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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 4o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
13ης Φεβρουαρίου 2017
Αριθ. απόφασης

41
Περίληψη

Συγκρότηση
επιτροπής
διενέργειας
διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για
τις προμήθειες και τις υπηρεσίες, που αφορούν
το έτος 2017, σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 13 Φεβρουαρίου 2017
ημέρα Δευτέρα
και ώρα 13:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 5776/08-2-2017 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Κυριάκου Παπαδόπουλου (Αντιδημάρχου Ξάνθης), η
οποία επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το
άρθρο 75 του Ν. 3852/10 παρ. 6, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα
της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα πέντε (5) μέλη δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1.
2.
3.
4.
5.

Παπαδόπουλος Κυριάκος (Πρόεδρος)
Γκιρτζίκη Αλεξία
Κίρατζη Ερκάν
Μποζ Ραμαδάν (αναπληρωματικό μέλος)
Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης

1.Αγκόρτζας Απόστολο
2.Βασιλούδης Ηλίας
3.Μαντάκ Σιαμπάν
4.Τρινταφυλλίδης Κων/νος
5.Φανουράκης Εμμανουήλ

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω:
1.Χριστίνα Ράλλη Προϊστάμενη Τμήματος Λογιστηρίου Προμηθειών.
2.Φωτεινή Παπαθανασίου, υπάλληλος της Δ/νσης Περιβάλλοντος.
Στη θέση του Τριανταφυλλίδη Κωνσταντίνου ο οποίος ενημέρωση εγκαίρως τον
πρόεδρο ότι θα απουσιάζει, παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος Μπόζ Ραμαδάν.
Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας της Επιτροπής η Στυλιανή
Μόσχου υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού
εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής
την υπ΄ αριθ.5504/08-02-2017 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών
η οποία έχει ως εξής: « Θέμα: Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών
και αξιολόγησης προσφορών για τις προμήθειες και τις υπηρεσίες, που αφορούν το
έτος 2017, σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις της παρ. 1ε του άρθρου 72 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010)
σύμφωνα με τις οποίες «Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των
προσφορών (η Οικονομική Επιτροπή) μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της,
δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες».
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2.Τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.1,2,3,4,6,7 και 11ε του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147
Α’/08-08-2016), σύμφωνα με τις οποίες: «1.Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης
Δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα από φαινόμενα όργανα
(«γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή
τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,
γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές,
δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού
διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή
υποψηφίους,
ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία,
την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την
αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,
στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,
ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη
σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης
τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου και
η) γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές
που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής.
2. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους τα όργανα αυτά εκδίδουν γνώμη
(συμπεριλαμβανομένης της βαθμολόγησης) μετά από ψηφοφορία επί των
επικρατέστερων προτάσεων (π.χ. βαθμολόγησης). Η γνώμη (π.χ επί της
βαθμολόγησης) του οργάνου είναι η πρόταση που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των
παρόντων. Δεν επιτρέπεται η γνώμη των οργάνων αυτών να προκύπτει από το μέσο
όρο των προτάσεων.
3. Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για
συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που
συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη
συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων. Εφόσον τα όργανα
συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης Δημοσίων συμβάσεων που δεν
έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο
όργανο. Στην περίπτωση της διενέργειας συγκεντρωτικών αγορών από ΚΑΑ, τα
αντίστοιχα γνωμοδοτικά όργανα συγκροτούνται με απόφασή τους. Με τις αποφάσεις
της παρούσας δύνανται να συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή
ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που αφορούν τις διαδικασίες
σύναψης. Οι αποφάσεις συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται στα
μέλη αυτών και τους φορείς από τους οποίους αυτά προέρχονται.
4. Με την απόφαση της παραγράφου 3 εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι
ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε
άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω.
6.Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες
αρχές, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής
Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω νόμου.
7.Στη σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου μετέχει
υποχρεωτικά ένα μέλος του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344.
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11. […] ε) Για την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου,
οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26
του ν. 4024/2011 (Α' 226).»
[Σύμφωνα με το άρθρο 379 παρ.6 του Ν.4412/2016, σχετικά με το Μη.Π.Υ.Δη.Συ.: «Η
ισχύς του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 344 αρχίζει έξι (6) μήνες
μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του δεύτερου εδαφίου της ίδιας
παραγράφου», ενώ σύμφωνα με το άρθρο 344 παρ.4 Ν.4412/2016: «Η υποχρέωση
του πρώτου εδαφίου της παρούσας παρ. αναστέλλεται μέχρι την επαρκή λειτουργία του
Μητρώου. Για τις ανάγκες του Ν.4412/16 η επαρκής λειτουργία του Μητρώου
πιστοποιείται από το φορέα τήρησής του»].
3.Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/99),
σύμφωνα με τις οποίες: «Τα συλλογικά όργανα, αν στο νόμο δεν ορίζεται διαφορετικά,
συγκροτούνται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη».
4.Την ανάγκη για το Δήμο Ξάνθης της συγκρότησης της Επιτροπής διενέργειας
διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τις προμήθειες και τις υπηρεσίες που
αφορούν το έτος 2017.
