
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 15/4.5.2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου

και με μνεία των αποφάσεων που ελήφθησαν.
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ.

ΑΠΟΦ.
ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ

1 Προ 1 289 Αποδοχή  δωρεάς  3  σκηνών  /  Life  Shelters  στο  Δήμο
Λέσβου  από  την  Α.Μ.Κ.Ε.  «International  Rescue
Committee Hellas».

[Ομόφωνα]  Αποδέχεται  τη  δωρεά  στο  Δήμο  Λέσβου  από  την  Αστική  μη
Κερδοσκοπική  Εταιρεία  «International  Rescue  Committee  Hellas»  3
σκηνών  /  Life  Shelters  με  συνολική  αξία  4.800,00  €,  για  διαχείριση  με
περισσότερη αποτελεσματικότητα του προσφυγικού καταυλισμού του Καρά
Τεπέ, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους :
1.- Ο Δήμος θα χρησιμοποιεί αυτή τη δωρεά αποκλειστικά και μόνο για την
άμεση στήριξη των προσφύγων.
2.-  Οι δωρεές αντικειμένων υπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς υποστήριξης
και δεν πρόκειται να πωληθούν, μεταπωληθούν ή ανταλλαχθούν με σκοπό το
κέρδος.
3.- Η νομοθεσία και τα εκτελεστικά διατάγματα των ΗΠΑ απαγορεύουν τις
συναλλαγές και την παροχή πόρων ή στήριξης σε άτομα και οργανώσεις που
συνδέονται  με  την  τρομοκρατία.  Είναι  νομική  ευθύνη  της  εθελοντικής
οργάνωσης να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με την παραπάνω νομοθεσία.
Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος Λέσβου κ. Σπυρίδων Γαληνός για την υπογραφή
του σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής.

2 13αο 290 Ορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση δικογράφου
του Δήμου Λέσβου.

[Ομόφωνα] Ορίζει  το δικαστικό επιμελητή κ.  Παναγιώτη Κουλουκάκη να
προβεί στην επίδοση προς την κα Μυρσίνη σύζ. Γεωργίου Αρετάκη, κάτοικο
Μυτιλήνης,  της  υπ’  αριθμ.  42/2015  απόφασης  του  Τριμελούς  Εφετείου
Βορείου Αιγαίου προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.

3 1αο 291 Έγκριση  δαπανών  και  διάθεση  πιστώσεων  του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016.

[Ομόφωνα] 
1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 50.000,00 € σε βάρος
του  Κ.Α.  30.7311.0012  για  την  «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ» (ΣΑΤΑ).
Σχετ. η αριθμ. 624/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 43.000,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 30.7335.0003 για τον «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
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ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΣΒΟΡΙΟΥ» (ΣΑΤΑ).
Σχετ. η αριθμ. 625/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
3.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 23.271,79 € σε βάρος
του Κ.Α. 30.6262.0001 για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» (ΣΑΤΑ).
Σχετ. η αριθμ. 626/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
4.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 9.122,45 € σε βάρος
του  Κ.Α.  63.7312.0004  για  την  «ΜΟΝΑΔΑ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ  ΟΙΚΙΣΜΩΝ  ΠΕΤΡΑΣ  –  ΠΛΗΡΩΜΗ  19ου
ΛΟΓ/ΣΜΟΥ» (ΣΑΤΑ).
Σχετ. η αριθμ. 627/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
5.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 24.089,29 € σε βάρος
του  Κ.Α.  25.7312.0021  για  «ΔΙΚΤΥΑ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  –  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ‘ΜΠΟΥΤΖΑΛΙΑ’  ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΑ  ΔΙΚΤΥΑ  ΥΨΗΛΗΣ
ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ – 8ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ (ΣΑΤΑ)».
Σχετ. η αριθμ. 628/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
6.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 17.803,03 € σε βάρος
του Κ.Α. 25.7312.0014 για «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ
ΚΟΜΒΟ  ΑΓ.  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ  ΤΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ  36η  ΕΘΝΙΚΗ  ΟΔΟΣ  ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  –
ΚΑΛΛΟΝΗΣ» (Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ).
Σχετ. η αριθμ. 629/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
7.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 60.000,00 € σε βάρος
του  Κ.Α.  30.7333.0052  για  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΑΡΣΗΣ  ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΙΧΙΩΝ  ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ  ΟΔΩΝ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ν.Α. ΛΕΣΒΟΥ» (ΣΑΤΑ).
Σχετ. η αριθμ. 630/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
8.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 60.000,00 € σε βάρος
του  Κ.Α.  30.7333.0041  για  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΑΡΣΗΣ  ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΙΧΙΩΝ  ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ  ΟΔΩΝ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Β.Δ. ΛΕΣΒΟΥ» (ΣΑΤΑ).
Σχετ. η αριθμ. 631/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..

