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There are no translations available.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗTAKTΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010) και του
άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να
προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο
Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
που θα γίνει στις 30 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη
απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Eγκριση της υπ'αρ 118/2017 απόφασης Δ.Σ του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής
και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» με θέμα <<Λήψη απόφασης για έγκριση
αποτίμησης απογραφής έναρξης της 1-1-2015,από την επιτροπή απογραφής που ορίσθηκε
με την υπ'αριθ.27/16-3-2017 απόφασης διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου>>και
της υπ'αριθμ 122/2017 απόφασης Δ.Σ. με θέμα <<Λήψη απόφασης για προέλεγχο του
ισολογισμού έναρξης της 1-1-2015 του νομικού προσώπου>>. (Εισηγητής: ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
2. Έγκριση της υπ'αριθ 123/2017 απόφασης Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Προσχολικής
Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» με θέμα <<Λήψη απόφασης για
προέλεγχο του ισολογισμού λήξης της 31-12-2015 του νομικού προσώπου>>. (Εισηγητής:
ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
3. Έγκριση η μη του απολογισμού εσόδων-εξόδων του έτους 2016 καθώς και του 6ου
ισολογισμού της κοινωφελούς επιχείρησης δήμου Αλεξάνδρειας (Κ.Ε.Δ.Α) της 31-12-2016
και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων. (Εισηγητής: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
4. 11η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (σχετική απόφαση
αριθμ.413/2017 Οικονομικής επιτροπής). (Εισηγητής: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
5. Λήψη απόφασης για: Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων
κινητής τηλεφωνίας. (Εισηγητής: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
6. Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως παρακρατηθέντος-εισπραχθέντος
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ποσού. (Εισηγητής: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
7. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 317/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΠΕΡΙ
ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ-Γ'ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2016)-ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ>>. (Εισηγητής: ΔΡΙΣΤΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
8. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για τη σύνδεση των εγκαταστάσεων του
Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας,Παιδείας & Αθλητισμού με το δίκτυο
Χαμηλής Τάσης. (Εισηγητής: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
9. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για σύνδεση των αποδυτηρίων γηπέδου Κυψέλης,
με το δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης. (Εισηγητής: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
10. Εξουσιοδότηση η μη του δημάρχου περί διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού του
Δήμου για την διαχείριση των εσόδων-εξόδων του κληροδοτήματος Τσαρούχη. (Εισηγητής:
ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
11. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές
αγορές για το έτος 2018. (Εισηγητής: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
12. Λήψη απόφασης για την επιβολή η μη του φόρου ηλεκτροδοτημένων ακίνητων για το
έτος 2018. (Εισηγητής: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
13. Λήψη απόφασης για την επιβολή η μη του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων των
κέντρων διασκέδασης,εστιατορίων και συναφών καταστημάτων για το οικονομικό έτος
2018. (Εισηγητής: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
14. Αναπροσαρμογή η μη του τέλους διαφήμισης για το οικονομικό έτος 2018. (Εισηγητής:
ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
15. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του συντελεστή ΤΑΠ του Δήμου Αλεξάνδρειας για το
οικονομικό έτος 2018. (Εισηγητής: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
16. Αναπροσαρμογή η μη του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το οικονομικό έτος
2018. (Εισηγητής: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
17. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του τέλους άρδευσης για το οικονομικό
έτος 2018. (Εισηγητής: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ) 18. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό
ανταποδοτικών τελών καθαριότητας του φωτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος
2018.
(Εισηγητής: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
19. Αντικατάσταση του κ. Συρόπουλου Δημήτριου, από τη θέση τακτικού μέλους και
προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας». (Εισηγητής: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
20. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής
παραλαβής του έργου <<ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Τ.Κ. ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ>>.
