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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 14/7.4.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου 

και με μνεία των αποφάσεων που ελήφθησαν. 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ 

1 Προ 1 219 Εξέταση ένστασης κατά της διακήρυξης του 

διαγωνισμού για την ‘Προμήθεια λαμπτήρων, 

φωτιστικών σωμάτων, ασφαλειών κλπ για τη 

συντήρηση του δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Μυτιλήνης’ – 

Επαναπροκήρυξη της προμήθειας. 

[Ομόφωνα]  

1.- Αποδέχεται την ένσταση της εταιρείας ECOLIGHT (Στρ. Τόμπρα 5, Αγ. 

Παρασκευή Αττικής) κατά των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης 

του πρόχειρου διαγωνισμού του Δήμου Λέσβου για την ‘Προμήθεια 

λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, ασφαλειών κλπ για τη συντήρηση του 

δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Μυτιλήνης’ και ακυρώνει τη διαδικασία του 

διαγωνισμού που δημοσιεύτηκε στον Τύπο και στην επίσημη ηλεκτρονική 

σελίδα του Δήμου στις 2/4/2015 με ημερομηνία διαγωνισμού 9/4/2015. 

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

198/2014 τροποποιημένη μελέτη. 

3.- Εγκρίνει την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού της προμήθειας με 

πρόχειρο διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών 

σωμάτων, ασφαλειών κλπ για τη συντήρηση του δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. 

Μυτιλήνης», σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στην αριθμ. 

198/2014 τροποποιημένη μελέτη. 

2 Προ 2 220 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των 

όρων του διαγωνισμού και διάθεση πιστώσεων για την 

‘Προμήθεια αδρανών υλικών για το Βόρειο και Νότιο 

τμήμα του Δήμου Λέσβου’. 

[Ομόφωνα]  

1.- α) Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ύψους 25.000,00 € σε 

βάρος του Κ.Α. 30.6662.0010 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 

2015 για την «Προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες του Βόρειου 

τμήματος του Δήμου Λέσβου». 

Σχετ. η αριθμ. 525/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

β) Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ύψους 25.000,00 € σε 

βάρος του Κ.Α. 30.6662.0011 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 

2015 για την «Προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες του Νότιου 

τμήματος του Δήμου Λέσβου». 

Σχετ. η αριθμ. 526/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

2.- Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην αριθμ. 
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42/2015 συνημμένη ενιαία μελέτη. 

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

«Προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου». 

4.- Καθορίζει τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού όπως 

περιλαμβάνονται στην αριθμ. 42/2015 συνημμένη μελέτη. 

3 Προ 3 221 Έγκριση διάθεσης πίστωσης για λογιστική 

τακτοποίηση κατάσχεσης. 

[Ομόφωνα]  

Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 12.191,53 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6492.0000 «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων» για λογιστική τακτοποίηση κατάσχεσης εις χείρας τρίτης 

(Εθνική Τράπεζα) στο όνομα του δημοτικού ταμία Γεωργαντή Ευστρατίου, 

δυνάμει του αρ. πρωτ. 13029/4-3-2015 κατασχετηρίου και των αρ. 1407/16-

2-2015 – αρ.Π3765/2015 εγγράφων Ειρηνοδικείου Αθηνών, βάσει της 

αριθμ. 87/2014 Απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Βορείου Αιγαίου και 

που αφορά στην κατάσχεση του Κρικλάνη Ευστρατίου εις βάρος του αρ. 

415/54532758 λογαριασμού που διατηρεί ο Δήμος Λέσβου στην Εθνική 

Τράπεζα. 

Σχετ. η αριθμ. 527/7-4-2015 ΑΑΥ. 

4 Προ 4 222 Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού και εκδίκαση 

ενστάσεων κατά του πρακτικού διαγωνισμού 

δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη 

θέση ‘Χαλκέλια’ της Δ.Ε. Πλωμαρίου, Δήμου Λέσβου». 