4 1βο 292 Έγκριση  δαπανών  και  διάθεση  πιστώσεων  του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016.

[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 17.367,95 € σε βάρος
του  Κ.Α.  00.6492.0000  για  την  «Πληρωμή  της  αρ.  1929/2013  απόφασης
Διοικητικού Εφετείου Πειραιά στην Θεοχάρη Χατζηκυριάκου».
Σχετ. η αριθμ. 603/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 9.654,97 € σε βάρος
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του  Κ.Α.  00.6492.0000  για  την  «Πληρωμή  της  αρ.  68/2015  απόφασης
Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης στην εταιρεία ‘Σ. ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.’».
Σχετ. η αριθμ. 632/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
3.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 3.067,92 € σε βάρος
του  Κ.Α.  00.6492.0000  για  την  «Πληρωμή  της  αρ.  5/2016  απόφασης
Ειρηνοδικείου Καλλονής στην Φιλισία Μαργαρίτη».
Σχετ. η αριθμ. 541/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
4.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 346,83 € σε βάρος του
Κ.Α.  00.6492.0000  για  την  «Πληρωμή  της  αρ.  4/2016  απόφασης
Ειρηνοδικείου Καλλονής στους κληρονόμους Δημητρίου Αχουλιά».
Σχετ. η αριθμ. 542/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
5.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 2.162,71 € σε βάρος
του  Κ.Α.  00.6492.0000  για  την  «Πληρωμή  της  αρ.  3/2015  απόφασης
Ειρηνοδικείου Καλλονής στην εταιρεία ‘ΑΦΟΙ Χ. ΓΙΔΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.’».
Σχετ. η αριθμ. 543/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
6.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 518.356,80 € σε βάρος
του  Κ.Α.  00.6492.0000  για  την  «Πληρωμή  της  αρ.  35/2013  απόφασης
Μονομελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης (Διαδικασία απαλλοτριώσεων) στους
Ιωάννη Καβέτσου και λοιπούς».
Σχετ. η αριθμ. 633/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..

5 1γ,δ,ε,ζ
ο

293 Έγκριση  δαπανών  και  διάθεση  πιστώσεων  του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016.

[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 450,00 € σε βάρος του
Κ.Α.  00.6821.0001  για  την  «Πληρωμή  προστίμων  –  βεβαιώσεων  και
προσαυξήσεων αυτών στη Δ.Ο.Υ. βάσει της αρ. 218/2016 Α.Δ.Σ.».
Σχετ. η αριθμ. 641/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 765,45 € σε βάρος του
Κ.Α.  00.8261.0002  για  την  «Επιστροφή  ως  αχρεωστήτως  εισπραχθέντων
ποσών στο ΙΚΑ βάσει της ΑΔΣ 170/2016».
Σχετ. η αριθμ. 621/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
3.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.390,23 € σε βάρος
του Κ.Α. 00.8261.0002 για την «Επιστροφή στους δικαιούχους αχρεωστήτως
εισπραχθέντων χρηματικών ποσών από ΚΟΚ, ΔΤ, ΔΦ, ΤΑΠ κλπ σύμφωνα με
την ΑΔΣ 96/2015».
Σχετ. η αριθμ. 622/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
4.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00 € σε βάρος
του  Κ.Α.  00.6715.0009  για  την  «Επιχορήγηση  ΝΠΔΔ  Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Τουρισμού Δήμου Λέσβου για την επισκευή και συντήρηση
του Δημοτικού Σταδίου Καλλονής ‘Κώστας Κεντέρης’».
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Σχετ. η αριθμ. 623/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
5.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 280.000,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 10.6232 για «Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών έργων ακινήτων».
Σχετ. η αριθμ. 635/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
6.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 100.305,03 € σε βάρος
του Κ.Α. 15.6232.0001 για «Μισθώματα σχολικών μονάδων».
Σχετ. η αριθμ. 637/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..

6 1ηο 294 Έγκριση  δαπανών  και  διάθεση  πιστώσεων  του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016.

