
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                Αλεξανδρούπολη   24.8.2012 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ               Αριθ. Πρωτ.  60040 

ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

 Καλούνται τα µέλη  του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Αλεξανδρούπολης, 
όπως την  29.8.2012 ηµέρα  Τετάρτη και ώρα 18.30΄   προσέλθουν στην 
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε   ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση, για συζήτηση και 
λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέµατα: 

 

 

 

1. Διάφορες Ενηµερώσεις  -  Αιτήσεις 
2. Ενηµέρωση περί της πορείας Εκκαθάρισης της ΔΕΠΕΑ από τους 

εκκαθαριστές της (Εισηγ: κ. Ξανθόπουλος Χρ) 

3. Καθορισµός χώρου στον οποίο θα µετακινηθεί η Λαϊκή Αγορά 
Αλεξανδρούπολης και έγκριση Κανονισµού Λειτουργική αυτής.( Εισηγ: κ. 
Δήµαρχος) 

4. Μίσθωση αγροτεµαχίου στην περιοχή Β’ Κοιµητηρίου Αλεξανδρούπολης για 
την εκπλήρωση του σκοπού της δηµιουργίας του Βιοαγρού και καθορισµός 
όρων διακήρυξης ( Εισηγ: κ.Δήµαρχος) 

5. Παραχώρηση κατά χρήση άνευ ανταλλάγµατος των αποθηκών της ΚΥΔΕΠ 
επί της Ρόδου . ( Εισηγ: κ. Δήµαρχος) 

6. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Συντηρήσεις σχολικών υποδοµών 
και κτιρίων Καλλικρατικού Δήµου 2012» (Εισηγ. κ. Δήµαρχος) 

7. Έγκριση υποκατάστασης του συναναδόχου της µελέτης: «Ανάπλαση 
παραλιακής ζώνης Δήµου Αλεξανδρούπολης». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.) 

8. Έγκριση χορήγησης παράτασης της προγραµµατικής σύµβασης για την 
δηµιουργία Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.) 

9. Έγκριση 1ου ΑΠΕ-ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ του υποέργου: «Αποχέτευση Φερών 
(Αναθεώρηση αρχικής µελέτης 1984) του έργου: Αποχέτευση και 
εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων Φερών» (Χρηµατοδότησης πρόγραµµα 
Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. – ΕΣΠΑ 2007-2013). (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.) 

10. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση κλειστού γυµναστηρίου 
Δηµοτικής Ενότητας Φερών». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.) 

11. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Διάνοιξη και κατασκευή οδών Δήµου 
Αλεξ/πολης». (Εισηγ. Μπρίκα Αικ.) 



12. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή 
ποδηλατόδροµου» (Εισηγ. Αδαµάκης Φ.) 

13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διαµόρφωση 
αύλειου χώρου 4ου Δηµοτικού Σχολείου» (Εισηγ. Αδαµάκης Φ.) 

14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 
«Κατασκευή σιδηρών σχαρών Κίρκης» (Εισηγ. Αδαµάκης Φ.) 

15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 
«Κατασκευή στεγάστρων γραµµατοθυρίδων Κίρκης – Περάµατος – Αύρας – 
Αισύµης – Παλιννοστούντων» (Εισηγ. Αδαµάκης Φ.) 

16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 
«Διαµόρφωση µπαζότοπου Ν. Χιλής» (Εισηγ. Αδαµάκης Φ.) 

17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 
«Καθαρισµός µπαζότοπου Μάκρης» (Εισηγ. Αδαµάκης Φ.) 

18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 
«Διαµόρφωση βοηθητικού χώρου στάθµευσης οχηµάτων Δήµου 
Αλεξ/πολης» (Εισηγ. Αδαµάκης Φ.) 

19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 
«Καθαρισµός υδροµαστεύσεων Δ.Δ. Συκοράχης» (Εισηγ. Αδαµάκης Φ.) 

20. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 
«Κατασκευή τεχνικών οµβρίων Δ.Δ. Συκοράχης» (Εισηγ. Αδαµάκης Φ.) 