[Κατά πλειοψηφία] 

1.- Απορρίπτει : 

α) την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18157/30-3-2015 ένσταση της Εργοληπτικής 

Επιχείρησης «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΟΥΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ», 

β) την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18286/30-3-2015 ένσταση (αντιρρήσεις) της 

Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΜΕΤΑΞΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΤΕ», 

γ) την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18855/31-3-2015 ένσταση της Εργοληπτικής 

Επιχείρησης ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ ΟΕ (Μ & Ι ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ – 

Ε. ΤΣΩΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ) και 

δ) την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18862/31-3-2015 ένσταση της Εργοληπτικής 

Επιχείρησης «ΔΟΜΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ» 

κατά του από 17-3-2015 πρακτικού δημοπρασίας του έργου 

«Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση ‘Χαλκέλια’ της Δ.Ε. Πλωμαρίου, Δήμου 

Λέσβου» προϋπολογισμού 780.000,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το από 6-4-

2015 Πρακτικό εξέτασης ενστάσεων από την Επιτροπή Διαγωνισμού του 

έργου και για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτό. 

2.- Εγκρίνει το από 17-3-2015 πρακτικό δημοπρασίας του έργου 

«Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση ‘Χαλκέλια’ της Δ.Ε. Πλωμαρίου, Δήμου 

Λέσβου» προϋπολογισμού 780.000,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το οποίο 

πρώτος μειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΓΛΕΖΕΛΛΗΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ» με ποσοστό έκπτωσης 55,01%. 

3.- Αναθέτει την εκτέλεση του παραπάνω έργου και κατακυρώνει αυτό 
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στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΓΛΕΖΕΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ», που 

προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, ήτοι 55,01%. 

5 Προ 5 223 20η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικον. έτους 2015. 

[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 20η 

τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2015, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20337/7-4-2015 εισήγηση της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου. 

6 1
ο
  224 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του 

Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015. 

[Ομόφωνα] 

Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.321,51 € σε βάρος 

του Κ.Α. 80.8261.0002 για «Επιστροφές από λοιπές περιπτώσεις 

(επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων)», σύμφωνα με την 525/2015 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΠΟΕ, όπως αυτά έχουν εγκριθεί με την 

αρ. 142/2015 ΑΔΣ και με την αρ. 14093/2-3-2015 επικύρωση της 

νομιμότητας της αρ. 142/2015 ΑΔΣ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Αιγαίου. 

7 2
ο
  225 19η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικον. έτους 2015. 

[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 19η 

τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2015, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19701/2-4-2015 εισήγηση της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου. 

8 3
ο
  226 Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και 

διάθεση πιστώσεων για επέκταση δημοτικού φωτισμού. 

[Ομόφωνα] Εγκρίνει την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και τη διάθεση 

των παρακάτω πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2015, σύμφωνα με 

την υπ’ αριθμ. 19437/2-4-2015 εισήγηση του Τμήματος Λογιστικού του 

Δήμου Λέσβου. 

9 4
ο
  227 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων 

διακήρυξης για την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού 

προμήθειας λιπαντικών οχημάτων και μηχανημάτων 

του Δήμου Λέσβου. 

[Ομόφωνα] 

Α) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές έχουν συνταχθεί από το 

γραφείο κίνησης του Δήμου, και περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμό 

153/2014 εγκεκριμένη μελέτη με τίτλο «Προμήθεια λιπαντικών οχημάτων 

και μηχανημάτων» συνολικής πίστωσης 55.000,00 ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ, 

η οποία συνοδεύει την παρούσα. 

Β) Εγκρίνει τον τρόπο εκτέλεσης του παραπάνω διαγωνισμού και τους 

όρους της διακήρυξης, όπως αυτοί έχουν συνταχθεί από το γραφείο κίνησης 

του Δήμου και συνοδεύουν την απόφαση. 

10 5
ο
  228 Έγκριση των τευχών δημοπράτησης και της 

διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση 

αγροτικής οδού από Κάπη προς Άγιο Νικόλαο και 

διακλάδωση Λαγκάδας». 

