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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 19/28.4.2014 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
ο
 416 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 291/2014 ΑΟΕ σχετικά με 

την απευθείας ανάθεση του έργου «Τσιμεντόστρωση 

δρόμου προς Άγ. Ιωάννη Μυχούς». 

Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 291/2014 απόφασή της και αναθέτει απευθείας 

το έργο «Τσιμεντόστρωση δρόμου προς Άγ. Ιωάννη Μυχούς» συνολικής 

πίστωσης 4.000,00 € με ΦΠΑ στον κ. Χαραλαμπή Νικόλαο (Ε.Δ.Ε., 

Πολιχνίτος Λέσβου). 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 291/2014 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής. 

2 Προ 2
ο 417 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 292/2014 ΑΟΕ σχετικά με 

την απευθείας ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση 

δρόμου προς Άγ. Ιωάννη Συκούντας». 

Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 292/2014 απόφασή της και αναθέτει απευθείας 

το έργο «Αποκατάσταση δρόμου προς Άγ. Ιωάννη Συκούντας» συνολικής 

πίστωσης 4.500,00 € με ΦΠΑ στον κ. Χαραλαμπή Νικόλαο (Ε.Δ.Ε., 

Πολιχνίτος Λέσβου). 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 292/2014 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής. 

3 Προ 3
ο  Έγκριση ή μη του πρακτικού δημοπρασίας του έργου 

‘Συντήρηση μόνωσης του δώματος του 3ου Δημοτικού 

Σχολείου Μυτιλήνης’». 

Αποσύρθηκε. 

4 1α,β,ε, 

στ
ο
 

418 Έγκριση διάθεσης ορισμένων πιστώσεων του 

προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2014. 

1.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 9.556,59 € σε βάρος του Κ.Α. 

80.8261.0002 «Επιστροφές από λοιπές περιπτώσεις» για επιστροφή 

αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών οφειλών από το Δήμο Λέσβου. 

2.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 4.774,03 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6492.0000 για λογιστική τακτοποίηση για την κατάσχεση εις χείρας 

τρίτης (Εθνική Τράπεζα) από τον Τσαμουρά – Κοκκίνη Δημήτριο βάση της 

αρ. 14/2013 απόφασης Ειρηνοδικείου Πλωμαρίου. 

Σχετ. η αριθμ. 662/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

3.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 106.539,92 € σε βάρος του Κ.Α. 

00.6492.0000 για λογιστική τακτοποίηση για την κατάσχεση εις χείρας 

τρίτης (Εθνική Τράπεζα) από τον Δικιδίκη Ευστράτιο. 

Σχετ. η αριθμ. 663/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

4.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 2.526,17 € σε βάρος του Κ.Α. 

30.7326.0018 «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 

ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ». 
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Σχετ. η αριθμ. 667/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

5.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 124,74 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6251 

για την πληρωμή ασφαλίστρων ακινήτου Δ.Ε. Πλωμαρίου από 29-11-2013 

έως 29-11-2014. 

Σχετ. η αριθμ. 670/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

5 1γ
ο
 419 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση των 

όρων της προκήρυξης και διάθεση πίστωσης για την 

‘Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου 

Λέσβου’ 

1.- Ψηφίζει πίστωση ύψους 30.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0006 

του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2014 για την «Προμήθεια 

σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου». 

Σχετ. η αριθμ. 666/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

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

7/2014 συνημμένη συνολική μελέτη «Προμήθεια σκυροδέματος για τις 

ανάγκες του Δήμου Λέσβου» ύψους 30.000,00 € με ΦΠΑ. 

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

«Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου». 

4.- Καθορίζει τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού όπως 

περιλαμβάνονται στην αριθμ. 7/2014 συνημμένη μελέτη. 

6 1δ
ο
 420 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση των 

όρων της προκήρυξης και διάθεση πίστωσης για την 

‘Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες 

του Δήμου Λέσβου’. 

1.- α) Ψηφίζει πίστωση ύψους 20.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0007 

του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2014 για την «Προμήθεια 

θερμού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της Δ.Ε. Μυτιλήνης». 

Σχετ. η αριθμ. 664/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

β) Ψηφίζει πίστωση ύψους 20.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0013 του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2014 για την «Προμήθεια θερμού 

ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες των λοιπών Δ.Ε.». 

Σχετ. η αριθμ. 665/2014 Αποφ.Αναλ.Υποχ.. 

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

8/2014 συνημμένη συνολική μελέτη «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος 

για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου» ύψους 40.000,00 € με ΦΠΑ. 

