
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 22/14.6.2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

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

ΑΠΟΦ.
ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ

1 Προ 1 435 40η  Τροποποίηση  Προϋπολογισμού  Δήμου  Λέσβου
οικον. έτους 2016.

[Κατά πλειοψηφία] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 40η
τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2016, σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 30812/10-6-2016 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας
του Δήμου Λέσβου.

2 Προ 2 436 Εξέταση ένστασης, έγκριση πρακτικών και κήρυξη ως
άγονου του επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για
την  προμήθεια  ηλεκτρολογικών  υλικών  για  την
συντήρηση  του  δημοτικού  φωτισμού  όλων  των
Δημοτικών Ενοτήτων πλην Δ.Ε. Μυτιλήνης.

[Ομόφωνα]
Α) Απορρίπτει την υπ’ αριθμ. πρωτ. 29744/8-6-2016 ένσταση της εταιρείας
Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε., με την οποία ζητά να γίνει δεκτή η συμμετοχή της στο
διαγωνισμό για την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τη συντήρηση
του  δημοτικού  φωτισμού  όλων  των  Δημοτικών  Ενοτήτων  πλην  Δ.Ε.
Μυτιλήνης προϋπολογισμού 40.000,00 € (με ΦΠΑ 16%), σύμφωνα με το υπ’
αριθμ.  πρωτ.  30965/14-6-2016  Πρακτικό  γνωμοδότησης  της  Επιτροπής
Διαγωνισμού  επί  της  ένστασης και  για  τους  λόγους  που αναφέρονται  σ’
αυτό.
Β)  Εγκρίνει  το  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  30922/13-6-2016  Πρακτικό  Ι  &  ΙΙ
Διενέργειας  και  αξιολόγησης  αποτελεσμάτων πρόχειρου  διαγωνισμού  για
την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τη συντήρηση του δημοτικού
φωτισμού  όλων  των  Δημοτικών  Ενοτήτων  πλην  Δ.Ε.  Μυτιλήνης
προϋπολογισμού  40.000,00  €  (με  ΦΠΑ  16%)  και  κηρύσσει  άγονο
διαγωνισμό, καθώς αποκλείστηκαν όλοι οι διαγωνιζόμενοι κατά το στάδιο
ελέγχου  -  εξέτασης  των  τεχνικών  προσφορών  ως  προς  τα  απαιτούμενα
δικαιολογητικά τεχνικών προσφορών της διακήρυξης.

3 Προ 3 437 Κατάρτιση  όρων  διενέργειας  δημοπρασίας  για  την
εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Παραλία Θερμής
Δήμου Λέσβου.

[Ομόφωνα] Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για την με δημόσιο φανερό
προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην
Παραλία  Θερμής Δήμου Λέσβου,  σύμφωνα με την υπ’  αριθμ.  30606/8-6-
2016  εισήγηση  του  Τμήματος  Διαχείρισης  Δημοτικής  Περιουσίας  Δήμου
Λέσβου και την αρ. 11/2016 Απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Θερμής.

4 Προ 4 438 Έγκριση  μετακίνησης  υπαλλήλων  της  υπηρεσίας
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου για
τη συμμετοχή στην 10η Πανελλήνια Σύνοδο των Φορέων

