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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.4/27-3-2018 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 95

Περίληψη
Έκφραση σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη
δημιουργία νέας δομής του «Ξενώνα Μεταβατικής Φιλοξενίας»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 27 Μαρτίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την 9426/23-3-2018 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 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 37
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος)
20) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν
2) Αγκόρτσας Απόστολος
21) Μποζ Ραμαδάν
3) Ανταμπούφης Νικόλαος
22) Μυλωνάς Γεώργιος
4) Γιαννώτα Θεοδώρα
23) Παπαδόπουλος Κυριάκος
5) Γουναρίδης Στυλιανός
24) Παρτσαλίδου Δέσποινα
6) Δημούδη Χρυσούλα
25) Πυρνάρη Ειρήνη
7) Ηλιάδης Θωμάς
26) Ρεκάρης Μιχαήλ Χρυσοβαλάντης
8) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
27) Σδρέβανος Μαρίνος
9) Ιγιαννίδης Στέφανος
28) Ταρενίδης Παναγιώτης
10) Καμαρίδης Ιπποκράτης
29) Τριανταφυλλίδης Κων/νος
11) Καρά Αχμέτ
30) Τσαρεκτσή Τζενάν
12) Κιρατζή Ερκάν
31) Τσεγγελίδης Ιωάννης
13) Κολλάρος Γεώργιος
32) Τσέπελης Εμμανουήλ
14) Κυριακίδης Αλέξανδρος
33) Τσιακίρογλου Σωτήριος
15) Λομβαρδέας Μιχαήλ
34) Φανουράκης Εμμανουήλ
16) Λύρατζης Πασχάλης
35) Χαριτωνίδου Ειρήνη
17) Μιχαλοπούλου Αλίκη
36) Χασάν Ογλού Φερτούν
18) Μούρκας Χρήστος
37) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
19) Μπεκήρ Ογλού Σουά
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Γκιρτζίκη Αλεξία
3) Μπαντάκ Σιαμπάν
2) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
4) Χασάν Ογλού Ορχάν
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, η εκπρόσωπος της
τοπικής κοινότητας Κομνηνών Κυριακή Τοποζίδου και ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας Καρυοφύτου
Διαμαντής Σερεφιάς
Γίνεται μνεία ότι οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση:
Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, Απόστολος
Αγκόρτσας, Στυλιανός Γουναρίδης, Αλίκη Μιχαλοπούλου, Σουά Μπεκήρ Ογλού, Μπογιάρ Αχμέτ
Σελαϊντήν, Γεώργιος Μυλωνάς, Μιχαήλ Χρυσοβαλάντης Ρεκάρης, Τζενάν Τσαρεκτσή, Εμμανουήλ
Τσέπελης, Σωτήριος Τσιακίρογλου μετά την ψήφιση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και οι
δημοτικοί σύμβουλοι Δημούδη Χρυσούλα και Πυρνάρη Ειρήνη κατά τη συζήτηση του 18ου θέματος.
Ο Πρόεδρος Ιωάννης Δρεμσίζης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε
υπόψη του συμβουλίου στο 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθμ.πρωτ.9210/20-3-2018 εισήγηση της
Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Αθλητισμού Παιδείας & Πολιτισμού η οποία έχει ως εξής:
«Σχετ: 1) Το άρθρο 65 του N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης – Αρμοδιότητες του
δημοτικού συμβουλίου. 2) Το άρθρο 94 του N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. -
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Πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων. 3) Το άρθρο 95 του N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. –
Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους δήμους. 4) Η Δράση 9α.18.2 του εγγράφου ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 – 2020 της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ το οποιο περιλαμβάνει παρεμβάσεις ανάπτυξης νέων και αναβάθμισης,
βελτίωσης υφιστάμενων δομών και υποδομών Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας, όπως κτιριακές
παρεμβάσεις, εκσυγχρονισμό εξοπλισμού, ανάπτυξη εξειδικευμένων δομών φροντίδας και υποστήριξης
όπως παιδικοί σταθμοί, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (ΚΔΑΠ-ΜεΑ), Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
(ΚΗΦΗ) και Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), παιδικές κατασκηνώσεις, Στέγες Υποστηριζόμενης
Διαβίωσης (ΣΥΔ), Δομές Υποστήριξης ατόμων με αναπηρία και στέγες φιλοξενίας αστέγων 5) Τον Γενικό
Στόχο 2.1.1: Βελτίωση υφιστάμενων και δημιουργία νέων υποδομών και προγραμμάτων,
ηλικιωμένων/ευπαθών κοινωνικών ομάδων του Μέτρου 2.1 Μέτρο 2.1: Υγεία και Κοινωνική πρόνοια του
Άξονα 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, από το
Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου Ξάνθης (Β’ Φάση) 2015-2019 6) Το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα έχουν
καταγραφεί περί τις 80 περιπτώσεις καταγραφής αστέγων μέσω κοινωνικής έρευνας από τη Δ/νση
Κ.Π.Α.Π.Π.