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

«Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου». 

4.- Καθορίζει τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού όπως 

περιλαμβάνονται στην αριθμ. 8/2014 συνημμένη μελέτη. 

7 2
ο
 421 Έγκριση συμψηφιστικών αποφάσεων ανάληψης 

υποχρέωσης διαφόρων πιστώσεων του προϋπολογισμού. 

Εγκρίνει τις συμψηφιστικές αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης των 

διαφόρων πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου οικον. 

έτους, σύμφωνα με σχετικό πίνακα της Υπηρεσίας. 

8 6
ο
 422 Έγκριση του πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού και 

εκδίκαση ένστασης κατά του πρακτικού διαγωνισμού 

της εργασίας με τίτλο «Δημιουργία περιεχομένου 

πινακίδων ενημέρωσης και πολλαπλής πληροφόρησης» 

του έργου «Επέκταση και Βελτίωση Δικτύου 

Μονοπατιών και Πεζοπορικών Διαδρομών Δήμου 

Λέσβου : ‘ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΦΥΣΗ ΤΗΣ 

Α) Απορρίπτει την από 31-3-2014 ένσταση της σύμπραξης ΜΑΝΔΗΛΑΣ Ν. 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΣΥΚΑΣ Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

(ΟΙΚΟΣΦΑΙΡΙΚΗ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ) κατά του από 17-3-2014 

πρακτικού διαγωνισμού της εργασίας με τίτλο «Δημιουργία περιεχομένου 

πινακίδων ενημέρωσης και πολλαπλής πληροφόρησης» του έργου : 

«Επέκταση και Βελτίωση Δικτύου Μονοπατιών και Πεζοπορικών 

Διαδρομών Δήμου Λέσβου ‘ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΦΥΣΗ ΤΗΣ 
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ΛΕΣΒΟΥ’. ΛΕΣΒΟΥ’» προϋπολογισμού 39.625,60 € με τον ΦΠΑ, σύμφωνα με το από 

4-4-2014 Πρακτικό Γνωμοδότησης επί των ενστάσεων της Επιτροπής 

Διαγωνισμού και για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτό. 

Β) Εγκρίνει το από 17-3-2014 πρακτικό διαγωνισμού της εργασίας με τίτλο 

«Δημιουργία περιεχομένου πινακίδων ενημέρωσης και πολλαπλής 

πληροφόρησης» του έργου : «Επέκταση και Βελτίωση Δικτύου 

Μονοπατιών και Πεζοπορικών Διαδρομών Δήμου Λέσβου : 

«ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» προϋπολογισμού 

39.625,60 € με τον ΦΠΑ και εγκρίνει τη συμμετοχή στη συνέχεια του 

διαγωνισμού και των τριών συμμετεχόντων. 

9 3
ο
  423 32η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου 

οικον. έτους 2014. 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 30η τροποποίηση του 

προϋπολογισμού έτους 2014, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 28.677/22-4-2014 

εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου. 

10 4α
ο
 424 Έγκριση πρακτικών επαναληπτικών δημοπρασιών για 

την εκμίσθωση αγροτικών ακινήτων Δ.Ε. Μανταμάδου. 

Α) Εγκρίνει τα από 11-4-2014 πρακτικά επαναληπτικών δημοπρασιών για 

την εκμίσθωση των αγροτικών ακινήτων της Δ.Ε. Μανταμάδου, ως 

ακολούθως : 

1.- Εγκρίνει το από 11-4-2014 Πρακτικό διενέργειας επαναληπτικού 

διαγωνισμού για την εκμίσθωση του αγροτικού ακινήτου «Ελαιόκτημα 

Φερόγια» και κατακυρώνει αυτό στην ΓΙΑΝΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ του 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ που αναδείχθηκε πλειοδότης με τιμή προσφοράς 201,00 € 

ετησίως. 

2.- Εγκρίνει το από 11-4-2014 Πρακτικό διενέργειας επαναληπτικού 

διαγωνισμού για την εκμίσθωση του αγροτικού ακινήτου «Βοσκότοπος 

Καρανίκ Τσάϊ» και κατακυρώνει αυτό στον ΜΑΚΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του 

ΓΑΒΡΙΗΛ που αναδείχθηκε πλειοδότης με τιμή προσφοράς 33,50 € 

ετησίως. 

