
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 54/15.12.2015 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 1146 Έγκριση  δαπανών  και  διάθεση  πιστώσεων  του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015.

[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 27.359,99 € σε βάρος
του  Κ.Α.  25.7341.0010  για  τη  «Σύνδεση  με  δίκτυα  ΔΕΗ  του  έργου
‘Αποχέτευσης  ακαθάρτων  και  εγκαταστάσεων  επεξεργασίας  και  διάθεσης
λυμάτων οικισμών Πέτρας’ 3ο Υποέργο (ΕΠΠΕΡΑΑ)».
Σχετ. η αριθμ. 1071/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 11.900,00 € σε βάρος
του  Κ.Α.  30.7311.0018  για  την  «Επισκευή  κοινοτικού  γραφείου  της  Τ.Κ.
Ακρασίου (ΣΑΤΑ)».
Σχετ. η αριθμ. 1072/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..

2 Προ 2 1147 Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015.

[Ομόφωνα] Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 124,74 € σε
βάρος  του  Κ.Α.  10.6251  για  «Ασφάλιστρα  δημοτικού  ακινήτου  στη  ΔΕ
Πλωμαρίου για την περίοδο από 29-11-2015 έως 29-11-2016».
Σχετ. η αριθμ. 1073/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..

3 Προ 3 1148 Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015.

[Ομόφωνα] Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00 € σε
βάρος του Κ.Α. 10.7132.0000 για «Μεταφορικά μέσα για χρήση Διοικητικών
και Οικονομικών Υπηρεσιών».
Σχετ. η αριθμ. 1064/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..

4 Προ 4 1149 Έγκριση του πρακτικού διαγωνισμού δημοπράτησης και
κατακύρωση  του  έργου  «Άρση  επικινδυνότητας  οδών
Δ.Ε. Πέτρας (θέση Αυλάκι και στην οδό Σκουτάρου προς
Τσιχράντα)».

[Ομόφωνα]
1.-  Εγκρίνει  το  από  8-12-2015  Πρακτικό  Διαγωνισμού  του  έργου  «Άρση
επικινδυνότητας οδών Δ.Ε. Πέτρας (θέση Αυλάκι και στην οδό Σκουτάρου
προς  Τσιχράντα)»  προϋπολογιζόμενης  δαπάνης  εργασιών  39.999,89  €  με
ΦΠΑ, σύμφωνα με το οποίο πρώτος μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική
επιχείρηση ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΚΛΑΡΗΣ’, με ποσοστό έκπτωσης 31,00%.
2.- Αναθέτει την εκτέλεση του παραπάνω έργου και κατακυρώνει αυτό στην
εργοληπτική  επιχείρηση  ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΒΟΥΚΛΑΡΗΣ’,  που  προσέφερε  το
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, ήτοι 31,00%.

5 Προ 5 1150 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την 2η Πάγια
Προκαταβολή του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015.

[Ομόφωνα]  Εγκρίνει  τις  δαπάνες  που  πληρώθηκαν  από  την  2η  πάγια
προκαταβολή έτους 2015 του Δήμου Λέσβου και οι οποίες υποβλήθηκαν από
τον υπόλογο Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Πύργων Θερμής του Δήμου

1



Λέσβου, προκειμένου να εκδοθούν αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα σε βάρος
των οικείων πιστώσεων του Προϋπολογισμού.

6 Προ 6 1151 Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015.

[Ομόφωνα] Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 5.800,00 € σε
βάρος  του  Κ.Α.  30.6474.0006  για  «Απομάκρυνση  εγκαταλελειμμένου
αλιευτικού σκάφους στη Σκάλα Λουτρών της Δ.Ε. Μυτιλήνης».
Σχετ. η αριθμ. 1074/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..

7 1ο 1152 Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015.

[Ομόφωνα] Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 2.317,65 € σε
βάρος  του  Κ.Α.  00.6715.0012  για  την  «Εκλογική  αποζημίωση  υπέρ  των
υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης για τη
συμμετοχή τους στις Βουλευτικές Εκλογές Μαΐου & Ιουνίου 2012».
Σχετ. η αριθμ. 1060/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..

8 2ο 1153 Έγκριση  και  νομιμοποίηση  διαφόρων  δαπανών  του
Δήμου Λέσβου.

