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Από το αριθ.3/21-3-2016 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 59

Περίληψη
Τροποποίηση των όρων της σύμβασης με την Ατλαντική
Ένωση ΑΕΓΑ που αφορά την ασφάλιση κινητής και ακίνητης
περιουσίας του Δήμου

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 21 Μαρτίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.9698/17-3-2016 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 Δρεμσίζη Ιωάννη για να συζητήσει
και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 32
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος)
18) Μιχαλοπούλου Αλίκη
2) Ανταμπούφης Νικόλαος
19) Μπένης Δημήτριος
3) Γουναρίδης Στυλιανός
20) Παρτσαλίδου Δέσποινα
4) Γιαννώτα Θεοδώρα
21) Μποζ Ραμαδάν
5) Γκιρτζίκη Αλεξία
22) Μυλωνάς Γεώργιος
6) Δημούδη Χρυσούλα
23) Ξυνίδης Αθανάσιος
7) Ηλιάδης Θωμάς
24) Παπαδόπουλος Κυριάκος
8) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
25) Σδρέβανος Μαρίνος
9) Ιγιαννίδης Στέφανος
26) Ταρενίδης Παναγιώτης
10) Καμαρίδης Ιπποκράτης
27) Τριανταφυλλίδης Κων/νος
11) Καρά Αχμέτ
28) Τσέπελης Εμμανουήλ
12) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
29) Τσιακίρογλου Σωτήριος
13) Κιρατζή Ερκάν
30) Φανουράκης Εμμανουήλ
14) Κολλάρος Γεώργιος
31) Χασάν Ογλού Φερτούν
15) Κυριακίδης Αλέξανδρος
32) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
16) Λομβαρδέας Μιχαήλ
17) Λύρατζης Πασχάλης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αγκόρτσας Απόστολος
6) Παπασταματίου Γεώργιος
2) Βασιλούδης Ηλίας
7) Τόπ Ισμέτ
3) Μούρκας Χρήστος
8) Τσεγγελίδης Ιωάννης
4) Μπαντάκ Σιαμπάν
9) Χασάν Ογλού Ορχάν
5) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος και ο
Πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Ευμοίρου κ. Κυψελίδης Δημήτριος
Ο Πρόεδρος κ. Δρεμσίζης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και
έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθμ.πρωτ.9383/16-3-2016
εισήγηση του τμήματος Λογιστηρίου & Προμηθειών η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν.3557/2007 «Τροποποίηση του π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ
110/Α΄) με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν. 489/1976 Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων
αυτοκινήτων αστικής ευθύνης (ΦΕΚ 331/Α΄) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 100 Α’/14-05-2007), 2) Τις
διατάξεις του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 11 Α’), 3) Το με
αριθμό πρωτ. 60286/24-12-2015 ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της Ανώνυμης
Εταιρίας «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε.- ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ», πράκτορα της Ασφαλιστικής Εταιρείας Γενικών
Ασφαλίσεων «ΑΤΛΑΝΤΙΚΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ», με το οποίο συμφωνήθηκε η ασφάλιση της κινητής και
ακίνητης περιουσίας του Δήμου Ξάνθης, για το έτος 2016, 4) Την από 10-11-2015 συγγραφή
υποχρεώσεων, η οποία περιέχεται στη με αριθμό Υ5/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών, που αφορά την ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Ξάνθης για το έτος
2016, σύμφωνα με την οποία (άρθρο 1): H ασφάλιση αυτή θα καλύπτει το χρονικό διάστημα ενός έτους
από την υπογραφή της σύμβασης, καθώς και την ασφάλιση νέων οχημάτων ή κτιρίων κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης της σύμβασης ή διαγραφής αντίστοιχα, 5) Τη με αριθμό 73/2015 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ξάνθης Δ.Ε.Υ.Α.Ξ., που αφορά την
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έγκριση της παραχώρησης κατά χρήση στο Δήμο Ξάνθης, του καλαθοφόρου οχήματος με αριθμό
κυκλοφορίας ΜΕ 89591, 6) Τη με αριθμό 299/28-09-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
που έχει ως θέμα την «Παραχώρηση κατά χρήση μηχανήματος έργου καλαθοφόρου από τη Δημοτική
Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ξάνθης», 7) Το με από 01-03-2016 υπηρεσιακό σημείωμα του
Ηλεκτρομηχανολογικού Τμήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, με το οποίο
μας ζητείται η ασφάλιση του μηχανήματος έργου με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 89591, 8) Το γεγονός ότι
έχουν εγγραφεί οι σχετικές πιστώσεις στον αντίστοιχο ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου Ξάνθης,
οικονομικού έτους 2016.
Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της τροποποίησης των όρων της
σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της Ανώνυμης Εταιρίας «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε.ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ», πράκτορα της Ασφαλιστικής Εταιρείας Γενικών Ασφαλίσεων «ΑΤΛΑΝΤΙΚΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΑΕΓΑ» ως προς την ασφάλιση ενός μηχανήματος έργου καλαθοφόρου, με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ
89591, το οποίο παραχωρήθηκε κατά χρήση στο Δήμο Ξάνθης από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
Αποχέτευσης Ξάνθης (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.). Το ποσό των ασφαλίστρων ανέρχεται συνολικά στο ποσό των εκατόν
δέκα οκτώ ευρώ (118,00 €).
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 02.30.6253 με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» του
προϋπολογισμού του Δήμου Ξάνθης, οικονομικού έτους 2016.
Η δε ασφάλιση του εν λόγω μηχανήματος έργου θα γίνει με τους όρους της με αριθμό πρωτ.
52644/11-11-2015 διακήρυξης και της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό η συγκεκριμένη εταιρία
ασφαλίσεων.
Επισημαίνεται ότι η αρχική προϋπολογισθείσα δαπάνη του διαγωνισμού για την ασφάλιση της
κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Ξάνθης για το έτος 2016, ανερχόταν στο ποσό των πενήντα
εννέα χιλιάδων ευρώ (59.000,00 €). Επομένως και μετά την τροποποίηση της σύμβασης δεν έχουμε
υπέρβαση του χρηματικού ορίου του πρόχειρου διαγωνισμού (60.000,00 €)».
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση καθώς
και 1) Τις διατάξεις του Ν.3557/2007 «Τροποποίηση του π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110/Α΄) με το οποίο
κωδικοποιήθηκε ο ν. 489/1976 Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής
ευθύνης (ΦΕΚ 331/Α΄) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 100 Α’/14-05-2007), 2) Τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980
«Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 11 Α’), 3) Το με αριθμό πρωτ. 60286/24-12-2015
ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της Ανώνυμης Εταιρίας «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ
Α.Ε.- ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ», πράκτορα της Ασφαλιστικής Εταιρείας Γενικών Ασφαλίσεων «ΑΤΛΑΝΤΙΚΚΗ
ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ», με το οποίο συμφωνήθηκε η ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου
Ξάνθης, για το έτος 2016, 4) Την από 10-11-2015 συγγραφή υποχρεώσεων, η οποία περιέχεται στη με
αριθμό Υ5/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, που αφορά την ασφάλιση της κινητής
και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Ξάνθης για το έτος 2016, σύμφωνα με την οποία (άρθρο 1): H
ασφάλιση αυτή θα καλύπτει το χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης, καθώς και
την ασφάλιση νέων οχημάτων ή κτιρίων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ή διαγραφής
αντίστοιχα, 5) Τη με αριθμό 73/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ξάνθης Δ.Ε.Υ.Α.Ξ., που αφορά την έγκριση της παραχώρησης κατά χρήση
στο Δήμο Ξάνθης, του καλαθοφόρου οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 89591, 6) Τη με αριθμό
299/28-09-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, που έχει ως θέμα την «Παραχώρηση κατά
χρήση μηχανήματος έργου καλαθοφόρου από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Ξάνθης», 7) Το με από 01-03-2016 υπηρεσιακό σημείωμα του Ηλεκτρομηχανολογικού Τμήματος της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, με το οποίο μας ζητείται η ασφάλιση του