21.  Τροποποίηση της υπ’ αρίθµ 202/2012 απόφασης του Δ.Σ  που αφορά την 
«Συγκρότηση διαχειριστικής επιτροπής των σπιτιών Πολιτισµού στον οικισµό 
ΠΑΛΑΓΙΑΣ» ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ) 

22.  Αλλαγή ονόµατος σε πρόστιµο διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής ( Εισηγ: 
κ. Γερακόπουλος Χρ) 

23.  Σύµφωνη γνώµη για άδεια απότµισης πεζοδροµίου (οδού Χαλκηδώνος και 
Λ.Δηµοκρατίας 46) ( Εισηγ: κ. Νέστορας Ν) 

24.  Έγκριση της απότµισης του πεζοδροµίου επί της οδού Βενιζέλου 78 ( Εισηγ: 
κ. Νέστορας Ν) 

25.  Έγκριση δαπανών µετακίνησης εκπροσώπησης και συµµετοχής του Δήµου 
Αλεξανδρούπολης, στην συνάντηση εργασίας στις 03-04/05/2012 στο 
εξωτερικό (Veliko Tarnovo – Βουλγαρία), της εγκεκριµένης πρότασης 
«CULTTOUR» µε τίτλο ‘Πολιτιστική κληρονοµιά (κήπων και πάρκων) ως 
σηµεία προώθησης του βιώσιµου τουρισµού’ (“Cultural <garden> heritage 
as focal points for sustainable tourism”) στο πλαίσιο του Προγράµµατος 
Νοτιοανατολική Ευρώπη 2007-2013» (Εισηγητής : Βαµβακερός Αντώνιος – 
Αντιδήµαρχος Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης ( Εισηγ: κ. Βαµβακερός Αν) 

26.  Έγκριση δαπανών µετακίνησης εκπροσώπησης και συµµετοχής του Δήµου 
Αλεξ/πολης, στην συνάντηση εργασίας στις 23/08/2012 στο εξωτερικό 
(Βουλγαρία, Dimitrovgrad), της εγκεκριµένης πρότασης “CYNOLOGY 
CENTER” στο πλαίσιο του Προγράµµατος στο πλαίσιο του Προγράµµατος 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013».        
( Εισηγ: κ. Βαµβακερός Αν) 

27.  Έγκριση εκπόνησης ερευνητικού προγράµµατος µε τίτλο «Ανακαίνιση 
αποθηκών του ΟΣΕ και των αίθριων χώρων  ( Εισηγ: κ.Δήµαρχος) 

28.   Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης στον Δήµο 
Αλεξανδρούπολης και υπογραφή Προγραµµατικής Σύµβασης για την 
υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων µε το Ίδρυµα Νεολαίας και Δια 
Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)    ( Εισηγ: κ. Βαµβακερός Αν) 

29. Ορισµός υπολόγου για ένταλµα προπληρωµής    ( Εισηγ: κ. Βαµβακερός Αν) 

30. Παραλαβή Α΄ Φάσης  «Υποστήριξη προσυµβατικής διαδικασίας υλοποίησης 
του έργου «Δηµιουργία Διεθνούς Τριπολικού Εµπορευµατικού και 



Διαµετακοµιστικού Κέντρου Συνδυασµένων Μεταφορών στο Δήµο 
Αλεξανδρούπολης». ( Εισηγ: κ. Βαµβακερός Αν) 

31. Διεύρυνση περιοχής ΟΣΑΑ για υποβολή πρότασης  στο πρόγραµµα 
“JESSICA” ( Εισηγ: κ. Βαµβακερός Αν ) 

32. Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήµου Αλεξανδρούπολης στο πρόγραµµα 
“JESSICA” ( Εισηγ: κ. Βαµβακερός Αν ) 

33. Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήµου Αλεξανδρούπολης στην πρόσκληση 
70 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής» της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης. ( Εισηγ: κ. Βαµβακερός Αν ) 

34. Έγκριση παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης των δράσεων της 
εγκεκριµένης πρότασης “CYNOLOGY CENTER” του Προγράµµατος 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013».       
( Εισηγ: κ. Βαµβακερός Αν ) 

35.  Έγκριση προϋπολογισµού 17ης Πανέβριας Αγροτικής Έκθεσης Φερών           
(Εισηγ: κ. Γκότσης Ν) 

36. Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκµίσθωση των αρ.99 και 1361 
αγρ/χίων στο Αρδάνιο της Δηµοτικής Ενότητας Φερών (Εισηγ: κ.Γκότσης Ν) 

37.  Αιτήµατα για παράταση µίσθωσης του αγροτεµαχίου του σχολείου της 
Γεµιστής από τον Γουλεµτζάκη Κων/νο για έναν χρόνο. ( Εισηγ: Γκότσης Ν) 

