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Από το αριθ.2/29-1-2018 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 30

Περίληψη
Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής των συμβάσεων
προμηθειών και των Επιτροπών για την παραλαβή του
αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, που
αφορούν το έτος 2018, σύμφωνα με το Ν.4412/2016

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 29 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ.2763/25-1-2018 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 40 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 32
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος)
17) Μούρκας Χρήστος
2) Ανταμπούφης Νικόλαος
18) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν
3) Γιαννώτα Θεοδώρα
19) Μποζ Ραμαδάν
4) Γκιρτζίκη Αλεξία
20) Μυλωνάς Γεώργιος
5) Δημούδη Χρυσούλα
21) Παπαδόπουλος Κυριάκος
6) Ηλιάδης Θωμάς
22) Ρεκάρης Μιχαήλ Χρυσοβαλάντης
7) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
23) Σδρέβανος Μαρίνος
8) Ιγιαννίδης Στέφανος
24) Ταρενίδης Παναγιώτης
9) Καμαρίδης Ιπποκράτης
25) Τσεγγελίδης Ιωάννης
10) Καρά Αχμέτ
26) Τσέπελης Εμμανουήλ
11) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
27) Τσιακίρογλου Σωτήριος
12) Κιρατζή Ερκάν
28) Φανουράκης Εμμανουήλ
13) Κολλάρος Γεώργιος
29) Χαριτωνίδου Ειρήνη
14) Λομβαρδέας Μιχαήλ
30) Χασάν Ογλού Ορχάν
15) Λύρατζης Πασχάλης
31) Χασάν Ογλού Φερτούν
16) Μιχαλοπούλου Αλίκη
32) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αγκόρτσας Απόστολος
6) Παρτσαλίδου Δέσποινα
2) Γουναρίδης Στυλιανός
7) Πυρνάρη Ειρήνη
3) Κυριακίδης Αλέξανδρος
8) Τριανταφυλλίδης Κων/νος
4) Μπαντάκ Σιαμπάν
9) Τσαρεκτσή Τζενάν
5) Μπεκήρ Ογλού Σουά
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος και η πρόεδρος
της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης κ. Τριανταφυλλιά Σωτηριάδου
Γίνεται μνεία ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι Μπογιάρ Αχμετ Σελαϊντήν και Ιωάννης Τσεγγελίδης αποχώρησαν
οριστικά από τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος, η δημοτική σύμβουλος Ειρήνη
Χαριτωνίδου αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 1ου θέματος και οι δημοτικοί
Σύμβουλοι Χρυσούλα Δημούδη και Αλίκη Μιχαλοπούλου αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση μετά
την ψήφιση του 2ου θέματος. Οι δημοτικοί σύμβουλοι Αχμέτ Καρά και Χασάν Λεβέντ Καρά Οσμάν
αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 8ου θέματος.
Ο Πρόεδρος Ιωάννης Δρεμσίζης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και
εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την αριθμ.πρωτ.2728/25-12018 εισήγηση του τμήματος Λογιστηρίου & Προμηθειών η οποία έχει ως εξής:
«ΣΧΕΤ.: 1) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ – 87 Α’/7-6-2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
σύμφωνα με τις οποίες «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο,
εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή
το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του». 2) Τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11 εδ.
β’ έως ζ’ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016), σύμφωνα με τις οποίες: «11. β) Για την
παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής
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Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο
αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε
μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της
σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα,
παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως
άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες γ) Με απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να
καθορίζονται οι όροι για τη συγκρότηση των πρωτοβάθμιων, μόνιμων ή μη, και των δευτεροβάθμιων
επιτροπών παραλαβής, η σύνθεση αυτών, η διαδικασία επιλογής των μελών τους και κάθε άλλο θέμα
σχετικά με το παραπάνω δ) Για την παραλαβή του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού σύμβασης
παροχής υπηρεσιών συγκροτείται τριμελής Επιτροπή παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου
οργάνου. Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την
αντίστοιχη ειδικότητα. Σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας για την συμπλήρωση ή την συγκρότηση
της ανωτέρω επιτροπής η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από άλλη αναθέτουσα αρχή τη διάθεση
υπαλλήλου ή υπαλλήλων της για τη συγκρότηση της Επιτροπής 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). στ) Τα γνωμοδοτικά όργανα της παρούσας παραγράφου
συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον φορέα που διενεργεί
το διαγωνισμό ή σε άλλο φορέα του δημοσίου τομέα και λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά
γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων ζ) Η Επιτροπή της περίπτωσης β΄ εισηγείται και για ζητήματα
τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132 με την επιφύλαξη του άρθρου 41.»,
3) Την ανάγκη συγκρότησης των Επιτροπών α) για την παρακολούθηση και παραλαβή των συμβάσεων
προμηθειών και β) για την παραλαβή του αντικειμένου συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν
το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 4) Τους υπηρετούντες υπαλλήλους στο Δήμο Ξάνθης.