μηχανήματος έργου με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 89591, 8) Το γεγονός ότι έχουν εγγραφεί οι σχετικές
πιστώσεις στον αντίστοιχο ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου Ξάνθης, οικονομικού έτους 2016
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει την τροποποίηση των όρων της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της
Ανώνυμης Εταιρίας «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε.- ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ», πράκτορα της Ασφαλιστικής Εταιρείας
Γενικών Ασφαλίσεων «ΑΤΛΑΝΤΙΚΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ» ως προς την ασφάλιση ενός μηχανήματος έργου
καλαθοφόρου, με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 89591, το οποίο παραχωρήθηκε κατά χρήση στο Δήμο Ξάνθης
από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξάνθης (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.) με το ποσό των
ασφαλίστρων να ανέρχεται συνολικά στο ποσό των εκατόν δέκα οκτώ ευρώ (118,00 €) με τους παρακάτω
όρους:
Τροποποίηση των όρων της σύμβασης για την
παροχή υπηρεσιών Ασφάλισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Ξάνθης,
ως προς την πρόσθετη ασφάλιση ενός μηχανήματος έργου

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο (€: 37.759,00 )
Μεταξύ του Δημάρχου Ξάνθης, κ. Χαράλαμπου Δημαρχόπουλου, νομίμου εκπροσώπου του
Δήμου Ξάνθης και της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε.- ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ», πράκτορα
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της ασφαλιστικής εταιρείας «ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ» με έδρα τη Δράμα – Θ. Αθανασιάδη 3133 Τ.Κ. 66100 και Α.Φ.Μ. 800429918 – ΔΟΥ Δράμας, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:
Στην Ξάνθη σήμερα, ….. του μηνός ………….., ημέρα ………., του έτους 2016, ο πρώτος που
ενεργεί με την ιδιότητα του Δημάρχου και έχει υπόψη του:
α) Την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου Ξάνθης πίστωση για την παραπάνω παροχή
υπηρεσίας, στους Κ.Α. : 02.10.6251, 02.10.6252, 02.10.6253, 02.10.6255, 02.15.6251, 02.15.6252,
02.15.6252, 02.15.6253, 02.15.6255, 02.20.6253, 02.20.6253, 02.20.6255, 02.30.6253, 02.35.6253,
02.40.6255, 02.50.6253, 02.70.6251.
β) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
γ) Τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980.
δ) Την με αριθμό πρωτ.52644/11-11-2015 Διακήρυξη Μειοδοτικού Διαγωνισμού.
ε) Την με αριθμ. Υ-5/2015 Μελέτη, όπου αναφέρεται η κινητή και ακίνητη περιουσία του Δήμου που
πρόκειται να ασφαλιστεί.
στ) Την με αριθμό 271/23-12-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης για την
έγκριση της κατακύρωσης του Πρόχειρου Διαγωνισμού, στην εν λόγω επιχείρηση με συνολικό ποσό
37.641,00 €.
ζ) Την από 10-12-2015 υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986) των μετόχων της εταιρείας,
που αναφέρει ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της Διακήρυξης και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
η) Το με αριθ. πρωτ.: 60256/24-12-2015 έγγραφο του Γραφείου Προμηθειών του Δήμου Ξάνθης προς την
παραπάνω επιχείρηση, που αφορά την πρόσκληση υπογραφής σύμβασης, με την υποχρέωση προσκόμισης
της σχετικής Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, όπως και τις αποδείξεις εξόφλησης των
εφημερίδων στις οποίες έγινε η δημοσίευση.
θ) Το με αριθμό πρωτ. 60286/24-12-2015 ιδιωτικό συμφωνητικό που αφορά την παροχή υπηρεσιών
ασφάλισης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Ξάνθης.
