ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.4/27-4-2012 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. απόφασης 140

Περίληψη
Έγκριση πρακτικού διαπαραταξιακής Επιτροπής για την
κατανομή των χώρων υπαίθριας διαφήμισης για την
προεκλογική προβολή των υποψήφιων κομμάτων, για τις
Εθνικές εκλογές της 6 ης Μαΐου 2012

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 27 Απριλίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα
13:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των
συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.26913/23-4-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου
Δημαρχόπουλου Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες
27 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
1. Καραγιαννίδου Πατσατζή Σοφία
2. Αγκόρτσας Απόστολος
2. Μούρκας Χρήστος
3. Ανταμπούφης Νικόλαος
3. Ξυνίδης Αθανάσιος
4. Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν
4. Τοπ Ισμέτ
5. Βασιλούδης Ηλίας
5. Σπυριδόπουλος Νικόλαος
6. Βορίδης Δημήτριος
6. Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
7. Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
που δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση
8. Δρεμσίζης Ιωάννης
αν και νόμιμα προσκλήθηκαν
9. Ηλιάδης Θωμάς
10. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
19. Παπασταματίου Γεώργιος
11. Καλογερής Κρίτων
20. Πούλιος Χρίστος
12. Κολλάρος Γεώργιος
21. Πατσίδου Δέσποινα
13. Κυριακίδης Αλέξανδρος
22. Ταρενίδης Παναγιώτης
14. Μαζαράκης Σπύρος
23. Τσεγγελίδης Ιωάννης
15. Μπεκτές Σαμπρή
24. Τσέπελης Εμμανουήλ
16. Μπένης Δημήτριος
25. Φανουράκης Εμμανουήλ
17. Παναγιωτίδης Γρηγόρης
26. Φιλίππου Φίλιππος
18. Παπαδόπουλος Κυριάκος
27. Φωτιάδης Νικόλαος
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης και οι Πρόεδροι της
Τοπικής Κοινότητας Δαφνώνα Σιδηρόπουλος Δημήτριος, Γέρακα Γεσήρ Αϊτάν, Καρυοφύτου Σεραφιάς
Διαμαντής.
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου και εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο προτάθηκε ως 1ο θέμα
συζήτησης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου την αριθ.πρωτ.27260/25-4-2012 εισήγηση του γραφείου
Εκλογών του δήμου Ξάνθης η οποία έχει ως εξής:
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση πρακτικού διαπαραταξιακής
επιτροπής για την κατανομή των χώρων υπαίθριας διαφήμισης για την προεκλογική προβολή των
υποψηφίων κομμάτων , για τις Εθνικές εκλογές της 6 ης Μαΐου 2012, σύμφωνα με την Υπουργική
Απόφαση 14473/11-4-2012. του Υπουργείου Εσωτερικών.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος το πρακτικό της διαπαραταξιακής επιτροπής το
οποίο έχει ως εξής:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Συνεδρίασης της διαπαραταξιακής επιτροπής του Δήμου Ξάνθης με θέμα την κατανομή των χώρων
προβολής των κομμάτων και των καθορισμό χρήσης αυτών για τις Εθνικές εκλογές της 6ης Μαΐου
2012.
Ξάνθη σήμερα 23 Απριλίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, συνήλθε διαπαραταξιακή
επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, αποτελούμενη από τους εκπροσώπους των κομμάτων για τις εθνικές
εκλογές της 6 ης Μαΐου 2012.
