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Από το αριθ.3/5-3-2017 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθμ. απόφασης: 43

Περίληψη
Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής έως 31-8-2019

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 5 Μαρτίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00,
συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.8713/1-3-2017 έγγραφη πρόσκληση του δημοτικού συμβούλου του
επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους κ Παπαδόπουλο Κυριάκο, κατά
τις διατάξεις των άρθρων 64 & 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 38
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος)
20) Μούρκας Χρήστος
2) Αγκόρτσας Απόστολος
21) Μπαντάκ Σιαμπάν
3) Ανταμπούφης Νικόλαος
22) Μπένης Δημήτριος
4) Βασιλούδης Ηλίας
23) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν
5) Γιαννώτα Θεοδώρα
24) Μποζ Ραμαδάν
6) Γουναρίδης Στυλιανός
25) Μυλωνάς Γεώργιος
7) Δημούδη Χρυσούλα
26) Ξυνίδης Αθανάσιος
8) Ηλιάδης Θωμάς
27) Παπαδόπουλος Κυριάκος
9) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
28) Παρτσαλίδου Δέσποινα
10) Ιγιαννίδης Στέφανος
29) Σδρέβανος Μαρίνος
11) Καμαρίδης Ιπποκράτης
30) Ταρενίδης Παναγιώτης
12) Καρά Αχμέτ
31) Τριανταφυλλίδης Κων/νος
13) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
32) Τσαρεκτσή Τζενάν
14) Κίρατζη Ερκάν
33) Τσέπελης Εμμανουήλ
15) Κολλάρος Γεώργιος
34) Τσιακίρογλου Σωτήριος
16) Κυριακίδης Αλέξανδρος
35) Φανουράκης Εμμανουήλ
17) Λομβαρδέας Μιχαήλ
36) Χασάν Ογλού Ορχάν
18) Λύρατζης Πασχάλης
37) Χασάν Ογλού Φερτούν
19) Μιχαλοπούλου Αλίκη
38) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Γκιρτζίκη Αλεξία
3) Τσεγγελίδης Ιωάννης
2) Πυρνάρη Ειρήνη
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Σωτήριος Τσιακίρογλου αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση
πριν τη διαδικασία της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής
Επιτροπής από το σύνολο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος κ. Δρεμσίζης Ιωάννης κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και
αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής έως 31-8-2019 στην ειδική αυτή συνεδρίαση,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τη με αριθμό 43/30565/6-82014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά οκτώ (8) τακτικά μέλη εκ των οποίων πέντε (5)
θα προέρχονται από την πλειοψηφία και τρία (3) που θα προέρχονται από το σύνολο των μελών των
δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας και επίσης πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων τρία
(3) θα προέρχονται από την πλειοψηφία και δύο (2) θα προέρχονται από το σύνολο των μελών των
δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας για την αναπλήρωση των τακτικών μελών που εκπροσωπούν την
πλειοψηφία και τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου. Επεσήμανε δε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.3852/2010 δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Για το λόγο αυτό κάλεσε τους Συμβούλους της πλειοψηφίας που επιθυμούν να θέσουν
υποψηφιότητα για το αξίωμα του τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής.
Από τους Συμβούλους της πλειοψηφίας έθεσαν υποψηφιότητα
α. για τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής πέντε (5) Σύμβουλοι και ονομαστικά οι εξής:
ΗΛΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ (σύμβουλος πλειοψηφίας)
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ (σύμβουλος πλειοψηφίας)
ΛΥΡΑΤΖΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (σύμβουλος πλειοψηφίας)
ΜΠΟΖ ΡΑΜΑΔΑΝ του ΣΕΡΙΦ (σύμβουλος πλειοψηφίας)
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ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (σύμβουλος πλειοψηφίας)
β. για αναπληρωματικά μέλη τρείς (3) Σύμβουλοι και ονομαστικά οι εξής
ΚΑΡΑ ΟΣΜΑΝ ΧΑΣΑΝ ΛΕΒΕΝΤ του ΧΟΥΣΕΙΝ (σύμβουλος πλειοψηφίας)
ΜΟΥΡΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (σύμβουλος πλειοψηφίας)
ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ (σύμβουλος πλειοψηφίας)
Στη συνέχεια κάλεσε όλους τους Συμβούλους των Δημοτικών Παρατάξεων της μειοψηφίας να
προβούν αρχικά στην εκλογή για την ανάδειξη των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών
που προέρχονται από το σύνολο των Συμβούλων της μειοψηφίας και που αναλογούν σε αυτή τρείς (3)
υποψήφιοι ως τακτικά μέλη και δύο (2) υποψήφιοι ως αναπληρωματικά μέλη.
Υποψήφιοι από το σύνολο της μειοψηφίας, όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος, θα είναι όσοι εκλεγούν
με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου της μειοψηφίας και αν τούτο δεν επιτευχθεί, για όποιον
υποψήφιο δεν συγκεντρώσει απόλυτη πλειοψηφία θα γίνει δεύτερη ψηφοφορία και στην ίδια περίπτωση
αποτελέσματος θα ακολουθήσει και τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να γίνει η εκλογή με σχετική
πλειοψηφία των παρόντων της μειοψηφίας.