[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 00.6463 με τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» για την πληρωμή
δημοσιεύσεων.  Η  εξόφλησή  τους  θα  γίνει  μετά  από  έγκριση  από  την
Οικονομική  Επιτροπή,  αφού  πρώτα  προσκομίσουν  τιμολόγια  παροχής
υπηρεσιών.
Σχετ: Η αριθμ. 638/21-4-2016 Α.Α.Υ.
2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00 € σε βάρος
του  Κ.Α.  10.6462  με  τίτλο  «Δημοσίευση  προκηρύξεων»  για  την  πληρωμή
δημοσίευσης προκηρύξεων. Η εξόφλησή τους θα γίνει μετά από έγκριση από
την  Οικονομική  Επιτροπή,  αφού  πρώτα προσκομίσουν  τιμολόγια  παροχής
υπηρεσιών.
Σχετ: Η αριθμ. 639/21-4-2016 Α.Α.Υ.
3.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 10.6463 με τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» για την πληρωμή
δημοσιεύσεων.  Η  εξόφλησή  τους  θα  γίνει  μετά  από  έγκριση  από  την
Οικονομική  Επιτροπή,  αφού  πρώτα  προσκομίσουν  τιμολόγια  παροχής
υπηρεσιών.
Σχετ: Η αριθμ. 640/21-4-2016 Α.Α.Υ.

7 1θο 295 Έγκριση  δαπανών  και  διάθεση  πιστώσεων  του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016.

[Ομόφωνα]  Εγκρίνει  τις  δαπάνες  και  τη  διάθεση  πιστώσεων  του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016,  καθώς και την έγκριση
των αντίστοιχων Α.Α.Υ., σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κ.Α
ΠΡ/ΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΟΣΟ
ΜΕ ΦΠΑ

Α.Α.Υ.
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15.7135.00
01

Προμήθεια λοιπού 
εξοπλισμού (ναυαγοσωστικό
υλικό κλπ) για τις ανάγκες 
των δημοτικών πλαζ

10.000,00 634/20-04-
2016

10.6673.00
01

Ανταλλακτικά επίπλων και 
σκευών και λοιπού 
εξοπλισμού

3.000,00 636/20-04-
2016

8 2ο 296 Έγκριση  και  νομιμοποίηση  διαφόρων  δαπανών  του
Δήμου Λέσβου.

[Ομόφωνα] 
Α) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη συνολικού ποσού 2.311,12 € σε βάρος του
Κ.Α.  00.6111  με  τίτλο  «Αμοιβές  νομικών και  συμβολαιογράφων»,  για  την
πληρωμή δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου, ήτοι:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΠΟΣΟ    (€)

1. ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΚΟΥΚΟΥΛΑ 37/1-3-2016 92,80

2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΩΡΙΑΤΕΛΛΗΣ 122/3-3-2016 98,60

3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΩΡΙΑΤΕΛΛΗΣ 125/28-3-2016 92,80

4. ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗΣ 14/12-4-2016 160,00

5. ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗΣ 13/12-4-2016 160,00

6. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΟΥΜΠΙΛΗΣ 509/13-4-2016 185,60

7. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΟΥΜΠΙΛΗΣ 510/13-4-2016 185,60

8. ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΑΘΡΑΚΟΥΛΗ

138/1-4-2016 135,72

9. ΖΑΧΑΡΩ ΧΙΩΤΕΛΛΗ 62/14-4-2016 160,00

10. ΖΑΧΑΡΩ ΧΙΩΤΕΛΛΗ 63/14-4-2016 160,00

11. ΖΑΧΑΡΩ ΧΙΩΤΕΛΛΗ 64/14-4-2016 160,00

12. ΖΑΧΑΡΩ ΧΙΩΤΕΛΛΗ 65/14-4-2016 160,00

13. ΖΑΧΑΡΩ ΧΙΩΤΕΛΛΗ 66/14-4-2016 160,00

14. ΖΑΧΑΡΩ ΧΙΩΤΕΛΛΗ 67/14-4-2016 160,00

15. ΜΑΡΙΑ-ΡΑΛΛΟΥ
Χ¨ΚΟΜΝΗΝΟΥ

44/22-4-2016 240,00

ΣΥΝΟΛΟ 2311,12
Σχετ: Η αριθμ. 343/24-2-2016 Α.Α.Υ.`
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Β) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη συνολικού ποσού 615,42 € σε βάρος του
Κ.Α.  00.6224.0001  με  τίτλο  «Διάφορες  ταχυμεταφορές»,  για  την  πληρωμή
ταχυμεταφορών του Δήμου Λέσβου, ήτοι:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ     ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΠΟΣΟ    (€)

1. ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ
Α.Ε.