[Ομόφωνα]
Α) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη συνολικού ποσού 4.405,56 € σε βάρος του
Κ.Α.  00.6111  με  τίτλο  «Αμοιβές  νομικών και  συμβολαιογράφων»,  για  την
πληρωμή δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου.
Β) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη συνολικού ποσού 330,62 € σε βάρος του
Κ.Α.  00.6224.0001  με  τίτλο  «Διάφορες  ταχυμεταφορές»,  για  την  πληρωμή
ταχυμεταφοράς εγγράφων κλπ από και προς τις υπηρεσίες του Δήμου.
Γ) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη συνολικού ποσού 321,08 € σε βάρος του
Κ.Α.  10.6462  με  τίτλο  «Δημοσίευση  προκηρύξεων»,  για  την  πληρωμή
διαφόρων  δημοσιεύσεων  προκηρύξεων,  ανακοινώσεων  κλπ.   του  Δήμου
Λέσβου.
Δ) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη συνολικού ποσού 800,00 € σε βάρος του
Κ.Α. 00.6451 με τίτλο «Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά κι ηλεκτρονικά
μέσα», για την πληρωμή διαφόρων συνδρομών κλπ. του Δήμου Λέσβου.

9 3αο 1154 97η  Τροποποίηση  Προϋπολογισμού  Δήμου  Λέσβου
οικον. έτους 2015.

[Κατά  πλειοψηφία]  Εισηγείται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  Λέσβου  την  97η
τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2015, σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 76551/9-12-2015 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του
Δήμου Λέσβου.

10 3βο 1155 Αλλαγή  τίτλου  Κ.Α.  του  Προϋπολογισμού  Δήμου
Λέσβου οικον. έτους 2015.

[Ομόφωνα]  Εισηγείται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  Λέσβου  την  αλλαγή  του
παρακάτω τίτλου του Κ.Α.  του  εγκεκριμένου Προϋπολογισμού του Δήμου
Λέσβου οικον. έτους 2015 ως εξής :
Από :
00.6117.0019 Αμοιβή εκκαθαριστή της Δημοτικής επιχείρησης θερμοπηγών
Πολιχνίτου
Στο σωστό :
00.6117.0019 Αμοιβή εκκαθαριστή για τη λύση – εκκαθάριση της Δημοτικής
επιχείρησης  θερμοκηπίων Πολιχνίτου.

11 4αο 1156 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την 1η Πάγια
Προκαταβολή του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015.

[Ομόφωνα]  Εγκρίνει  τις  δαπάνες  που  πληρώθηκαν  από  την  1η  πάγια
προκαταβολή έτους 2015 του Δήμου Λέσβου και οι οποίες υποβλήθηκαν από
τους  παρακάτω υπόλογους  Προέδρους  Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων
του  Δήμου  Λέσβου,  προκειμένου  να  εκδοθούν  αντίστοιχα  χρηματικά

2



εντάλματα  σε  βάρος  των  οικείων  πιστώσεων  του  Προϋπολογισμού:
Μεσαγρού, Περάματος, Πλακάδου, Μυστεγνών.

12 4β,γ,εο 1157 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την 2η Πάγια
Προκαταβολή του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015.

[Ομόφωνα]  Εγκρίνει  τις  δαπάνες  που  πληρώθηκαν  από  την  2η  πάγια
προκαταβολή έτους 2015 του Δήμου Λέσβου και οι οποίες υποβλήθηκαν από
τους  παρακάτω υπόλογους  Προέδρους  Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων
του  Δήμου  Λέσβου,  προκειμένου  να  εκδοθούν  αντίστοιχα  χρηματικά
εντάλματα σε βάρος των οικείων πιστώσεων του Προϋπολογισμού: Ακρασίου,
Βατούσας, Μήθυμνας, Αργένου, Σκουτάρου, Κεραμίου, Πέτρας.

13 4δ,στο 1158 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την 3η Πάγια
Προκαταβολή του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015.