Αν σε οποιαδήποτε ψηφοφορία υπάρχει ισοψηφία, ο πρόεδρος του συμβουλίου ενεργεί κλήρωση
στην ίδια συνεδρίαση.
Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συμβούλους της μειοψηφίας και έθεσαν
υποψηφιότητα:
α) για τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τέσσερις (4) Σύμβουλοι και ονομαστικά οι εξής:
ΚΑΡΑ ΑΧΜΕΤ του ΜΟΥΜΙΝ (σύμβουλος μειοψηφίας)
ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (σύμβουλος μειοψηφίας)
ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΕΣΤΗ (σύμβουλος μειοψηφίας)
ΜΠΑΝΤΑΚ ΣΙΑΜΠΑΝ του ΧΟΥΣΕΙΝ (σύμβουλος μειοψηφίας)
β) για αναπληρωματικά μέλη τέσσερις (4) Σύμβουλοι και ονομαστικά οι εξής:
ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (σύμβουλος μειοψηφίας)
ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (σύμβουλος μειοψηφίας)
ΜΠΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (σύμβουλος μειοψηφίας)
ΤΣΑΡΕΚΤΣΗ ΤΖΕΝΑΝ του ΣΑΛΗ (σύμβουλος μειοψηφίας)
Στη ψηφοφορία που ακολούθησε από το σύνολο των μελών της μειοψηφίας για τα τακτικά μέλη
καταμετρήθηκαν δεκαπέντε (15) ψηφοδέλτια εκ των οποίων ευρέθησαν δεκατρία (13) με σταυρό
προτίμησης και δύο (2) λευκά, σε σύνολο δεκαπέντε (15) παρόντων μελών της μειοψηφίας και
συγκεκριμένα έλαβαν ΚΑΡΑ ΑΧΜΕΤ (12 ψήφοι), ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (12 ψήφοι) ΜΠΑΝΤΑΚ
ΣΙΑΜΠΑΝ (12 ψήφοι), ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1 ψήφος).
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων
τακτικών μελών από τους Συμβούλους της μειοψηφίας που αναδείχθηκαν:
ΚΑΡΑ ΑΧΜΕΤ του ΜΟΥΜΙΝ (σύμβουλος μειοψηφίας)
ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΕΣΤΗ (σύμβουλος μειοψηφίας)
ΜΠΑΝΤΑΚ ΣΙΑΜΠΑΝ του ΧΟΥΣΕΙΝ (σύμβουλος μειοψηφίας)
Στη ψηφοφορία που ακολούθησε από το σύνολο των μελών της μειοψηφίας για τα
αναπληρωματικά μέλη καταμετρήθηκαν δεκαπέντε (15) ψηφοδέλτια εκ των οποίων ευρέθησαν δεκατρία
(13) με σταυρό προτίμησης και δύο (2) λευκά, σε σύνολο δεκαπέντε (15) παρόντων μελών της μειοψηφίας
και συγκεκριμένα έλαβαν ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ (12 ψήφοι), ΜΠΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (12 ψήφοι)
ΤΣΑΡΕΚΤΣΗ ΤΖΕΝΑΝ (12 ψήφοι) και ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1 ψήφος).
Ύστερα από κλήρωση που διενεργήθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω
ισοψηφίας εκλέγονται από την ψηφοφορία αυτή ως αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
από το σύνολο των μελών της μειοψηφίας, οι κ. ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ (12 ψήφοι) και ΤΣΑΡΕΚΤΣΗ
ΤΖΕΝΑΝ (12 ψήφοι).
Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών μελών της
Οικονομικής Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων για όσους
υποψήφιους δεν επιτευχθεί, να ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να
εκλεγούν με σχετική πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία να διενεργηθεί
κλήρωση από τον Πρόεδρο.
Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των οκτώ (8) τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής από
το σύνολο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, για τις θέσεις των οποίων οι υποψηφιότητες, σύμφωνα
με τα παραπάνω, ανήλθαν σε οκτώ (8) ήτοι πέντε (5) της πλειοψηφίας και τρείς (3) της μειοψηφίας και
όπως ονομαστικά και κατά προέλευση αναφέρονται παρακάτω:
ΗΛΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ (σύμβουλος πλειοψηφίας)
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ (σύμβουλος πλειοψηφίας)
ΚΑΡΑ ΑΧΜΕΤ του ΜΟΥΜΙΝ (σύμβουλος μειοψηφίας)
ΛΥΡΑΤΖΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (σύμβουλος πλειοψηφίας)
ΜΠΑΝΤΑΚ ΣΙΑΜΠΑΝ του ΧΟΥΣΕΙΝ (σύμβουλος μειοψηφίας)
ΜΠΟΖ ΡΑΜΑΔΑΝ του ΣΕΡΙΦ (σύμβουλος πλειοψηφίας)
ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΕΣΤΗ (σύμβουλος μειοψηφίας)
ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (σύμβουλος πλειοψηφίας)
Κάθε Σύμβουλος μπορεί να ψηφίσει υποψηφίους ισάριθμους με τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.
Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι καταμετρήθηκαν
τριάντα οχτώ (38) ψηφοδέλτια εκ των οποίων ευρέθησαν τριάντα πέντε (35) με σταυρό προτίμησης, δύο
(2) λευκά και ένα (1) άκυρο, σε σύνολο τριάντα οχτώ (38) παρόντων επί συνόλου σαράντα ενός (41)
μελών.
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Από τους οκτώ (8) υποψηφίους και οι οκτώ (8) συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων και συγκεκριμένα ύστερα από κλήρωση που διενεργήθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου λόγω ισοψηφίας εκλέγονται από την ψηφοφορία αυτή ως τακτικά μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής οι κ. ΛΥΡΑΤΖΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ (24 ψήφοι), ΜΠΟΖ ΡΑΜΑΔΑΝ (24 ψήφοι), ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (23 ψήφοι), ΗΛΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ (23 ψήφοι), ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (22
ψήφοι), ΜΠΑΝΤΑΚ ΣΙΑΜΠΑΝ (20 ψήφοι), ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (20 ψήφοι) και ΚΑΡΑ ΑΧΜΕΤ
(20 ψήφοι).
Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των πέντε (5) αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής
Επιτροπής από το σύνολο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για τις θέσεις των οποίων οι
υποψηφιότητες, σύμφωνα με τα παραπάνω, ανήλθαν σε πέντε (5) ήτοι τρεις (3) της πλειοψηφίας και δύο
(2) της μειοψηφίας και όπως ονομαστικά και κατά προέλευση αναφέρονται παρακάτω:
ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (σύμβουλος μειοψηφίας)
ΚΑΡΑ ΟΣΜΑΝ ΧΑΣΑΝ ΛΕΒΕΝΤ του ΧΟΥΣΕΙΝ (σύμβουλος πλειοψηφίας)
ΜΟΥΡΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (σύμβουλος πλειοψηφίας)
ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ (σύμβουλος πλειοψηφίας)
ΤΣΑΡΕΚΤΣΗ ΤΖΕΝΑΝ του ΣΑΛΗ (σύμβουλος μειοψηφίας)
Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι καταμετρήθηκαν
τριάντα επτά (37) ψηφοδέλτια εκ των οποίων ευρέθησαν τριάντα πέντε (35) με σταυρό προτίμησης, ένα
(1) λευκό και ένα (1) άκυρο, σε σύνολο τριάντα επτά (37) παρόντων επί συνόλου σαράντα ενός (41)
μελών. Από τους πέντε (5) υποψηφίους και οι πέντε (5) συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων και συγκεκριμένα ύστερα από κλήρωση που διενεργήθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου λόγω ισοψηφίας εκλέγονται από την ψηφοφορία αυτή ως αναπληρωματικά μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής οι κ. ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (26 ψήφοι), ΚΑΡΑ ΟΣΜΑΝ ΧΑΣΑΝ
ΛΕΒΕΝΤ (24 ψήφοι), ΜΟΥΡΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (21 ψήφοι), ΤΣΑΡΕΚΤΣΗ ΤΖΕΝΑΝ (20 ψήφοι) και
ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ (20 ψήφοι).
Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των εκλεγέντων μελών της
Οικονομικής Επιτροπής έως 31-08-2019.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Μετά την παραπάνω διαδικασία
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εκλέγει τα οκτώ (8) τακτικά και πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής έως 31-82019 όπως παρακάτω:
Τακτικά Μέλη:
ΛΥΡΑΤΖΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ (σύμβουλος πλειοψηφίας)
ΜΠΟΖ ΡΑΜΑΔΑΝ (σύμβουλος πλειοψηφίας)
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (σύμβουλος πλειοψηφίας)
ΗΛΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ (σύμβουλος πλειοψηφίας)
ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (σύμβουλος πλειοψηφίας)
ΜΠΑΝΤΑΚ ΣΙΑΜΠΑΝ (σύμβουλος μειοψηφίας)
ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (σύμβουλος μειοψηφίας)
ΚΑΡΑ ΑΧΜΕΤ (σύμβουλος μειοψηφίας)
Αναπληρωματικά Μέλη:
ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (σύμβουλος πλειοψηφίας)
ΚΑΡΑ ΟΣΜΑΝ ΧΑΣΑΝ ΛΕΒΕΝΤ (σύμβουλος πλειοψηφίας)
ΜΟΥΡΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (σύμβουλος πλειοψηφίας)
ΤΣΑΡΕΚΤΣΗ ΤΖΕΝΑΝ (σύμβουλος μειοψηφίας)
ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ (σύμβουλος μειοψηφίας)
Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 74 του 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από
τον Δήμαρχο ως Πρόεδρο ή τον οριζόμενο από τον Δήμαρχο Αντιδήμαρχο και από οχτώ (8) μέλη.
Σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ.5 του Ν.3852/2010 τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε
προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής στον Ελεγκτή Νομιμότητας ο οποίος
αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη ενώπιόν του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής
προθεσμίας πέντε (5) ημερών, από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το
αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της εκλογής
………………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δρεμσίζης Ιωάννης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 9-3-2017
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία – Άννα