493437/31-3-
2016

615,42

                                                                                  ΣΥΝΟΛ
Ο

615,42

Σχετ: Η αριθμ. 347/24-2-2016 Α.Α.Υ.

Γ) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη συνολικού ποσού 2.460,00 € σε βάρος του
Κ.Α. 00.6451 με τίτλο «Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά
μέσα»,  για  την  πληρωμή συνδρομής του  Δ.  Λέσβου  σε  ηλεκτρονικό  μέσο,
ήτοι:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ     ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΠΟΣΟ    (€)

1. ΔΗΜΟΣΝΕΤ ΒΑΣΗ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

3359/29-3-2016 2460,00

                                                                                  ΣΥΝΟΛ
Ο

2460,00

Σχετ: Η αριθμ. 348/24-2-2016 Α.Α.Υ.

Δ) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη συνολικού ποσού 85,84 € σε βάρος του
Κ.Α.  10.6462  με  τίτλο  «Δημοσίευση  προκηρύξεων»,  για  την  πληρωμή
διαφόρων  δημοσιεύσεων  προκηρύξεων,  ανακοινώσεων  κλπ.   του  Δήμου
Λέσβου, ήτοι:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ     ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΠΟΣΟ    (€)

1. ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 2377/15-4-2016 41,76

2. ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 2378/15-4-2016 44,08

                                                                                  ΣΥΝΟΛ
Ο

85,84
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Σχετ: Η αριθμ. 355/24-2-2016Α.Α.Υ.

Ε) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη συνολικού ποσού 776,62 € σε βάρος του
Κ.Α.00.6116 με τίτλο «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών», για την πληρωμή
δικαστικών επιμελητών του Δήμου Λέσβου, ήτοι:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ     ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΠΟΣΟ    (€)

1. ΑΝΝΑ ΜΠΟΥΛΑ-
ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΗ

238/4-4-2016 148,48

2. ΑΝΝΑ ΜΠΟΥΛΑ-
ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΗ

239/4-4-2016 128,18

3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΗΣ

1317/4-4-2016 84,68

4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΗΣ

1318/4-4-2016 26,68

5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΗΣ

1319/4-4-2016 96,28

6. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΗΣ

1322/4-4-2016 84,68

7. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΗΣ

1323/4-4-2016 84,68

8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΗΣ

1320/4-4-2016 96,28

9. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΗΣ

1321/4-4-2016 26,68

                                                                                  ΣΥΝΟΛ
Ο

776,62

Σχετ: Η αριθμ. 344/24-2-2016 Α.Α.Υ.
9 3ο 297 Έγκριση  Συμψηφιστικής  Απόφασης  Ανάληψης

Υποχρέωσης.
[Ομόφωνα]  Εγκρίνει  την  παρακάτω  συμψηφιστική  απόφαση  ανάληψης
υποχρέωσης  της  αντίστοιχης  πίστωσης  του  Προϋπολογισμού  του  Δήμου
Λέσβου οικον. έτους 2016 :
Α/Α           Κ.Α 

προϋπολογισμού
Ποσό σε
EURO

Α.Α.Υ Τίτλος

1 20.6011 1.300,00 ΣΥΜ1 ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ 
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ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.
228/2016 ΑΔΣ ΓΙΑ 
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

10 4αο 298 26η  Τροποποίηση  Προϋπολογισμού  Δήμου  Λέσβου
οικον. έτους 2016.

[Ομόφωνα]  Εισηγείται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  Λέσβου  την  26η
τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2016, σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 21515/11-4-2016 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του
Δήμου Λέσβου.

11 4βο 299 28η  Τροποποίηση  Προϋπολογισμού  Δήμου  Λέσβου
οικον. έτους 2016.

[Ομόφωνα]  Εισηγείται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  Λέσβου  την  28η
τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2016, σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 21512/21-4-2016 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του
Δήμου Λέσβου.

12 4γο 300 29η  Τροποποίηση  Προϋπολογισμού  Δήμου  Λέσβου
οικον. έτους 2016.

[Ομόφωνα]  Εισηγείται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  Λέσβου  την  29η
τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2016, σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 21511/21-4-2016 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του
Δήμου Λέσβου.

13 4δο 301 Αλλαγή  τίτλου  Κ.Α.  του  Προϋπολογισμού  Δήμου
Λέσβου οικον. έτους 2016.