Σας ενημερώνουμε για τα εξής:
Λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της περιοχής του Δήμου Ξάνθης και
της χωρικής αρμοδιότητας μας, των ολοένα και αυξανόμενων αναγκών για προσωρινή στέγαση ατόμων που
χρήζουν άμεσης κοινωνικής πρόνοιας, μέριμνας και φροντίδας, και συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του Δήμου, τις τοπικές ανάγκες και προτεραιότητες και τις γενικότερες τάσεις προτείνουμε
την δημιουργία μίας νέας δομής παροχής υπηρεσιών, ενός «Ξενώνα μεταβατικής φιλοξενίας»
Σκοπός των «Δομών Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους» είναι η κάλυψη βασικών αναγκών και η
παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών με γνώμονα την προστασία και την κοινωνική ένταξη των αστέγων
όπως αυτοί ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του αρ. 29 του Ν. 4052/2012. (άρθρο 2 ΚΥΑ
Δ23/οικ.19061-1457/22.04.2016 (ΦΕΚ 1336/12.05.2016 τεύχος Β').
Ως φορέας λειτουργίας μπορούν να είναι οι ΟΤΑ Α' βαθμού και διαδημοτικά σχήματα συνεργασίας
αυτών, Δημοτικά ΝΠΔΔ ή Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των ΟΤΑ Α' βαθμού, με ανάλογη τροποποίηση του
καταστατικού τους
Αναλυτικά:
Οι Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας είναι δομές φιλοξενίας για ορισμένο χρονικό διάστημα. Παρέχουν
υπηρεσίες στέγασης, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, ψυχοκοινωνικής στήριξης, νομικής συνδρομής,
συμβουλευτικής και διασύνδεσης με υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης.
1. Παρεχόμενες υπηρεσίες
Στους φιλοξενούμενους των «Ξενώνων Μεταβατικής Φιλοξενίας» παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες:
-Διαμονή στον Ξενώνα για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες.
Δυνατότητα παράτασης δίνεται μόνο με ειδικά αιτιολογημένη έκθεση του Επιστημονικά Υπευθύνου της
Δομής και για ορισμένο χρονικό διάστημα, κατόπιν εξατομικευμένης εκτίμησης αναγκών με στόχο τη
διασφάλιση της επιτυχούς ολοκλήρωσης των εν εξελίξει διαδικασιών αυτονόμησης του φιλοξενούμενου.
-Παροχή βασικών ημερήσιων γευμάτων (πρωινό, γεύμα και δείπνο). Ειδική μέριμνα λαμβάνεται στις
περιπτώσεις φιλοξενίας παιδιών και ατόμων με προβλήματα υγείας ή ιδιαίτερες διατροφικές συνήθειες. Η
σίτιση προσφέρεται από τον ίδιο το Φορέα Λειτουργίας με την παρασκευή του συνόλου των γευμάτων εντός
του Ξενώνα υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης κατάλληλης υποδομής. Σε αντίθετη περίπτωση η σίτιση
παρέχεται από εταιρία, μέσω catering ή μέσω διάθεσης κουπονιών για αγορά τροφίμων ή γευμάτων από
συμβεβλημένα κέντρα εστίασης, σε αυτή την περίπτωση θεωρείται προτιμότερη η επιλογή συνεργασίας με
Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης ή Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση.
-Φύλαξη προσωπικών αντικειμένων σε ασφαλή χώρο.
-Χρήση πλυντηρίων για τον καθαρισμό του ρουχισμού τους.
-Συμμετοχή σε ατομικές ή/και ομαδικές συναντήσεις με εξειδικευμένα στελέχη της Δομής για τη
διερεύνηση των αναγκών τους και τον από κοινού σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους.
-Δημιουργικής απασχόληση και φύλαξης παιδιών σε περίπτωση που στον Ξενώνα διαμένουν οικογένειες με
παιδία.
