
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 29 Μαρτίου 2013
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 21934
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  

ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ    
______________________  

Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη    
Ταχ. Κωδ: 811 00  
Πληροφορίες: Κ. Χατζηπαναγιώτης  
Τηλ: 2251350596    
Fax: 2251350537    
e-mail: prosopikou  @  mytilene  .  gr                                  
                                                                            

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθμ. 511/2013 Απόφασης Δημάρχου  

ΣΧΕΤ.: 

 Σας αποστέλλουμε την αριθμ. 511/2013 Απόφαση του Δημάρχου Λέσβου, που αφορά στην 
επικαιροποίηση της αριθμ. 106/2011 Απόφασης Δημάρχου  με θέμα «Συγκρότηση και 
ορισμός  Μελών  Ομάδας  Διοίκησης  Έργου  (ΟΔΕ)  στο  πλαίσιο  της  εφαρμογής  του 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» για ενημέρωση και ανάλογη εφαρμογή. 

   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
 
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Αντίτυπα
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 1
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1
4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1
5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1
6. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 1
7. ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Με ηλ. ταχ. 
II. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ – 

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 77 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 
1

III. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1
2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 1
3. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Με ηλ. ταχ.

Σελίδα 1 από 4

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΛΦ-6Σ4



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Μυτιλήνη 28 Μαρτίου 2013
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΘΕΜΑ:  “Επικαιροποίηση  της  αριθμ.  106/2011  Απόφασης  Δημάρχου  με  θέμα 
«Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής  
του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»”

