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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΛΕΣΒΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 8/29.3.2013 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου με 

μνεία των αποφάσεων που πάρθηκαν. 

Δήμαρχος Λέσβου Βουνάτσος Δημήτριος 

 
 

Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ 
 

 

   

  Κατατίθενται ερωτήσεις από τους Δημοτικούς 

Συμβούλους κ.κ. Α.Χατζηκομνηνό, Π.Πατερέλλη, 

Ε.Παλαιολόγο, Γ.Πάλλη, Σ.Πολίτη ,Α.Πατέστο. 

Απαντάνε σχετικά οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΛ, 

ο Πρόεδρος της ΑΔΕΛ 

1 Προ Έγκριση μετακινήσεων 1.-Εγκρίνει με πλειοψηφία την μετακίνηση της Αντιδημάρχου κ. 

Αναστασίας Αντωνέλλη στην Αθήνα στο Δίκτυο Υγείας ,μετά την 

παραίτηση του κ. Χ.Κορδώνη. 

2.-Εγκρίνει με πλειοψηφία την μετακίνηση του Δημάρχου και του 

Αντιδημάρχου κ. Ι.Βατού σττην Αθήνα για υποθέσεις του Δήμου.  

2 Προ Έγκριση υλοποίησης του έργου  «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ 

«ΚΥΠΡΟΣ-ΚΡΗΤΗ-ΛΕΣΒΟΣ» με ακρωνύμιο: «ΟΙΚΟ –

ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ» ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: «ΝΗΣΟΣ 

ΛΕΣΒΟΣ- Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΕΠΑΡΧΙΑ  ΛΑΡΝΑΚΑΣ-

ΕΠΑΡΧΙΑ  ΠΑΦΟΥ»  -Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού 

για την επιβολή αναδόχου του έργου «ΔΙΚΤΥΟ 

ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ-ΛΕΣΒΟΣ». 

Εγκρίνει την υλοποίηση του έργου  «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ «ΚΥΠΡΟΣ-

ΚΡΗΤΗ-ΛΕΣΒΟΣ» με ακρωνύμιο: «ΟΙΚΟ –ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ» ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: «ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ- Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΕΠΑΡΧΙΑ  

ΛΑΡΝΑΚΑΣ-ΕΠΑΡΧΙΑ  ΠΑΦΟΥ»  -Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για 

την επιβολή αναδόχου του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ-ΛΕΣΒΟΣ». 

3 Προ Έγκριση μελέτης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 

ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥ» και καθορισμός τρόπου 

εκτέλεσης του έργου. 

1.-Εγκρίνει την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου 

οικονομικού έτους 2013 και εντάσσει σ’ αυτό το έργο 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥ» 

2.-Εγκρίνει την με αριθμ. 32/2013 μελέτη του έργου 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥ» 
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συνολικής πίστωσης 35.100,00 €  όπως αυτή συντάχθηκε και 

θεωρήθηκε αρμόδια και  την με πρόχειρο διαγωνισμό εκτέλεσή του. 

4 Προ Έγκριση μελέτης «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΓΟΡΑΣ 

ΜΗΘΥΜΝΑΣ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης 

του έργου. 

 

1.-Εγκρίνει την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου 

οικονομικού έτους 2013 και εντάσσει σ’ αυτό το έργο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ» 

2.- Εγκρίνει την με αριθμ. 31/2013 μελέτη του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ» 

συνολικής πίστωσης 41.500,00 €  όπως αυτή συντάχθηκε και 

θεωρήθηκε αρμόδια και  την με πρόχειρο διαγωνισμό εκτέλεσή του. 

5 1
ο
 Εγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών Εγκρίνει –με πλειοψηφία-τη διενέργεια των παρακάτω προμηθειών και 

υπηρεσιών για τις οποίες έχουν εγγραφεί οι σχετικές πιστώσεις στους 

αντίστοιχους Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου.  

Τα παρακάτω ποσά με ΦΠΑ που αναγράφονται στην τέταρτη στήλη, 

αφορούν τις εγκεκριμένες πιστώσεις στους αντίστοιχους Κ.Α. του 

προϋπολογισμού του Δήμου.   