[Ομόφωνα]  Εγκρίνει  τις  δαπάνες  που  πληρώθηκαν  από  την  3η  πάγια
προκαταβολή έτους 2015 του Δήμου Λέσβου και οι οποίες υποβλήθηκαν από
τους  παρακάτω υπόλογους  Προέδρους  Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων
του  Δήμου  Λέσβου,  προκειμένου  να  εκδοθούν  αντίστοιχα  χρηματικά
εντάλματα σε βάρος των οικείων πιστώσεων του Προϋπολογισμού: Βρίσας,
Παπάδου.

14 5αο 1159 Απόδοση  λογαριασμού  από  δημοτικό  υπάλληλο  για
πληρωμή  διόρθωσης  κτηματολογικών  εγγραφών  και
λήψης πιστοποιητικών μεταγραφής.

[Ομόφωνα]  Εγκρίνει  την  απόδοση  λογαριασμού  του  Γαλέτσα  Γεωργίου,
υπαλλήλου του Γραφείου Καταγραφής – Διερεύνησης Περιουσίας του Δήμου,
για  απόδοση  λογαριασμού  από  πληρωμή  διόρθωσης  κτηματολογικών
εγγραφών και λήψης πιστοποιητικών μεταγραφής συνολικού ποσού 842,72 €
και επιστροφή στο Ταμείο 157,28 €, σύμφωνα με την αριθ. 756/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής.

15 5βο 1160 Απόδοση  λογαριασμού  από  δημοτικό  υπάλληλο  για
πληρωμή  μεταγραφής  ακινήτου  στην  Τ.Κ.  Αγίας
Μαρίνας.

[Ομόφωνα]  Εγκρίνει  την  απόδοση  λογαριασμού  του  Μάρκου  Βρατσάνου,
υπαλλήλου του Τμήματος Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας, για απόδοση
λογαριασμού  από  πληρωμή  της  μεταγραφής  ακινήτου  στην  Τ.Κ.  Αγίας
Μαρίνας ποσού 77,45 € και επιστροφή στο Ταμείο 122,55 €, σύμφωνα με την
αριθ. 1074/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

16 5γο 1161 Απόδοση  λογαριασμού  από  δημοτικό  υπάλληλο  για
πληρωμή  επεκτάσεων  δημοτικού  φωτισμού  ΦΟΠ  και
σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ.

[Ομόφωνα]  Εγκρίνει  την απόδοση λογαριασμού της  δημοτικής υπαλλήλου
Δέσποινας  Μακρή  για  πληρωμή  στη  ΔΕΔΔΗΕ  έντεκα  (11)  επεκτάσεων
δημοτικού φωτισμού και σύνδεσης με το δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ συνολικού ύψους
22.927,23 €,  σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 226/2015,  809/2015,  1060/2015 και
1061/2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

17 5δο 1162 Απόδοση  λογαριασμού  από  δημοτικό  υπάλληλο  για
πληρωμή  επεκτάσεων  δημοτικού  φωτισμού  ΦΟΠ  και
σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ.

[Ομόφωνα]  Εγκρίνει  την απόδοση λογαριασμού του δημοτικού υπαλλήλου
Γεωργίου  Τακτικού  για  πληρωμή  στη  ΔΕΔΔΗΕ  δέκα  (10)  επεκτάσεων
δημοτικού φωτισμού και σύνδεσης με το δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ συνολικού ύψους
3.606,73  €,  σύμφωνα  με  τις  υπ’  αριθμ.  298/2015,  400/2015,  494/2015  και
1061/2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

18 6αο 1163 Τροποποίηση  των  υπ’  αριθμ.  426/2015,  537/2015,
664/2015  και  1078/2015  αποφάσεων  της  Οικονομικής
Επιτροπής  για  απόδοση  λογαριασμού  από  δημοτικό
υπάλληλο  για  πληρωμή  επεκτάσεων  δημοτικού
φωτισμού  ΦΟΠ  και  σύνδεσης  με  το  δίκτυο  της
ΔΕΔΔΗΕ.

