ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ
Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 19/12.5.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Λέσβου και με μνεία των αποφάσεων που ελήφθησαν.
Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ.
ΘΕΜΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ
ΑΠΟΦ.
1

Προ 1

306

Καθορισμός μισθωτικού ανταλλάγματος για απευθείας
παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης των
κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού, παραλίας που
βρίσκονται στα όρια της διοικητικής περιφέρειας του
Δήμου Λέσβου.

2

Προ 2

307

Κατάρτιση όρων διενέργειας δημοπρασίας για τη
μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων
αιγιαλού παραλίας που βρίσκονται στα όρια της
διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Λέσβου, για
τοποθέτηση σετ ομπρελών με ξαπλώστρες ή καθίσματα
με ή χωρίς τραπεζάκι, λειτουργία τροχήλατου –
αυτοκινούμενου ή μη-αναψυκτηρίου, εκμίσθωση
θαλασσίων μέσων αναψυχής.

3

Προ 3

308

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

4

Προ 4

309

Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού για την
«Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την τροποποίηση
της υπ’ αριθμ. 155/2013 απόφασής του και τον καθορισμό μισθωτικού
ανταλλάγματος για απευθείας παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης
των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού, παραλίας που βρίσκονται στα όρια της
διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Λέσβου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.
505/4-3-2014 έγγραφο της τέως Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Λέσβου και την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 26565/12-5-2015 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων του
Δήμου Λέσβου.
[Ομόφωνα] Καθορίζει τους όρους διενέργειας δημοπρασίας για τη
μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού παραλίας
που βρίσκονται στα όρια της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Λέσβου,
για τοποθέτηση σετ ομπρελών με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς
τραπεζάκι, λειτουργία τροχήλατου –αυτοκινούμενου ή μη-αναψυκτηρίου,
εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής για το έτος 2015, σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. 26150/8-5-2014 εισήγηση των Δ/νσεων Περιβάλλοντος&
Πρασίνου και Οικονομικών του Δήμου και σύμφωνα με τις τιμές
εκκίνησης της τελευταίας δημοπρασίας του 2014 για κάθε υφιστάμενη
θέση και το καταβληθέν μίσθωμα για τις θέσεις στις οποίες είχε αναδειχθεί
πλειοδότης, καθώς και τις προτάσεις των παρόντων μελών της
Οικονομικής σχετικά με τις προτεινόμενες τιμές εκκίνησης για κάθε νέα
θέση.
[Ομόφωνα] Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00
€ σε βάρος του Κ.Α. 15.6474.0001 για την «Τουριστική προσβολή του
Δήμου».
Σχετ. η αριθμ. 630/2015 ΑΑΥ.
[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει το από 30/4/2015 Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού,

1

του Δήμου Λέσβου (Ομάδα Ι) και σφραγίδες (Ομάδα
ΙΙ)».

5

Προ 5

310

31η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου
οικον. έτους 2015.

6

Προ 6

311

Εξέταση
ένστασης
της
εταιρείας
‘ΒΑΣ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.’ κατά του πρακτικού Ι
& ΙΙ του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια
λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, ασφαλειών κλπ για
τη συντήρηση του δημοτικού φωτισμού Δ.Ε.
Μυτιλήνης».

7

11

312

Απευθείας ανάθεση του έργου «Επισκευαστικές
εργασίες στο Ειρηνοδικείο Πολιχνίτου (ιδιοκτησίας
Δήμου Λέσβου) για τη μεταστέγαση του Νηπιαγωγείου
Πολιχνίτου».

8

1α,β,γ

313

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του
Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015.