38.   Έγκριση της υπ’ αρίθµ 13/2012 απόφαση της Τοπ.Κοινότητας Δορίσκου 
που αφορά  την Εξέταση της υπ’ αριθµ  Φ.2β’/565/20-07-2012, αίτησης της 
Ιεράς Μητρόπολής Αλεξαδνρούπολης , για παραχώρηση της χρήσης του υπ’ 
αριθµ.514θ κοινόχρηστου τεµαχίου µε δηµοπρασία στον οικισµό του 
Μοναστηρακίου , για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθµού παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 10ΜW, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 
παρ.1 του Ν.4061/2012( Φ.Ε.Κ 66/Τ.Α/22-03-2012) ( Εισηγ: κ. Γκότσης Ν) 

39. Επιχορήγηση ενδεούς πολίτη Δηµοτικής Ενότητας Φερών ( Εισηγ: κ. 
Γκότσης Ν) 

40.  Ανάκληση της υπ’ αρίθµ 45/2012 απόφασης Δ.Σ του Πολυκοινωνικού που 
αφορά τον καθορισµό οικονοµικής εισφοράς γονέων (τροφεία) στους 
παιδικούς σταθµούς ( Εισήγ: κ. Ζητάκης Παν) 

41. Έγκριση Τροποποίησης της υπ αριθµ 56/2011 απόφασης του Δ.Σ του 
ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ  που αφορά τον καθορισµό ποσού για την εγγραφή – 
ετήσια εισφορά στα µέλη του Τµήµατος Κοινωνικής Υπηρεσίας ( ΚΑΠΗ 
Αλεξανδρούπολης) του ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ Δήµου Αλεξανδρούπολης                  
( Εισηγ: κ. Ζητάκης Παν) 

42.  Έγκριση 4ης και 5ης Αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικ. Έτους 2012 του 
Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α ( Εισηγ: Ζιώγας Χρ) 

43. Λήψη απόφασης για έγκριση και αποδοχή εξώδικού συµβιβασµού   ( Εισηγ: 
κ. Παπατζελίδης Δηµ) 

44. Μεταβίβαση τµηµάτων ακινήτων του Δήµου Αλεξανδρούπολης, έκτασης 
95,62 τ.µ και 27,91 τ.µ στην Παπαναστασίου Πασχαλιά ( Εισήγ: 
Παπατζελίδης Δηµ ) 

45. Εισήγηση για κατάργηση του φορέα Διαχείρισης  του Εθνικού Υγροβιότοπου 
Πάρκου Δέλτα Έβρου  και Μεταφορά Προσωπικού και Αρµοδιοτήτων στον 
Καλλικρατικό Δήµο Αλεξανδρούπολης ( Εισηγ: κ. Τερζής Επ) 

46. Ανάληψη εξόδων ταφής άπορου δηµότη ( Εισηγ: κ. Ξανθόπουλος) 
47. Έκθεση Αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού για το Β’ τρίµηνο έτους 

2012. ( Εισηγ: κ. Ξανθόπουλος Χρ) 

48. Έγκριση Απαλλαγής Υπολόγου ( Εισηγ: κ. Ξανθόπουλος Χρ) 



49. Απόδοση λογαριασµών χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής προνοιακών 
επιδοµάτων διµήνου ΜΑΡΤΙΟΥ- ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2012 & απαλλαγής υπολόγων 
των προνοιακών επιδοµάτων ( Εισηγ: κ. Ξανθόπουλος Χρ) 

50. Έγκριση του αριθµ. 11/2012 Πρακτικού της Επιτροπής Συµβιβαστικής 
Επίλυσης φορολογικών διαφορών, "κ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ". ( Εισηγ: 
Ξανθόπουλος Χρ) 

51. Εξέταση αιτήσεων για χορήγηση παράτασης ανοικοδόµησης σύµφωνα µε το 
άρθρο 284 παρ.3 του Ν.3852/2010 ( Εισηγ: Ξανθόπουλος Χρ) 

52. Έγκριση διενέργειας προµήθειας καυσίµων κίνησης- θέρµανσης (2012-
2013)  & λιπαντικών (2013) του Δήµου Αλεξανδρούπολης, προϋπολογισµού 
2.409.181,99 ευρώ µε ανοιχτό διαγωνισµό. ( Εισηγ: κ. Ξανθόπουλος Χρ) 

