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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 8/3.3.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου 

και με μνεία των αποφάσεων που ελήφθησαν. 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ 

1 Προ 1 115 Διάθεση πιστώσεων για καταβολή προνοιακών 

επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους για το δίμηνο 

Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2015. 

[Ομόφωνα] 

1.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 350.568,86 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6741.0001 «Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες βαριάς αναπηρίας». 

Σχετ. η αριθμ. 411,1/2015 Αποφ. Αναλ. Υποχ. 

2.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 49.204,74 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6741.0002 «Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων». 

Σχετ. η αριθμ. 412,1/2015 Αποφ. Αναλ. Υποχ. 

3.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 169.601,07 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6741.0004 «Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης». 

Σχετ. η αριθμ. 413,1/2014 Αποφ. Αναλ. Υποχ. 

4.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 25.392,65 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6741.0005 «Επίδομα κίνησης σε 

παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους». 

Σχετ. η αριθμ. 414,1/2015 Αποφ. Αναλ. Υποχ. 

5.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 23.002,27 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6741.0007 «Επίδομα ανασφάλιστων παραπληγικών, τετραπληγικών». 

Σχετ. η αριθμ. 415,1/2015 Αποφ. Αναλ. Υποχ. 

6.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 41.856,50 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6741.0008 «Καταβολή παραπληγικών, τετραπληγικών Δημοσίου». 

Σχετ. η αριθμ. 416/2015 Αποφ. Αναλ. Υποχ. 

7.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 225.263,08 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6741.0009 «Επίδομα τυφλότητας». 

Σχετ. η αριθμ. 417/2015 Αποφ. Αναλ. Υποχ. 

8.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 40.548,82 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6741.0010 «Επίδομα σε κωφάλαλα άτομα». 

Σχετ. η αριθμ. 418/2015 Αποφ. Αναλ. Υποχ. 

9.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 2.788,17 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6741.0011 «Επίδομα χανσενικών». 

Σχετ. η αριθμ. 419/2015 Αποφ. Αναλ. Υποχ. 

10.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 20.380,28 € σε βάρος του Κ.Α. 
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00.6741.0012 «Επίδομα απροστάτευτων παιδιών». 

Σχετ. η αριθμ. 420/2015 Αποφ. Αναλ. Υποχ. 

11.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 141,05 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6741.0013 «Επίδομα ομογενών-προσφύγων». 

Σχετ. η αριθμ. 421/2015 Αποφ. Αναλ. Υποχ. 

2 Προ 2 116 Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού 

Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015. 

[Ομόφωνα] 

1.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

15.6234.0003 για την «Μεταφορά έργων τέχνης για τη συντήρησή των 

(ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΟΦΙΛΟΥ)». 

Σχετ. η αριθμ. 399/2015 ΑΑΥ. 

2.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 6.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

15.6255.0001 για την «Ασφάλιση κατά τη μεταφορά έργων τέχνης του 

Μουσείου Θεοφίλου». 

Σχετ. η αριθμ. 400/2015 ΑΑΥ. 

3 Προ 3 117 Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού 

Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015. 

[Ομόφωνα] 

1.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

30.7333.0045 για «Εργασίες για την πρόληψη από πλημμυρικά φαινόμενα 

ενόψει χειμερινής περιόδου στη ΔΕ Πλωμαρίου». 

Σχετ. η αριθμ. 391/2015 ΑΑΥ. 

2.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

30.7333.0046 για «Εργασίες για την πρόληψη από πλημμυρικά φαινόμενα 

ενόψει χειμερινής περιόδου στη ΔΕ Πολιχνίτου». 

Σχετ. η αριθμ. 392/2015 ΑΑΥ. 

3.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

30.7333.0047 για «Εργασίες για την πρόληψη από πλημμυρικά φαινόμενα 

ενόψει χειμερινής περιόδου στη ΔΕ Γέρας». 

Σχετ. η αριθμ. 393/2015 ΑΑΥ. 

4.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

30.7333.0048 για «Εργασίες για την πρόληψη από πλημμυρικά φαινόμενα 

ενόψει χειμερινής περιόδου στη ΔΕ Μανταμάδου». 

Σχετ. η αριθμ. 394/2015 ΑΑΥ. 

