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Αριθµ. Απόφασης 138/2019   Θέµα: «Έγκριση της υπ’ αριθµ. 457/26-03-2019 αίτησης της “ICTS Ελλάς 
                                                              Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Α.Ε.”, µε 
                                                              θέµα: “ Αναπροσαρµογή των πάσης φύσεως αποδοχών των 
                                                              εργαζοµένων και των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών” »  
 

Στα νησιά Πάτµο και Λειψούς, σήµερα την 4η του µηνός Νοεµβρίου έτους 2019, ηµέρα ∆ευτέρα και 

ώρα 17:00 στα ∆ηµοτικά Καταστήµατα Πάτµου και Λειψών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, µε 

τηλεδιάσκεψη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 3242/2004 και της υπ’ αριθµ. 

∆ΙΑ∆Π/7841/19-04-2005 Κ.Υ.Α., το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου, 

κατόπιν της υπ’ αριθµ. 1845/31-10-2019 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε 

κάθε ένα των µελών, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Κανονισµού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία 

του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. και την παράγραφο 4 του άρθρου 67 του Νόµου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης), όπου ορίζεται ότι: «Η 

πρόσκληση δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήµου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους 

συµβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. ...Αν 

δεν ορίζεται αντίκλητος ή πρόσφορο µέσο για τη γνωστοποίηση, αρκεί η δηµοσίευση της πρόσκλησης στην 

ιστοσελίδα του δήµου». 

Αρχικά διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 96 του Νόµου 

3463/2006, επειδή επί συνόλου εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντα τα οκτώ (8). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ στην Πάτµο ΠΑΡΟΥΣΕΣ στους Λειψούς 

1. Γρύλλης Εµµανουήλ, Πρόεδρος 1. Μακρή Άννα 

2. Μελιανός Νικόλαος, Αντιπρόεδρος 2. Σεΐτη Πετρούλα 

3. Κάβουρας ∆ηµήτριος 

Οι οποίες αποχώρησαν µετά την συζήτηση  
του 8ου θέµατος της ηµερησίας διατάξεως 

4. Κανιαρού Ειρήνη 

5. Μπλούκας Σεραφείµ, Αναπλ. Μέλος 

6. Κραουνάκης Γεώργιος, Λιµενάρχης Πάτµου 

 

ΑΠΩΝ 

1. Μάγγος Φώτιος, ∆ήµαρχος Λειψών Αν και κλήθηκε νόµιµα και έγκαιρα 
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Παρίστανται, επίσης, η κα Κάππου Αναστασία, ∆ιοικητική Υπάλληλος, για την τήρηση των 

πρακτικών, καθώς και ο υπάλληλος του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καρακατσάνης Γεώργιος. 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 9ο θέµα της ηµερησίας διατάξεως και έθεσε υπόψη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου: 

1) Το Ν. 4412/2016 και ειδικά το άρθρο 132, µε θέµα: «Τροποποίηση συµβάσεων κατά τη διάρκειά τους». 

2) Την υπ’ αριθµ. 1/2018 (αριθµ. πρωτ. 825/27-04-2018) ∆ιακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού 

για την ανάδειξη αναδόχου της Υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης (security) στις λιµενικές 

εγκαταστάσεις Σκάλας Πάτµου και Λειψών», στο άρθρο 4 της οποίας αναφέρεται ότι: «Οι προσφερόµενες 

από τον ανάδοχο τιµές θα είναι σταθερές και αµετάβλητες, θα ισχύσουν για όλη τη διάρκεια της σύµβασης και 

δεν υπόκεινται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση». 

3) Την υπ’ αριθµ. 1710/06-09-2018 Σύµβαση παροχής υπηρεσιών φύλαξης (security) στις λιµενικές 

εγκαταστάσεις Σκάλας Πάτµου και Λειψών µεταξύ της Υπηρεσίας µας και της «ICTS Ελλάς Ιδιωτική 

Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Α.Ε.», στο άρθρο 4 της οποίας αναφέρεται ότι: «Η ανάδοχος 

εταιρεία εγγυάται το σταθερό και αµετάβλητο των ανωτέρω τιµών µονάδος, κατά το χρονικό διάστηµα 

παροχής της υπηρεσίας». 