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

ΑΡΙΘΜ 511

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις των περιπτ. δ’ και θ’  του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με τις 
οποίες ο Δήμαρχος είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του Δήμου και συνιστά ομάδες εργασίας 
και ομάδες διοίκησης έργου
2. τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με τίτλο 
«Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια»
3. την ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ. 16752/22-7-2010 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. Α. & Η.Δ «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”»  
4. την αριθμ.  πρωτ.  20868/29-9-2010 Συμπληρωματική εγκύκλιο  για  την  ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” του ΥΠ. ΕΣ. Α. & Η.Δ 
5. την  Απόφαση  του  Υφυπουργού  Διοικ.  Μετ.  &  Η.Δ.  ΕΞ  604/2012  (Γ.Υφ.) 
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/οικ.  10885/02.05.2012  (ΦΕΚ  1476/03.05.2012  τεύχος  Β’)  Ρύθμιση 
λεπτομερειακών  και  τεχνικών θεμάτων για  την εφαρμογή του Ν.  3861/2010 (ΦΕΚ Β'  112) 
«Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” 
και άλλες διατάξεις»
6.  την αριθμ.  106/2011 προγενέστερη απόφασή μας καθώς και το γεγονός ότι έχουν στο 
μεταξύ  συντελεστεί  μεταβολές  στη  σύνθεση  της  Ομάδας  Διοίκησης  Έργου,  λόγω  των 
υπηρεσιακών  αναγκών  και  με  στόχο  την  εύρυθμη  λειτουργία  των οργανικών  μονάδων του 
Δήμου και την ορθή εφαρμογή του Ν. 3861/2010  
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
δημοτικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι η Ομάδα Διοίκησης Έργου θα εκτελέσει το έργο της 
χωρίς αποζημίωση.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Επικαιροποιούμε την αριθμ. 106/2010 Απόφαση του Δημάρχου Λέσβου ως προς το 
σκέλος των μελών, που απαρτίζουν την Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε), η οποία αποτελείται 
πλέον  από σαράντα  οχτώ  (48)  μέλη  –  υπαλλήλους,  υπηρετούντες  στον  φορέα  με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, μόνιμους ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
2. Έργο της Ο.Δ.Ε είναι η ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών της ανάρτησης στο δικτυακό 
τόπο της οικείας  υπηρεσίας που κατά το Ν.3861/13.07.2010 είναι  υπόχρεη σε ανάρτηση,  η 
ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου στον οποίο λαμβάνει χώρα η κεντρική ανάρτηση, η 
δημιουργία  και  τήρηση  κεντρικού  αρχείου  καθώς  επίσης  και  η  διαβίβαση  στο  Εθνικό 
Τυπογραφείο όλων των αναγκαίων στοιχείων για την ανάρτηση των σχετικών πράξεων στον 
κεντρικό δικτυακό του τόπο. Επίσης,  έργο της Ο.Δ.Ε είναι  η τήρηση αρχείου των σχετικών 
νομοθετημάτων, πράξεων και αποφάσεων με τρόπο προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και 
στα άτομα με αναπηρία, και με όλα τα αναγκαία τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα 
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ώστε να εξασφαλίζεται  η προσβασιμότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των κειμένων που 
αναρτώνται.
3. Η  Ο.Δ.Ε  θα  λειτουργεί  εντός  και  εκτός  του  ωραρίου  εργασίας  και  σύμφωνα  με  τις 
διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.
4. Ορίζουμε τον Συντονιστή, τους Διαχειριστές και τα μέλη της Ο.Δ.Ε ως εξής:
4.1    Ευμορφία  Τυρή,  Μόνιμη  τακτική  υπάλληλος  Δήμου  Λέσβου  ως  Συντονίστρια 
(τακτική), με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2251350596, e-mail: morfo  212@  yahoo  .  gr  ).
4.2 Κων/νος  Χατζηπαναγιώτης, Μόνιμος  τακτικός  υπάλληλος  Δήμου  Λέσβου, 
Συντονιστής  (αναπληρωματικός),  με  στοιχεία  επικοινωνίας:  (τηλ.  2251350500  e-mail: 
xatzip  -  ode  @  mytilene  .  gr  ).
4.3. Μιχαήλ  Χτενέλλης,  Μόνιμος  τακτικός  υπάλληλος  Δήμου  Λέσβου,  Διαχειριστής 
(τακτικός), με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2251350543 e-mail: xten  -  ode  @  mytilene  .  gr  ).