5.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

30.7333.0049 για «Εργασίες για την πρόληψη από πλημμυρικά φαινόμενα 

ενόψει χειμερινής περιόδου στη ΔΕ Αγίας Παρασκευής». 

Σχετ. η αριθμ. 395/2015 ΑΑΥ. 

6.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

30.7333.0050 για «Εργασίες για την πρόληψη από πλημμυρικά φαινόμενα 

ενόψει χειμερινής περιόδου στη ΔΕ Καλλονής». 

Σχετ. η αριθμ. 396/2015 ΑΑΥ. 

7.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

30.7333.0051 για «Εργασίες για την πρόληψη από πλημμυρικά φαινόμενα 

ενόψει χειμερινής περιόδου στη ΔΕ Ερεσού-Αντίσσης». 
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Σχετ. η αριθμ. 397/2015 ΑΑΥ. 

8.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

30.7333.0052 για «Εργασίες για την πρόληψη από πλημμυρικά φαινόμενα 

ενόψει χειμερινής περιόδου στη ΔΕ Θερμής». 

Σχετ. η αριθμ. 398/2015 ΑΑΥ. 

9.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

30.7333.0053 για «Εργασίες για την πρόληψη από πλημμυρικά φαινόμενα 

ενόψει χειμερινής περιόδου στη ΔΕ Πέτρας». 

Σχετ. η αριθμ. 401/2015 ΑΑΥ. 

10.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

30.7333.0054 για «Εργασίες για την πρόληψη από πλημμυρικά φαινόμενα 

ενόψει χειμερινής περιόδου στη ΔΕ Ευεργέτουλα». 

Σχετ. η αριθμ. 402/2015 ΑΑΥ. 

11.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

30.7333.0056 για «Εργασίες για την πρόληψη από πλημμυρικά φαινόμενα 

ενόψει χειμερινής περιόδου στη ΔΕ Αγιάσου». 

Σχετ. η αριθμ. 404/2015 ΑΑΥ. 

12.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

30.7333.0055 για «Εργασίες για την πρόληψη από πλημμυρικά φαινόμενα 

ενόψει χειμερινής περιόδου στη ΔΕ Μηθύμνης». 

Σχετ. η αριθμ. 403/2015 ΑΑΥ. 

13.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 23.200,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

30.7422.0002 για «Εργασίες κατεδάφισης δημοτικού κτιρίου πρώην ΔΕΗ». 

Σχετ. η αριθμ. 406/2015 ΑΑΥ. 

4 Προ 4 118 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των 

όρων του διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης για την 

‘Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, 

ασφαλειών κλπ για τη συντήρηση του δημοτικού 

φωτισμού Δ.Ε. Μυτιλήνης’. 

[Ομόφωνα] 

1.- Ψηφίζει πίστωση ύψους 60.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6662.0001 

του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2015 για την «Προμήθεια 

λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, ασφαλειών κλπ για τη συντήρηση του 

δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Μυτιλήνης». 

Σχετ. οι αριθμ. 405/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

2.- Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην αριθμ. 

198/2014 συνημμένη μελέτη. 

3.- Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό με τίτλο 

«Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, ασφαλειών κλπ για τη 

συντήρηση του δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Μυτιλήνης». 

4.- Καθορίζει τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού όπως 

περιλαμβάνονται στην αριθμ. 198/2014 συνημμένη μελέτη. 

5 Προ 5 119 Έγκριση διάθεσης πίστωσης του Προϋπολογισμού 

Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015. 

[Ομόφωνα] Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 12.400,00 € σε βάρος του 

Κ.Α. 30.7341.0002 για την «Δημιουργία και λειτουργία Ξενώνα φιλοξενίας 

γυναικών, θυμάτων βίας στο Δήμο Λέσβου». 

Σχετ. η αριθμ. 407/2015 ΑΑΥ. 
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6 Προ 6 120 Έγκριση διάθεσης πιστώσεων για πληρωμή 

καθυστερούμενων οφειλών (ΠΟΕ) του προϋπολογισμού 

του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015. 

[Ομόφωνα Εγκρίνει τη διάθεση πιστώσεων σε βάρος των παρακάτω Κ.Α. 

εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015 για την 

πληρωμή καθυστερούμενων οφειλών (ΠΟΕ) : 

     Κ.Α.   ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κ.Α.       ΠΟΣΟ 

1) Κ.Α 80.8111  «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»  192.224,99 € 

2) Κ.Α 80.8112 «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» 13.788,45 € 

3) Κ.Α 80.8115  «Διάφορα έξοδα»    4.438.225,35 € 

4) Κ.Α 80.8122  «Έργα»     1.260.056,49 € 

5) Κ.Α 80.8123 «Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές εργασίες 

 και ειδικές δαπάνες»     210.369,71 € 

Σχετ. Οι αριθμ. 411, 412, 413, 414 & 415/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

7 1α
ο
 121 Έγκριση διάθεσης πίστωσης του Προϋπολογισμού 

Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015. 

[Ομόφωνα] Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 2.239,32 € σε βάρος του 

Κ.Α. 00.6492.0000 για έγκριση της αρ. 369/15 ΑΑΥ βάσει της οποίας έγινε 

λογιστική τακτοποίηση ταμείου λόγω κατάσχεσης από την εταιρεία ‘Δ. 

ΔΕΛΗΜΗΤΡΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.’ και εκδόθηκε το αρ. 98/10-2-2015 ΧΕ. 

Σχετ. η αριθμ. 369/2015 ΑΑΥ. 

8 1β
ο
 122 Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού 

Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015. 

[Ομόφωνα]  

1.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 6.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6414 

για «Μεταφορές εν γένει». 

Σχετ. η αριθμ. 386/2015 ΑΑΥ. 

2.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6414 

για «Μεταφορές εν γένει». 

Σχετ. η αριθμ. 387/2015 ΑΑΥ. 

3.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25.6414 

για «Μεταφορές εν γένει». 

Σχετ. η αριθμ. 388/2015 ΑΑΥ. 

4.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 

30.6414.0001 για «Μεταφορές εν γένει». 

Σχετ. η αριθμ. 385/2015 ΑΑΥ. 

5.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6414 

για «Μεταφορές εν γένει». 

Σχετ. η αριθμ. 389/2015 ΑΑΥ. 

9 2
ο
  123 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων 

διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού της ετήσιας ασφάλισης των μηχανημάτων 

και μεταφορικών μέσων του Δήμου Λέσβου. 

[Ομόφωνα]  

Α) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 154/2014 

εγκεκριμένης μελέτης με τίτλο «Ετήσια ασφάλιση μηχανημάτων και 

μεταφορικών μέσων Δήμου Λέσβου» συνολικής πίστωσης 106.000,00 ευρώ, 

η οποία συνοδεύει την παρούσα απόφαση, όπως αυτές έχουν συνταχθεί από 

το Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανολογικού 

Εξοπλισμού Ν-Α Λέσβου του Δήμου Λέσβου. 

Β) Εγκρίνει τον τρόπο εκτέλεσης του παραπάνω διαγωνισμού και τους 

όρους της διακήρυξης, όπως αυτοί έχουν συνταχθεί από το Τμήμα 

Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανολογικού Εξοπλισμού Ν-Α 
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Λέσβου του Δήμου Λέσβου και συνοδεύουν την απόφαση. 

 

10 3
ο
  124 Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής 

υπηρεσιών, προμηθειών και εργασιών που 

προκλήθηκαν από ακραία φαινόμενα της 1ης και 2ης 

Φεβρουαρίου 2015. 

[Κατά πλειοψηφία] Συγκροτεί τριμελή επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών, 

προμηθειών και εργασιών που προκλήθηκαν από ακραία φαινόμενα της 

1ης και 2ης Φεβρουαρίου 2015, αποτελούμενη από τους κάτωθι : 

1.-Τακτικά Μέλη 

α.- Καραγιάννη Αναστασία, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ 

β.- Χατζηκωνσταντή Άννα, εργοδηγό 

γ.- Ταμβακέλλη Παναγιώτη, Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕ 

2.-Αναπληρωματικά μέλη: 

α.- Τσουπή Κασσάνδρα, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ 

β.- Πανάρα Δημήτρη, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ  

γ.- Μακρή Δέσποινα, Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ 

Τα αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν κατά την ανωτέρω σειρά 

ορισμού τους οποιοδήποτε από τα τακτικά μέλη τυχόν απουσιάζει ή 

κωλύεται. 

11 4
ο
  125 Έγκριση των τευχών δημοπράτησης και της 

διακήρυξης δημοπρασίας του έργου 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ‘ΟΥΤΖΑ-

ΛΕΜΟΝΟΥ’ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ 

ΛΕΣΒΟΥ». 