[Ομόφωνα]  Εγκρίνει  τη  μετακίνηση  των  υπαλλήλων  της  υπηρεσίας
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου, κο Γιώργο Αλεξίου,
Μηχ/γου Μηχανικού, Διευθυντή Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και κα
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Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.). Γεωργία  Μπλέτσα,  Περιβαλλοντολόγο,  Προϊσταμένη  του  Τμήματος
Σχεδιασμού,  Εποπτείας  Καθαριότητας,  Ανακύκλωσης,  Αποκομιδής
Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών, στα Ιωάννινα, από 29/06/2016
έως  και  την  02/07/2016,  για  τη  συμμετοχή  τους  στην  10η  Πανελλήνια
Σύνοδο  των  Φο.Δ.Σ.Α.,  που  συνδιοργανώνει  το  Δίκτυο  των  Φορέων
Διαχείρισης  Στερεών  Αποβλήτων  (Φο.Δ.Σ.Α.)  και  ο  Αναγκαστικός
Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας
Περιφέρειας Ηπείρου ως εξής: :
Η μετακίνηση των υπαλλήλων στα Ιωάννινα και η επιστροφή τους, θα γίνει
αεροπορικώς  :  Αναχώρηση  29/6/2016  Μυτιλήνη  –  Ιωάννινα  με
μετεπιβίβαση στην Αθήνα και επιστροφή 02/07/2016 Ιωάννινα – Μυτιλήνη
με μετεπιβίβαση στην Αθήνα αεροπορικώς.
Τα  έξοδα  μετακίνησης  των  υπαλλήλων  θα  βαρύνουν  τον  τακτικό
προϋπολογισμό του Δήμου.
Τα  έξοδα  διαμονής  των  υπαλλήλων  θα  βαρύνουν  τον  τακτικό
προϋπολογισμό του Δήμου.
Η  ημερήσια  εκτός  έδρας  αποζημίωση  των  υπαλλήλων  θα  βαρύνει  τον
τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου.

5 1αο 439 Έγκριση  δαπανών  και  διάθεση  πιστώσεων  του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016.

[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00 € σε 
βάρος του Κ.Α. 30.7333.0055 για την «Εργασίες για την πρόληψη από 
πλημμυρικά φαινόμενα εν όψει χειμερινής περιόδου ΔΕ Μήθυμνας» 
(συνεχιζόμενο) (ΣΑΤΑ).
Σχετ. : H αρ. 737/8-6-2016 Α.Α.Υ & το αρ. πρωτ: 26694/27-5-2016 έγγραφο 
της Τεχνικής Υπηρεσίας.
2.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 17.220,00 € σε 
βάρος του Κ.Α. 70.6162.0005 για την «Εργασία <Σύνταξης εκθέσεων 
υδρογεωλογικών δεδομένων για τις ιαματικές πηγές Λισβορίου και 
Πολιχνίτου>».
Σχετ. : Η αρ. 736/8-6-2016 ΑΑΥ & το αρ. πρωτ: 27848/1-6-2016 έγγραφο 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου.

6 1β,δο 440 Έγκριση  δαπανών  και  διάθεση  πιστώσεων  του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016.

Εγκρίνει τις δαπάνες και τη διάθεση πιστώσεων των παρακάτω Κ.Α. του 
Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων 2016 :

Κ.Α
ΠΡ/ΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΣΟ
ΜΕ ΦΠΑ

Α.Α.Υ.
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20.6277.000
6

Καταπολέμηση εντόμων και 
τρωκτικών

5.000,00 734/6-6-
2016

15.6473.000
3 

Υλοποίηση Επιχειρησιακού 
Προγ/τος επισιτιστικής & βασ. 
υλικής Ε.Π.Ι. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 
2015-2016 ‘Πράξη ένταξης 
5000170’

68.951,78 744/10-
6-2016

15.6473.000
4

Υλοποίηση Επιχειρησιακού 
Προγ/τος επισιτιστικής & βασ. 
υλικής συνδ. Ε.Π.Ι. ΕΒΥΣ του 
(ΤΕΒΑ 2015-2016) ‘Πράξη 
ένταξης 5000170’

68.951,78 746/10-
6-2016

7 1ζο 441 Έγκριση  δαπανών  και  διάθεση  πιστώσεων  του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016.