Προκειμένου να συγκροτηθούν οι επιτροπές για την παρακολούθηση και παραλαβή των συμβάσεων
προμηθειών και οι επιτροπές για την παραλαβή του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του
Δήμου Ξάνθης, παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, τον ορισμό υπαλλήλων του Δήμου
μας, ως μελών στις παρακάτω Επιτροπές, για τις συμβάσεις προμηθειών και τις συμβάσεις παροχής
υπηρεσιών, η διακήρυξη των οποίων θα λάβει χώρα εντός του έτους 2018:
Α. Επιτροπές για την παρακολούθηση και παραλαβή των συμβάσεων προμηθειών, που αφορούν το έτος
2018 (Ν. 4412/2016 άρθρο 221 παρ.11β).
1. Επιτροπή παραλαβής καυσίμων θέρμανσης – κίνησης και λιπαντικών
Να ορισθούν τρεις (3) δημοτικοί υπάλληλοι με τους αναπληρωτές τους. Ο ένας να ορισθεί ως Πρόεδρος.
2. Επιτροπή παραλαβής φρέσκου γάλακτος
Να ορισθούν τρεις (3) δημοτικοί υπάλληλοι με τους αναπληρωτές τους. Ο ένας να ορισθεί ως Πρόεδρος.
3. Επιτροπή παραλαβής απορρυπαντικών και συναφών ειδών καθαριότητας
Να ορισθούν τρεις (3) δημοτικοί υπάλληλοι με τους αναπληρωτές τους. Ο ένας να ορισθεί ως Πρόεδρος.
4. Επιτροπή για την παρακολούθηση και παραλαβή των συμβάσεων προμηθειών διαφόρων φαρμάκων
Να ορισθούν τρεις (3) δημοτικοί υπάλληλοι με τους αναπληρωτές τους. Ο ένας να ορισθεί ως
Πρόεδρος.
5. Επιτροπή για την παρακολούθηση και παραλαβή των συμβάσεων προμηθειών που αφορούν τις
διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου Ξάνθης (γραφική ύλη, χαρτικά, φωτοτυπίες, ανταλλακτικά και αναλώσιμα
φωτοτυπικών μηχανημάτων, συσκευές fax, ανταλλακτικά και αναλώσιμα αυτών, σφραγίδες, έντυπα
υπηρεσιών, φάκελοι με προπληρωμένο τέλος, μπαταρίες και ρολά παρκομέτρων, κλειδιά, κλειδαριές,
σημαίες, λάβαρα και λοιπά παρεμφερή είδη).
Να ορισθούν τρεις (3) δημοτικοί υπάλληλοι με τους αναπληρωτές τους. Ο ένας να ορισθεί ως Πρόεδρος.
6. Επιτροπή για την παρακολούθηση και παραλαβή των συμβάσεων προμηθειών που αφορούν τις
δημόσιες σχέσεις του Δήμου (κεράσματα για εορταστικές εκδηλώσεις, παράθεση γευμάτων, είδη
φωτογραφείου, χαράξεις πινακίδων και αναμνηστικά)
Να ορισθούν τρεις (3) δημοτικοί υπάλληλοι με τους αναπληρωτές τους. Ο ένας να ορισθεί ως
Πρόεδρος.