4) Την υπ’ αριθµ. 4241/127/30-01-2019 Απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 173Β΄/30-01-2019), µε θέµα: «Καθορισµός κατώτατου µισθού και 

κατώτατου ηµεροµισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας». 

5) Το υπ’ αριθµ. 1050/19-02-2019 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, µε 

θέµα: «∆ιευκρινήσεις ως προς τις συνέπειες της αναπροσαρµογής του κατώτατου µισθού και κατώτατου 

ηµεροµισθίου σε εν εξελίξει διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών 

καθαριότητας ή/και φύλαξης». 

6) Το υπ’ αριθµ. 5685/26-03-2019 έγγραφο της «ICTS Ελλάς Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών 

Ασφαλείας Α.Ε.», µε θέµα: «Αναπροσαρµογή των Πάσης Φύσεως Αποδοχών των Εργαζοµένων και των 

Αντίστοιχων Ασφαλιστικών Εισφορών», σύµφωνα µε το οποίο:  

«Είναι προφανές ότι η παραπάνω αύξηση του µισθολογικού κόστους συνιστά ουσιώδη µεταβολή των όρων της 

σύµβασης, καθώς συνιστά ουσιώδη µεταβολή των όρων της σύµβασης, καθώς καθιστά την εκ µέρους της 

εταιρείας µας εκτέλεση της ανωτέρω σύµβασης ζηµιογόνο, µεταβάλλοντας την οικονοµική ισορροπία της 

σύµβασης, κατάσταση που δεν είναι σύµφωνη µε τη βούληση του νοµοθέτη του άρθρου 68 ν. 3863/2010 ούτε 

άλλωστε και µε την ανάλυση του άρθρου 68 της σύµβασης.  

Επειδή η ανωτέρω µεταβολή αποτελεί επέλευση γεγονότων, τα οποία δεν µπορούσαν να προβλεφθούν ακόµη 

και µε την τήρηση µέτρων άκρας επιµέλειας και έχει επιφέρει σπουδαία οικονοµική ανισορροπία, καθιστώντας 

ζηµιογόνα την εκτέλεση της µεταξύ µας σύµβασης, είναι αναγκαία και προβλέπεται άλλωστε στο µε αριθµό 

πρωτοκόλλου 1050 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, η εφαρµογή του άρθρου 

132 ν. 4412/2016 (και του αντίστοιχου 337 του Βιβλίου ΙΙ του ν. 44412/2016, που έχει εφαρµογή εν 

προκειµένω) για την αναπροσαρµογή του ποσού της σύµβασης». 
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7) Την υπ’ αριθµ. 44/2019 προηγούµενη Απόφαση του Σώµατος, µε θέµα: «Υποβολή ερωτήµατος στο 

Υπουργείο Εσωτερικών αναφορικά µε την εφαρµογή της Υ.Α. υπ' αριθµ. 4241/127/30-01-2019 (ΦΕΚ 

173Β΄/30-01-2019) σε τρέχουσες συµβάσεις που είχαν υπογραφεί πριν από την δηµοσίευσή της». 

8) Το γεγονός ότι το Υπουργείο Εσωτερικών διαβίβασε το ανωτέρω ερώτηµα της Υπηρεσία µας στην 

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων, από την οποία µέχρι και σήµερα δεν έχουµε λάβει 

απάντηση. 

9) Το υπ’ αριθµ. 6761/23-09-2019 έγγραφο της «ICTS Ελλάς Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών 

Ασφαλείας Α.Ε.», µε θέµα: «Αναπροσαρµογή των Πάσης Φύσεως Αποδοχών των Εργαζοµένων και των 

Αντίστοιχων Ασφαλιστικών Εισφορών». 

10) Την υπ’ αριθµ. 106/24-04-2019 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. 