-Διασύνδεσης με επιπλέον υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής,
υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης όταν αυτό απαιτείται. (άρθρο 7 ΚΥΑ
Δ23/οικ.19061-1457/22.04.2016 (ΦΕΚ 1336/12.05.2016 τεύχος Β')
2. Προϋποθέσεις φιλοξενίας
Τα άτομα που παραπέμπονται για φιλοξενία πρέπει:
-Να εμπίπτουν στην ομάδα στόχος
-Να αποδέχονται με υπογραφή Ατομικού Συμφωνητικού τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Δομής.
-Να μην πάσχουν από αερογενώς μεταδιδόμενο νόσημα, σύμφωνα με γνωμάτευση θεράποντα ιατρού
(παθολόγου ή γενικού ιατρού),
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-Να μην έχουν έκπτωση της λειτουργικότητας ή διαταραχή της συμπεριφοράς λόγω σοβαρής ψυχικής
διαταραχής, η οποία κατόπιν εκτίμησης συνεργαζόμενης ψυχιατρικής υπηρεσίας, να καθιστά αδύνατη την
ένταξη τους στη Δομή
-Να είναι αυτοεξυπηρετούμενα
Στους «Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας» φιλοξενούνται κατά προτεραιότητα:
-Όσοι διανυκτερεύουν στο δρόμο ή σε Υπνωτήρια
-Μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα παιδιά
-Άτομα, ζευγάρια και οικογένειες με τα ανήλικα παιδιά τους σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω
έκτακτης απώλειας στέγης και οικονομικών πόρων
-Κατ' εξαίρεση, ασθενείς που μόλις εξήλθαν του νοσοκομείου, αυτοεξυπηρετούμενοι με ιατρικά
προσδιορισμένο χρόνο ολοκλήρωσης της αποθεραπείας τους ή άτομα αυτοεξυπηρετούμενα που ακολουθούν
αποδεδειγμένα ιατρική θεραπεία ως εξωτερικοί ασθενείς σε νοσηλευτικό ίδρυμα ή και οι συνοδοί τους, με
μόνιμη διαμονή εκτός των ευρύτερων γεωγραφικών ορίων που βρίσκεται το νοσηλευτικό ίδρυμα, οι οποίοι
δεν χρήζουν ειδικής ή αυξημένης νοσηλευτικής περίθαλψης και δεν διατρέχουν οι ίδιοι, ούτε θέτουν τους
λοιπούς φιλοξενούμενους σε κίνδυνο. (άρθρο 7 ΚΥΑ Δ23/οικ.19061-1457/22.04.2016 (ΦΕΚ
1336/12.05.2016 τεύχος Β')
3.Δυναμικότητα
Η συνολική δυναμικότητα κάθε «Ξενώνα Μεταβατικής Φιλοξενίας» δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 80 άτομα.
Για δομές που φιλοξενούν αποκλειστικά ενεργούς χρήστες η δυναμικότητα δεν μπορεί να υπέρ βαίνει τα 20
άτομα. (άρθρο 7 ΚΥΑ Δ23/οικ.19061-1457/22.04.2016 (ΦΕΚ 1336/12.05.2016 τεύχος Β')
4.Ημέρες και ώρες λειτουργίας
Οι «Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας» λειτουργούν καθημερινά σε 24ωρη βάση. Η ρύθμιση του ωραρίου
του προσωπικού γίνεται με βάση το άρθρο 36 του Ν. 3584/2007. (άρθρο 7 ΚΥΑ Δ23/οικ.190611457/22.04.2016 (ΦΕΚ 1336/12.05.2016 τεύχος Β')
5.Στελέχωση
Ο «Ξενώνας Μεταβατικής Φιλοξενίας» στελεχώνεται κατ' ελάχιστον από τις παρακάτω ειδικότητες:
α) Επιστημονικό Προσωπικό:
-Κοινωνικός Λειτουργός (1/30 ωφελούμενους)
-Νοσηλευτής (1/80 ωφελούμενους)
β) Διοικητικό Προσωπικό
-Διοικητικός/Οικονομικός Υπεύθυνος (1/80 ωφελούμενους)
γ) Υποστηρικτικό Προσωπικό:
-Υπάλληλος Γενικών Καθηκόντων (1/40 ωφελούμενους)
-Υπηρεσία Καθαριότητας
-Υπηρεσία Φύλαξης
-Μάγειρας, με την προϋπόθεση της ύπαρξης κατάλληλης υποδομής, ο οποίος φέρει Πιστοποιητικό Υγείας
ως χειριστής τροφίμων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η Δομή ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις ανάγκες των ωφελούμενων δύναται να
απασχολεί επιστημονικό προσωπικό και άλλων ειδικοτήτων ή βοηθητικό προσωπικό. Επίσης ο Φορέας
δύναται να συνάπτει συμβάσεις έργου με εταιρίες για την εξασφάλιση της σίτισης, φύλαξης, ασφάλειας και
καθαριότητας ανάλογα με τις ανάγκες της Δομής, κατά προτίμηση με Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς
Περιορισμένης Ευθύνης ή Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεως.