[Ομόφωνα]  Εισηγείται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  Λέσβου  την  αλλαγή  του
παρακάτω τίτλου του Κ.Α.  του  εγκεκριμένου Προϋπολογισμού του Δήμου
Λέσβου οικον. έτους 2016 ως εξής :
Από :
00.6737.0010 Προγραμματική σύμβαση με ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε για την ενίσχυση
του μηχανισμού του Δήμου για εργασίες κοπής χόρτων συντήρησης πρασίνου
πάρκων και παιδικών χαρών κλάδεμα περιποίηση  & κοπή ψηλών δέντρων
του Δήμου Λέσβου 
Στο σωστό :
00.6737.0010 Προγραμματική σύμβαση με ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε για Απομάκρυνση
αποκομιδή και διαχείριση αποβλήτων και βιοαποβλήτων κήπων και πάρκων
που προκύπτουν από την περιποίηση πρασίνου (κλάδεμα, κοπή χόρτων κλπ)
πάρκων και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Λέσβου.

14 5ο 302 Απόδοση  λογαριασμού  από  δημοτικό  υπάλληλο  για
πληρωμή ειδικής συνδρομής στο Τεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδος.

[Ομόφωνα]  Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του Χρήστου Βαθρακούλη,
υπαλλήλου  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου,  για  απόδοση
λογαριασμού  από  πληρωμή ειδικής  συνδρομής  στο  Τεχνικό  Επιμελητήριο
Ελλάδος συνολικού ποσού 409,60 €, σύμφωνα με την αριθ. 252/2016 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής.

15 6ο 303 Έγκριση  συμπληρωματικής  πρόσκλησης  εκδήλωσης
ενδιαφέροντος  για  τη  δημιουργία  Μητρώου
Εργοληπτικών  Εταιρειών  αντιμετώπισης  εκτάκτων
αναγκών στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Λέσβου για
την περίοδο από 1-4-2016 έως 31-3-2017.

[Ομόφωνα]  Εγκρίνει την έκδοση συμπληρωματικής πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος  από  το  Δήμο  Λέσβου  για  την  κατάρτιση  Μητρώου
Εργοληπτών (εταιρίες – φυσικά πρόσωπα) αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών
στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Λέσβου για την περίοδο από 1/4/2016 έως
31/3/2017,  με  τους  ίδιους  όρους  της  υπ’  αριθμ.  115/2016  απόφασης  της
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Οικονομικής Επιτροπής.

16 7ο 304 Έγκριση  των  τεχνικών  προδιαγραφών,  των  όρων
διακήρυξης και του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας
με  τίτλο  «Προμήθεια  και  Εγκατάσταση  Η/Μ
Εξοπλισμού Αναβάθμισης ΕΕΛ Καλλονής».

[Ομόφωνα]
1.-  Εγκρίνει  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  που  περιλαμβάνονται  στην  αριθ.
90/2016  συνημμένη  μελέτη  για  την  «Προμήθεια  και  Εγκατάσταση  Η/Μ
Εξοπλισμού  Αναβάθμισης  ΕΕΛ  Καλλονής»  συνολικού  προϋπολογισμού
232.000,00 € με ΦΠΑ.
2.- Εγκρίνει την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας με ανοιχτό διαγωνισμό.
3.-  Εγκρίνει  τους  όρους  του  διαγωνισμού  που  περιλαμβάνονται  στη
συνημμένη Διακήρυξη.

17 8αο 305 Έγκριση  του  Πρακτικού  Επιτροπής  Διαγωνισμού  για
την  ανάθεση  του  έργου  «Τσιμεντοστρώσεις  οδών  και
εσωτερικού  δικτύου  της  Δ.Ε.  Καλλονής  (Καλλονή  –
Παρακοίλων  –  Σκαλοχωρίου)».  -  Δημοπράτηση  του
έργου σε νέα ημερομηνία.

[Κατά πλειοψηφία]
Α)  Εγκρίνει  το  από  11-4-2016  Πρακτικό  Επιτροπής  Διαγωνισμού  για  την
ανάθεση του  έργου  «Τσιμεντοστρώσεις  οδών και  εσωτερικού δικτύου  της
Δ.Ε.  Καλλονής  (Καλλονή  –  Παρακοίλων  –  Σκαλοχωρίου)»
προϋπολογιζόμενης δαπάνης εργασιών 59.966,88 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το
οποίο  δεν  υποβλήθηκε  καμία  προσφορά  από  τους  υποψήφιους
διαγωνιζόμενους, οπότε ο διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος.
Β)  Εγκρίνει  τη  διενέργεια  της  δημοπρασίας  του  ως  άνω  έργου  σε  νέα
ημερομηνία.

