30.09.2019 καλοκαιρινής-τουριστικής περιόδου-να εκτελεστούν οι παρακάτω γενικές 

υπηρεσίες:   

Ναυαγοσωστική κάλυψη έξι (6) πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης 

για το χρονικό διάστημα τεσσάρων  μηνών (Ιούνιο-Ιούλιο Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2019), 

για τις  πολυσύχναστες λουτρικές εγκαταστάσεις σύμφωνα  με το από 11.04.2019(Αρ. 

Πρωτ:΅10740/2019) πρακτικό  του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξ/πολης-   και την Αρ. πρωτ: 

2131.16/1101/19 Απόφαση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξ/πολης (ΑΔΑ 6ΘΚΝ4653ΠΩ-

ΘΥΚ) και επομένως επιβάλλεται η επιτήρησή της από ναυαγοσώστες. 

Σκοπός της εργασίας είναι η αποτελεσματική  και η ασφαλής προσφορά ναυαγοσωστικών 

υπηρεσιών στους  μόνιμους και εποχιακούς κατοίκους του Δήμου Αλεξ/πολης, κατά τη 

θερινή , καλοκαιρινή , τουριστική περίοδο της πόλης στις  πολυσύχναστες παραλίες, ώστε 

να διασφαλίζεται η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα , κατά τη λήψη 

θαλάσσιου λουτρού. 

 

Συγκεκριμένα: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 

ΑΙΓΙΑΛΟΥ Ή ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Ή ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ 

Απαιτούμενα πόστα ναυαγοσωστών 

1 Πλαζ – Κάμπινγκ Τ.Ι.Ε.Δ.Α. 

(1ο χλμ. Αλεξανδρούπολης – Μάκρης) 

ΤΗΣ (1) 

2 Παραλία 2ου χλμ. Αλεξανδρούπολης – Μάκρης 

(περιοχή ΔΕΛΦΙΝΙ) 

ΤΗΣ (1) 

3 Παραλία ¨ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» Μάκρης ΤΗΣ (1) 

4 Παραλία Αγίας Παρασκευής –Κυανής Ακτής 

Μάκρης (δύο θέσεις ναυαγοσωστών –ανατολικό 

και δυτικό όριο σε μήκος ακτογραμμής περί τα 

800 μέτρα) 

ΔΥΟ (2) 

5 Παραλία Μεσημβρίας 

(τρεις θέσεις ναυαγοσωστών εκ των οποίων δύο 

θέσεις σε μήκος ακτογραμμής περί τα 800 μ’ετρα 

, έμπροσθεν των μέχρι το ΈΤΟς  2018 

λειτουργούντων αναψυκτηρίων BAHA , EMILY , 

BLOOM και μία θέση μεταξύ των μέχρι το έτος 

2018 λειτουργούντων αναψυκτηρίων 

BOUSOULAS –FISH EYE) 

ΤΡΕΙΣ (03) 

 

6 Παραλία ¨Της Χιλής  , μεταξύ των επιχειρήσεων 

ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ BIKINI 

ΤΗΣ (1) 

 

-Ενός (01) επιπλέον ναυαγοσώστη επιβαίνοντος ταχύπλοου σκάφους σε καθημερινή 

ετοιμότητα για παροχή άμεσης βοήθειας της υφιστάμενες λουτρικές εγκαταστάσεις  και για 

χρονικό διάστημα από 01.06.2019 έως και 30.09.2019 

 –Ενός (01) χειριστή του σκάφους- σε καθημερινή ετοιμότητα για παροχή άμεσης βοήθειας 

της υφιστάμενες λουτρικές εγκαταστάσεις  και για χρονικό διάστημα από 01.06.2019 έως 

και 30.09.2019 

-Ενός (01) συντονιστή –επόπτη των ναυαγοσωστών και για χρονικό διάστημα από 

01.06.2019 έως και 30.09.2019. 

 

-Επειδή μετά από δύο (02) ανοιχτούς, ηλεκτρονικούς , κάτω των ορίων διαγωνισμούς  που 

διενήργησε ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ, δεν αναδείχθηκε ανάδοχος , αφού κανείς 

ενδιαφερόμενος δεν κατέθεσε προσφορά συμμετοχής, με μεγάλο  κίνδυνο να περάσει 

διάστημα καλοκαιρινής περιόδου χωρίς ανάδειξη αναδόχου  ναυαγοσωστικής κάλυψης 

πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Αλεξ/πολης για το έτος 2019, δημιουργώντας μεγάλα 
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προβλήματα ασφαλούς κολύμβησης των λουομένων στις παραλίες του τουριστικού –

Καλλικρατικού Δήμου Αλεξ/πολης, αλλά και στη λειτουργία των δεκάδων τουριστικών 

αναψυκτηρίων που λειτουργούν κατά μήκος των γεωγραφικά ανάγλυφων ακτών του. 