7. Επιτροπή για την παρακολούθηση και παραλαβή των συμβάσεων προμηθειών που αφορούν το
Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής [σάκοι και
ανταλλακτικά κάδων απορριμμάτων, υλικά λειτουργίας του κυνοκομείου (εμβόλια, τροφές, φάρμακα), είδη
ατομικής προστασίας εργατοτεχνιτών]
Να ορισθούν τρεις (3) δημοτικοί υπάλληλοι με τους αναπληρωτές τους. Ο ένας να ορισθεί ως Πρόεδρος.
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8. Επιτροπή για την παρακολούθηση και παραλαβή των συμβάσεων προμηθειών που αφορούν το Τμήμα
Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής (φυτοφάρμακα, λιπάσματα, σπόροι και
λοιπά είδη γεωπονίας, χορτοκοπτικά και λοιπά μηχανήματα συντήρησης πρασίνου και ανταλλακτικά αυτών,
ανάκλιντρα, τροφή πουλιών – πουλερικών).
Να ορισθούν τρεις (3) δημοτικοί υπάλληλοι με τους αναπληρωτές τους. Ο ένας να ορισθεί ως Πρόεδρος.
9. Επιτροπή για την παρακολούθηση και παραλαβή των συμβάσεων προμήθειας οχημάτων- μηχανημάτων
και προμηθειών που αφορούν την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
Να ορισθούν τρεις (3) δημοτικοί υπάλληλοι με τους αναπληρωτές τους. Ο ένας να ορισθεί ως Πρόεδρος.
10. Επιτροπή για την παρακολούθηση και παραλαβή των συμβάσεων προμηθειών που αφορούν το
Ηλεκτρομηχανολογικό Τμήμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (ηλεκτρολογικό υλικό,
ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός δημοτικών κτιρίων, υλικά άρδευσης και μηχανές άντλησης,
πυροσβεστικά είδη – όπως επίσης και την προμήθεια υλικών που αφορούν τον φωτισμό για την ανάδειξη
των όψεων του Νέου Δημαρχείου).
Να ορισθούν τρεις (3) δημοτικοί υπάλληλοι με τους αναπληρωτές τους. Ο ένας να ορισθεί ως Πρόεδρος.
11. Επιτροπή για την παρακολούθηση και παραλαβή των συμβάσεων προμηθειών που αφορούν το
Τμήμα Συντηρήσεων Υποδομών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (διάφορα εργαλεία, ξυλεία, είδη
επιπλοποιίας και ξυλουργείου, είδη υγιεινής και υδραυλικά υλικά, χρώματα, οικοδομικά υλικά, έτοιμο
σκυρόδεμα, υλικά για σιδηροκατασκευές, υλικά για συντήρηση και επισκευή οδοστρώματος, αλάτι,
υαλοπίνακες, μεταλλικά ράφια, πινακίδες τροχαίας, πληροφόρησης και ονομασίας οδών, καυσόξυλα για τις
θερμάστρες των συνεργείων).
Να ορισθούν τρεις (3) δημοτικοί υπάλληλοι με τους αναπληρωτές τους. Ο ένας να ορισθεί ως Πρόεδρος.
12. Επιτροπή για την παρακολούθηση και παραλαβή των συμβάσεων προμηθειών που αφορούν το
Τμήμα Πληροφορικής της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής (Η/Υ,
αναλώσιμα, περιφερειακά και ανταλλακτικά αυτών).
Να ορισθούν τρεις (3) δημοτικοί υπάλληλοι με τους αναπληρωτές τους. Ο ένας να ορισθεί ως Πρόεδρος.
13. Επιτροπή για την παρακολούθηση και παραλαβή των συμβάσεων προμηθειών που αφορούν το
Τμήμα Αθλητισμού και Νέας Γενιάς της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού, Παιδείας και
Πολιτισμού (πάσης φύσεως υλικά που αφορούν τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου και κάθε είδους
εξοπλισμός αθλητικών χώρων)
Να ορισθούν τρεις (3) δημοτικοί υπάλληλοι με τους αναπληρωτές τους. Ο ένας να ορισθεί ως Πρόεδρος.