Ο δε τρόπος εκτέλεσης των παρακάτω προμηθειών και υπηρεσιών 

καθώς και οι όροι των προγραμματιζόμενων διαγωνισμών θα 

καθοριστούν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

6 2
ο
 Αναπροσαρμογή τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων 

του Δήμου Λέσβου στα πλαίσια της οργάνωσης και 

λειτουργίας του τμήματος ταμειακής υπηρεσίας και 

προσόδων 

Απορρίπτει με πλειοψηφία στο σύνολό της την εισήγηση. 

7 10
ο
 Κατανομή επιχορήγησης σχολικών επιτροπών[σχετ. 

έγγραφο 19812/20-3-2013] 

Εγκρίνει την κατανομή ποσού επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές 

Α’/βάθμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λέσβου ,και 

συγκεκριμένα: 

1. ποσού 337.009,22  € (Α΄κατανομή 2013: 168.504,61 € & 

Β΄κατανομή 2013: 168.504,61 €) σε βάρος του Κ.Α. 00.6711.0001  

«Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές Α΄/θμιας & Β’/θμιας 

(λειτουργικά)»  σύμφωνα με τις αριθμ. 249 & 9185/2013 εντολές 

του Τ.Π. & Δ και την αριθμ. 43/13.3.13 περί αποδοχής ποσών, 

ως εξής: για την Α’/βάθμια Σχολική Επιτροπή το ποσό των 

202.205,54 € (‘ήτοι το 60% της επιχορήγησης) και για την 

Β΄/θμια Σχολική Επιτροπή το ποσό των 134.803,68 € (ήτοι το 

40% της επιχορήγησης). 
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2. Ποσού 93.339,78 € (1
η
 εντολή ΣΑΤΑ για επισκευές συντήρηση 

σχολικών κτιρίων), σύμφωνα με την αριθμ. 46058/12 εντολή 

Τ.Π.& Δ. σε βάρος του Κ.Α.00.6711.0002 «Απόδοση σε Σχολικές 

Επιτροπές Α΄/βάθμιας & Β’/θμιας  (επισκευές σχολικών 

κτιρίων)», ως εξής: για την Α’/βάθμια Σχολική Επιτροπή το 

ποσό των 56.0003,87 € (ήτοι το 60% της επιχορήγησης) και για 

την Β΄/θμια Σχολική Επιτροπή το ποσό των 37.335,91 € (ήτοι το 

40% της επιχορήγησης). 

3. Ποσού 5.623,55 67.401,84 € στην Α’/βάθμια Σχολική Επιτροπή 

σε βάρος του Κ.Α.00.6711.0003 για την πληρωμή σχολικών 

τροχονόμων για το χρονικό διάστημα από Απρίλιο έως Ιούνιο 

2012 ,σύμφωνα με την αριθμ. 46449/12 εντολή και την αρ. 

43/13.3.2013 Α.Δ.Σ. περί αποδοχής ποσού. (ήτοι το 40% της 

επιχορήγησης) 

Σχετ.οι  αριθμ. 337,338/19.3.13 & 339/20.3.13 Α.Α.Υ. και η αριθμ. 

Πρωτ. 130/20.3.2013 εισήγηση του Προέδρου των Σχολικών Επιτροπών 

κ. Ζαφειρίου Παναγιώτη. 

1. Ποσού 84.003,80 € 3ηυ εντολή ΣΑΤΑ για επισκευές συντήρηση 

σχολικών κτιρίων), σύμφωνα με την αριθμ., 48219/12 εντολή 

Τ.Π. & Δ. και αρ. 43/13.3.2013 ΑΔΣ περί αποδοχής ,σε βάρος 

του Κ.Α.00.6711.0002 «Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 

Α΄/θμιας & Β’/θμιας (επισκευές σχολικών κτιρίων»  ως εξής: 

για την Α’/βάθμια Σχολική Επιτροπή το ποσό των 50.402,28 € 

και για την Β΄/θμια Σχολική Επιτροπή το ποσό των 33.601,52 €  

Εγκρίνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και 

συγκεκριμένα εγκρίνει την αύξηση του κωδικού εξόδων με 

Κ.Α.00.6711.0001 «Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές Α’/βάθμιας 

& Β’/βάθμιας (επισκευές σχολικών κτιρίων)» κατά το ποσό των 

77.000,00 € και αντίστοιχη αύξηση του Κ.Α. εσόδων με Κ.Α.Ε. 