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Εκπροσωπήσεις κομμάτων:
1.- ΠΑΣΟΚ κόμμα που εκπροσωπείται από τον κ. Τσαρτσάρα Αχιλλεα
2.- Ν.Δ κόμμα που εκπροσωπείται από τον κ. Χρηστίδη Ιωάννη
3.- Κ.Κ.Ε κόμμα που εκπροσωπείται από τον κ. Φωτιάδη Δημήτριο
4. ΛΑΟΣ κόμμα που εκπροσωπείται από τον κ. Αβραμίδη Αναστάσιο
5.-ΣΥΡΙΖΑ κόμμα που εκπροσωπείται από τον κ. Παπανικολάου Γεώργιο
6 ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ κόμμα που εκπροσωπείται από τον κ. Λιάρο Χρήστο
7.ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥΑ συνδυασμός που εκπροσωπείται από τον κ. Μιλαζίμ Τζεμαλή
8.ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ κόμμα που εκπροσωπείται από την κ.. Τζανογλου Καλλιόπη
9.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ κόμμα που εκπροσωπείται από τον κ. Παναγιωτάκη Δημήτριο
10.ΟΧΙ κόμμα που εκπροσωπείται από τον κ. Ρούσο Αντώνη και τον κ. Πολυχρονίδη Βίκτωρα.
11.ΔΗ.ΜΑΡ κόμμα που εκπροσωπείται από τον κ. Ευαγγελίδη Σίμο.
12 ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ κόμμα που εκπροσωπείται από τον κ. Κρόγια Γεώργιο.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης η Προϊσταμένη Τμήματος Αστικής Κατάστασης κ.
Ελένη Λάππα. αρμόδια για την διεξαγωγή των εκλογών και η κ. Καλλιόπη Ευστρατιάδου υπάλληλος
Τμήματος Αστικής Κατάστασης για την τήρηση των πρακτικών .
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη εκπροσώπηση όλων τον λόγο πήρε Δήμαρχος Ξάνθης κ.
Στυλιανίδης.
Αρχικά ο Δήμαρχος ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής για το σκοπό της συνεδρίασης
αυτής, όπως προβλέπεται από την 14473/11-4-2012 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών Στη συνέχεια
ζήτησε από την επιτροπή να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση στην κατανομή των χώρων
προβολής Η διάθεση των χώρων να γίνει αναλογικά και επί ίσοις όροις σύμφωνα με το αποτέλεσμα
των προηγούμενων Εθνικών εκλογών. Αν συμφωνηθεί από όλους τους συνδυασμούς η διάθεση των
χώρων, θα επικυρωθεί η απόφαση και από το Δημοτικό Συμβούλιο. Διαφορετικά θα καταγραφεί η
θέση των συνδυασμών και θα αποφασίσει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ο Δήμαρχος πρότεινε, στους υποψήφιους των κομμάτων των Εθνικών εκλογών να μη
διατεθούν καθόλου οι χώροι, διότι δεν τους χρησιμοποιούν τα υποψήφια κόμματα.
Ο κ. Παπανικολάου πρότεινε, να συζητηθούν πρώτα οι αναλογίες που υπάρχουν, όπως
προκύπτουν από το εκλογικό αποτέλεσμα των προηγούμενων Εθνικών εκλογών.
Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος έκανε αναφορά των απολογουμένων θέσεων :
ΠΑΣΟΚ 11, ΝΔ 8, ΚΚΕ 4, ΛΑΟΣ 4, ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 2, ΔΗΜ.ΑΡ. 3, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 3, ,
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1,ΚΟΜΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΕΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 3, ΟΧΙ 2.
Παρέμειναν και τρεις θέσεις αδιάθετες.
Ύστερα από συζήτηση της επιτροπής, αποφασίστηκε από κοινού να δοθούν θέσεις και στα
μικρότερα κόμματα και το αποτέλεσμα διαμορφώθηκε ως εξής:
ΠΑΣΟΚ
θέσεις 11
Ν.Δ.