53.  Έγκριση διενέργειας Προµηθειών ( Εισηγ: κ.Ξανθόπουλος Χρ) 
54. Διαγραφή ποσού βεβαιωµένου Χρηµατικού καταλόγου έτους 2012 της ΑΤΕ 

Bank , λόγω µεταβίβασης των περιουσιακών της στοιχείων στην Τράπεζα 
Πειραιώς Α.Ε ( Εισηγ: κ. Ξανθόπουλος Χρ) 

55. Διαγραφή οφειλών από Βεβαιωτικούς χρηµατικού καταλόγους , λόγω 
παραβάσεων Κ.Ο.Κ (  Εισηγ: κ. Ξανθόπουλος Χρ) 

56. Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (Εισήγ: 
κ.Ξανθόπουλος Χρ) 

57. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς χρηµατικούς καταλόγους ( Εισήγ: 
κ.Ξανθόπουλος Χρ) 

58. Διαγραφή οφειλών τέλους ακαθαρίστων εσόδων από χρηµατικό κατάλογο              
( Εισηγ: κ.Ξανθόπουλος Χρ) 

59.  Διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού λόγου λανθασµένης εγγραφής ( Εισηγ: 
κ.Ξανθόπουλος Χρ) 

60.  Έγκριση χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµποριύ – 
ΚΑΝΤΙΝΑΣ- στον ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ . ( Εισήγ: κ. 
Ξανθοπούλος Χρ) 

61.  Έγκριση χορήγησης επιπλέον τριών (3) θέσεων για άσκηση υπαίθριας 
στάσιµης δραστηριότητας από παραγωγούς .( Εισήγ: κ. Ξανθόπουλος Χρ) 

62.  Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηµατικού ποσού                  
(Εισήγ: Παπαδόπουλος Κων/νος) 

63.  Έγκριση Οδοιπορικών Δηµάρχου ( Εισήγ: κ. Ξανθόπουλος Χρ) 
64. Έγκριση µετακίνησης  Γ.Γ του Δήµου, κ. Σταυράκογλου Σταύρου για 

συµµετοχή του στο έκτακτο συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε ( Εισήγ: κ. Δήµαρχος) 

65.  Ετήσια Έκθεση πεπραγµένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ( Εισηγ: κ. 
Πρόεδρος Δ.Σ) 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 

 

 

 

Θεόδωρος Αγγλιάς 

 




































































































































































































































































