3.- Εγκρίνει το από 11-4-2014 Πρακτικό διενέργειας επαναληπτικού 

διαγωνισμού για την εκμίσθωση του αγροτικού ακινήτου «Περιοχή Πλατύ 

σοφίρ» και κατακυρώνει αυτό στον ΠΑΥΛΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που αναδείχθηκε πλειοδότης με τιμή προσφοράς 202,00 

€ ετησίως. 

4.- Εγκρίνει το από 11-4-2014 Πρακτικό διενέργειας επαναληπτικού 

διαγωνισμού για την εκμίσθωση του αγροτικού ακινήτου «Περιοχή 

Ανεμόμυλος 2» και κατακυρώνει αυτό στην ΚΑΠΑΝΤΑΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

του ΜΙΧΑΗΛ που αναδείχθηκε πλειοδότης με τιμή προσφοράς 450,50 € 

ετησίως. 

Β) Εγκρίνει τα πρακτικά των από 11-4-2014 επαναληπτικών δημοπρασιών 

για την εκμίσθωση των παρακάτω αγροτικών ακινήτων της Δ.Ε. 

Μανταμάδου, οι οποίες απέβησαν άγονες. 

11 4β
ο
 425 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση 

δημοτικού ακινήτου στη Δ.Ε. Μανταμάδου. 

Εγκρίνει το από 11.4.2014 πρακτικό πλειοδοτικού διαγωνισμού για την 

εκμίσθωση του δημοτικού αγροτικού ακινήτου «Νταμέλια» της Δ.Ε. 
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Μανταμάδου του Δήμου Λέσβου και κατακυρώνει αυτόν στον κ. 

Ψαραδέλλη Χρήστο με ετήσιο μίσθωμα 170,00 €. 

12 5α
ο
 426 Έγκριση όρων διακήρυξης για την εκτέλεση της 

εργασίας «Κοπή Θάμνων, υψηλών χόρτων κ.λ.π. χώρων 

πρασίνου ΔΕ Μυτιλήνης». 

Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης για τη δημοπρασία της εργασίας «Κοπή 

Θάμνων, υψηλών χόρτων κ.λ.π. χώρων πρασίνου ΔΕ Μυτιλήνης» 

προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ, όπως αυτοί καθορίζονται στη 

Διακήρυξη Δημοπρασίας που περιλαμβάνεται στην υπ’ αριθμ. 20/2014 

σχετική μελέτη. 

13 5β
ο
 427 Έγκριση όρων διακήρυξης για την εκτέλεση της 

εργασίας «Κοπή Θάμνων, υψηλών χόρτων κ.λ.π. χώρων 

πρασίνου ΔΕ Καλλονής». 

Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης για τη δημοπρασία της εργασίας «Κοπή 

Θάμνων, υψηλών χόρτων κ.λ.π. χώρων πρασίνου ΔΕ Καλλονής» 

προϋπολογισμού 30.000,00 € με ΦΠΑ, όπως αυτοί καθορίζονται στη 

Διακήρυξη Δημοπρασίας που περιλαμβάνεται στην υπ’ αριθμ. 19/2014 

σχετική μελέτη, αντίγραφο της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσης. 

14 7α
ο
 428 Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για τη 

δημοπράτηση του έργου «Συντήρηση συστήματος 

φωτεινής σηματοδότησης Μυτιλήνης». 

1.-Εγκρίνει το από 11/4/2014 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του 

έργου «Συντήρηση συστήματος φωτεινής σηματοδότησης Μυτιλήνης» 

προϋπολογισμού μελέτης 33.000,00 €, σύμφωνα με το οποίο πρώτος 

μειοδότης αναδείχθηκε ο κ. ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΔΕ, με 

ποσοστό έκπτωσης 27%. 

2.-Αναθέτει την εκτέλεση του παραπάνω έργου και κατακυρώνει αυτό στον 

κ. ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΕΔΕ, που προσέφερε το μεγαλύτερο 

ποσοστό έκπτωσης, ήτοι 27 %. 

15 7β
ο
 429 Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για τη 

δημοπράτηση του έργου «Βελτίωση βατότητας 

τμημάτων οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας 

Μυτιλήνης με ασφαλτόμιγμα». 

1.-Εγκρίνει το από 16/4/2014 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του 

έργου «Βελτίωση βατότητας τμημάτων οδικού δικτύου Δημοτικής 

Ενότητας Μυτιλήνης με ασφαλτόμιγμα» προϋπολογισμού μελέτης 

422.352,00 €, σύμφωνα με το οποίο πρώτος μειοδότης αναδείχθηκε ο κ. 