[Ομόφωνα] 

Α) Εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Βελτίωση 

αγροτικής οδού από Κάπη προς Άγιο Νικόλαο και διακλάδωση Λαγκάδας» 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης εργασιών 450.000,00 € με ΦΠΑ, όπως αυτά 

συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν αρμοδίως. 

Β) Εγκρίνει την κατασκευή του έργου από εργοληπτικές επιχειρήσεις 

εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, κατηγορίας πτυχίων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, μετά από 

«ανοικτή δημοπρασία» με σφραγισμένες προσφορές και με σύστημα 
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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. 

11 6
ο
  229 Έγκριση των τευχών δημοπράτησης και της 

διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Ανάπλαση 

κοινόχρηστου χώρου και διαμόρφωση χώρου 

στάθμευσης στην Άντισσα». 

[Ομόφωνα] 

Α) Εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Ανάπλαση 

κοινόχρηστου χώρου και διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στην Άντισσα» 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης εργασιών 360.000,00 € με ΦΠΑ, όπως αυτά 

συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν αρμοδίως. 

Β) Εγκρίνει την κατασκευή του έργου από εργοληπτικές επιχειρήσεις 

εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, κατηγορίας πτυχίων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Η/Μ, 

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 7
ο
  230 Έγκριση των όρων διακήρυξης και των τευχών 

δημοπράτησης του Υποέργου [4] «Προμήθεια ειδικού 

εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό πολιτιστικών χώρων 

(Ομάδα 9)» της ενταγμένης πράξης με τίτλο 

«Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό 

πολιτιστικών χώρων» στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

‘Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου 2007-2013’. 

[Ομόφωνα] Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης και τα τεύχη δημοπράτησης 

του Υποέργου [4] «Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό 

πολιτιστικών χώρων (Ομάδα 9)» προϋπολογισμού 116.000,00 Ευρώ στα 

πλαίσια της ενταγμένης πράξης με τίτλο «Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού 

για τον εκσυγχρονισμό πολιτιστικών χώρων» στο επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα ‘Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου 2007-2013’, όπως αυτά 

συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν αρμοδίως από τη Δ/νση Πολιτισμού του 

Δήμου Λέσβου. 

13 8
ο
  231 Έγκριση πρακτικού και εκδίκαση ενστάσεων κατά του 

πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας με 

τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 

γραφείων». 

[Ομόφωνα] 

Α) Εγκρίνει το από 26-3-2015 Πρακτικό Ι & ΙΙ διενέργειας διαγωνισμού 

και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της αρμόδιας επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ 

του Δήμου για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και 

λοιπά υλικά γραφείων» προϋπολογισμού 61.000,00 € με ΦΠΑ. 

Β) Απορρίπτει την από 30/3/2015 ένσταση του προμηθευτή με την 

επωνυμία «ΚΕΝΤΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» και την από 31/3/2015 ένσταση 

της εταιρείας «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΗΜΝΑΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.» κατά του 

ανωτέρω πρακτικού, σύμφωνα με το από 31-3-2015 Πρακτικό 

Γνωμοδότησης της ίδιας Επιτροπής και για τους λόγους που αναφέρονται 

σ’ αυτό. 

Γ) Κρίνει αποδεκτή την προσφορά μόνο της εταιρείας «DNET 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΑΕ» που συμμετείχε στην Ομάδα 2 

(Φωτοτυπικό υλικό), καθώς είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές 

και τους όρους της διακήρυξης, και εγκρίνει την αποσφράγιση της 
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οικονομικής προσφοράς της. 

Δ) Κηρύσσει άγονο το διαγωνισμό ως προς τις Ομάδες Ι (Γραφική ύλη και 

λοιπά υλικά γραφείου) και ΙΙΙ (Σφραγίδες) της εν λόγω προμήθειας. 

Ε) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην αριθμ. 

12/2015 τροποποιημένη μελέτη «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά 

υλικά γραφείων», με ενοποιημένες τις Ομάδες Ι και ΙΙΙ και χωρίς αναφορά 

σε είδη συγκεκριμένων εταιρειών 

ΣΤ) Εγκρίνει την επαναδημοπράτηση της προμήθειας με πρόχειρο 

διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 

(Ομάδες Ι και ΙΙΙ)», σύμφωνα με τους όρους της αριθμ. 12/2015 

συνημμένης μελέτης. 