14. Επιτροπή για την παρακολούθηση και παραλαβή των συμβάσεων προμηθειών που αφορούν τις
αποκεντρωμένες υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης του Δήμου Ξάνθης (υλικά άρδευσης,
καυσόξυλα και κλινοσκεπάσματα για τις ανάγκες λειτουργίας του Δασικού Χωριού και προμήθειες που
αφορούν τις λοιπές ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας)
Να ορισθούν τρεις (3) δημοτικοί υπάλληλοι με τους αναπληρωτές τους. Ο ένας να ορισθεί ως Πρόεδρος.
15. Επιτροπή για την παρακολούθηση και παραλαβή των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών που
αφορούν το Πρόγραμμα Ι – Επισιτιστικής ή και Βασικής Υλικής Συνδρομής (Ε.Β.Υ.Σ.) του ΤΕΒΑ, για το
έτος 2017
Να ορισθούν τρεις (3) δημοτικοί υπάλληλοι με τους αναπληρωτές τους. Ο ένας να ορισθεί ως Πρόεδρος.
Οι Επιτροπές αυτές θα έχουν τις εξής αρμοδιότητες:
α) θα εισηγούνται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της εκάστοτε σύμβασης,
προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή
αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο,
β) θα συντάσσουν τα σχετικά πρωτόκολλα,
γ) θα παρακολουθούν και θα ελέγχουν την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της εκάστοτε σύμβασης
και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και
δ) θα εισηγούνται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων
ε) θα εισηγείται και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132 με
την επιφύλαξη του άρθρου 41 του Ν.4412/2016.
Β. Επιτροπές για την παραλαβή του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, που αφορούν το
έτος 2017 (Ν. 4412/2016 άρθρο 221 παρ.11β).
1. Επιτροπή για την παραλαβή του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών διοικητικής φύσης
Να ορισθούν τρεις (3) δημοτικοί υπάλληλοι με τους αναπληρωτές τους. Ο ένας να ορισθεί ως Πρόεδρος.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες παραλαμβάνονται υπηρεσίες στείρωσης – διαχείρισης αδέσποτων
σκύλων, για τις οποίες απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, κτηνιατρικές γνώσεις, στην Επιτροπή θα
συμμετέχουν αντί του πρώτου ορισμένου τακτικού μέλους και του πρώτου ορισμένου αναπληρωματικού
μέλους, οι υπάλληλοι που υποδείχθηκαν από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
Κονδελίδου Σουλτάνα (ως τακτικό μέλος) και Μακρίδου Δέσποινα (ως αναπληρωματικό μέλος).
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2. Επιτροπή για την παραλαβή του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, για τις οποίες
απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία, καθώς και στις περιπτώσεις κατά
τις οποίες παραλαμβάνονται ανταλλακτικά ή εργασίες – υπηρεσίες που αφορούν την επισκευή ή την
συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ξάνθης.
Να ορισθούν τρεις (3) δημοτικοί υπάλληλοι με τους αναπληρωτές τους. Ο ένας να ορισθεί ως Πρόεδρος.
Οι Επιτροπές αυτές θα είναι αρμόδιες για την παραλαβή του αντικειμένου της εκάστοτε σύμβασης
παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016.
Όσον αφορά τη συγκρότηση και τη λειτουργία των εν λόγω Επιτροπών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του
Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν».