1312 «Επιχορήγηση για επισκευή και συντήρηση σχολικών 

κτιρίων» με το ποσό των 77.000,00 €.  

 

8 11
ο
 Αποδοχή επιχορηγήσεων[σχετ. έγγραφο 19842/20-3-

2013] 

1.-Αποδέχεται από το ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ του ½ του συνολικού της 

πέμπτης δόσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών καθώς και των 
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Επενδυτικών δραστηριοτήτων των Δήμων στο πλαίσιο εξόφλησης των 

πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς, 

σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009 για λειτουργικές δαπάνες 

συνολικού ποσού 193.722,78 ευρώ [εκ των οποίων 103.518,61 € για 

λειτουργικές δαπάνες και 90.204,17 € για επενδύσεις-έργα]-(Δόση 

Μαρτίου 2013). Σχετ. η αριθμ.πρωτ. 18122/13.3.2013 Αναγγελία 

πίστωσης του Τ.Π. & Αποδοχή από το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων,από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγράμματος και 

έργων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το έργο «Εργασίες 

βελτίωσης υποδομών στο Παιδικό Σταθμό ΠΙΚΠΑ της Δημοτικής 

Κοινότητας Μυτιλήνης» ποσού 33.000,00 €. Σχετ. η αριθμ. Πρωτ. 

9826/7.3.2013 Απόφαση Περ. Βορείου Αιγαίου. 

2.-Αποδέχεται από το ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ για κάλυψη δαπανών για 

σίτιση μαθητών Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων 

ποσού 13.799,81 ευρώ. Σχετ. η αριθμ. Πρωτ. 17571/11.3.2013. 

3.-Αποδέχεται  από το ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ για την εκτέλεση εργασιών 

από τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου 

Αιγαίου για την αντιμετώπιση του φαινομένου λειψυδρίας» ποσού 

9.782,65 ευρώ. Σχετ. η αριθμ. Πρωτ. 4469 (46103/12) αναγγελία 

πίστωσης. 

9 3
ο
 

Έγκριση αναθεωρημένου Β1 σταδίου της μελέτης 

ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ενότητας Καλλονής 

Εγκρίνει με πλειοψηφία το αναθεωρημένο Β1 σταδίου της μελέτης 

ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ενότητας Καλλονής 

10 6
ο
 

Γνωμοδότηση επί της τροποποίησης-

επικαιροποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού 

Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) 

Γνωμοδοτεί-με πλειοψηφία- θετικά επί της τροποποίησης-

επικαιροποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης 

Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) 

11 13
ο
 

Έγκριση μελετών προμηθειών ανταλλακτικών 

οχημάτων και ανάθεσης εργασιών συντήρησης 

οχημάτων του Δήμου, καθώς και τροποποίηση 

πρ/σμού. 

Ανακαλεί –με πλειοψηφία-την απόφαση της προηγούμενης συνεδρίασης 

σχετική με το θέμα της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών 

και εργασίας συντήρησης οχημάτων στις Δημοτικές Ενότητες 

Μήθυμνας και Γέρας ,λόγω μη ύπαρξης επαρκών σχετικών πιστώσεων 

στον προϋπολογισμό. 

Εγκρίνει –με πλειοψηφία-τις μελέτες προμηθειών ανταλλακτικών 

οχημάτων και ανάθεσης εργασιών συντήρησης οχημάτων του Δήμου, 

καθώς και τροποποίηση πρ/σμού. 
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12 14
ο
 Πρόσληψη προσωπικού στην υπηρεσία 

καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας δίμηνης 

απασχόλησης 

Εγκρίνει-με πλειοψηφία- την πρόσληψη προσωπικού στην υπηρεσία 

καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας δίμηνης απασχόλησης 

13 15
ο
 Έγκριση σύμβασης συνεργασίας με την Ελληνική 

Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε και 

αποδοχή ενός[1] οχήματος συλλογής-μεταφοράς 

ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς και διακοσίων 

πενήντα[250] μπλε κάδων απορριμμάτων. 