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ΕΔΕ, με ποσοστό έκπτωσης 3%. 

2.-Αναθέτει την εκτέλεση του παραπάνω έργου και κατακυρώνει αυτό στον 

κ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗ, ΕΔΕ, που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης, ήτοι 3%. 

16 7γ
ο
 430 Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για τη 

δημοπράτηση του έργου «Επισκευή κτιρίου – 

Συντήρηση κεντρικής θέρμανσης Γυμνασίου - Λυκείου 

Άγρας». 

1.-Εγκρίνει το από 14/4/2014 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του 

έργου «Επισκευή κτιρίου – Συντήρηση κεντρικής θέρμανσης Γυμνασίου - 

Λυκείου Άγρας» προϋπολογισμού μελέτης 34.000,00 €, σύμφωνα με το 

οποίο πρώτος μειοδότης αναδείχθηκε η Κ/Ξ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ Π. – 

ΠΕΡΓΑΜΑΛΗΣ Β., με ποσοστό έκπτωσης 3%. 

2.-Αναθέτει την εκτέλεση του παραπάνω έργου και κατακυρώνει αυτό στην 

Κ/Ξ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ Π. – ΠΕΡΓΑΜΑΛΗΣ Β., που προσέφερε ποσοστό 

έκπτωσης 3 %. 

17 8
ο
  431 Έγκριση των τευχών δημοπράτησης και των όρων 

διακήρυξης του υποέργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΒΑΤΕΡΩΝ». 

1.- Εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης του υποέργου [1] «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΒΑΤΕΡΩΝ» της πράξης [463349] «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΒΑΤΕΡΩΝ» προϋπολογιζόμενης δαπάνης εργασιών 

345.000,00 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ, όπως αυτά συντάχθηκαν και 
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θεωρήθηκαν αρμοδίως. 

2- Εγκρίνει την κατασκευή του υποέργου από εργοληπτική επιχείρηση 

γραμμένη στο ΜΕΕΠ για έργα Οικοδομικά και Οδοποιίας μετά από 

«ανοιχτή δημοπρασία» με σφραγισμένες προσφορές και με σύστημα 

δημοπράτησης «με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών» 

επάνω στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης. 

3.- Εγκρίνει τη δημοπράτηση του υποέργου, με βάση τους όρους του 

σχεδίου της διακήρυξης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν 

απόσπασμα. 

18 9
ο
  432 Ορισμός δυο Λογιστών εκκαθαριστών – διαχειριστών 

ως εντολοδόχων των εταίρων της «ΑΜΚΕ ΔΗΜΟΥ 

ΑΓΙΑΣΟΥ». 

Ορίζει τους κ.κ. Σαλταμάρα Γεώργιο (Λογιστή Α΄ τάξης) και Κατερνέλλη 

Ελευθέριο (Λογιστή Α΄ τάξης) ως εκκαθαριστές – διαχειριστές της 

«ΑΜΚΕ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ» με αμοιβή 5.800,00 € με τον ΦΠΑ. 

19 10
ο
  433 Όροι διακήρυξης για δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό 

εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Σκάλα Ερεσού 

Δήμου Λέσβου. 

Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για την με πλειοδοτική, φανερή και 

προφορική δημοπρασία εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (γνωστό ως 

Ισόγειο Αναψυκτήριο) στην Σκάλα Ερεσού Δήμου Λέσβο, σύμφωνα με την 

εισήγηση της υπηρεσίας. 

20   Ορισμός : 

 α) δικηγόρων –γνωμοδοτήσεις ,για υποθέσεις του 

Δήμου Λέσβου. 

 β) δικαστικών επιμελητών και συμβολαιογράφων. 

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τον ορισμό των δικηγόρων, δικαστικών 

επιμελητών και συμβολαιογράφων σε υποθέσεις του Δήμου. 

 

 

 

Μυτιλήνη 30 Απριλίου 2014 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  

Του Δήμου Λέσβου 

 

ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

     ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1.- Κατράνης Νικόλαος, Πρόεδρος 

2.- Αθανάσης Θεμιστοκλής, τακτικό μέλος 

3.- Κορδώνης Χρήστος, τακτικό μέλος 

4.- Κουνιαρέλλης Ηλίας, τακτικό μέλος 

5.- Παλαιολόγος Ευάγγελος, τακτικό μέλος 

6.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος 
Σημείωση : Ο κ. Ε. Παλαιολόγος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 6

ου
 

θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

 

 

 

 

 

 