ο

ο

αξιολόγησης τεχνικών προφορών & αποσφράγισης οικονομικών προφορών
- γνωμοδότησης για το διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια
γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων του Δήμου Λέσβου (Ομάδα Ι) και
σφραγίδες (Ομάδα ΙΙ)».
2.- Κατακυρώνει και αναθέτει την «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά
υλικά γραφείων του Δήμου Λέσβου (Ομάδα Ι) και σφραγίδες (Ομάδα ΙΙ)»
του Δήμου Λέσβου στην εταιρεία ‘Παναγιώτης Λημναίος & Υιοι Ο.Ε.’,
σύμφωνα με τις τιμές που προσέφερε.
[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 31η
τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2015,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 26042/8-5-2015 εισήγηση της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου.
[Κατά πλειοψηφία] Κάνει δεκτή την υπ’ αριθμ. πρωτ. 24683/4-5-2015
ένσταση της εταιρείας ‘ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.’ κατά του
από 30-4-2015 πρακτικού Ι & ΙΙ διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης
τεχνικών προσφορών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων,
φωτιστικών σωμάτων, ασφαλειών κλπ για τη συντήρηση του δημοτικού
φωτισμού Δ.Ε. Μυτιλήνης» προϋπ/σμού 60.000,00 € με ΦΠΑ και
απορρίπτει την προσφορά της εταιρείας ‘Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.’ για την Ομάδα
(2) της προμήθειας «Λαμπτήρες».
[Ομόφωνα] Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση του έργου «Επισκευαστικές
εργασίες στο Ειρηνοδικείο Πολιχνίτου (ιδιοκτησίας Δήμου Λέσβου) για τη
μεταστέγαση του Νηπιαγωγείου Πολιχνίτου» προϋπολογισμού 11.908,00 €
με ΦΠΑ στην τεχνική εταιρεία ‘ΤΕΧΝΗ ΑΕ’, σύμφωνα με την προσφορά
της που ανήλθε σε 9.500,00 € πλέον ΦΠΑ.
1.- [Κατά πλειοψηφία] Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού
1.336,08 € σε βάρος του Κ.Α. 70.6262.0003 για την «Ανακαίνιση γηπέδου
Μεσοτόπου αρμοδιότητας Αντ/χιας Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής –
2ος λογ/σμος (ΣΑΤΑ».
Σχετ. η αριθμ. 623/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
2.- [Κατά πλειοψηφία] Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού
17.385,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7323.0031 για την «Κατασκευή τοιχίου
αντιστήριξης κατάντη του δρόμου Αγ. Δημητρίου Πελόπης (ΣΑΤΑ».
Σχετ. η αριθμ. 624/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
3.- [Κατά πλειοψηφία] Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού
40.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7333.0031 για την «Άρση
επικινδυνότητας οδών Πέτρας (θέση Αυλάκι και στη θέση οδού Σκουτάρου
προς Τσιχράντα) (ΣΑΤΑ».
Σχετ. η αριθμ. 625/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
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314

Έγκριση και νομιμοποίηση δαπανών για την πληρωμή
δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών για υποθέσεις
του Δήμου.

315

Εξέταση ένστασης της εταιρείας ΚΕΣΑΝΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
κατά του πρακτικού διαγωνισμού για την εργασία
«Ετήσια ασφάλιση μηχανημάτων και μεταφορικών
μέσων Δήμου Λέσβου».

316

Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την
ανάθεση της εργασίας «Εργασία συντήρησης –
αναβάθμισης – τεχνικής υποστήριξης & εγκατάστασης
νέων εκδόσεων των εφαρμογών διοικητικών και
οικονομικών υπηρεσιών Δήμου Λέσβου».

317

Έγκριση πρακτικού για την κατάρτιση μητρώου
εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
του Δήμου Λέσβου περιόδου από 1-4-2015 έως 31-32016.