[Ομόφωνα]
1.-  Εγκρίνει  τη  δαπάνη και  τη  διάθεση  πίστωσης ποσού  44.988,00  €  σε
βάρος  του Κ.Α.  30.7331.0029  για  την «Ανακατασκευή στέγης  δημοτικού
ακινήτου (παλιό καμένο σχολείο) στην Δ.Κ. Μανταμάδου».
Σχετ. η αριθμ. 755/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
2.-  Εγκρίνει  τη  δαπάνη και  τη  διάθεση  πίστωσης ποσού  24.600,00  €  σε
βάρος του Κ.Α. 20.6474.0001 για «Εργασίες υποστήριξης του Δήμου Λέσβου
για την υλοποίηση πράξεων και δράσεων για την ολοκληρωμένη διαχείριση
στερεών αποβλήτων» (Τακτικά).
Σχετ. η αριθμ. 738/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
3.-  Εγκρίνει  τη  δαπάνη και  τη  διάθεση  πίστωσης ποσού  71.630,56  €  σε
βάρος του Κ.Α. 62.7326.0002 για «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Πετρί 2
της ΔΕ Πέτρας Δήμου Λέσβου και υποδομές ΣΜΑ Πέτρας – Μήθυμνας»
(ΕΠΠΕΡΑΑ).
Σχετ. η αριθμ. 739/2016 Αποφ.Αναλ.Υποχ..

8 1εο 442 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των
όρων του διαγωνισμού και διάθεση πιστώσεων για την
«Προμήθεια  υδραυλικών  εν  γένει  ειδών  και  υλικών
αποκατάστασης δικτύου άρδευσης για τις ανάγκες του
Δήμου Λέσβου».

[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 163.600,00 € για την
αντιμετώπιση της δαπάνης σε βάρος των παρακάτω Κ.Α. :

Αριθμ. Α. Α. Υ. Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ
740/10-6-2016 10.6661.0004 Προμήθεια υδραυλικών εν

γένει ειδών
6.000,00

741/10-6-2016 15.6661.0004 Προμήθεια υδραυλικών εν
γένει ειδών

1.000,00

742/10-6-2016 20.6661.0002 Προμήθεια υδραυλικών εν
γένει ειδών

1.000,00

743/10-6-2016 20.6662.0003 Προμήθεια  καθρεπτών,
αντλιών,  βρυσών,

1.000,00

3



ανταλ/κών  κ.λ.π.  για  τις
ανάγκες  δημοτ.
Αφοδευτηρίων

745/10-6-2016 25.6662.0003 Προμήθεια  υλικών
αποκατάστασης  δικτύου
άρδευσης

20.000,00

747/10-6-2016 25.6662.0004 Προμήθεια  υλικών
συντήρησης και επισκευής
δικτύων  ύδρευσης-
αποχέτευσης

20.000,00

748/10-6-2016 30.6662.0008 Προμήθεια υδραυλικών εν
γένει ειδών Δ.Ε.Μυτιλήνης

50.000,00

749/10-6-2016 30.6662.0015 Προμήθεια υδραυλικών εν
γένει ειδών λοιπών Δ.Ε.

50.000,00

750/10-6-2016 35.6661.0002 Προμήθεια υδραυλικών εν
γένει ειδών

9.600,00

751/10-6-2016 35.7131.0002 Προμήθεια  αντλιών,
σωλήνων  άρδευσης  και
εξαρτημάτων  για  τις
ανάγκες των πάρκων

5.000,00

                                      Σύνολο ευρώ  :                                         163.600,00
2.-  Εγκρίνει  τις  τεχνικές προδιαγραφές της αριθμ.  58/2016  μελέτης  που
συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία  του Δήμου, προυπ/μού δαπάνης 163.600,00
ευρώ με ΦΠΑ 17% και τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ
ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ».
3.-  Εγκρίνει  την  εκτέλεση  της  προμήθειας  με  ανοικτό  ηλεκτρονικό
διαγωνισμό  (Ν.4155/2013  (ΦΕΚ  120/A/2013)  «Εθνικό  Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις).
4.- Καθορίζει τους όρους ανοικτού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 3
παρ. 1 και άρθρο 4 παρ.4 του ΕΚΠΟΤΑ.

9 2ο 443 Έγκριση  και  νομιμοποίηση  δαπανών  μετάβασης  και
συμμετοχής υπαλλήλων σε επιμορφωτικό σεμινάριο.