θέσεις 8
Κ.Κ.Ε
θέσεις 4
ΛΑΟΣ
θέσεις 4
ΣΥΡΙΖΑ
θέσεις 2
ΔΗΜ.ΑΡ
θέσεις 3
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
θέσεις 3
ΑΝΤΑΡ.ΣΥΑ
θέση 1
ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
θέσεις 3
ΟΧΙ
θέσεις 2
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
(δεν ζήτησαν καμία θέση)
ΔΗ.ΣΥ
(δεν ζήτησαν καμία θέση)
Ακολούθησε συζήτηση σχετικά με τις θέσεις των stand, ταμπλό, καθώς και για τα κιόσκια που
επιθυμούν να τοποθετήσουν οι εκπρόσωποι των κόμματων.
Ο Δήμαρχος πήρε το λόγο και ανέφερε τα εξής: Στις οδούς Ηρώων και αρχή της Μ. Βόγδου
(στο ύψος της υπαίθριας βιβλιοθήκης) όλα τα κόμματα μπορούν να τοποθετήσουν από ένα stand ,
ταμπλό η περίπτερο (κιόσκι). Μπροστά στα γραφεία τους μπορούν να τοποθετήσουν ταμπλό ή μικρά
τραπεζάκια. Στο κέντρο της πλατειάς δεν θα τοποθετηθεί τίποτα από κανέναν. Πιο αναλυτικά
αποφάσισαν ομόφωνα τα παρακάτω:
Το ΣΥΡΙΖΑ θα τοποθετήσει 1 ταμπλό κάτω από τα γραφεία τους.
ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 1 τραπεζάκι κάτω από τα γραφεία τους και ένα στην πλατεία
Ελευθερίας.
Το ΚΚΕ: 1 κιόσκι στην πλατεία Ελευθερίας.
Το ΛΑΟΣ πιθανόν ένα αυτοκινούμενο (τροχόσπιτο) στην Ηρώων, για 2 ημέρες.
Το ΔΗΜ.ΑΡ. 1 τραπεζάκι μπροστά στα γραφεία τους και ένα περίπτερο στην πλατεία Ελευθερίας
To OXI: 1 stand μπροστά στα γραφεία τους.
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ: 1 τραπεζάκι.
Οι ΠΕΙΡΑΤΕΣ: 1 τραπεζάκι.

Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ: 2 ταμπλό κατά μήκος της οδού Ηρώων.
Ο Δήμαρχος πρόσθεσε: Σε κάθε χωριό της Δημοτικής Ενότητας Ξάνθης και της Δημοτικής
Ενότητας Σταυρούπολης μπορεί να τοποθετηθεί από ένα stand.
Συμφωνώντας με την αναλογία που προκύπτει από τα αποτελέσματα των προηγούμενων
εθνικών εκλογών και ακολουθώντας ίση μεταχείριση προς όλους τους υποψήφιους συνδυασμούς, η
διαπαραταξιακή επιτροπή αποφάσισε η κατανομή των χώρων, όπως αυτοί είναι καταγεγραμμένοι από
τις υπηρεσίες του Δήμου Ξάνθης (44 στέγαστρα σε στάσεις αναμονής επιβατών), να γίνει ως εξής:
1.- ΠΑΣΟΚ : Μασούτης εξω (GRAND) , Εκτενπόλ κάτω κάθετα στους 2 δρόμους, Κυψέλη, Π. Χρύσα,
Πανεπιστήμιο προς Κιμμέρια, Παλιές εργατικές οδός Σάρδεων, Νέα Εργατικά (Παλιν.), Δημοκρίτου
Έναντι ΚΤΕΛ, Αφετηρία1, Είσοδος Κιμμερίων, Νέα Εργατικά πλάι στο περίπτερο.
2.- Ν.Δ.: Νοσοκομείο δρόμος, Εκτενεπόλ Άνω, Ν. Χρύσα, Νέα Εργατικά (Παλιν.), Αφετηρία 2,
Σταθμός ΟΣΕ, Κεντρική Πλατεία Κιμμερίων, 40 εκκλησιών.
3.- Κ.Κ.Ε :Καλλιθέα Αφετηρία, Εύμοιρο, Αφετηρία 3,Πατριαρχου Κυρίλλου.