18 8βο 306 Δημοπράτηση  του  έργου  «Αποκατάσταση  βατότητας
δημοτικών δρόμων Δήμου Λέσβου Δημοτικής Ενότητας
Μυτιλήνης με ασφαλτικό» σε νέα ημερομηνία.

[Ομόφωνα]  Εγκρίνει  τη  διενέργεια  της  δημοπρασίας  του  έργου
«Αποκατάσταση  βατότητας  δημοτικών  δρόμων  Δήμου  Λέσβου  Δημοτικής
Ενότητας Μυτιλήνης με ασφαλτικό» προϋπολογιζόμενης δαπάνης εργασιών
499.000,00 € με ΦΠΑ, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε στις 26-4-2016 που είχε
προγραμματιστεί  λόγω  Απεργίας  –  Αποχής  της  Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ
(Πανελλήνια  Ομοσπονδία  Ενώσεων  Μηχανικών  Δημοσίων  Υπαλλήλων
Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών), σε νέα ημερομηνία.

19 8γο 307 Έγκριση  του  Πρακτικού  Επιτροπής  Διαγωνισμού  για
την  ανάθεση  του  έργου  «Αποκατάσταση  βατότητας
δημοτικών δρόμων Δήμου Λέσβου πλην της Δημοτικής
Ενότητας  Μυτιλήνης  με  ασφαλτικό».  -  Δημοπράτηση
του έργου σε νέα ημερομηνία.

[Ομόφωνα]
Α)  Εγκρίνει  το  από  26-4-2016  Πρακτικό  Επιτροπής  Διαγωνισμού  για  την
ανάθεση του  έργου  «Αποκατάσταση  βατότητας  δημοτικών δρόμων Δήμου
Λέσβου  πλην  της  Δημοτικής  Ενότητας  Μυτιλήνης  με  ασφαλτικό»
προϋπολογιζόμενης δαπάνης εργασιών 499.000,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το
οποίο  δεν  υποβλήθηκε  καμία  προσφορά  από  τους  υποψήφιους
διαγωνιζόμενους, οπότε ο διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος.
Β)  Εγκρίνει  τη  διενέργεια  της  δημοπρασίας  του  ως  άνω  έργου  σε  νέα
ημερομηνία.

20 9ο 308 Έγκριση πρακτικών διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού
για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια
λαμπτήρων  φωτιστικών  σωμάτων  κλπ  και
ηλεκτρολογικών υλικών για τις ανάγκες συντήρησης του

[Ομόφωνα]
1.-  Εγκρίνει  το  από  20/04/2016  Πρακτικό  διενέργειας  διαγωνισμού,
αξιολόγησης  τεχνικών  προσφορών  και  το  από  26/04/2016  Πρακτικό
διενέργειας  και  αξιολόγησης  αποτελεσμάτων  πρόχειρου  διαγωνισμού  της
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δημοτικού  φωτισμού  όλων  των  Δημοτικών  Ενοτήτων
του Δήμου Λέσβου πλην ΔΕ Μυτιλήνης».

προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων φωτιστικών σωμάτων κλπ και
ηλεκτρολογικών  υλικών  για  τις  ανάγκες  συντήρησης  του  δημοτικού
φωτισμού  όλων  των  Δημοτικών  Ενοτήτων  του  Δήμου  Λέσβου  πλην  ΔΕ
Μυτιλήνης» προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ, όπως συντάχθηκε από την
Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ.
2.-  Κατακυρώνει  και  αναθέτει  την  προμήθεια  των  ειδών  της  «ΟΜΑΔΑΣ
ΕΙΔΩΝ 2 : ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ»  στην εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ
Ε.Ε. αντί του ποσού των 8.907,11 € με ΦΠΑ, καθώς η πρόσφορα της πληροί
τις τεχνικές προδιαγραφές, είναι αποδεκτή και έχει την χαμηλότερη εκ των
δυο διαγωνιζόμενων τιμή.
3.-  Κηρύσσει  άγονο  το  διαγωνισμό  για  την  «ΟΜΑΔΑ  ΕΙΔΩΝ  1:
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ», καθώς αποκλείστηκαν όλοι οι διαγωνιζόμενοι
κατά  το  στάδιο  εξέτασης  των  τεχνικών  προσφορών,  και  εγκρίνει  την
επαναπροκήρυξη  του  διαγωνισμού  μόνο  για  την  ομάδα  αυτή  σε  νέα
ημερομηνία  με  τους  ίδιους  όρους  της  υπ’  αριθμ.  208/2016  απόφασης  της
Οικονομικής Επιτροπής.