[Ομόφωνα]
Α) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 487,80 ευρώ για την πληρωμή
της μετακίνησης του Δημοτικού Υπαλλήλου του Δήμου Λέσβου κου Δάλα
Παρασκευά ο οποίος μετέβη στην Αθήνα στις 30/5/2016 και επέστρεψε στην
Μυτιλήνη  την  1/6/2016  για  να  συμμετάσχει  σε  διήμερο  επιμορφωτικό
σεμινάριο της TRAINING – NET. EE με θέματα για υπαλλήλους ταμείου.
Σχετ: Η αριθμ. 78/13-1-2015 Α.Α.Υ.
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Β) Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 485,80 ευρώ για την πληρωμή
της  μετακίνησης  του  Δημοτικού  Υπαλλήλου  του  Δήμου  Λέσβου  κου
Αντωνίου  Νικολάου  ο  οποίος  μετέβη  στην  Αθήνα  στις  30/5/2016  και
επέστρεψε στην  Μυτιλήνη  την  1/6/2016  για  να  συμμετάσχει  σε  διήμερο
επιμορφωτικό  σεμινάριο  της  TRAINING  –  NET.  EE  με  θέματα  για
υπαλλήλους ταμείου.
Σχετ: Η αριθμ. 78/13-1-2015 Α.Α.Υ.
Γ)  Εγκρίνει  και  νομιμοποιεί  δαπάνη  ποσού  600,00  ευρώ  για  έξοδα
συμμετοχής  δύο  υπαλλήλων  του  Δήμου  σε  διήμερο  σεμινάριο  που
διοργάνωσε η εταιρεία «TRAINING.NET.EE» στην Αθήνα στις 31/5/2016 -
1/6/2016.
Σχετ: Η αριθμ. 607/12-4-2016 Α.Α.Υ.

10 3ο 444 Έγκριση  δαπανών  που  πληρώθηκαν  από  την  Πάγια
Προκαταβολή του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016.

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την Πάγια Προκαταβολή έτους
2016  του  Δήμου  Λέσβου  και  οι  οποίες  υποβλήθηκαν  από  τους  κάτωθι
υπόλογους  Προέδρους  Δημοτικών  ή  Τοπικών  Κοινοτήτων  του  Δήμου
Λέσβου,  προκειμένου  να  εκδοθούν  αντίστοιχα  χρηματικά  εντάλματα  σε
βάρος των οικείων πιστώσεων του Προϋπολογισμού :Μεσαγρού, Παπάδου,
Σκόπελου, Πλακάδου, Περάματος.

11 4ο 445 Έγκριση  μετάθεσης  ημερομηνίας  διεξαγωγής  του
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ετήσιας ασφάλισης
των μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων του Δήμου
Λέσβου χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.

Εγκρίνει  τη  μετάθεση  της  ημερομηνίας  διεξαγωγής  του  ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Ετήσια ασφάλιση μηχανημάτων και
μεταφορικών μέσων Δήμου  Λέσβου»,  χωρίς  τροποποίηση  των όρων της
διακήρυξης, προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος δημοσιοποίησης στο ελάχιστο
προβλεπόμενο 20ημερο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 10,
παρ.3 του ΕΚΠΟΤΑ.
Οι  προσφορές  θα  κατατεθούν  στην  διαδικτυακή  πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. έως την ημερομηνία και ώρα οι
οποίες θα ορισθούν εκ νέου από τον Δήμαρχο Λέσβου.

12 5ο 446 Έγκριση  πρακτικού  για  την  κατάρτιση  μητρώου
εργοληπτών  για  την  αντιμετώπιση  εκτάκτων αναγκών
του Δήμου Λέσβου περιόδου από 1-4-2016 έως 31-3-2017
(Συμπληρωματική  πρόσκληση  εκδήλωσης
ενδιαφέροντος).