	Πρόσκληση 14ου Δ.Σ. 29-08-2012
	20120829.DS.Thema03.Page01
	20120829.DS.Thema03.Page02
	20120829.DS.Thema03.Page03
	20120829.DS.Thema03.Page04
	20120829.DS.Thema03.Page05
	20120829.DS.Thema03.Page06
	20120829.DS.Thema03.Page07
	20120829.DS.Thema03.Page08
	20120829.DS.Thema04.Page01
	20120829.DS.Thema04.Page02
	20120829.DS.Thema04.Page03
	20120829.DS.Thema05.Page01
	20120829.DS.Thema06.Page01
	20120829.DS.Thema07.Page01
	20120829.DS.Thema08.Page01
	20120829.DS.Thema09.Page01
	20120829.DS.Thema09.Page02
	20120829.DS.Thema10.Page01
	20120829.DS.Thema10.Page02
	20120829.DS.Thema11.Page01
	20120829.DS.Thema11.Page02
	20120829.DS.Thema12.Page01
	20120829.DS.Thema12.Page02
	20120829.DS.Thema13.Page01
	20120829.DS.Thema13.Page02
	20120829.DS.Thema13.Page03
	20120829.DS.Thema13.Page04
	20120829.DS.Thema13.Page05
	20120829.DS.Thema14.Page01
	20120829.DS.Thema14.Page02
	20120829.DS.Thema14.Page03
	20120829.DS.Thema14.Page04
	20120829.DS.Thema15.Page01
	20120829.DS.Thema15.Page02
	20120829.DS.Thema15.Page03
	20120829.DS.Thema15.Page04
	20120829.DS.Thema15.Page05
	20120829.DS.Thema16.Page01
	20120829.DS.Thema16.Page02
	20120829.DS.Thema16.Page03
	20120829.DS.Thema16.Page04
	20120829.DS.Thema17.Page01
	20120829.DS.Thema17.Page02
	20120829.DS.Thema17.Page03
	20120829.DS.Thema17.Page04
	20120829.DS.Thema18.Page01
	20120829.DS.Thema18.Page02
	20120829.DS.Thema18.Page03
	20120829.DS.Thema18.Page04
	20120829.DS.Thema18.Page05
	20120829.DS.Thema19.Page01
	20120829.DS.Thema19.Page02
	20120829.DS.Thema19.Page03
	20120829.DS.Thema19.Page04
	20120829.DS.Thema19.Page05
	20120829.DS.Thema20.Page01
	20120829.DS.Thema20.Page02
	20120829.DS.Thema20.Page03
	20120829.DS.Thema20.Page04
	20120829.DS.Thema20.Page05
	20120829.DS.Thema20.Page06
	20120829.DS.Thema21.Page01
	20120829.DS.Thema22.Page01
	20120829.DS.Thema22.Page02
	20120829.DS.Thema23.Page01
	20120829.DS.Thema23.Page02
	20120829.DS.Thema24.Page01
	20120829.DS.Thema24.Page02
	20120829.DS.Thema25.Page01
	20120829.DS.Thema25.Page02
	20120829.DS.Thema26.Page01
	20120829.DS.Thema27.Page01
	20120829.DS.Thema27.Page02
	20120829.DS.Thema28.Page01
	20120829.DS.Thema28.Page02
	20120829.DS.Thema28.Page03
	20120829.DS.Thema28.Page04
	20120829.DS.Thema28.Page05
	20120829.DS.Thema29.Page01
	20120829.DS.Thema30.Page01
	20120829.DS.Thema31.Page01
	20120829.DS.Thema32.Page01
	20120829.DS.Thema32.Page02
	20120829.DS.Thema33.Page01
	20120829.DS.Thema34.Page01
	20120829.DS.Thema35.Page01
	20120829.DS.Thema35.Page02
	20120829.DS.Thema36.Page01
	20120829.DS.Thema37.Page01
	20120829.DS.Thema37.Page02
	20120829.DS.Thema38.Page01
	20120829.DS.Thema38.Page02
	20120829.DS.Thema38.Page03
	20120829.DS.Thema40.Page01
	20120829.DS.Thema40.Page02
	20120829.DS.Thema42.Page01
	20120829.DS.Thema42.Page02
	20120829.DS.Thema42.Page03
	20120829.DS.Thema42.Page04
	20120829.DS.Thema42.Page05
	20120829.DS.Thema42.Page06
	20120829.DS.Thema42.Page07
	20120829.DS.Thema43.Page01
	20120829.DS.Thema43.Page02
	20120829.DS.Thema44.Page01
	20120829.DS.Thema44.Page02
	20120829.DS.Thema44.Page03
	20120829.DS.Thema45.Page01
	20120829.DS.Thema45.Page02
	20120829.DS.Thema45.Page03
	20120829.DS.Thema45.Page04
	20120829.DS.Thema45.Page05
	20120829.DS.Thema47.Page01
	20120829.DS.Thema47.Page02
	20120829.DS.Thema47.Page03
	20120829.DS.Thema47.Page04
	20120829.DS.Thema47.Page05
	20120829.DS.Thema47.Page06
	20120829.DS.Thema49.Page01
	20120829.DS.Thema49.Page02
	20120829.DS.Thema50.Page01
	20120829.DS.Thema50.Page02
	20120829.DS.Thema51.Page01
	20120829.DS.Thema51.Page02
	20120829.DS.Thema52.Page01
	20120829.DS.Thema53.Page01
	20120829.DS.Thema53.Page02
	20120829.DS.Thema53.Page03
	20120829.DS.Thema53.Page04
	20120829.DS.Thema53.Page05
	20120829.DS.Thema53.Page06
	20120829.DS.Thema54.Page01
	20120829.DS.Thema55.Page01
	20120829.DS.Thema55.Page02
	20120829.DS.Thema55.Page03
	20120829.DS.Thema56.Page01
	20120829.DS.Thema57.Page01
	20120829.DS.Thema58.Page01
	20120829.DS.Thema58.Page02
	20120829.DS.Thema59.Page01
	20120829.DS.Thema60.Page01
	20120829.DS.Thema61.Page01
	20120829.DS.Thema62.Page01
	20120829.DS.Thema65.Page01
	20120829.DS.Thema65.Page02