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,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Επιτροπές για την παρακολούθηση και παραλαβή των συμβάσεων προμηθειών, που αφορούν το
έτος 2018 (Ν. 4412/2016 άρθρο 221 παρ.11β)
1) Επιτροπή παραλαβής καυσίμων θέρμανσης – κίνησης και λιπαντικών
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Πούλιος Χρήστος, ΔΕ Οδηγών, με βαθμό Α’
2. Ζούρα Ιουλία, ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Α’
3. Διονυσόπουλος Ανέστης, ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων, με βαθμό Γ’
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Χαρά Κυριακιδέλη, ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Β’
2. Ζολώτας Αργύριος, ΠΕ Κοινωνικής Κατεύθυνσης, με βαθμό Α’
3. Τοχούρογλου Αναστάσιος, ΔΕ Οδηγών, με βαθμό Α’
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Πούλιος Χρήστος, ΔΕ Οδηγών, με βαθμό Α’
2) Επιτροπή παραλαβής φρέσκου γάλακτος
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Μπουργουτζόγλου Ευστράτιος ΔΕ Γεωργοτεχνιτών, με βαθμό Α’
2. Χοτζιάρ Χακή, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων, με βαθμό Β’
3. Ανδρεανίδης Βασίλειος, ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, με βαθμό Β’
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Ηλιοπούλου Κωνσταντίνα, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με βαθμό Γ’
2. Χαλκόπουλος Μωυσής, ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, με βαθμό Γ’
3. Καβατζικλής Γεώργιος, ΥΕ Εργατών Κήπων, με βαθμό Δ’
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Μπουργουτζόγλου Ευστράτιος ΔΕ Γεωργοτεχνιτών, με βαθμό Α
3) Επιτροπή παραλαβής απορρυπαντικών και συναφών ειδών καθαριότητας
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Καβάζης Χριστόδουλος, ΔΕ Κηπουρών – Ανθοκόμων, με βαθμό Α’
2. Κερατσιμπάκη Κυριακή, ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Γ’
3. Πεπονίδης Παντελεήμων, ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Β’
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Χατζόπουλος Στυλιανός, ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων, με βαθμό Γ’
2. Ασλανίδου Δωροθέα, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, με βαθμό Β’
3. Μαριούλης Ιωάννης, ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Β’
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Καβάζης Χριστόδουλος, ΔΕ Κηπουρών – Ανθοκόμων, με βαθμό Α’
4) Επιτροπή για την παρακολούθηση και παραλαβή των συμβάσεων προμηθειών διαφόρων
φαρμάκων
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Μιχαηλίδου Ελισσάβετ, ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων, με βαθμό Α’
2. Μιχαλακίδου Σοφία Μαρία, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, με βαθμό Β’
3. Ασηξαρίδου Παρθένα, ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Β’
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Κυριακιδέλη Χαρίκλεια, ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Β’
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2. Καπετανίδου Δήμητρα, ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Α’
3. Χατζηγεωργίου Γεωργιάδου Σταυρούλα, ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Β’
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η Μιχαηλίδου Ελισσάβετ, ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων, με βαθμό Α’
5) Επιτροπή για την παρακολούθηση και παραλαβή των συμβάσεων προμηθειών που αφορούν τις
διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου Ξάνθης (γραφική ύλη, χαρτικά, φωτοτυπίες, ανταλλακτικά και
αναλώσιμα φωτοτυπικών μηχανημάτων, συσκευές fax, ανταλλακτικά και αναλώσιμα αυτών,
σφραγίδες, έντυπα υπηρεσιών, φάκελοι με προπληρωμένο τέλος, μπαταρίες και ρολά παρκομέτρων,
κλειδιά, κλειδαριές, σημαίες, λάβαρα και λοιπά παρεμφερή είδη).
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Ανδρέου Μαρία Άννα, ΔΕ Χειριστών Η/Υ, με βαθμό Α’
2. Θεραπίδου Όλγα, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με βαθμό Α’
3. Τζατζίδου Ευγενία, ΔΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Β’
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Κοκκίνου Περιστέρα, ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Α’
2. Μαριούλης Ιωάννης, ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Β’
3. Βερβελίδου Άννα, ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Α’