Εγκρίνει την σύμβαση συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρεία 

Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε και αποδοχή ενός[1] οχήματος 

συλλογής-μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς και διακοσίων 

πενήντα[250] μπλε κάδων απορριμμάτων. 

14 19
ο
 Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης δημότισσας Εγκρίνει με πλειοψηφία την οικονομική ενίσχυση δημότισας με το ποσό 

των 1.500,00 €. 

15 12
ο
 Έγκριση απολογισμού ΝΠΔΔ Παιδείας, Πολιτισμού 

&Αθλητισμού Δήμου Λέσβου, οικ. έτους 2012 

Εγκρίνει με πλειοψηφία τον απολογισμό του ΝΠΔΔ Παιδείας, 

Πολιτισμού &Αθλητισμού Δήμου Λέσβου, οικ. έτους 2012 

16 8
ο
 Tροποποίηση πρ/σμού οικ. έτους 2013[σχετ. έγγραφα 

19520/19-3-2013 και Δ.Υ /21-3-2013] 

Εγκρίνει την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικον.έτους 2013 

σύμφωνα με την εισήγηση. 

17 9
ο
 

Εγγραφή ως συνδρομητού του Δήμου σε εφημερίδες 

κ.λ.π, και νομιμοποίηση εξόδων μετακίνησης 

αιρετών και υπαλλήλων του Δήμου[σχετ. έγγραφο 

17460/8-3-2013] 

Εγκρίνει την εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητού σε εφημερίδες κ.λ.π, 

και νομιμοποίηση εξόδων μετακίνησης αιρετών και υπαλλήλων του 

Δήμου[σχετ. έγγραφο 17460/8-3-2013] 

18 21
ο
 Έγκριση μετακίνησης εντεταλμένου συμβούλου κ. 

Αθανασιάδη στην Αθήνα[συνέδριο ΚΕΔΕ για θέματα 

λιμένων και λιμενικής πολιτικής] 

Εγκρίνει την μετακίνηση του  εντεταλμένου συμβούλου κ. Αθανασιάδη 

στην Αθήνα[συνέδριο ΚΕΔΕ για θέματα λιμένων και λιμενικής 

πολιτικής] 

19 4
ο
 Έγκριση της αριθ. 33/2013 γνωμοδότησης της 

Επιτροπής Ποι’οτητας Ζωής του Δήμου Λέσβου, 

σχετικά με την μελέτη  του ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ενότητας 

Ευεργέτουλα 

Εγκρίνει την  αριθ. 33/2013 γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποι’οτητας 

Ζωής του Δήμου Λέσβου, σχετικά με την μελέτη  του ΣΧΟΟΑΠ 

Δ.Ενότητας Ευεργέτουλα 

20 5
ο
 Έγκριση της αριθ. 34/2013 γνωμοδότησης της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου, 

σχετικά με την μελέτη  του ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ενότητας 

Μήθυμνας 

Εγκρίνει την  αριθ. 34/2013 γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του Δήμου Λέσβου, σχετικά με την μελέτη  του ΣΧΟΟΑΠ 

Δ.Ενότητας Μήθυμνας 

21 7
ο
 Έναρξη διαδικασιών εκποίησης ακινήτου[οικοπέδου 

στις Ν. Κυδωνίες, εμβαδού 721,50] σε άστεγους 

δημότες[ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ] 

Αναβάλλεται η συζήτηση του θέματος 

22 16
ο
 Ανασυγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Αναβάλλεται η συζήτηση του θέματος 



 6 

και Προβολής, Δήμου Λέσβου και ψήφιση 

κανονισμού λειτουργίας της 

23 17
ο
 Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού και κατάργηση 

δικών, σχετικά με την αναδρομική καταβολή της 

ειδικής μηνιαίας παροχής των 176 ευρώ 

Αναβάλλεται η συζήτηση του θέματος 

24 18
ο
     Έγκριση διαδικασιών εκμίσθωσης δημοτικού 

ακινήτου στην παραλία Θερμής[λυόμενα δημοτικά 

ακίνητα] 