4.4 Όλγα  Πανσεληνά,  Μόνιμη  τακτική  υπάλληλος  Δήμου  Λέσβου,  Διαχειρίστρια 
(αναπληρώνει  σε  περίπτωση  απουσίας  τον  τακτικό  Διαχειριστή),  με  στοιχεία 
επικοινωνίας: (τηλ. 2251350543 e-mail: olga.panselina@gmail.com).
4.5 Πελαγία Αράμβογλου, Μόνιμη τακτική υπάλληλος Δήμου Λέσβου, μέλος, με στοιχεία 
επικοινωνίας: (τηλ. 2251350565 e-mail: aramv  -  ode  @  mytilene  .  gr  ).
4.6 Παναγιώτα Κουδουνά, Μόνιμη τακτική υπάλληλος Δήμου Λέσβου, μέλος, με στοιχεία 
επικοινωνίας: (τηλ. 2251350594 e-mail: koudoun  -  ode  @  mytilene  .  gr  ).
4.7 Ευστράτιος Τζίνης, Μόνιμος τακτικός υπάλληλος Δήμου Λέσβου,  μέλος, με στοιχεία 
επικοινωνίας: (τηλ. 2251054857 e-mail: tzin  -  ode  @  mytilene  .  gr  ).
4.8 Μυρσίνη  Γιαρλού,  Μόνιμη  τακτική  υπάλληλος  Δήμου  Λέσβου,  μέλος, με  στοιχεία 
επικοινωνίας: (τηλ. 2251350559 e-mail: giarl  -  ode  @  mytilene  .  gr  ).
4.9 Ευστράτιος Σάκκης,  Μόνιμος τακτικός υπάλληλος Δήμου Λέσβου,  μέλος, με στοιχεία 
επικοινωνίας: (τηλ. 2251025555 e-mail: sakis  -  ode  @  mytilene  .  gr  ).
4.10 Μυρσίνη Κουκούλα,  Μόνιμη τακτική υπάλληλος Δήμου Λέσβου,  μέλος, με στοιχεία 
επικοινωνίας: (τηλ. 2252350401 e-mail: koukoul  -  ode  @  mytilene  .  gr  ).
4.11 Δέσποινα  Μακρή, Μόνιμη  τακτική  υπάλληλος  Δήμου  Λέσβου,  μέλος,  με  στοιχεία 
επικοινωνίας: (τηλ. 2251350850 e-mail: desmakri@gmail.com).
4.12 Σταύρος Κουκάρας, Μόνιμος τακτικός υπάλληλος Δήμου Λέσβου,  μέλος, με στοιχεία 
επικοινωνίας: (τηλ. 2251350516 e-mail:    skplomari@yahoo.gr  ).
4.13 Παναγιώτης  Κοντέλλης, Μόνιμος  τακτικός  υπάλληλος  Δήμου  Λέσβου,  μέλος,  με 
στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2251350565 e-mail:    promithies@mytilene.gr  ).
4.14 Καλλιόπη Συριανού, Μόνιμη τακτική υπάλληλος Δήμου Λέσβου,  μέλος, με στοιχεία 
επικοινωνίας: (τηλ. 2251350525 e-mail:    logistirio.dlesvou@yahoo.gr  ).
4.15 Ιωάννης  Μυλοπτέρης, υπάλληλος  ΙΔΑΧ  Δήμου  Λέσβου,  μέλος,  με  στοιχεία 
επικοινωνίας: (τηλ. 2251350518 e-mail:    misthodosia.dlesvou@yahoo.gr  ).
4.16 Πηνελόπη  Καλλία, Μόνιμη  τακτική  υπάλληλος  Δήμου  Λέσβου,  μέλος,  με  στοιχεία 
επικοινωνίας: (τηλ. 2251353725 e-mail:    poleodomia@mytilene.gr  ).
4.17 Μάρκος Βρατσάνος Μόνιμος τακτικός υπάλληλος Δήμου Λέσβου,  μέλος, με στοιχεία 
επικοινωνίας: (τηλ. 2251350565 e-mail:    sokram@freemail.gr  ).
4.18 Ευαγγελία Αργυρού, Μόνιμη τακτική υπάλληλος Δήμου Λέσβου,  μέλος, με στοιχεία 
επικοινωνίας: (τηλ. 2251350565 e-mail:    sydap@otenet.gr  ).
4.19 Γραμματική Τιμολέων, Μόνιμη τακτική υπάλληλος Δήμου Λέσβου, μέλος, με στοιχεία 
επικοινωνίας: (τηλ. 2251350523 e-mail:    gtimoleon@hotmail.com  ).
4.20 Αικατερίνη Αγγελέρου, Μόνιμη τακτική υπάλληλος Δήμου Λέσβου, μέλος, με στοιχεία 
επικοινωνίας: (τηλ. 2251350523 e-mail:    aggelerou@gmail.com  ).
4.21 Ευστρατία  Βαΐτη, Μόνιμη  τακτική  υπάλληλος  Δήμου  Λέσβου,  μέλος,  με  στοιχεία 
επικοινωνίας: (τηλ. 2251022143 e-mail: syndesmos1954@otenet.gr).
4.22 Ευστράτιος  Χριστοφαρής, Μόνιμος  τακτικός  υπάλληλος  Δήμου Λέσβου,  μέλος,  με 
στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2251350565 e-mail:eystratios.hristofaris@0560.syzefxis.gov.gr).
4.23 Ξανθή  Χατζηπαναγιώτη, Μόνιμη  τακτική  υπάλληλος  Δήμου  Λέσβου,  μέλος,  με 
στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2251350566 e-mail: xanthixatz@hotmail.gr).
4.24 Κουζηνία  Χατζηγεωργίου, υπάλληλος  ΙΔΟΧ  Δήμου  Λέσβου,  μέλος,  με  στοιχεία 
επικοινωνίας: (τηλ. 2251352610 e-mail: dhmoslthermis@gmail.com).
4.25 Αντωνία  Φραγκούλη, υπάλληλος  ΙΔΑΧ  Δήμου  Λέσβου,  μέλος,  με  στοιχεία 
επικοινωνίας: (τηλ. 2253042222 e-mail: toniafra@hotmail.com).
4.26 Μαρία  Χαϊντούτη, Μόνιμη  τακτική  υπάλληλος  Δήμου  Λέσβου,  μέλος,  με  στοιχεία 
επικοινωνίας: (τηλ. 2251350566 e-mail:    m_haidouti@yahoo.com  ).
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4.27 Ελένη Γκουνταμάνη, Μόνιμη τακτική υπάλληλος Δήμου Λέσβου,  μέλος, με στοιχεία 