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η Ανδρέου Μαρία Άννα, ΔΕ Χειριστών Η/Υ, με βαθμό Α’
6. Επιτροπή για την παρακολούθηση και παραλαβή των συμβάσεων προμηθειών που αφορούν τις
δημόσιες σχέσεις του Δήμου (κεράσματα για εορταστικές εκδηλώσεις, παράθεση γευμάτων, είδη
φωτογραφείου, χαράξεις πινακίδων και αναμνηστικά)
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Χατζηαντωνίου Κυριακή, ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Α’
2. Μήτσου Ελισάβετ, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, με βαθμό Α’
3. Ιακωβίδου Θεοδοσία, ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Α’
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Ανδρέου Μαρία Άννα, ΔΕ Χειριστών Η/Υ, με βαθμό Α’
2. Τσαπαδίκου Αικατερίνη, ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Α’
3. Χουδελούδη Φανή, ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Α’
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η Ιακωβίδου Θεοδοσία, ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Α’
7. Επιτροπή για την παρακολούθηση και παραλαβή των συμβάσεων προμηθειών που αφορούν το
Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής [σάκοι
και ανταλλακτικά κάδων απορριμμάτων, υλικά λειτουργίας του κυνοκομείου (εμβόλια, τροφές,
φάρμακα), είδη ατομικής προστασίας εργατοτεχνιτών]
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Γκίκας Ηλίας, ΔΕ Εποπτών, με βαθμό Α’
2. Μπαμπάτσος Αθανάσιος, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων, με βαθμό Α’
3. Τενανάκης Ιωάννης, ΔΕ Οδηγών, με βαθμό Α’
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Τσακμάκης Ιωάννης, ΠΕ Περιβαλλοντολόγων, με βαθμό Β’
2. Μπίκος Δημήτριος, ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων, με βαθμό Β’
3. Ηλιοπούλου Κωνσταντίνα, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με βαθμό Γ’
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Μπαμπάτσος Αθανάσιος, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων, με βαθμό Α’
8) Επιτροπή για την παρακολούθηση και παραλαβή των συμβάσεων προμηθειών που αφορούν το
Τμήμα Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής (φυτοφάρμακα, λιπάσματα,
σπόροι και λοιπά είδη γεωπονίας, χορτοκοπτικά και λοιπά μηχανήματα συντήρησης πρασίνου και
ανταλλακτικά αυτών, ανάκλιντρα, τροφή πουλιών – πουλερικών).
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Βασίλα Αναστασία, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων, με βαθμό Β’
2. Μπουγιουκλού Αλέξανδρος, ΔΕ Κηπουρών, με βαθμό Α’
3. Καρασακαλίδης Χρήστος, ΔΕ Ανθοκόμων Κηπουρών, με βαθμό Α’
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
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1. Μπαμπάτσος Αθανάσιος, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων, με βαθμό Α’
2. Τοχούρογλου Αναστάσιος, ΔΕ Οδηγών, με βαθμό Α’
3. Μπουργουτζόγλου Ευστράτιος ΔΕ Γεωργοτεχνιτών, με βαθμό Α’
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Καρασακαλίδης Χρήστος, ΔΕ Ανθοκόμων Κηπουρών, με βαθμό Α’
9) Επιτροπή για την παρακολούθηση και παραλαβή των συμβάσεων προμήθειας οχημάτων –
μηχανημάτων και προμηθειών που αφορούν την Τεχνική Υπηρεσία
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Παπαδόπουλος Νικόλαος, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, με βαθμό Γ’
2. Εφένδη Χαμδή, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, με βαθμό Α’
3. Κυμπαρίδης Ευστράτιος, ΔΕ Μηχανοτεχνιτών, με βαθμό Α’
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Μουτουσίδης Απόστολος, ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων, με βαθμό Β’
2. Γαλανόπουλος Δημήτριος, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, με βαθμό Α’
3. Χατζηδημητρίου Πλάτων, ΔΕ Οδηγών, με βαθμό
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται Κυμπαρίδης Ευστράτιος, ΔΕ Μηχανοτεχνιτών, με βαθμό Α’
10) Επιτροπή για την παρακολούθηση και παραλαβή των συμβάσεων προμηθειών που αφορούν το
Ηλεκτρομηχανολογικό Τμήμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (ηλεκτρολογικό υλικό,
ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός δημοτικών κτιρίων, υλικά άρδευσης και μηχανές άντλησης,
πυροσβεστικά είδη, όπως επίσης και την προμήθεια υλικών που αφορούν τον φωτισμό για την
ανάδειξη των όψεων του Νέου Δημαρχείου).