21 10ο 309 Έγκριση πρακτικού πλειοδοτικής δημοπρασίας για την
εκμίσθωση  δημοτικών  ακινήτων  (δύο  λυόμενα  με
οικοπεδικό χώρο) στη Λ. Θερμής.

[Ομόφωνα] Εγκρίνει το από 18.4.2016 πρακτικό πλειοδοτικής φανερής και
προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου «δύο (2)
λυόμενα στην Παραλία Θερμής με οικοπεδική έκταση 1092,42 τ.μ. γνωστά ως
πρώην Καραλή» και κατακυρώνει αυτό στον πρώτο και μοναδικό πλειοδότη
κ. Nanο Adrian με προσφορά 3.605,00 € ετησίως.

22 11ο 310 Εξέταση  αιτήματος  Αντωνίου  Χατζέλλη  για
εξωδικαστικό συμβιβασμό με το Δήμο Λέσβου.

[Κατά πλειοψηφία]
Α) Κάνει δεκτό το υπ’ αριθμ. πρωτ. 79416/24-12-2015 αίτημα του Αντωνίου
Χατζέλλη για εξωδικαστικό συμβιβασμό με το Δήμο Λέσβου, δεδομένου ότι
είναι  προς  το  συμφέρον του Δήμου,  αφού παραιτείται  από το  σύνολο των
τόκων και δικαστικών εξόδων.
Β)  Εγκρίνει  να  καταβληθεί  στον  ως  άνω  από  το  Δήμο  Λέσβου  μόνο  το
κεφάλαιο, ήτοι το ποσό των 1.412,93 €, ως οφειλόμενο ποσό που διεκδικεί με
την από 10/12/2015 και υπ’ αριθμ. κατάθεσης 80/2015 αγωγή του ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης, άνευ τόκων και δικαστικών εξόδων.
Γ)  Δίνει  εντολή  και  πληρεξουσιότητα  στη  δικηγόρο  κα  Μαρία-Ραλλού
Χατζηκομνηνού  για  την  κατάρτιση  και  υπογραφή  του  πρακτικού
συμβιβασμού του Δήμου Λέσβου με τον Αντώνιο Χατζέλλη, σύμφωνα με τους
ως  άνω  όρους,  μετά  την  προβλεπόμενη  επικύρωση  της  νομιμότητας  της
παρούσας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.

23 12δο 311 Εξέταση  αιτήματος  Κυριάκου  Αφεντούλη  για
εξωδικαστικό συμβιβασμό με το Δήμο Λέσβου.

[Κατά πλειοψηφία]
Α) Κάνει δεκτό το υπ’ αριθμ. πρωτ. 15662/31-3-2016 αίτημα του Κυριάκου
Αφεντούλη για εξώδικο συμβιβασμό επί του επιδικασθέντος κεφαλαίου στην
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με αριθμό 5/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης, κατά της οποίας ο
Δήμος έχει ασκήσει έφεση, δεδομένου ότι είναι προς το συμφέρον του Δήμου.
Β) Ειδικότερα εγκρίνει να καταβληθεί στον ως άνω από το Δήμο Λέσβου μόνο
το κεφάλαιο, ήτοι το ποσό των 6.681,60 € που του επιδικάσθηκε με την υπ’
αριθμ. 5/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης,  με την προϋπόθεση
προηγουμένως να παραιτηθεί από τους τόκους και τη δικαστική δαπάνη που
του επιδικάστηκαν με την ανωτέρω απόφαση, να καταβάλει τα έξοδα για την
άσκηση  της  έφεσης  αλλά  και  για  την  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  19657/18-4-2016
γνωμοδότηση της δικηγόρου κας Κωνσταντίνας Αθηναίου.
Γ)  Δίνει  εντολή  και  πληρεξουσιότητα  στη  δικηγόρο  κα  Κωνσταντίνα
Αθηναίου να υποβάλει στο Μονομελές Πρωτοδικείο Μυτιλήνης τη δήλωση
παραιτήσεως από την ασκηθείσα έφεση κατά της αριθμ. 5/2016 αποφάσεως
του Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης και να εκπροσωπήσει το Δήμο Λέσβου για την
κατάρτιση, υπογραφή και επικύρωση του πρακτικού συμβιβασμού του Δήμου
Λέσβου με τον Κυριάκο Αφεντούλη, σύμφωνα με τους ως άνω όρους, μετά
την  προβλεπόμενη  επικύρωση  της  νομιμότητας  της  παρούσας  από  την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.