 

-Επειδή επιδόθηκαν στο ΔΗΜΟ ΜΑΣ  στις 20.06.2019 οι υπ΄αριθμ 

116,117,118,119,120,121,122 με ΑΔΑ: 6ΕΤΕ4653ΠΩ-Ζ7Ξ Εκθέσεις Βεβαίωσης Παράβασης 

της Λιμενικής Αρχής Αλεξ/πολης για παράβαση του άρθρου 7 του ΠΔ 31/2018 (ΦΕΚ 61Α) 

«Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική 

πρόσληψη 

ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες» 

  

 

-Επειδή ο Δήμος θα αναθέσει την προαναφερόμενη εργασία σε ανάδοχο που θα διαθέτει 

τον απαραίτητο βάση νομοθεσίας προσωπικό (τον απαιτούμενο αριθμό ναυαγοσωστών), 

τον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία και ανάλογη εμπειρία που είναι απαραίτητα για την 

καλή εκτέλεσή του. 

Η εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με της διατάξεις του ΠΔ 31/2018. 
 

- Επειδή σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 64/2019 μελέτη  και την υπ΄αριθμ 

Πρωτ: 16410/2019 διακήρυξη του Δήμου Αλεξ/πολης το κόστος της 

ναυαγοσωστικής υπηρεσίας πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου 

Αλεξ/πολης2019  από 01.06.2019 έως 30.09.2019 ανέρχεται στο ποσό των 

240.245,53€ με το ΦΠΑ . 

 

III. 

Η Επιτροπή  Διαγωνισμού - μετά την υπ΄αριθμ Πρωτ: 17722/2019 πρόσκληση του 

Δημάρχου Αλεξ/πολης στην εταιρεία Αφοι Ε. και Σ. Τσαμπάζη ΟΕ –ναυαγοσωστική 

Ακαδημία Βορείου Ελλάδος Παλαιών Πατρών Γερμανού 33, Θες/νίκη ΤΗΛ: 6936974525, ΔΌΥ 

Δ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΑΦΜ: 998229085-  , εξέτασε την υποβληθείσα προσφορά της παραπάνω 

εταιρείας (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική προσφορά) την οποία δεν βρήκε ε σύμφωνη 

με τους όρους της υπ΄αριθ 16410/2019 Διακήρυξης του Δημάρχου Αλεξ/πολης και της 

υπ΄αριθμ 64/2019 μελέτης του Δήμου Αλεξ/πολης (αφού ο συμμετέχων Αφοι Ε. και Σ. 

Τσαμπάζη ΟΕ δεν κατέθεσε την απαιτούμενη  εγγυητική συμμετοχής  και την απαιτούμενη 

τεχνική προσφορά) 

 

Μετά τα παραπάνω , 

Εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή: 

 

Την μη έγκριση  ως κατεπείγουσας  της απευθείας ανάθεσης σε εξαιρετικά επείγουσα 

περίπτωση, της υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου 

Αλεξ/πολης έως 30.09.2019 στην Αφοι Ε. και Σ. Τσαμπάζη ΟΕ –ναυαγοσωστική Ακαδημία 

Βορείου Ελλάδος- Παλαιών Πατρών Γερμανού 33, Θες/νίκη ΤΗΛ: 6936974525, ΔΌΥ Δ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΑΦΜ: 998229085,  η προσφορά της οποίας, δεν είναι σύμφωνη με τους όρους 

της υπ΄αριθ 16410/2019 Διακήρυξης του Δημάρχου Αλεξ/πολης και της υπ΄αριθμ 64/2019 

μελέτης του Δήμου Αλεξ/πολης αφού ο συμμετέχων Αφοι Ε. και Σ. Τσαμπάζη ΟΕ δεν 

κατέθεσε την απαιτούμενη  εγγυητική συμμετοχής  και την απαιτούμενη τεχνική προσφορά” 

 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών 
της Οικονομικής Επιτροπής μετά το τέλος της οποίας η Οικονομική Επιτροπή αφού 
άκουσε την εισήγηση και τη συζήτηση, έλαβε υπόψη  τα σχετικά έγγραφα και 
διατάξεις, καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Τη μη έγκριση  ως κατεπείγουσας  της απευθείας ανάθεσης σε εξαιρετικά 

επείγουσα περίπτωση, της υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων 
παραλιών Δήμου Αλεξ/πολης έως 30.09.2019 στην Αφοι Ε. και Σ. Τσαμπάζη ΟΕ –
ναυαγοσωστική Ακαδημία Βορείου Ελλάδος- Παλαιών Πατρών Γερμανού 33, 
Θες/νίκη ΤΗΛ: 6936974525, ΔΌΥ Δ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΑΦΜ: 998229085,  η προσφορά 
της οποίας, δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της υπ΄αριθ 16410/2019 
Διακήρυξης του Δημάρχου Αλεξ/πολης και της υπ΄αριθμ 64/2019 μελέτης του 
Δήμου Αλεξ/πολης αφού ο συμμετέχων Αφοι Ε. και Σ. Τσαμπάζη ΟΕ δεν κατέθεσε 
την απαιτούμενη  εγγυητική συμμετοχής  και την απαιτούμενη τεχνική προσφορά. 
 
 
 
Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 
ως κατωτέρω: 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
                                                                     1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ   
                                                                     2) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
                                                                     3) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ  
                                                                     4) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ  

       
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ                                        
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