[Ομόφωνα]  

Α) Εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τίτλο 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ‘ΟΥΤΖΑ-ΛΕΜΟΝΟΥ’ ΤΗΣ 

Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 

εργασιών 4.400.000,00 € με ΦΠΑ, όπως αυτά συντάχθηκαν και 

θεωρήθηκαν αρμοδίως. 

Β) Εγκρίνει την κατασκευή του έργου από εργοληπτικές επιχειρήσεις 

εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, κατηγορίας πτυχίων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, μετά από «ανοικτή δημοπρασία» με σφραγισμένες 

προσφορές και με σύστημα δημοπράτησης το «με επιμέρους ποσοστά 

έκπτωσης κατά ομάδες τιμών» επάνω στις τιμές του τιμολογίου της 

μελέτης. 

Γ) Εγκρίνει τη δημοπράτηση του έργου, με βάση τους όρους του σχεδίου 

της διακήρυξης. 

12 5
ο
  126 Έγκριση πρακτικών εξέτασης δικαιολογητικών (Νο 1) 

και τεχνικών προσφορών (Νο 2) του διαγωνισμού που 

προκηρύχθηκε για την ανάδειξη αναδόχου της 

υπηρεσίας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ 

ΛΕΣΒΟΥ 2014-2015». 

[Ομόφωνα] Εγκρίνει το από 12/12/2014 πρακτικό Νο 1 (εξέτασης 

δικαιολογητικών) και το από 16/2/2015 πρακτικό Νο 2 (εξέτασης τεχνικών 

προσφορών) του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας 

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 2014-2015» 

προϋπολογισμού 175.890,00 €. 

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 

διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ) με μέριμνα της Επιτροπής Διαγωνισμού για 

ενημέρωση των συμμετεχόντων. Για τυχόν ενστάσεις ακολουθείται η 

διαδικασία που προβλέπεται από τη διακήρυξη του διαγωνισμού. 

13 6
ο
  127 Αντικατάσταση μελών επιτροπών για τη διενέργεια 

διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών Δήμου 

Λέσβου έτους 2015. 

[Ομόφωνα] Εγκρίνει το από 26-2-2015 Πρακτικό Κλήρωσης για 

αντικατάσταση μελών στην Επιτροπή διενέργειας – αξιολόγησης – 

γνωμοδότησης - ανάθεσης διαγωνισμών Προμηθειών και στην Επιτροπή 
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διενέργειας – αξιολόγησης – γνωμοδότησης - ανάθεσης Υπηρεσιών έτους 

2015. 

14 7
ο
   Ορισμός : 

 α) δικηγόρων –γνωμοδοτήσεις ,για υποθέσεις του 

Δήμου Λέσβου. 

 β) δικαστικών επιμελητών και συμβολαιογράφων. 

[Ομόφωνα] Εγκρίνει τον ορισμό των δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών 

και συμβολαιογράφων σε υποθέσεις του Δήμου και εξουσιοδοτεί τον 

Πρόεδρο σε συνεργασία με τον ειδικό συνεργάτη του Δήμου σε νομικά 

θέματα για την αντιμετώπιση των τρεχουσών υποθέσεων. 
 

Μυτιλήνη 5 Μαρτίου 2015 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  

Του Δήμου Λέσβου 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΠΗΣ 

 

     ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
1.- Τσουπής Παναγιώτης, Πρόεδρος 

2.- Ακριώτης Δημήτριος, τακτικό μέλος 

3.- Καραγεωργίου Ευστράτιος, τακτικό μέλος 

4.- Καρασάββας Νικόλαος, τακτικό μέλος 

5.- Κατσαβέλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 

6.- Κατσαρός Κων/νος, τακτικό μέλος 

7.- Κουνιαρέλλης Ηλίας, τακτικό μέλος 

8.- Στεργίου Θεόδωρος τακτικό μέλος 

9.- Κυρατζής – Χρυσοστόμου Ευστράτιος, αναπλ. μέλος σε αντικατάσταση του Αντιπρ. Ι. Ξανθούλη 
Σημείωση : Ο κ. Ν. Καρασάββας προσήλθε μετά τη συζήτηση του 2

ου
 προ ημερησίας διάταξης θέματος. 