11) Την υπ’ αριθµ. 389/2019 Πράξη του Ζ΄ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

12) Την υπ’ αριθµ. 13/2019 Γνωµοδότηση της Ρυθµιστικής Αρχής Λιµένων, µε θέµα: «Γνωµοδότηση επί 

ερωτήµατος της Οργανισµός Λιµένος Ηρακλείου Α.Ε. περί δυνατότητας αναπροσαρµογής του τµήµατος 

παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, µετά και την αναπροσαρµογή των κατώτατων µισθών και των 

ηµεροµισθίων, σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση 4241/127/ΦΕΚ 173 Β΄/2019» 

13) Την παρ. 2 του άρθρου 4 του Κανονισµού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία  του ∆ηµοτικού 

Λιµενικού Ταµείου Πάτµου (∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.), σύµφωνα µε την οποία: «Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κυρίως 

αποφασίζει: για τον κανονισµό εργασιών του, τον ετήσιο προϋπολογισµό και απολογισµό, τον οργανισµό 

εσωτερικής υπηρεσίας, για την εκµετάλλευση της κινητής και  ακίνητης περιουσίας του,  για την κατάρτιση του 

Τεχνικού Προγράµµατος, την έγκριση µελετών, πρακτικών δηµοπρασίας, αναθέσεων, προµηθειών, για την 

συντήρηση και επισκευή υφισταµένων έργων και πραγµάτων, για την προµήθεια και λειτουργία του 

µηχανολογικού του εξοπλισµού και για την διενέργεια κάθε αναγκαίας παρέµβασης στους λιµένες και τη γύρω 

χερσαία και θαλάσσια ζώνη που συνδέεται λειτουργικά µε αυτούς, τη ρύθµιση κυκλοφορίας και των 

κατευθύνσεων κυκλοφορίας, την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώµατος χρήσης χώρων που ευρίσκονται 

εντός των λιµενικών ζωνών ευθύνης του για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων καταστηµάτων υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος και λοιπές δραστηριότητες, την έκδοση τοπικών κανονιστικών αποφάσεων στο πλαίσιο της 

κείµενης νοµοθεσίας, τον προσδιορισµό του χώρου στάθµευσης οχηµάτων εντός των ζωνών ευθύνης του, την 

διάθεση πιστώσεων και οτιδήποτε άλλο εµπίπτει στους σκοπούς σύστασης του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου 

Πάτµου». 

   Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε ο Πολιτικός Μηχανικός της Υπηρεσίας µας κ. Καρακατσάνης 

Γεώργιος, ο οποίος έκανε σύντοµη αναδροµή στο ιστορικό της υπόθεσης και ανέφερε πως η ανάδοχος 

εταιρεία έχει υποβάλλει εµπεριστατωµένη ανάλυση αναφορικά µε την αύξηση του µισθολογικού κόστους 

που προέκυψε λόγω της κυβερνητικής Απόφασης για αύξηση του κατώτατου µισθού, λαµβάνοντας υπόψη 

την προϋπηρεσία και την οικογενειακή κατάσταση των υπαλλήλων της που απασχολούνται σε εφαρµογή 

της σύµβασης µε την Υπηρεσίας µας. Συγκεκριµένα, η υπ’ αριθµ. 4241/127/30-01-2019 Απόφαση της 
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Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επιφέρει αύξηση του 

συµφωνηθέντος ωροµισθίου µε την ανωτέρω σύµβαση, ως εξής: 

α/α Εργασία 
Συµβατική 

τιµή µονάδος 

Τιµή µονάδος 
µετά την 

τροποποίηση 

1 
Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης στη Λ. Ε. Σκάλας Πάτµου 
(για πρωινή ή απογευµατινή απασχόληση από ∆ευτέρα έως 
Σάββατο) 

6,08 6,74 

2 
Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης στη Λ. Ε. Σκάλας Πάτµου  
(για νυκτερινή απασχόληση από ∆ευτέρα έως Σάββατο) 