(Εισηγητής: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
21. Λήψη απόφασης για: την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής
παραλαβής του έργου <<Επικαλύψεις τσιμενταυλάκων στις Τ.Κ Νησιού, Καμποχωριου &
Κεφαλοχωριου>> (Α.Μ.108/2014). (Εισηγητής: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
22. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση
του έργου <<Κατασκευή και αποκατάσταση οδοποιίας στο Δήμο Αλεξανδρείας>> (Α.Μ
68/2016). (Εισηγητής: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
23. Λήψη απόφασης για: την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» (Α.Μ. 23/2015) (Εισηγητής:
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ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
24. Λήψη απόφασης για: την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής
παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου πρώην δημοτικών σφαγείων
Αλεξάνδρειας (τμήμα υπ΄αριθ. 468 αγροτεμαχίου)» (Α.Μ. 02/2014)
(Εισηγητής: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
25. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που
αφορά την υπηρεσία με τίτλο: <<ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016>>. (
Εισηγητής: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
26. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που
αφορά την υπηρεσία με τίτλο: << Μυοκτονία Συνεδριακού και Εκθεσιακού Κέντρου Ιστορίας
και Λαογραφίας και στο κτίριο της πολεοδομίας>>. (Εισηγητής: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
27. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που
αφορά την υπηρεσία με τίτλο: Συμμετοχή υπαλλήλου του Δήμου Αλεξάνδρειας σε σεμινάριο
με θέμα αλλαγές στο νομικό πλαίσιο αδειοδότησης και επιβολής κυρώσεων σε
καταστήματα υγειονομικού. (Εισηγητής: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
28. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που
αφορά την υπηρεσία με τίτλο: έξοδα ταχυμεταφοράς επιστολών του Δήμου (courier). (Εισηγ
ητής: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
29. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που
αφορά την υπηρεσία με τίτλο: έξοδα ταχυμεταφοράς επιστολών του Δήμου (courier). (Εισηγ
ητής: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
30. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που
αφορά την υπηρεσία με τίτλο: έξοδα ταχυμεταφοράς επιστολών του Δήμου (courier). (Εισηγ
ητής: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
31. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που
άφορα την υπηρεσία με τίτλο: <<Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων Δ.Ε. Μελίκης>>. (
Εισηγητής: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
32. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που
αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για το πρόγραμμα κατασκήνωσης
παιδιών ΑΜΕΑ του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2017». (Εισηγητής: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
33. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που
αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Αστική επίγεια καταπολέμηση κουνουπιών στη Δ.Ε.
Πλατέος του Δήμου Αλεξάνδρειας». (Εισηγητής: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
34. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που
αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Αστική επίγεια καταπολέμηση κουνουπιών στη Δ.Ε. Μελίκης
του Δήμου Αλεξάνδρειας». (Εισηγητής: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
35. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που
αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Αστική επίγεια καταπολέμηση κουνουπιών στη Δ.Ε.
Αντιγονιδών του Δήμου Αλεξάνδρειας». (Εισηγητής: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
36. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που
αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Αστική επίγεια καταπολέμηση κουνουπιών στη Δ.Ε.
Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας». (Εισηγητής: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
37. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που
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αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα
συντροφιάς του Δήμου Αλεξάνδρειας». (Εισηγητής: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
38. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που
αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων Δ.Ε. Μελίκης». (Εισ
ηγητής: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
39. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου επί των προτάσεων - εισηγήσεων των Διευθυντών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας για τη μεταβολή των Σχολικών
Μονάδων σχολικού έτους 2018-2019. (Εισηγητής: ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ)
40. Συγκρότηση και ορισμός μελών επιτροπής διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου
Δήμου Αλεξάνδρειας. (Εισηγητής: ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ)
41. Λήψη απόφασης για: Συγκρότηση Επιτροπής Προωρινής και Οριστικής Παραλαβής του
έργου: «ΕΠΙΚΑΛΗΨΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΛΕΙΔΙΟΥ» (ΑΜ 117/2015). (Εισηγητής:
ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
42. Λήψη απόφασης για: Συγκρότηση Επιτροπής Προωρινής και Οριστικής Παραλαβής του
έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» (ΑΜ
22/2015). (Εισηγητής: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
43. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση του Δημοτικού Γηπέδου Αγκαθιάς
στον «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ». (Εισηγητής: ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ)
44. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση στην Κ.Ε.Δ.Α. του περιβάλλοντα
αύλειου χώρου του Πνευματικού Πολιτιστικού Κέντρου Αλεξάνδρειας για πραγματοποίηση
εκδηλώσεων από 25-11-2017 έως 15-01-2018. (Εισηγητής: ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ)
45. Χρήση αύλειων χώρων σε χρόνο εκτός λειτουργίας των σχολείων. (Εισηγητής:
ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ)
46. Λήψη απόφασης συνδιοργάνωσης Αγώνα Δρόμου για τα Η΄ Μελίκεια 2017 με τον ΓΑΣ
ΜΕΛΙΚΗΣ, την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και την Κ.Ε.Δ.Α, σε Δημόσια Οδό,
την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017. (Εισηγητής: ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ)
47. Λήψη απόφασης :
Α. Για την υποβολή προς χρηματοδότηση πρότασης πράξης με τίτλο: «Ανάπλαση πλατείας
Αμπελοτοπίων στη Δ.Κ. Αλεξάνδρειας Δήμου Αλεξάνδρειας» στο χρηματοδοτικό
πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου.Β. Εξουσιοδότηση
Δημάρχου για την υπογραφή και υποβολή του τεχνικού δελτίου της ως άνω πρότασης
(Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
48. Λήψη απόφασης για την μείωση ή μη μισθώματος δημοτικού ακινήτου σύμφωνα με το
αριθμ. 2/2017 πόρισμα της Επιτροπής Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων (άρθρο 15
παρ. 5 Ν. 4013/2011). (Εισηγητής: ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)
49. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη του κυλικείου που βρίσκεται στο
Δημοτικό Κατάστημα Αλεξάνδρειας». (Εισηγητής: ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)
50. Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη μίσθωσης & αναπροσαρμογή ή μη του
μισθώματος δημοτικής οικίας του τέως Δημοτικού Σχολείου Νεοχωρόπουλου της
Τ.Κ.Κορυφής του Δήμου Αλεξάνδρειας». (Εισηγητής: ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)
51. Λήψη απόφασης για την παράταση -αναπροσαρμογή ή μη μισθωμάτων τεσσάρων
καταστημάτων Δημοτικής Αγοράς Αλεξάνδρειας». (Εισηγητής: ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)
52. Ανανέωση αδειών επαγγελματιών πωλητών λαικών αγορών (Εισηγητής: ΔΡΙΣΤΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
53. Μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή λαικών αγορών. (Εισηγητής: ΔΡΙΣΤΑΣ
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ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
54. Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών της μετακίνησης του Δημάρχου στην
Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους (Εισηγητής: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
55. Λήψη απόφασης περί: α) έγκρισης ή μη της υπάριθ. 66/2016 Μελέτης με τίτλο
«Επανακατασκευή δαπέδου κλειστού Γυμναστηρίου 2ου Γυμναστηρίου 2ου Γυμνασίου
–Λυκείου Αλεξάνδρειας» β) έγκρισης ή μη σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του
Ελληνικού Δημοσίου –Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού –Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού και Δήμου Αλεξάνδρειας για την πράξη «Επανακατασκευή δαπέδου κλειστού
Γυμναστηρίου 2ου Γυμναστηρίου 2ου Γυμνασίου –Λυκείου Αλεξάνδρειας» γ) έγκρισης ή μη
του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης δ) ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή
του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και ε) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την
υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης. (Εισηγητής: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΡΑΠΤΗΣ Συνημμένα: Τα εισηγητικά των θεμάτων
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