[Ομόφωνα]
Α)  Τροποποιεί  την  υπ’  αριθμ.  426/2015  απόφασή  της  και  εγκρίνει  την
απόδοση  λογαριασμού  του  δημοτικού  υπαλλήλου  Γεωργίου  Τακτικού  για
πληρωμή  στη  ΔΕΔΔΗΕ  δεκατεσσάρων  επεκτάσεων  δημοτικού  φωτισμού
ΦΟΠ συνολικού ποσού 19.136,48  €  [που αναλύεται σε  19.125,28  €  για  τη
ΔΕΔΔΗΕ και 14Χ0,80 €= 11,20 € για την Εθνική Τράπεζα], σύμφωνα με τις
υπ’ αριθμ. 53/2015 και 168/2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
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Β)  Τροποποιεί  την  υπ’  αριθμ.  537/2015  απόφασή  της  και  εγκρίνει  την
απόδοση  λογαριασμού  του  δημοτικού  υπαλλήλου  Γεωργίου  Τακτικού  για
πληρωμή  στη  ΔΕΔΔΗΕ  δύο  επεκτάσεων  δημοτικού  φωτισμού  ΦΟΠ
συνολικού ποσού 1.146,80 € [που αναλύεται σε 1.145,20 € για τη ΔΕΔΔΗΕ και
2Χ0,80  €=  1,60  €  για  την  Εθνική  Τράπεζα],  σύμφωνα με  την  υπ’  αριθμ.
298/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Γ)  Τροποποιεί  την  υπ’  αριθμ.  664/2015  απόφασή  της  και  εγκρίνει  την
απόδοση  λογαριασμού  του  δημοτικού  υπαλλήλου  Γεωργίου  Τακτικού  για
πληρωμή  στη  ΔΕΔΔΗΕ  δύο  επεκτάσεων  δημοτικού  φωτισμού  ΦΟΠ
συνολικού ποσού 1.504,81 € [που αναλύεται σε 1.503,21 € για τη ΔΕΔΔΗΕ και
2Χ0,80  €=  1,60  €  για  την  Εθνική  Τράπεζα],  σύμφωνα με  την  υπ’  αριθμ.
298/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Δ)  Τροποποιεί  την  υπ’  αριθμ.  1078/2015  απόφασή  της  και  εγκρίνει  την
απόδοση  λογαριασμού  του  δημοτικού  υπαλλήλου  Γεωργίου  Τακτικού  για
πληρωμή  στη  ΔΕΔΔΗΕ  δύο  επεκτάσεων  δημοτικού  φωτισμού  ΦΟΠ
συνολικού ποσού 2.355,77 € [που αναλύεται σε 2.354,17 € για τη ΔΕΔΔΗΕ και
2Χ0,80  €=  1,60  €  για  την  Εθνική  Τράπεζα],  σύμφωνα με  την  υπ’  αριθμ.
494/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

19 6βο 1164 Τροποποίηση  της  υπ’  αριθμ.  538/2015  απόφασης  της
Οικονομικής Επιτροπής για απόδοση λογαριασμού από
δημοτικό υπάλληλο για πληρωμή επεκτάσεων δημοτικού
φωτισμού  ΦΟΠ  και  σύνδεσης  με  το  δίκτυο  της
ΔΕΔΔΗΕ.

[Ομόφωνα] Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 538/2015 απόφασή της και εγκρίνει
την  απόδοση  λογαριασμού  δημοτικής  υπαλλήλου  Δέσποινας  Μακρή  για
πληρωμή στη ΔΕΔΔΗΕ τεσσάρων επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού ΦΟΠ
συνολικού ποσού 5.954,77 € [που αναλύεται σε 5.951,57 € για τη ΔΕΔΔΗΕ και
4Χ0,80  €=  3,20  €  για  την  Εθνική  Τράπεζα],  σύμφωνα με  την  υπ’  αριθμ.
226/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

20 7ο 1165 Απευθείας  ανάθεση  του  έργου  «Κατασκευή  τριών
εσχαρών στην περιοχή ‘Σκαμιούδα’ Δ.Κ. Άντισσας».