7,60 8,43 

3 
Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης στη Λ. Ε. Σκάλας Πάτµου  
(για  πρωινή ή απογευµατινή απασχόληση Κυριακής και 
Αργίας) 

10,64 11,80 

4 
Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης στη Λ. Ε. Σκάλας Πάτµου  
(για  νυκτερινή απασχόληση Κυριακής και Αργίας) 

12,16 13,48 

5 
Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης στη Λ. Ε. Λειψών (για 
πρωινή ή απογευµατινή απασχόληση από ∆ευτέρα έως 
Σάββατο) 

6,08 6,74 

6 
Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης στη Λ. Ε. Λειψών  (για 
νυκτερινή απασχόληση από ∆ευτέρα έως Σάββατο) 

7,60 8,43 

7 
Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης στη Λ. Ε. Λειψών  (για  
πρωινή ή απογευµατινή απασχόληση Κυριακής και Αργίας) 

10,64 11,80 

8 
Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης στη Λ. Ε. Λειψών (για  
νυκτερινή απασχόληση Κυριακής και Αργίας) 

12,16 13,48 

 

Αντίθετα, τα συµβατικά ποσά που αφορούν την αµοιβή της αναδόχου Εταιρείας για το κόστος των 

αναλωσίµων και το διοικητικό κόστος παραµένουν αµετάβλητα. Έτσι, το ποσοστό του διοικητικού κόστους 

από 01-02-2019 διαµορφώνεται σε ποσοστό 27,416% επί της καθαρής αµοιβής για τις παρασχεθείσες 

εργασίες και τα αναλώσιµα. Συµπερασµατικά, ενώ το συνολικό ποσό της σύµβασης πριν από την 

αναπροσαρµογή ήταν 146.549,24€ πλέον Φ.Π.Α., µετά την αναπροσαρµογή διαµορφώνεται σε 157.416,70€ 

πλέον Φ.Π.Α., δηλαδή υπάρχει αύξηση της τάξης του 7,42%. Τέλος, ο κ. Καρακατσάνης ανέφερε πως η 

ανάδοχος Εταιρεία διεκδικεί και την αναδροµική καταβολή της προκύψασας διαφοράς για τις εργασίες που 

έχουν παρασχεθεί από 01-02-2019 και εντεύθεν. 

   Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση της τροποποίησης της υπ’ αριθµ. 1710/06-09-2018 

Σύµβαση παροχής υπηρεσιών φύλαξης (security) στις λιµενικές εγκαταστάσεις Σκάλας Πάτµου και Λειψών 

µεταξύ της Υπηρεσίας µας και της «ICTS Ελλάς Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας 

Α.Ε.», δεδοµένου ότι η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περίστασης που δεν ήταν δυνατόν να 

προβλεφθεί από την Υπηρεσία µας (αύξηση του κατώτατου µισθού). Επίσης, η αξία της τροποποίησης είναι 

κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιµών: 

α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 και  

β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύµβασης.  
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Παράλληλα, η τροποποίηση αυτή δεν µεταβάλει τη συνολική φύση της σύµβασης. Κατόπιν, ο Πρόεδρος 

κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

   Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του 

Προέδρου, το Ν. 4412/2016 και ειδικά το άρθρο 132 αυτού, την υπ’ αριθµ. 1/2018 (αριθµ. πρωτ. 825/27-04-

2018) ∆ιακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου της Υπηρεσίας: 

«Παροχή υπηρεσιών φύλαξης (security) στις λιµενικές εγκαταστάσεις Σκάλας Πάτµου και Λειψών», την 

υπ’ αριθµ. 1710/06-09-2018 σύµβαση για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας, την υπ’ αριθµ. 4241/127/30-

01-2019 Απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 

173Β΄/30-01-2019), το υπ’ αριθµ. 1050/19-02-2019 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων, τα υπ’ αριθµ. 5685/26-03-2019 και 6761/23-09-2019 έγγραφα της «ICTS Ελλάς Ιδιωτική 

Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Α.Ε.», την υπ’ αριθµ. 44/2019 προηγούµενη Απόφαση του 