4.- [Ομόφωνα] Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 195,94
€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6492.0000 για την «Πληρωμή τόκων του αρ.
23/2014 πρακτικού συμβιβαστικής επίλυσης του Ειρηνοδικείου Αθηνών
στην εταιρεία ‘ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΘΝΟΣ Α.Ε.».
Σχετ. η αριθμ. 621/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
5.- [Ομόφωνα] Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 476,00
€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6492.0000 για την «Πληρωμή δικαστικών εξόδων
της αρ. 27/2013 Διαταγής Πληρωμής στον Νεράτζη Δημήτριο».
Σχετ. η αριθμ. 622/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
6.- [Ομόφωνα] Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού
10.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6331.0001 για την «Πληρωμή παραβόλων
και υπηρεσιών ΚΤΕΟ».
Σχετ. η αριθμ. 583/2015 Αποφ.Αναλ.Υποχ..
[Ομόφωνα] Εγκρίνει και νομιμοποιεί δαπάνη ποσού 2.389,52 € σε βάρος
του Κ.Α. 00.6111 για την πληρωμή δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου,
σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 25715/7-5-2015 και. 25714/7-5-2015 εισηγήσεις
του Τμήματος Λογιστικού του Δήμου Λέσβου.
[Κατά πλειοψηφία] Κάνει δεκτή την από 21/4/2015 ένσταση της εταιρείας
ΚΕΣΑΝΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. κατά του από 20/4/2015 Πρακτικού ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εργασία «Ετήσια ασφάλιση
μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων Δήμου Λέσβου» προϋπολογισμού
106.000,00 € και εγκρίνει τη συμμετοχή της στα επόμενα στάδια του
διαγωνισμού.
[Ομόφωνα]
Α) Εγκρίνει το από 24-4-2015 Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας
διαγωνισμού του Δήμου Λέσβου για την ανάθεση της εργασίας «Εργασία
συντήρησης – αναβάθμισης – τεχνικής υποστήριξης & εγκατάστασης νέων
εκδόσεων των εφαρμογών διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών Δήμου
Λέσβου» προϋπολογισμού 69.600,00 € με το ΦΠΑ.
Β) Αναθέτει την ανωτέρω εργασία και κατακυρώνει αυτήν στην εταιρεία
«UniSystems συστήματα πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία με
δ.τ. UniSystems», η οποία ήταν η μοναδική συμμετέχουσα στο διαγωνισμό
και η προσφορά της ανήλθε σε 63.301,95 €.
[Ομόφωνα] Εγκρίνει το από 22-4-2015 πρακτικό για την κατάρτιση
μητρώου εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Δήμου
Λέσβου περιόδου από 1-4-2015 έως 31-3-2016, σύμφωνα με το από 22-42015 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμών για την ανάθεση υπηρεσιών
του Δήμου.
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318

Έγκριση Συμψηφιστικών
Υποχρέωσης.

Αποφάσεων

Ανάληψης

319

28η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου
οικον. έτους 2015.

320

29η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου
οικον. έτους 2015.

321

30η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου
οικον. έτους 2015.

322

Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και
διάθεση πίστωσης για προμήθεια ταχυδρομικών
φακέλων για τις ανάγκες της Δ.Ε. Ευεργέτουλα.

323

Αντικατάσταση μέλους της επιτροπής για τη διενέργεια
διαγωνισμών ανάθεσης υπηρεσιών Δήμου Λέσβου έτους
2015.

[Ομόφωνα] Εγκρίνει τις συμψηφιστικές αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης
των πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 25608/6-5-2015 εισήγηση του Τμήματος
Λογιστικού του Δήμου Λέσβου.
[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 28η
τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2015,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 25912/5-5-2015 εισήγηση της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου.
[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 29η
τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2015,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 25911/6-5-2015 εισήγηση της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου.
[Ομόφωνα] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την 28η
τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου έτους 2015,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 25910/7-5-2015 εισήγηση της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου.
[Ομόφωνα] Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής και τη διάθεση
πίστωσης ύψους 700,00 € του προϋπολογισμού του Δήμου Λέσβου οικ.
έτους 2015 για προμήθεια απλών και συστημένων φακέλων αλληλογραφίας
της Δ. Ε. Ευεργέτουλα Δήμου Λέσβου.
[Ομόφωνα] Εγκρίνει το από 4-5-2015 Πρακτικό Κλήρωσης για
αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή διενέργειας – αξιολόγησης –
γνωμοδότησης - ανάθεσης Υπηρεσιών έτους 2015, η οποία διαμορφώνεται
ως εξής :
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΚΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
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324

Έγκριση
πρακτικών
διενέργειας
πρόχειρου
διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο
«Προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες του
Δήμου Λέσβου».

330

Διάθεση πιστώσεων για καταβολή προνοιακών
επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους για το δίμηνο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΤΑΜΒΑΚΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΓΚΟΥΡΔΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει το από 5/5/2015 Πρακτικό (Ι, ΙΙ & ΙΙΙ) διενέργειας
διαγωνισμού, αξιολόγησης τεχνικών προφορών & αποσφράγισης
οικονομικών προφορών - γνωμοδότησης για το διαγωνισμό της προμήθειας
με τίτλο «Προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου»
ύψους 50.000,00 € με ΦΠΑ.
2.- Κατακυρώνει και αναθέτει την «Προμήθεια αδρανών υλικών για τις
ανάγκες του Δήμου Λέσβου» στην εταιρεία ‘ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ &
ΣΙΑ ΕΕ/ΤΕΣΠΡΟ’, σύμφωνα με τις τιμές που προσέφερε.
[Ομόφωνα]
1.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 323.536,56 € σε βάρος του Κ.Α.