[Ομόφωνα] Εγκρίνει το από 7-6-2016 πρακτικό για την κατάρτιση μητρώου
εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Δήμου Λέσβου
περιόδου  από  1-4-2016  έως  31-3-2017,  κατόπιν  συμπληρωματικής
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το οποίο δεκτοί έγιναν
οι κάτωθι :

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Κλειδαράς Ευστράτιος

13 6ο 447 Έγκριση  Πρακτικού  1ου  Σταδίου  ηλεκτρονικής
αποσφράγισης  υποφακέλου  δικαιολογητικών
συμμετοχής  και  ελέγχου  των  στοιχείων  και
δικαιολογητικών  συμμετοχής  (στάδιο  ποιοτικής
επιλογής) της προμήθειας «Προμήθεια και Εγκατάσταση
Η/Μ Εξοπλισμού Αναβάθμισης ΕΕΛ Καλλονής».

[Ομόφωνα]  Εγκρίνει  το  από  8-6-2016  Πρακτικό  του  1ου  Σταδίου
ηλεκτρονικής αποσφράγισης υποφακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής και
ελέγχου των στοιχείων και δικαιολογητικών συμμετοχής (στάδιο ποιοτικής
επιλογής)  της  προμήθειας  με  τίτλο  «Προμήθεια  και  Εγκατάσταση  Η/Μ
Εξοπλισμού Αναβάθμισης ΕΕΛ Καλλονής» προϋπολογισμού 232.000,00 € με
ΦΠΑ,  όπως  αυτό  συντάχθηκε  και  υπογράφηκε  από  την  Επιτροπή
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Διαγωνισμού της προμήθειας, σύμφωνα με το οποίο κρίνονται αποδεκτά τα
δικαιολογητικά  των  διαγωνιζομένων  ΠΡΑΞΙΣ  Α.Ε.  και  ΤΕΧΝΗ  Α.Ε.,
καθώς είναι σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.

14 7ο 448 Έγκριση πρακτικών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας
και  εξέταση  ένστασης  για  την  παραχώρηση  χρήσης
χώρων επί του αιγιαλού του Δήμου Λέσβου για το έτος
2016.

[Ομόφωνα]
Α)  Απορρίπτει  την  αριθμ.  πρωτ.  28773/6-6-2016  ένσταση  των  κ.κ.
Καραγεωργίου Γεωργίου και Αγριτέλλη Βασιλείου  κατά της συμμετοχής
στη δημοπρασία για την παραχώρηση τμήματος αιγιαλού – παραλίας στην
περιοχή  αεροδρομίου  Μυτιλήνης  <<Αεροδρόμιο  1>>  των  προηγούμενων
ενοικιαστών  του,  σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  30491/10-6-2016
Έκθεση Αυτοψίας των αρμόδιων υπαλλήλων του Δήμου.
Β)  Εγκρίνει  τα  από  6,7&8-6-2016  πρακτικά  των  δημοπρασιών  για  την
παραχώρηση  χρήσης  χώρων  επί  του  αιγιαλού  του  Δήμου  Λέσβου  έτους
2016, όπως υποβλήθηκαν με την υπ’ αριθμ. 30053/9-6-2016 εισήγηση του
Τμήματος Εσόδων.
Γ) Για τις  θέσεις  για τις  οποίες δεν αναδείχθηκε πλειοδότης (άγονες)  θα
διενεργηθεί επαναληπτική δημοπρασία σε ημερομηνία που θα καθοριστεί
από την Υπηρεσία, σύμφωνα με τους όρους της αρχικής διακήρυξης.

15 8ο 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 15 Ιουνίου 2016 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

Του Δήμου Λέσβου

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1.- Κατσαρός Κωνσταντίνος, Πρόεδρος
2.- Ακριώτης Δημήτριος, τακτικό μέλος
3.- Αμπουλός Ιωάννης, τακτικό μέλος
4.- Καραγεωργίου Ευστράτιος, τακτικό μέλος
5.- Καρασάββας Νικόλαος, τακτικό μέλος
6.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος
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