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Γουναρίδης Γεώργιος, ΔΕ Ηλεκτρολόγων, με βαθμό Α’
2. Σεφερίδης Κυριάκος, ΔΕ Ηλεκτρολόγων, με βαθμό Α’
3. Παρασχίδης Ευάγγελος, ΔΕ Ηλεκτρολόγων, με βαθμό Α’
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Μπαχαρίδης Ευστράτιος, ΔΕ Ηλεκτρολόγων, με βαθμό Α’
2. Μακρής Βαρδής, ΔΕ Ηλεκτρολόγων, με βαθμό Α’
3. Ζαρωτιάδης Βασίλειος, ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών, με βαθμό Β’
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Γουναρίδης Γεώργιος, ΔΕ Ηλεκτρολόγων, με βαθμό Α’
11)Επιτροπή για την παρακολούθηση και παραλαβή των συμβάσεων προμηθειών που αφορούν το
Τμήμα Συντηρήσεων Υποδομών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (διάφορα εργαλεία, ξυλεία,
είδη επιπλοποιίας και ξυλουργείου, είδη υγιεινής και υδραυλικά υλικά, χρώματα, οικοδομικά υλικά,
έτοιμο σκυρόδεμα, υλικά για σιδηροκατασκευές, υλικά για συντήρηση και επισκευή οδοστρώματος,
αλάτι, υαλοπίνακες, μεταλλικά ράφια, πινακίδες τροχαίας, πληροφόρησης και ονομασίας οδών,
καυσόξυλα για τις θερμάστρες των συνεργείων)
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Βαρελτζίδης Αθανάσιος, ΔΕ Δομικών Έργων, με βαθμό Β’
2. Κωστόπουλος Γεώργιος, ΔΕ Τεχνιτών (Υδραυλικών), με βαθμό Β’
3. Τσεσμετζής Παναγιώτης, ΔΕ Τεχνιτών, με βαθμό Α’
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Ιχτιάρ Σαλή, ΔΕ Οδηγών, με βαθμό Α’
2. Μπαχαρίδης Θεοχάρης, ΔΕ Οδηγών, με βαθμό Α’
3. Χατζής Ανδρέας, ΔΕ Δομικών Έργων, με βαθμό Β’
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Τσεσμετζής Παναγιώτης, ΔΕ Τεχνιτών, με βαθμό Α’
12) Επιτροπή για την παρακολούθηση και παραλαβή των συμβάσεων προμηθειών που αφορούν
το Τμήμα Πληροφορικής της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
(Η/Υ, αναλώσιμα, περιφερειακά και ανταλλακτικά αυτών).
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Χατζητουλούσης Αντώνιος, ΠΕ Πληροφορικής, με βαθμό Α’
2. Αποστολίδης Ελευθέριος, ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Α’
3. Πισκουρά Λαμπρινή, ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Α’
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ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Παπαδόπουλος Ιωάννης, ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Α’
2. Αλεξόπουλος Ευριπίδης, ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Β’
3. Μισιρλίδης Παναγιώτης, ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Β’
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η Πισκουρά Λαμπρινή, ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Α’
13) Επιτροπή για την παρακολούθηση και παραλαβή των συμβάσεων προμηθειών που αφορούν το
Τμήμα Αθλητισμού και Νέας Γενιάς της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού, Παιδείας
και Πολιτισμού (πάσης φύσεως υλικά που αφορούν τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου και κάθε
είδους εξοπλισμός αθλητικών χώρων)
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Πανδρακλάκης Αθανάσιος, ΠΕ Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής, με βαθμό A’
2. Χρηστίδης Ανδρέας, ΠΕ Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής, με βαθμό Β’
3. Θεοδωρίδης Χριστόδουλος, ΠΕ Γυμναστών, με βαθμό Α’
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Χατζηπαύλου Αγάπιος, ΔΕ Ανθοκόμων Κηπουρών, με βαθμό Α’
2. Πουτακίδης Ιππόλυτος, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, με βαθμό Β’
3. Μαλαδένης Γεώργιος, ΔΕ Ανθοκόμων Κηπουρών, με βαθμό Α’
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Θεοδωρίδης Χριστόδουλος, ΠΕ Γυμναστών, με βαθμό Α’
14) Επιτροπή για την παρακολούθηση και παραλαβή των συμβάσεων προμηθειών που αφορούν τις
αποκεντρωμένες υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης του Δήμου Ξάνθης (υλικά
άρδευσης, καυσόξυλα και κλινοσκεπάσματα για τις ανάγκες λειτουργίας του Δασικού Χωριού και
προμήθειες που αφορούν τις λοιπές ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας)
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Τσορμπατζίδης Βασίλειος, ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Α’
2. Ασικίδου Μαρία, ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Α’
3. Αθανασιάδης Ιωάννης, ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Α’
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Σαρροπούλου Σιμέλα, ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Α’
2. Χατζηνικολάου Αλεξάνδρα, ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Α’
3. Σιδηροπούλου Αρετή, ΥΕ Καθαριστριών Εσωτερικών Χώρων, με βαθμό Γ’