5.Τον κατάλογο των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο.
Προκειμένου να συγκροτηθεί η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και
αξιολόγησης προσφορών, για τις προμήθειες και τις υπηρεσίες η διακήρυξη
των οποίων θα λάβει χώρα εντός του έτους 2017 (Ν. 4412/2016 άρθρο 221
παρ.1), παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή τον ορισμό
υπαλλήλων του Δήμου μας, ως μελών στην Επιτροπή αυτή.
Παρακαλούμε να ορισθούν τρεις (3) δημοτικοί υπάλληλοι με τους αναπληρωτές τους. Ο
ένας να ορισθεί ως Πρόεδρος.
Η Επιτροπή αυτή θα έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) θα αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή
υποψηφίων,
β) θα ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή
τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,
γ) θα ελέγχει και θα αξιολογεί τις προσφορές,
δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού
διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, θα διαπραγματεύεται με τους προσφέροντες ή
υποψηφίους,
ε) θα εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία,
την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την
αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,
στ) θα γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,
ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης θα γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη
σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης
τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου.
Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός
του έτους 2017, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν από την ως άνω Επιτροπή.
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Όσον αφορά τη συγκρότηση και τη λειτουργία της εν λόγω Επιτροπής, εφαρμόζονται οι
διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύει.
Τέλος ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη :
6.Τις διατάξεις της παρ. 1ε του άρθρου 72 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010)
σύμφωνα με τις οποίες «Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των
προσφορών (η Οικονομική Επιτροπή) μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της,
δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες».
7.Τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.1,2,3,4,6,7 και 11ε του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147
Α’/08-08-2016), σύμφωνα με τις οποίες: «1.Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης
Δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα από φαινόμενα όργανα
(«γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή
τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,
γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές,
δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού
διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή
υποψηφίους,
ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία,
την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την
αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,
στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,
ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη
σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης
τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου και
η) γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές
που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής.
2. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους τα όργανα αυτά εκδίδουν γνώμη
(συμπεριλαμβανομένης της βαθμολόγησης) μετά από ψηφοφορία επί των
επικρατέστερων προτάσεων (π.χ. βαθμολόγησης). Η γνώμη (π.χ επί της
βαθμολόγησης) του οργάνου είναι η πρόταση που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των
παρόντων. Δεν επιτρέπεται η γνώμη των οργάνων αυτών να προκύπτει από το μέσο
όρο των προτάσεων.
3. Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για
συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που
συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη
συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων. Εφόσον τα όργανα
συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης Δημοσίων συμβάσεων που δεν
έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο
όργανο. Στην περίπτωση της διενέργειας συγκεντρωτικών αγορών από ΚΑΑ, τα
αντίστοιχα γνωμοδοτικά όργανα συγκροτούνται με απόφασή τους. Με τις αποφάσεις
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της παρούσας δύνανται να συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή
ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που αφορούν τις διαδικασίες
σύναψης. Οι αποφάσεις συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται στα
μέλη αυτών και τους φορείς από τους οποίους αυτά προέρχονται.
4. Με την απόφαση της παραγράφου 3 εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι
ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε
άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω.
6.Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες
αρχές, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής
Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω νόμου.
7.Στη σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου μετέχει
υποχρεωτικά ένα μέλος του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344.
11. […] ε) Για την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου,
οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26
του ν. 4024/2011 (Α' 226).»
[Σύμφωνα με το άρθρο 379 παρ.6 του Ν.4412/2016, σχετικά με το Μη.Π.Υ.Δη.Συ.: «Η
ισχύς του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 344 αρχίζει έξι (6) μήνες
μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του δεύτερου εδαφίου της ίδιας
παραγράφου», ενώ σύμφωνα με το άρθρο 344 παρ.4 Ν.4412/2016: «Η υποχρέωση
του πρώτου εδαφίου της παρούσας παρ. αναστέλλεται μέχρι την επαρκή λειτουργία του
Μητρώου. Για τις ανάγκες του Ν.4412/16 η επαρκής λειτουργία του Μητρώου
πιστοποιείται από το φορέα τήρησής του»].
8.Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/99),
σύμφωνα με τις οποίες: «Τα συλλογικά όργανα, αν στο νόμο δεν ορίζεται διαφορετικά,
συγκροτούνται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη».
9.Την ανάγκη για το Δήμο Ξάνθης της συγκρότησης της Επιτροπής διενέργειας
διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τις προμήθειες και τις υπηρεσίες που
αφορούν το έτος 2017.
10.Τον κατάλογο των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο.
11.Την με αριθμό 554/08-02-2017 εισήγηση της υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.Τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών, για