[Κατά πλειοψηφία]
Α) Εγκρίνει την Τεχνική Περιγραφή του έργου Κατασκευή τριών εσχαρών
στην  περιοχή  ‘Σκαμιούδα’  Δ.Κ.  Άντισσας»  προϋπολογισμού  6.000,00  €  με
ΦΠΑ, όπως αναλύεται στην υπ’ αριθμ. 75813/8-12-2015 εισήγηση της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών, αντίγραφο της οποίας συνοδεύει την παρούσα απόφαση
ως αναπόσπαστο μέρος της.
Β)  Εγκρίνει  την  ανάθεση  του  έργου  σύμφωνα  με  την  ανωτέρω  τεχνική
περιγραφή της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Γ) Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση του ανωτέρω έργου στον Σκουφάτογλου
Κων/νο, Κατασκευαστικές Εργασίες με έδρα την Ερεσό.

21 8ο 1166 Αποδοχή  δωρεάς  στον  Δήμο  Λέσβου  δύο  νέων
απορριμματοφόρων  οχημάτων  μικτού  φορτίου  15-16
τόνων  από  την  Ελληνική  Εταιρεία  Αξιοποίησης
Ανακύκλωσης Α.Ε..

[Ομόφωνα]
Α) Αποδέχεται τη δωρεά στον Δήμο Λέσβου δύο νέων απορριμματοφόρων
οχημάτων μικτού φορτίου 15-16 τόνων από την «Ε.Ε.Α.Α. Ελληνική Εταιρεία
Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.», σύμφωνα με τη σχετική αλληλογραφία και
υπό  την  διαλυτική  αίρεση  ότι  δεν  θα  λήξει,  πριν  από  την  πάροδο  της
συμφωνημένης  αρχικής  εξαετούς  διάρκειας  αυτής,  η  από  15/04/2013
υπάρχουσα Σύμβαση Συνεργασίας, μεταξύ του Δήμου Λέσβου και της ως άνω
εταιρίας,  για  την  εναλλακτική  διαχείριση  των  στερεών  αποβλήτων
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συσκευασίας, η οποία έχει συναφθεί στα πλαίσια του Ν.2939/2001 και της υπ’
αριθμό 50910/2727/22-12-2003 Κ.Υ.Α. και στην οποία σύμβαση υπεισήλθε ο
Δήμος σύμφωνα με το άρθρο 283, παρ.1 του Ν.3852/2010.
Β) Εξουσιοδοτεί για το σκοπό αυτό τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Λέσβου,
κ. Κατζανό Γεώργιο, όπως προβεί στο όνομα και για λογαριασμό του Δήμου
Λέσβου  στην  υπογραφή  του  σχετικού  συμβολαίου  δωρεάς  με  διαλυτική
αίρεση,  με  τους  πιο  πάνω  όρους  και  με  όποιους  άλλους  όρους  κρίνεται
σκόπιμο, για την περαίωση της πιο πάνω εντολής και την νομότυπη σύνταξη
του σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράφου.

22 9ο 1167 Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου για μη άσκηση του
ενδίκου βοηθήματος της αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ.
100/2015 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Βορείου
Αιγαίου και του Σοφοκλή Τζωάννου.

[Ομόφωνα] Αποδέχεται την υπ’ αριθμ. πρωτ. 76744/11-12-2015 γνωμοδότηση
της δικηγόρου Ανθίππης Τσορβά για μη άσκηση του ενδίκου βοηθήματος της
αναιρέσεως  κατά  της  υπ’  αριθμ.  100/2015  τελεσίδικης  απόφασης  του
Μονομελούς  Εφετείου  Βορείου  Αιγαίου  και  εγκρίνει  την  καταβολή  στον
Σοφοκλή Τζωάννο του επιδικαζόμενου σ’ αυτήν ποσού.

23 10ο 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 16 Δεκεμβρίου 2015 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

Του Δήμου Λέσβου

ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΛΗΝΟΣ
       Δήμαρχος Λέσβου

 ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1.- Γαληνός Σπύρος, Πρόεδρος
2.- Ακριώτης Δημήτριος, τακτικό μέλος
3.- Καρασάββας Νικόλαος, τακτικό μέλος
4.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος
5.- Κατσαρός Κων/νος, τακτικό μέλος
6.- Κουνιαρέλλης Ηλίας, τακτικό μέλος 
7.- Στεργίου Θεόδωρος, τακτικό μέλος
8.- Κυρατζής – Χρυσοστόμου Ευστράτιος, αναπλ. μέλος σε αντικατάσταση του Ε. Καραγεωργίου
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