4

Μαρτίου – Απριλίου 2015.
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Ορισμός :
 α) δικηγόρων –γνωμοδοτήσεις ,για υποθέσεις του
Δήμου Λέσβου.
 β) δικαστικών επιμελητών και συμβολαιογράφων.

00.6741.0001 «Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες βαριάς αναπηρίας».
Σχετ. η αριθμ. 608/2015 Αποφ. Αναλ. Υποχ.
2.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 50.529,12 € σε βάρος του Κ.Α.
00.6741.0002 «Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων».
Σχετ. η αριθμ. 609/2015 Αποφ. Αναλ. Υποχ.
3.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 178.876,63 € σε βάρος του Κ.Α.
00.6741.0004 «Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης».
Σχετ. η αριθμ. 610/2015 Αποφ. Αναλ. Υποχ.
4.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 17.813,65 € σε βάρος του Κ.Α.
00.6741.0005
«Επίδομα
κίνησης
σε
παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους».
Σχετ. η αριθμ. 611/2015 Αποφ. Αναλ. Υποχ.
5.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 15.369,55 € σε βάρος του Κ.Α.
00.6741.0007 «Επίδομα ανασφάλιστων παραπληγικών, τετραπληγικών».
Σχετ. η αριθμ. 612/2015 Αποφ. Αναλ. Υποχ.
6.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 39.543,50 € σε βάρος του Κ.Α.
00.6741.0008 «Καταβολή παραπληγικών, τετραπληγικών Δημοσίου».
Σχετ. η αριθμ. 613/2015 Αποφ. Αναλ. Υποχ.
7.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 222.083,05 € σε βάρος του Κ.Α.
00.6741.0009 «Επίδομα τυφλότητας».
Σχετ. η αριθμ. 614/2015 Αποφ. Αναλ. Υποχ.
8.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 38.388,72 € σε βάρος του Κ.Α.
00.6741.0010 «Επίδομα σε κωφάλαλα άτομα».
Σχετ. η αριθμ. 615/2015 Αποφ. Αναλ. Υποχ.
9.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 2.788,17 € σε βάρος του Κ.Α.
00.6741.0011 «Επίδομα χανσενικών».
Σχετ. η αριθμ. 616/2015 Αποφ. Αναλ. Υποχ.
10.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 19.021,49 € σε βάρος του Κ.Α.
00.6741.0012 «Επίδομα απροστάτευτων παιδιών».
Σχετ. η αριθμ. 617/2015 Αποφ. Αναλ. Υποχ.
11.- Εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού 141,05 € σε βάρος του Κ.Α.
00.6741.0013 «Επίδομα ομογενών-προσφύγων».
Σχετ. η αριθμ. 618/2015 Αποφ. Αναλ. Υποχ.
[Ομόφωνα] Εγκρίνει τον ορισμό των δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών
και συμβολαιογράφων σε υποθέσεις του Δήμου και εξουσιοδοτεί τον
Πρόεδρο σε συνεργασία με τον ειδικό συνεργάτη του Δήμου σε νομικά
θέματα για την αντιμετώπιση των τρεχουσών υποθέσεων.
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Μυτιλήνη 13 Μαΐου 2015
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Του Δήμου Λέσβου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΠΗΣ
ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1.- Τσουπής Παναγιώτης, Πρόεδρος
2.- Ακριώτης Δημήτριος, τακτικό μέλος
3.- Καραγεωργίου Ευστράτιος, τακτικό μέλος
4.- Καρασάββας Νικόλαος, τακτικό μέλος
5.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος
6.- Κατσαρός Κων/νος, τακτικό μέλος
7.- Κουνιαρέλλης Ηλίας, τακτικό μέλος
8.- Στεργίου Θεόδωρος τακτικό μέλος
9.- Κυρατζής – Χρυσοστόμου Ευστράτιος, αναπλ. μέλος σε αντικατάσταση του Ι. Ξανθούλη
Σημείωση : Οι κκ. Ν. Καρασάββας και Ε. Κυρατζής – Χρυσοστόμου αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του παρόντος θέματος.
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