επικοινωνίας: (τηλ. 2251353711 e-mail:    elenigountamani@gmail.com  ).
4.28 Μαρία  Χαρέλη, Μόνιμη  τακτική  υπάλληλος  Δήμου  Λέσβου,  μέλος,  με  στοιχεία 
επικοινωνίας: (τηλ. 2252350121 e-mail:    grammateia@0851.syzefxis.gov.gr  ).
4.29 Ευάγγελος Χατζηδημητρίου, Μόνιμος τακτικός υπάλληλος Δήμου Λέσβου, μέλος, με 
στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2252350121 e-mail:   grammateia@0851.syzefxis.gov.gr  ).
4.30 Ευστράτιος  Ξυπτεράς, υπάλληλος  ΙΔΑΧ  Δήμου  Λέσβου,  μέλος,  με  στοιχεία 
επικοινωνίας: (τηλ. 2252350120 e-mail:   dhmplomar@yahoo.gr  ).
4.31 Ευτυχία  Τέφα, Μόνιμη  τακτική  υπάλληλος  Δήμου  Λέσβου,  μέλος,  με  στοιχεία 
επικοινωνίας: (τηλ. 2253350116 e-mail: efhtefa@hotmail.com).
4.32 Σοφία  Ντούκου, Μόνιμη  τακτική  υπάλληλος  Δήμου  Λέσβου,  μέλος,  με  στοιχεία 
επικοινωνίας: (τηλ. 2253350133 e-mail: d.eresou@kep.gov.gr).
4.33 Παρασκευάς Δάλας, Μόνιμος τακτικός υπάλληλος Δήμου Λέσβου,  μέλος, με στοιχεία 
επικοινωνίας: (τηλ. 2251350607 e-mail: dalas1957@gmail.com).
4.34 Δέσποινα Ανδρέου, Μόνιμη τακτική υπάλληλος  Δήμου Λέσβου,  μέλος,  με  στοιχεία 
επικοινωνίας: (τηλ. 2253350402 e-mail: mantamados3@yahoo.gr).
4.35 Μαρία  Ψυρούκη, Μόνιμη  τακτική  υπάλληλος  Δήμου  Λέσβου,  μέλος,  με  στοιχεία 
επικοινωνίας: (τηλ. 2253056255 e-mail: d.eresou-antissis@kep.gov.gr).
4.36 Βασίλειος  Δήμου, Μόνιμος τακτικός  υπάλληλος Δήμου Λέσβου,  μέλος,  με στοιχεία 
επικοινωνίας: (τηλ. 2253350202 e-mail: dekallonis  @  gmail  .  com  ).
4.37 Ευστράτιος Κατσαμπρόκος, Μόνιμος τακτικός υπάλληλος Δήμου Λέσβου,  μέλος, με 
στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2253350202 e-mail: syzefxis  @0557.  syzefxis  .  gov  .  gr  ).
4.38 Ταξιαρχούλα Μανώλη, Μόνιμη τακτική υπάλληλος Δήμου Λέσβου, μέλος, με στοιχεία 
επικοινωνίας: (τηλ. 2252350510 e-mail: jimtzannis  @  msn  .  com  ).
4.39 Γρηγόριος Σιμιτζής, Μόνιμος τακτικός υπάλληλος Δήμου Λέσβου,  μέλος, με στοιχεία 
επικοινωνίας: (τηλ. 2251352412 e-mail: gera  @  otenet  .  gr  ).
4.40 Παναγιώτης Σαμαράς, Μόνιμος τακτικός υπάλληλος Δήμου Λέσβου, μέλος, με στοιχεία 
επικοινωνίας: (τηλ. 2253350402 e-mail: mantamados3@yahoo.gr).
4.41 Δημήτριος  Βαμβούκος, Μόνιμος  τακτικός  υπάλληλος  Δήμου  Λέσβου,  μέλος,  με 
στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2253042222 e-mail: townhalllesvos  @  gmail  .  com  ).
4.42 Χαράλαμπος  Κουκούλας, Μόνιμος  τακτικός  υπάλληλος  Δήμου  Λέσβου,  μέλος,  με 
στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2252350411 e-mail: babiskoukoulas  @  yahoo  .  gr  ).
4.43 Ευστράτιος  Χρυσάφης, Μόνιμος  τακτικός  υπάλληλος  Δήμου  Λέσβου,  μέλος,  με 
στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2251352513 e-mail: d  .  evergetoula  @  kep  .  gov  .  gr  ).
4.44 Βασίλειος Δικιδίκης, Μόνιμος τακτικός υπάλληλος Δήμου Λέσβου, μέλος, με στοιχεία 
επικοινωνίας: (τηλ. 2251352612 e-mail: d  .  loutropoleos  -1@  kep  .  gov  .  gr  ).
4.45 Αριστομένης Κλαρνέτατζης, Μόνιμος τακτικός υπάλληλος Δήμου Λέσβου,  μέλος, με 
στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2251071323 e-mail: arisklarn  @  gmail  .  com  ).
4.46 Εμμανουήλ  Σχοινάκης, υπάλληλος  ΙΔΟΧ  Δήμου  Λέσβου,  μέλος,  με  στοιχεία 
επικοινωνίας: (τηλ. 2251350548 e-mail: lena  _  gel  @  otenet  .  gr  ).
4.47 Άννα  Βασίλα, Μόνιμη  τακτική  υπάλληλος  Δήμου  Λέσβου,  μέλος,  με  στοιχεία 
επικοινωνίας: (τηλ. 2251350603 e-mail: vas  965@  otenet  .  gr  ).
4.48 Παναγιώτα Καρνέζη, Μόνιμη τακτική υπάλληλος Δήμου Λέσβου,  μέλος, με στοιχεία 
επικοινωνίας: (τηλ. 2251350501 e-mail: giota  1911@  hotmail  .  com  ).

5. Στο Διαχειριστή ανατίθεται η ευθύνη της επικαιροποίησης των στοιχείων και των χρηστών, 
που θα έχουν πρόσβαση στην Εφαρμογή με βάση την παρούσα.  

6. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ιστότοπο του προγράμματος 
Διαύγεια. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
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