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Τσορμπατζίδης Βασίλειος, ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Α’
15) Επιτροπή για την παρακολούθηση και παραλαβή των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών που
αφορούν το Πρόγραμμα Ι – Επισιτιστικής ή και Βασικής Υλικής Συνδρομής (Ε.Β.Υ.Σ.) του ΤΕΒΑ, για
το έτος 2017
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Πιπέλης Θεόδωρος, ΠΕ Εκπαιδευτικών – Θεολογικών Επιστημών, με βαθμό Α’
2. Χρηστίδης Ανδρέας, ΠΕ Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής, με βαθμό Β’
3. Θεοδωρίδης Χριστόδουλος, ΠΕ Γυμναστών, με βαθμό Α’
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Μαυρομάτη Αικατερίνη, ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Β’
2. Χατζηαντωνίου Κυριακή, ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Α’
3. Αλεξόπουλος Ευριπίδης, ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Β’
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Πιπέλης Θεόδωρος, ΠΕ Εκπαιδευτικών – Θεολογικών Επιστημών, με
βαθμό Α’
Οι Επιτροπές αυτές θα έχουν τις εξής αρμοδιότητες:
α) θα εισηγούνται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της εκάστοτε σύμβασης,
προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή
αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο,
β) θα συντάσσουν τα σχετικά πρωτόκολλα,
γ) θα παρακολουθούν και θα ελέγχουν την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της εκάστοτε σύμβασης
και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και
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δ) θα εισηγούνται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων.
Β. Επιτροπές για την για την παραλαβή του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, που
αφορούν το έτος 2018 (Ν. 4412/2016 άρθρο 221 παρ.11β).
1) Επιτροπή για την παραλαβή του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών διοικητικής
φύσης
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Τζανόγλου Καλλιόπη, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, με βαθμό Α’
2. Χατζηαντωνίου Κυριακή, ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Α’
3. Κεβεντζίδης Γεώργιος, ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Α’
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Θεοδοσάκης Χαράλαμπος, ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού, με βαθμό A’
2. Ευστρατιάδου Καλλιόπη, ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Α’
3. Παπαδόπουλος Μιχαήλ, ΔΕ Χειριστών Η/Υ, με βαθμό Α’
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Κεβεντζίδης Γεώργιος, ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Α’
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες παραλαμβάνονται υπηρεσίες στείρωσης – διαχείρισης αδέσποτων
σκύλων, για τις οποίες απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, κτηνιατρικές γνώσεις, στην Επιτροπή θα
συμμετέχουν αντί του πρώτου ορισμένου τακτικού μέλους και του ορισμένου αναπληρωματικού μέλους της
Επιτροπής, οι υπάλληλοι που θα υποδειχθούν από την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης.
2) Επιτροπή για την παραλαβή του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, για τις
οποίες απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία, καθώς και στις
περιπτώσεις κατά τις οποίες παραλαμβάνονται ανταλλακτικά ή εργασίες – υπηρεσίες που
αφορούν την επισκευή ή την συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ξάνθης.
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Πεχλιβάνης Γεώργιος, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, με βαθμό Α’
2. Κυμπαρίδης Ευστράτιος, ΔΕ Μηχανοτεχνιτών, με βαθμό Α’
3. Ξυνίδης Δήμος, ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων, με βαθμό Α’
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Χατζηδημητρίου Πλάτων, ΔΕ Οδηγών, με βαθμό
2. Πουτακίδης Ιππόλυτος, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, με βαθμό Β’
3. Μπαχαρίδης Θεοχάρης, ΔΕ Οδηγών, με βαθμό Α’
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Κυμπαρίδης Ευστράτιος, ΔΕ Μηχανοτεχνιτών, με βαθμό Α’
Οι Επιτροπές αυτές θα είναι αρμόδιες για την παραλαβή του αντικειμένου της εκάστοτε σύμβασης παροχής
υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016.
Όσον αφορά τη συγκρότηση και τη λειτουργία των εν λόγω Επιτροπών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.
2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
………………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
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