24 12αο 312 Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου για μη άσκηση του
ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. 4/2016
απόφασης  του  Ειρηνοδικείου  Καλλονής  και  της
Μαριάνθης Αχουλία και λοιπών.

[Κατά  πλειοψηφία]  Αποδέχεται  την  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  18363/12-4-2016
γνωμοδότηση  του  δικηγόρου  Δημητρίου  Ζουμπίλη  για  μη  άσκηση  του
ενδίκου μέσου της  αναιρέσεως κατά της  υπ’  αριθμ.  4/2016  απόφασης του
Ειρηνοδικείου  Καλλονής  (Διαδικασία  Μικροδιαφορών),  και  εγκρίνει  την
καταβολή στην Μαριάνθη Αχουλιά και λοιπούς του επιδικαζόμενου σ’ αυτήν
ποσού.

25 12βο 313 Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου για μη άσκηση του
ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. 5/2016
απόφασης  του  Ειρηνοδικείου  Καλλονής  και  της
Φιλισίας Μαργαρίτη.

[Κατά  πλειοψηφία]  Αποδέχεται  την  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  18365/12-4-2016
γνωμοδότηση  του  δικηγόρου  Δημητρίου  Ζουμπίλη  για  μη  άσκηση  του
ενδίκου μέσου της  αναιρέσεως κατά της  υπ’  αριθμ.  5/2016  απόφασης του
Ειρηνοδικείου  Καλλονής  (Διαδικασία  Μικροδιαφορών),  και  εγκρίνει  την
καταβολή στην Φιλισία Μαργαρίτη του επιδικαζόμενου σ’ αυτήν ποσού.

26 12γο 314 Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου για μη άσκηση του
ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 21/2016
απόφασης  του  Ειρηνοδικείου  Μυτιλήνης  (Τακτική
Διαδικασία) και της ομόρρυθμης εταιρείας «ΣΤΟΙΚΟΣ
ΣΤ. & ΣΙΑ ΟΕ – ΑΔΕΣΜΕΥΤΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ».

[Κατά  πλειοψηφία]  Αποδέχεται  την  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  20279/20-4-2016
γνωμοδότηση του δικηγόρου Νικολάου Βαλλιού για μη άσκηση του ενδίκου
μέσου της έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 21/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου
Μυτιλήνης  (Τακτική  Διαδικασία),  και  εγκρίνει  την  καταβολή  στην
ομόρρυθμη  εταιρεία  «ΣΤΟΙΚΟΣ  ΣΤ.  &  ΣΙΑ  ΟΕ  –  ΑΔΕΣΜΕΥΤΕΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ» του επιδικαζόμενου σ’ αυτήν ποσού.

27 12εο 315 Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου για μη άσκηση του
ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της υπ’ αριθμ.  3/2015
απόφασης  του  Ειρηνοδικείου  Καλλονής  (Διαδικασία
Μικροδιαφορών) και της ομόρρυθμης εταιρείας «ΑΦΟΙ

[Κατά  πλειοψηφία]  Αποδέχεται  την  από  8-4-2016  γνωμοδότηση  της
δικηγόρου  Μυρσίνης  Γώγου  για  μη  άσκηση  του  ενδίκου  μέσου  της
αναιρέσεως  κατά  της  υπ’  αριθμ.  3/2015  απόφασης  του  Ειρηνοδικείου
Καλλονής  (Διαδικασία  Μικροδιαφορών),  και  εγκρίνει  την  καταβολή  στην
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Χ. ΓΙΔΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ». ομόρρυθμη εταιρεία «ΑΦΟΙ Χ. ΓΙΔΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» του επιδικαζόμενου
σ’ αυτήν ποσού.

28 13ο 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 την ειδική συνεργάτιδα του Δήμου σε νομικά θέματα για την
αντιμετώπιση των τρεχουσών υποθέσεων.

Μυτιλήνη 5 Μαΐου 2016 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

Του Δήμου Λέσβου

ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΛΗΝΟΣ
       Δήμαρχος Λέσβου

 ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1.- Γαληνός Σπυρίδων, Πρόεδρος
2.- Ξανθούλης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
3.- Καρασάββας Νικόλαος, τακτικό μέλος
4.- Κατσαρός Κων/νος, τακτικό μέλος
5.- Κουμαράς Αντώνιος, τακτικό μέλος
6.- Στεργίου Θεόδωρος, τακτικό μέλος
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