Αναβάλλεται η συζήτηση του θέματος 

25 20
ο
 Παρουσίαση της πορείας της ΑΔΕΛ Α.Ε, μετά από 

σχετικό αίτημα είκοσι ενός[21] δημ. συμβούλων 

Αναβάλλεται η συζήτηση του θέματος  

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Μυτιλήνη 3 Απριλίου 2013 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ 
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1.-Κωνσταντιδέλλης Εμμ.-Αντιπρόεδρος 

2.-Χοχλάκα Βασιλική-Γραμματέας 

3.-Αλεξίου Ευστράτιος 

4.-Αντωνέλλη Αναστασία 

5.-Αργυρίου Χρύσανθος 

6.-Αστυρακάκης Κωνσταντίνος 

7.-Βατός Ιωάννης 

8.-Βελούτσος Δημήτριος 

9.-Βογιατζής Ελευθέριος 

10.-Βουνάτσος Γεώργιος 

11.-Γιαβάσης Ευάγγελος 

12.-Γυμνάγος Προκόπιος 

13.-Δόλκα Σοφία 

14.-Ζαφειρίου Δημήτριος 

15.-Καραγεωργίου Ευστράτιος 

16.-Κάσσιος Δημήτριος 

17.-Κατράνης Νικόλαος 

18.-Κορδώνης Χρήστος 

19.-Κοτζαδημητρίου Κωνσταντίνα 

20.-Κουμαράς Αντώνιος 

21.-Κουνιαρέλλης Ηλίας 

22.-Κυρατζής Ευστράτιος 

23.-Κυριαζής Γεώργιος 

 

 

 

 

 

 

24.-Κύτελης Ευστράτιος 

25.-Λεμονός Γεώργιος 

26.-Μαρινάτος Σωτήριος 

27.-Παλαιολόγος Ευάγγελος 

28.-Πάλλης Γεώργιος 

29.-Παρασκευαϊδης Παναγιώτης 

30.-Πατερέλλης Παντελεήμων 

31.-Πατέστος Απόστολος 

32.-Πνακά Ταξιαρχούλα 

33.-Πολίτης Σταύρος 

34.-Σάββα Περσεφόνη 

35.-Σπανιά Ζαχαρούλα 

36.-Σουπιάδου-Βαμβουρέλη Αθηνά 

37.-Σταμάτης Παναγιώτης 

38.-Ταξείδης Αριστείδης 

39.-Τσακίρης Ιωάννης 

40.-Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος 

41.-Χατζηκομνηνός Αριστείδης 

42.-Ψαρόπουλος Κωνσταντίνος 
 

 

 

 

 

 

 

Στο 1
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης  ήλθαν οι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 

Π.Παρρρασκευαϊδης και Ε.Αλεξίου 

Στο 2
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης ήλθαν οι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Α.Βαμβουρέλλη-

Σουπιάδου και Ε.Κύτελης και έφυγαν οι κ.κ. 

Χ.Αργυρίου,και Ε.Παλαιολόγος 

Επίσης ήταν απόντες οι κ.κ. Η.Κουνιαρέλλης 

και Ε.Γιαβάσης 

Στο 3
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης ήλθε ο κ. 

Π.Παρασκευαϊδης και έφυγαν οι κ.κ. 

Ε.Βογιατζής, Ε.Αλεξίου,Ι.Τσακίρης, Π.Σάββα, 

Κ.Κοτζαδημητρίου και Π.Σταμάτης. 

Στο 6
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης έφυγαν 

οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Α. 

Χατζηκομνηνός 

,Ε.Καραγεωργίου,Ε.Κύτελης,Ε.Κυρατζής,Π. 

Παρασκευαϊδης, Ε.Κωνσταντιδέλλης και 

Α.Βαμβουρέλλη-Σουπιάδου 

Στο 12
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης  έφυγαν 

οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κκ. Α.Πατέστος, 

Ε.Γιαβάσης και Δ.Κάσσιος 

Στο 4
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης  έφυγαν 

οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ν.Κατράνης, 

Σ.Δόλκα, Ζ.Σπανιά,Σ.Πολίτης και 

Κ.Ψαρόπουλος 
 