ι) Το γεγονός ότι με τη με αριθμό 73/2015 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου η Δημοτική
Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξάνθης (ΔΕΥΑΞ), παραχώρησε κατά χρήση στο Δήμο Ξάνθης ένα
μηχάνημα έργου καλαθοφόρου, με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 89591, το οποίο ο Δήμος Ξάνθης αποδέχτηκε
με τη με αριθμό 299/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
ια) Την ανάγκη ασφάλισης του ανωτέρω μηχανήματος έργου.
ιβ) Τη με αριθμό …..…/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης σχετικά με την τροποποίηση
των όρων της σύμβασης για την ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Ξάνθης.
Τροποποιούμε
Τους όρους της από 24-12-2015 (αρ. πρωτ. 60286/24-12-2015) σύμβασή μας ως ακολούθως:
Συμφωνούμε με τη δεύτερη των συμβαλλομένων την εκτέλεση της υπηρεσίας της επικεφαλίδας και
συγκεκριμένα την ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Ξάνθης, όπως αυτή
περιέχεται στην με αριθμό Υ-5/2015 Μελέτη και επιπρόσθετα κι ενός μηχανήματος έργου καλαθοφόρου,
με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 89591, με τις τιμές και τους όρους της προσφοράς της. Η ασφάλιση αυτή θα
καλύπτει το χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης, καθώς και την ασφάλιση νέων
οχημάτων ή κτιρίων που τυχόν θα αποκτήσει ο Δήμος Ξάνθης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.
Η παροχή της υπηρεσίας θα εκτελεστεί σύμφωνα με το Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και
προμηθειών ΟΤΑ» και τις σχετικές τροποποιήσεις και ερμηνευτικές εγκυκλίους του.
Τα παραπάνω είναι συνολικής αξίας 37.759,00 €.
Όλες οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν την ανάδοχο.
Η πληρωμή θα γίνει στην επωνυμία της ασφαλιστικής εταιρίας «ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ»
εφάπαξ. Η καταβολή του ποσού θα γίνει με την προσκόμιση των παραστατικών που προβλέπονται από τις
νόμιμες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες
που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή της Αναδόχου, μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων.
Η διαδικασία θα ενεργοποιηθεί άμεσα με την παράδοση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και την
παραλαβή τους από το Δήμο Ξάνθης και θα ακολουθηθεί με τις ανάλογες εκπτώσεις του bonus – malus
στην ανωτέρω αναφερόμενη τιμή.
Σε περίπτωση αθετήσεως των ανωτέρω συμφωνηθέντων από τη δεύτερη συμβαλλόμενη, αυτή θα
κηρυχθεί έκπτωτη και η κατατεθείσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, θα εκπέσει εξ ολοκλήρου υπέρ
του Δήμου Ξάνθης.
Το συμφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα και υπογράφηκε από τους δύο
συμβαλλομένους.

ΑΔΑ: Ω4Υ1ΩΚ8-ΕΧΤ
Β) Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 02.30.6253 με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» του
προϋπολογισμού του Δήμου Ξάνθης, οικονομικού έτους 2016.
Η δε ασφάλιση του εν λόγω μηχανήματος έργου θα γίνει με τους όρους της με αριθμό
πρωτ.52644/11-11-2015 διακήρυξης και της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό η συγκεκριμένη
εταιρία ασφαλίσεων.
Επισημαίνεται ότι η αρχική προϋπολογισθείσα δαπάνη του διαγωνισμού για την ασφάλιση της
κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Ξάνθης για το έτος 2016, ανερχόταν στο ποσό των πενήντα
εννέα χιλιάδων ευρώ (59.000,00 €). Επομένως και μετά την τροποποίηση της σύμβασης δεν έχουμε
υπέρβαση του χρηματικού ορίου του πρόχειρου διαγωνισμού (60.000,00 €)
Γ) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ξάνθης κ. Χαράλαμπο Δημαρχόπουλο και σε περίπτωση απουσίας
του ή κωλύματος το νόμιμο αναπληρωτή του για την υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης και
οποιουδήποτε άλλου σχετικού με την υπόθεση εγγράφου.
………………………………………………………………………………………………………………....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δρεμσίζης Ιωάννης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 22-3-2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
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