4. ΛΑΟΣ: Νεκροταφεία, Lidl Φόρου, Αφετηρία 5, Αμοιρίδιο.
5.- ΣΥΡΙΖΑ: αφετηρία 4, προς Πετροχώρι Εθνική οδός
6.- ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ: (δεν θέλησαν καμία θέση)
7.- ΑΝΤΑΡΣΥΑ : Αρχιτεκτονική
8.- ΟΧΙ: Καλλιθέα αφετηρία, Γήπεδο Γέφυρα,
9.- ΔΗΜ.ΑΡ.: Αγροτική Τράπεζα παραπλευρως, LIDL Δημοκρίτου, Γήπεδο τένις
10.- ΑΝΕΞ. ΕΛΛΗΝΕΣ: Μασούτης εξω ΄΄GRAND΄΄, Νοσοκομείο ταξί, πλατεία Μπαλτατζή.
11.-ΔΗΜ. ΣΥΜΜΑΧΙΑ: (δεν θέλησαν καμία θέση)
12.ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ : Περιοχή φόρος, είσοδος πόλης γηροκομείο, διας/ση
Κιμμερίων Πηγαδίων
Η πρόταση έγινε δεκτή από όλους.
Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από τα παρακάτω μέλη της διαπαραταξιακής επιτροπής και θα
διαβιβαστεί στη συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο δημοτικός σύμβουλος Φανουράκης Εμμανουήλ ο οποίος
αναφέρθηκε στην αφισσορύπανση που γίνεται από τα πολιτικά κόμματα και τόνισε ότι πρέπει το
Δημοτικό Συμβούλιο να απευθυνθεί στους εκπροσώπους των κομμάτων για την επιβολή προστίμων.
Στην συνέχεια ο Δήμαρχος πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο να εξουσιοδοτήσει τον αρμόδιο
Αντιδήμαρχο για την παραχώρηση της Κεντρικής Πλατείας μόνο για ομιλίες των Αρχηγών των
πολιτικών Κομμάτων, πρόταση που έγινε δεκτή από το Σώμα.
Ο δ.σ. Κολλάρος Γεώργιος δήλωσε γραπτώς ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου που
αφορά την προβολή υποψηφίων βουλευτών κατά την προεκλογική περίοδο, δεν θέλει να τοποθετηθεί
προφορικά και σε κάθε περίπτωση θα καταθέτει γραπτώς την άποψή του και την ψήφο του.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση
καθώς και το πρακτικό της διαπαραταξιακής Επιτροπής,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει το πρακτικό της Διαπαραταξιακής Επιτροπής για την κατανομή των χώρων υπαίθριας
διαφήμισης για την προεκλογική προβολή των υποψήφιων κομμάτων, για τις Εθνικές εκλογές της 6 ης
Μαΐου 2012 και συγκεκριμένα ως εξής:
1. Θέσεις :
ΠΑΣΟΚ
θέσεις 11
Ν.Δ.
θέσεις 8
Κ.Κ.Ε
θέσεις 4
ΛΑΟΣ
θέσεις 4
ΣΥΡΙΖΑ
θέσεις 2
ΔΗΜ.ΑΡ
θέσεις 3
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
θέσεις 3
ΑΝΤΑΡ.ΣΥΑ
θέση 1
ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
θέσεις 3
ΟΧΙ
θέσεις 2
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
(δεν ζήτησαν καμία θέση)
ΔΗ.ΣΥ
(δεν ζήτησαν καμία θέση)
2. Στις οδούς Ηρώων και αρχή της Μ. Βόγδου (στο ύψος της υπαίθριας βιβλιοθήκης) όλα τα
κόμματα μπορούν να τοποθετήσουν από ένα stand , ταμπλό η περίπτερο (κιόσκι). Μπροστά στα
γραφεία τους μπορούν να τοποθετήσουν ταμπλό ή μικρά τραπεζάκια. Στο κέντρο της πλατείας
δεν θα τοποθετηθεί τίποτα από κανέναν. Πιο αναλυτικά :
Το ΣΥΡΙΖΑ θα τοποθετήσει 1 ταμπλό κάτω από τα γραφεία τους.
ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 1 τραπεζάκι κάτω από τα γραφεία τους και ένα στην πλατεία
Ελευθερίας.

Το ΚΚΕ: 1 κιόσκι στην πλατεία Ελευθερίας.
Το ΛΑΟΣ πιθανόν ένα αυτοκινούμενο (τροχόσπιτο) στην Ηρώων, για 2 ημέρες.
Το ΔΗΜ.ΑΡ. 1 τραπεζάκι μπροστά στα γραφεία τους και ένα περίπτερο στην πλατεία
Ελευθερίας
To OXI: 1 stand μπροστά στα γραφεία τους.
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ: 1 τραπεζάκι.
Οι ΠΕΙΡΑΤΕΣ: 1 τραπεζάκι.
Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ: 2 ταμπλό κατά μήκος της οδού Ηρώων.
3. Σε κάθε χωριό της Δημοτικής Ενότητας Ξάνθης και της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης
μπορεί να τοποθετηθεί από ένα stand.
4. Η κατανομή των χώρων, όπως αυτοί είναι καταγεγραμμένοι από τις υπηρεσίες του Δήμου
Ξάνθης (44 στέγαστρα σε στάσεις αναμονής επιβατών), γίνεται ως εξής:
1.- ΠΑΣΟΚ : Μασούτης εξω (GRAND) , Εκτενπόλ κάτω κάθετα στους 2 δρόμους, Κυψέλη, Π.
Χρύσα, Πανεπιστήμιο προς Κιμμέρια, Παλιές εργατικές οδός Σάρδεων, Νέα Εργατικά (Παλιν.),
Δημοκρίτου Έναντι ΚΤΕΛ, Αφετηρία1, Είσοδος Κιμμερίων, Νέα Εργατικά πλάι στο περίπτερο.
2.- Ν.Δ.: Νοσοκομείο δρόμος, Εκτενεπόλ Άνω, Ν. Χρύσα, Νέα Εργατικά (Παλιν.), Αφετηρία
2, Σταθμός ΟΣΕ, Κεντρική Πλατεία Κιμμερίων, 40 εκκλησιών.
3.- Κ.Κ.Ε :Καλλιθέα Αφετηρία, Εύμοιρο, Αφετηρία 3,Πατριαρχου Κυρίλλου.
4. ΛΑΟΣ: Νεκροταφεία, Lidl Φόρου, Αφετηρία 5, Αμοιρίδιο.
5.- ΣΥΡΙΖΑ: αφετηρία 4, προς Πετροχώρι Εθνική οδός
6.- ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ: (δεν θέλησαν καμία θέση)
7.- ΑΝΤΑΡΣΥΑ : Αρχιτεκτονική
8.- ΟΧΙ: Καλλιθέα αφετηρία, Γήπεδο Γέφυρα,
9.- ΔΗΜ.ΑΡ.: Αγροτική Τράπεζα παραπλευρως, LIDL Δημοκρίτου, Γήπεδο τένις
10.- ΑΝΕΞ. ΕΛΛΗΝΕΣ: Μασούτης εξω ΄΄GRAND΄΄, Νοσοκομείο ταξί, πλατεία Μπαλτατζή.
11.-ΔΗΜ. ΣΥΜΜΑΧΙΑ: (δεν θέλησαν καμία θέση)
12.ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ : Περιοχή φόρος, είσοδος πόλης γηροκομείο, διασ/ση
Κιμμερίων Πηγαδίων.
Β. Εξουσιοδοτήσει τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για την παραχώρηση της Κεντρικής Πλατείας μόνο για
ομιλίες των Αρχηγών των πολιτικών Κομμάτων.
………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 2-5-2012
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
Αμπατζή Ευθυμία