Σώµατος, την υπ’ αριθµ. 106/24-04-2019 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, την υπ’ 

αριθµ. 389/2019 Πράξη του Ζ΄ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, την υπ’ αριθµ. 13/2019 

Γνωµοδότηση της Ρυθµιστικής Αρχής Λιµένων,  το άρθρο 65 του Νόµου 3852/2010 και το άρθρο 4 του 

Κανονισµού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α 

 
1. – Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 1710/06-09-2018 Σύµβασης παροχής υπηρεσιών φύλαξης 

(security) στις λιµενικές εγκαταστάσεις Σκάλας Πάτµου και Λειψών µεταξύ της Υπηρεσίας µας και της 

«ICTS Ελλάς Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Α.Ε.», όσον αφορά στο ύψος του 

ωροµισθίου ανά κατηγορία, ως εξής: 

α/α Εργασία 
Συµβατική 

τιµή µονάδος 

Τιµή µονάδος 
µετά την 

τροποποίηση 

1 
Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης στη Λ. Ε. Σκάλας Πάτµου 
(για πρωινή ή απογευµατινή απασχόληση από ∆ευτέρα έως 
Σάββατο) 

6,08 6,74 

2 
Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης στη Λ. Ε. Σκάλας Πάτµου  
(για νυκτερινή απασχόληση από ∆ευτέρα έως Σάββατο) 

7,60 8,43 

3 
Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης στη Λ. Ε. Σκάλας Πάτµου  
(για  πρωινή ή απογευµατινή απασχόληση Κυριακής και 
Αργίας) 

10,64 11,80 

4 
Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης στη Λ. Ε. Σκάλας Πάτµου  
(για  νυκτερινή απασχόληση Κυριακής και Αργίας) 

12,16 13,48 

5 
Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης στη Λ. Ε. Λειψών (για 
πρωινή ή απογευµατινή απασχόληση από ∆ευτέρα έως 
Σάββατο) 

6,08 6,74 

6 
Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης στη Λ. Ε. Λειψών  (για 
νυκτερινή απασχόληση από ∆ευτέρα έως Σάββατο) 

7,60 8,43 

7 Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης στη Λ. Ε. Λειψών  (για  10,64 11,80 
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πρωινή ή απογευµατινή απασχόληση Κυριακής και Αργίας) 

8 
Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης στη Λ. Ε. Λειψών (για  
νυκτερινή απασχόληση Κυριακής και Αργίας) 

12,16 13,48 

 

2. – Η ανωτέρω τροποποίηση ισχύει αναδροµικά από 01-02-2019. 

3. – Τα συµβατικά ποσά που αφορούν στην αµοιβή της αναδόχου Εταιρείας για το κόστος των αναλωσίµων 

και το διοικητικό κόστος παραµένουν αµετάβλητα. Έτσι, το ποσοστό του διοικητικού κόστους από 01-02-

2019 διαµορφώνεται σε ποσοστό 27,416% επί της καθαρής αµοιβής για τις παρασχεθείσες εργασίες και τα 

αναλώσιµα.  

4. – Η προκύπτουσα διαφορά στην αµοιβή της αναδόχου εταιρείας για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες από 01-

02-2019 και εντεύθεν που έχουν ήδη τιµολογηθεί θα καταβληθεί αναδροµικά. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 138/2019. 

 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

     

       Ο Πρόεδρος                                                                                           Τα Μέλη 

Γρύλλης Εµµανουήλ                                                              Μελιανός Νικόλαος – Κάβουρας ∆ηµήτριος 
                                                                                                  Κανιαρού Ειρήνη – Μπλούκας Σεραφείµ 
                                                                                                         Μακρή Άννα – Σεΐτη Πετρούλα 
           Κρουνάκης Γεώργιος 
                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                              

Ακριβές Αντίγραφο 
Πάτµος, 12/11/2019 

     
          Ο Πρόεδρος                                                                                         Η Ειδική Γραµµατέας 
 
 
 
   Γρύλλης Εµµανουήλ                                                                                    Κάππου Αναστασία 
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