τις προμήθειες και τις υπηρεσίες η διακήρυξη των οποίων θα λάβει χώρα εντός του
έτους 2017 (Ν.4412/2016 άρθρο 221 παρ.1) η οποία θα αποτελείται από τους τρεις
δημοτικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους
Τακτικά μέλη
Α) Βαρελτζίδης Αθανάσιος, ΔΕ Δομικών έργων, με βαθμό Β΄.
Β) Βασίλα Αναστασία, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων, με βαθμό Β΄.
Γ) Γουναρίδης Γεώργιος , ΔΕ ηλεκτρολόγων με βαθμό Α΄.
Ορίζεται πρόεδρος της παραπάνω επιτροπής από τα τακτικά μέλη ο Βαρελτζίδης
Αθανάσιος , ΔΕ Δομικών Έργων.
Αναπληρωματικά μέλη
Α) Κρασούλης Ηλίας, ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α’.
Β) Μιχαηλίδου Καλλιόπη, ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Β΄.
Γ) Θεραπίδου Όλγα, ΠΕ Διοικητικού –Οικονομικού, με βαθμό Α΄.

ΑΔΑ: 64Τ6ΩΚ8-ΕΥΠ

Η Επιτροπή αυτή θα έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) θα αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή
υποψηφίων,
β) θα ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή
τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,
γ) θα ελέγχει και θα αξιολογεί τις προσφορές,
δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού
διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, θα διαπραγματεύεται με τους προσφέροντες ή
υποψηφίους,
ε) θα εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία,
την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την
αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,
στ) θα γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,
ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης θα γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη
σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης
τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου.
Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός
του έτους 2017, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν από την ως άνω Επιτροπή.
Όσον αφορά τη συγκρότηση και τη λειτουργία της εν λόγω Επιτροπής, εφαρμόζονται οι
διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύει.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 41/2017.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Κυριάκος Γ. Παπαδόπουλος
(υπογραφή)

(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 20 Φεβρουαρίου 2017
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπή

Στυλιανή Μόσχου