14 10α
ο
 232 Όροι διακήρυξης για δημόσιο φανερό προφορικό 

πλειοδοτικό διαγωνισμό εκμίσθωσης δημοτικού 

ακινήτου στην παραλία Δ.Κ. Λουτροπόλεως Θερμής 

Δήμου Λέσβου. 

[Ομόφωνα] Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για την με πλειοδοτική, 

φανερή και προφορική δημοπρασία εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου 

γνωστού ως «πρώην Βουλέλλη Ευστρατίου» στην Παραλία Θερμής Δήμου 

Λέσβου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19729/3-4-2015 εισήγηση του 

Τμήματος Διαχείρισης Περιουσίας Δήμου Λέσβου, με κατώτατο όριο 

πρώτης προσφοράς 3.600,00 € ετησίως και με διάρκεια μίσθωσης 6 έτη. 

15 10β
ο
 233 Κατάρτιση όρων διενέργειας δημοπρασίας για την 

εκμίσθωση οικοπέδου-αγρού «Χωρίστρα» της Τοπικής 

Κοινότητας Πελόπης. 

[Ομόφωνα] Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για την με πλειοδοτική, 

φανερή και προφορική δημοπρασία εκμίσθωση του οικοπέδου-αγρού 

γνωστού ως «Χωρίστρα» της Τοπικής Κοινότητας Πελόπης Δήμου 

Λέσβου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19633/3-4-2015 εισήγηση του 

Τμήματος Διαχείρισης Περιουσίας Δήμου Λέσβου, με κατώτατο όριο 

πρώτης προσφοράς 80,00 € ετησίως και με διάρκεια μίσθωσης 3 έτη με 

δυνατότητα παράτασης για άλλα 3 έτη, με τον όρο ότι ο μισθωτής θα το 

περιφράξει. 

16 10γ
ο
 234 Κατάρτιση όρων δημοπράτησης δικαιώματος 

απολήψεως χορτονομής δημοτικού κτήματος 

«ΧΩΡΑΦΑ» Δημοτικής Κοινότητας Λουτρόπολης 

Θερμής. 

[Ομόφωνα] Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για την με πλειοδοτική, 

φανερή και προφορική δημοπράτηση του δικαιώματος απολήψεως 

χορτονομής δημοτικού κτήματος «ΧΩΡΑΦΑ» Δημοτικής Κοινότητας 

Λουτρόπολης Θερμής, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19634/3-4-2015 

εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Περιουσίας Δήμου Λέσβου και με 

κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς 170,00 € ετησίως. 

17 9α
ο
 235 Έγκριση των όρων για τη διενέργεια φανερής, 

προφορικής και μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης 

ακινήτου για τη στέγαση του 5ου Νηπιαγωγείου 

Λέσβου. 

[Ομόφωνα] Καταρτίζει τους όρους για τη διενέργεια φανερής, προφορικής 

και μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 5ου 

Νηπιαγωγείου Λέσβου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19152/1.4.2015 

εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Περιουσίας Δήμου Λέσβου. 

18 9β
ο
 236 Έγκριση των όρων για τη διενέργεια φανερής, 

προφορικής και μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης 

ακινήτου για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Βαρειάς. 

[Ομόφωνα] Καταρτίζει τους όρους για τη διενέργεια φανερής, προφορικής 

και μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 

Νηπιαγωγείου Βαρειάς, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19150/1.4.2015 

εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Περιουσίας Δήμου Λέσβου. 
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19 11
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 8 Απριλίου 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.- Στεργίου Θεόδωρος τακτικό μέλος  
Σημείωση : Ο κ. Ε. Καραγεωργίου ήταν παρών κατά τη συζήτηση του 4

ου
 προ ημερησίας διάταξης θέματος και στα από 5 έως 11 θέματα της ημερησίας 

διάταξης. 