Η παροχή επιπρόσθετων υπηρεσιών στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής,
υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής επανένταξης γίνεται μέσω διασύνδεσης με αρμόδιους φορείς, καθώς και με
τη συνδρομή εθελοντών. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τους εθελοντές γίνονται υπό τον σχεδιασμό, την
κατεύθυνση και εποπτεία του συντονιστή και του επιστημονικού προσωπικού της Δομής ανάλογα με τις
ανάγκες της Δομής και των ωφελούμενων. (άρθρο 7 ΚΥΑ Δ23/οικ.19061-1457/22.04.2016 (ΦΕΚ
1336/12.05.2016 τεύχος Β')
6.Εγκαταστάσεις Δομής.
Οι εγκαταστάσεις του «Ξενώνα Μεταβατικής Φιλοξενίας» αποτελούνται κατ' ελάχιστον από τους εξής
χώρους:
-καθιστικό και Τραπεζαρία με επαρκή εξοπλισμό ανάλογα με τη δυναμικότητα της Δομής, ει δυνατόν σε
ενιαίο χώρο ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκδηλώσεις, δημιουργική απασχόληση κλπ.
-υπνοδωμάτια μονόκλινα, δίκλινα και τρίκλινα (για τη φιλοξενία οικογενειών). Δεν θα πρέπει να γίνεται
υπέρβαση του καθορισμένου αριθμού των κλινών, όπως αυτός ορίζεται στην παρούσα διάταξη. Κάθε
υπνοδωμάτιο περιέχει εκτός από τις κλίνες, ιματιοθήκη ή κρεμάστρα για τον προσωπικό ιματισμό και
ατομικά έπιπλα με κλειδαριά για τα προσωπικά είδη των φιλοξενουμένων. Σε κάθε Ξενώνα λαμβάνεται
μέριμνα για τη διάθεση τουλάχιστον ενός υπνοδωματίου για έκτακτη βραχεία φιλοξενία ή άλλου χώρου με
δυνατότητα εισαγωγής κλινών για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων. Το υπνοδωμάτιο
χρησιμοποιείται και σε περιπτώσεις έκτακτης εισαγωγής ωφελούμενων μέχρι την ολοκλήρωση των
απαραίτητων ιατρικών γνωματεύσεων
-χώροι Υγιεινής (WC/Λουτρό), με υποχρεωτική διάκριση ανδρικών και γυναικείων
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-απαιτείται κατ' ελάχιστον ένας χώρος υγιεινής ανά 5 φιλοξενούμενους
-χώρος με πλυντήρια/στεγνωτήρια
-γραφείο και χώρος υγιεινής για το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό
-γραφείο για εξατομικευμένες συνεργασίες στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης
και συμβουλευτικής
-χώρος για την παροχή πρώτων βοηθειών
-χώροι αποθήκευσης καθαρού ιματισμού, ο οποίος θα διανέμεται ανά δεκαήμερο, και ακάθαρτου ιματισμού,
ειδών και μέσων καθαρισμού, ειδών προσωπικής υγιεινής. (άρθρο 7 ΚΥΑ Δ23/οικ.19061-1457/22.04.2016
(ΦΕΚ 1336/12.05.2016 τεύχος Β
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο
τη λήψη απόφασης σχετικά με την θετική πρόθεση του Δήμου Ξάνθης να προχωρήσει στην δημιουργία μια
νέας δομής του «ΞΕΝΩΝΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» σε ενδεχόμενη πρόσκληση του ΕΣΠΑ 20142020 της ΠΑΜΘ, αξιοποιώντας έτσι οποιαδήποτε πιθανή χρηματοδότηση της δράσης.».
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του, σύμφωνα με την εν λόγω εισήγηση, ο Δήμος Ξάνθης να προχωρήσει
στην δημιουργία μια νέας δομής του «ΞΕΝΩΝΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» σε ενδεχόμενη
πρόσκληση του ΕΣΠΑ 2014-2020 της ΠΑΜΘ, αξιοποιώντας έτσι οποιαδήποτε πιθανή χρηματοδότηση της
δράσης.
………………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δρεμσίζης Ιωάννης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 29-3-2018
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία - Άννα

