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ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013 
 
Απόσπασµα από το πρακτικό της ..1ης/2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου 
 
Θέµα: Εκλογή Προεδρείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου (άρθρο 64) 
 
 
Στον Άγιο Στέφανο, σήµερα ..Έξι (06)..του µηνός ..Ιανουαρίου.., του έτους 
..2013..,ηµέρα ..Κυριακή.. και ώρα ..12:30.. το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
∆ιονύσου συνήλθε σε Ειδική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα στο Πνευµατικό 
Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου, στην οδό Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την 
µε αριθµό πρωτ. ..27/02-01-2013.. έγγραφη πρόσκληση του συµβούλου του επιτυχόντος 
συνδυασµού που έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους κ Νικητόπουλου Ιωάννη, κατά 
τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 
Α' 87). 
 
Λόγω απουσίας του ∆ηµοτικού Συµβούλου που συγκάλεσε το συµβούλιο προεδρεύει ο 
κ. Σπηλιώτης Σπυρίδων , σύµβουλος του ίδιου συνδυασµού κατά τη σειρά της επιτυχίας 
που προκύπτει από την υπ’ αριθ. 1156/2010 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών. 
 
Παρόντος και του ∆ηµάρχου κ. Καλαφατέλη Ιωάννη, διαπιστώθηκε από τον 
Προεδρεύοντα στη συνεδρίαση παραπάνω αναφερόµενο ∆ηµοτικό Σύµβουλο, πως 
υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 41 µελών παραβρέθηκαν παρόντα 
..38.. µέλη και ονοµαστικά οι: 
  
  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ            1. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
2. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.                               2. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ 
3. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ            3. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
4. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 
5. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   
6. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
7. ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
8. ΠΟΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
9. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
10. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ 
11. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
12. ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
13. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ 
14. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
15. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ 
16. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ) 
17. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
18. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
19. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
20. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
21. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ- ΕΛΛΗ 
22. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 



23. ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
24. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 
25. ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
26. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. 
27. ΤΑΟΥΞΗ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
28. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
29. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
30.  ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
31. ΓΙΑΡΕΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
32. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
33. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ). 
34. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
35. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
36. ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. 
37. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ του  ΕΥΘΥΜΙΟΥ. 
38. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ. 

 
 
Απουσίες: 
• Οι ∆.Σ.  κ. κ.  Νικητόπουλος Ιωάννης και Κατσιγιάννη Σοφία απουσίαζαν καθ’ όλη τη 
διάρκεια της συνεδρίασης. 

 
Προσελεύσεις: 
• Ο ∆.Σ. κ. Τσούκας Παναγιώτης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 1ης 
ψηφοφορίας για το αξίωµα του Προέδρου. 

 
Αποχωρήσεις 
• Ο ∆.Σ. κ.  Γιαρένης ∆ηµήτριος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 

1ης ψηφοφορίας για το αξίωµα του Γραµµατέα.                                                                         
  
Ο Προεδρεύων ∆ηµοτικός Σύµβουλος ανέθεσε τα καθήκοντα του ειδικού γραµµατέα του 
Συµβουλίου στο ∆ηµοτικό Υπάλληλο κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ συνεπικουρούµενου από 
τον κ. Λιούτα Γεώργιο και την Κυριακούλη Ελευθερία.  
 
Σύµφωνα µε την παρ 1 του άρθρου 64 του ν. 3852/10, την πρώτη Κυριακή του 
Σεπτεµβρίου, της έναρξης της δηµοτικής περιόδου και την πρώτη Κυριακή του µηνός 
Μαρτίου του τρίτου έτους αυτής (ή στην περίπτωση αυτής της δηµοτικής περιόδου την 
πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου σύµφωνα µε την παρ.3 άρθρο 64 Ν.3852/2010), το 
δηµοτικό συµβούλιο συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση του συµβούλου του 
επιτυχόντος συνδυασµού που έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους και, σε 
περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραµµένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση 
του δικαστηρίου. 
 
Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία προεδρεύει ο σύµβουλος που συγκάλεσε το 
συµβούλιο, το σώµα εκλέγει, χωριστά και µε µυστική ψηφοφορία, τον πρόεδρο, τον 
αντιπρόεδρο και τον γραµµατέα του. Ο πρόεδρος προτείνεται από τον πλειοψηφήσαντα 
συνδυασµό, ο αντιπρόεδρος προτείνεται από τη µείζονα παράταξη της µειοψηφίας και ο 
γραµµατέας από τις λοιπές παρατάξεις της µειοψηφίας και σε περίπτωση που δεν 
υπάρχουν προτείνεται από την παράταξη της πλειοψηφίας. Ο σύµβουλος που 
προεδρεύει αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού γραµµατέα του συµβουλίου σε έναν από 
τους υπαλλήλους του δήµου. 
 



Ο προεδρεύων Σύµβουλος κάλεσε το Συµβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών 
µελών του Προεδρείου  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τη διετία 2013-2014, στην ειδική 
αυτή συνεδρίαση , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010. 
 
Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα προταθεί ο Πρόεδρος από τον πλειοψηφήσαντα 
συνδυασµό, ο Αντιπρόεδρος από τη µείζονα παράταξη της µειοψηφίας και ο 
Γραµµατέας από τις λοιπές παρατάξεις της µειοψηφίας. Επισήµανε δε, ότι σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του Ν.3852/2010 οι Αντιδήµαρχοι δεν µπορούν να εκλεγούν µέλη του 
Προεδρείου  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και κάλεσε όλους τους Συµβούλους της 
δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας να αποσυρθούν προς το αριστερό µέρος της 
αίθουσας, ώστε να αναδείξουν τον υποψήφιο Πρόεδρο του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Ταυτόχρονα, κάλεσε τα µέλη της παράταξης της µείζονος µειοψηφίας να αποσυρθούν 
προς το δεξί µέρος της αίθουσας και να αναδείξουν τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο του  
∆ηµοτικού Συµβουλίου και τα µέλη όλων των λοιπών παρατάξεων της µειοψηφίας να 
αποσυρθούν στο κέντρο της αίθουσας και να αναδείξουν τον υποψήφιο Γραµµατέα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
Υποψήφιοι από τις παρατάξεις, όπως ενηµέρωσε ο Προεδρεύων κ. Σπηλιώτης 
Σπυρίδων, θα είναι όσοι συγκεντρώσουν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 
µελών των αντίστοιχων παρατάξεων. Εάν κανείς από τους ενδιαφερόµενους δε 
συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται. Εάν και 
κατά τη δεύτερη αυτή ψηφοφορία δε συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου 
των µελών του συνδυασµού ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία 
µεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται 
όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. 
 
Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους συµβούλους των παρατάξεων της 
πλειοψηφίας και µειοψηφίας και µετά την ολοκλήρωση της ο Προεδρεύων ανακοίνωσε 
τα ονόµατα των υποψηφίων που εκλέχθηκαν, ήτοι: υποψήφιος Πρόεδρος ο κ. Ροΐδης 
Αθανάσιος του Βασιλείου, Υποψήφιος Αντιπρόεδρος ο κ. Στάϊκος Θεόδωρος του 
Κωνσταντίνου, και υποψήφιος Γραµµατέας ο κ. Μπούσµπουρας Αθανάσιος του 
Χαραλάµπους. 
 
 
Στη συνέχεια ο  Προεδρεύων κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να προβεί στην εκλογή των 
µελών του Προεδρείου µε µυστική ψηφοφορία και µε την απόλυτη πλειοψηφία του 
συνόλου των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και για όσους υποψηφίους δεν 
επιτευχθεί, να ακολουθήσει δεύτερη και τέλος Τρίτη ψηφοφορία, προκειµένου να 
εκλεγούν µε πλειοψηφία των παρόντων µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και σε 
περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία θα διενεργηθεί κλήρωση από τον 
Πρόεδρο. 
 
Για το αυτό κάλεσε τους Συµβούλους να ψηφίσουν για τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. Μετά την αποσφράγιση των φακέλων της ..1ης..  πρώτης διενεργηθείσης 
ψηφοφορίας  καταµετρήθηκαν από τον προεδρεύοντα Σύµβουλο ..20.. ψηφοδέλτια υπέρ 
της υποψηφιότητας του κ. Ροΐδη Αθανασίου και ..18.. λευκά ψηφοδέλτια και ..1.. άκυρο 
ψηφοδέλτιο για τον υποψήφιο Πρόεδρο. 
 
∆εδοµένου ότι ο Νόµος 3852/2012 άρθρο 64 §2 προβλέπει απόλυτη πλειοψηφία ήτοι 21 
υπέρ, µιας και το σύνολο των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είναι 41 ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι διενεργήθηκε και 2η ψηφοφορία. Ακολούθως, µετά την αποσφράγιση των 
φακέλων καταµετρήθηκαν από τον προεδρεύοντα Σύµβουλο ..18.. ψηφοδέλτια υπέρ της 
υποψηφιότητας του κ. Ροΐδη Αθανασίου και ..19.. λευκά ψηφοδέλτια και ..2.. άκυρα. 



Και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία δεν συγκεντρώθηκε η απόλυτη πλειοψηφία του 
συνόλου των µελών, γι’ αυτό και ο προεδρεύων ζήτησε να διενεργηθεί και ..3η.. τρίτη 
ψηφοφορία κατά την οποία αρκεί η ύπαρξη πλειοψηφίας των παρόντων µελών του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. Στη συνέχεια, µετά την αποσφράγιση των φακέλων 
καταµετρήθηκαν από τον προεδρεύοντα Σύµβουλο ..19.. ψηφοδέλτια υπέρ της 
υποψηφιότητας του κ. Ροΐδη Αθανασίου και ..20.. λευκά ψηφοδέλτια. ∆εδοµένου ότι επί 
συνόλου 39 ψηφισάντων ∆ηµοτικών Συµβούλων η υποψηφιότητα του προέδρου πήρε 
19 ψηφοδέλτια υπέρ δεν επιτευχθεί η εκλογή του προέδρου. 

Στη συνέχεια ο προεδρεύων κ. Σπηλιώτης Σπυρίδωνας ζήτησε να προχωρήσει το σώµα 
στην εκλογή για το αξίωµα του αντιπροέδρου. 

Μετά την αποσφράγιση των φακέλων της ..1ης..  πρώτης διενεργηθείσης ψηφοφορίας  
καταµετρήθηκαν από τον προεδρεύοντα Σύµβουλο ..18.. ψηφοδέλτια υπέρ της 
υποψηφιότητας του κ. Στάϊκου Θεόδωρου του Κωνσταντίνου και ..19.. λευκά ψηφοδέλτια 
και ..2.. άκυρα ψηφοδέλτια για τον υποψήφιο αντιπρόεδρο. 
 
∆εδοµένου ότι ο Νόµος 3852/2012 άρθρο 64 §2 προβλέπει απόλυτη πλειοψηφία ήτοι 21 
υπέρ, µιας και το σύνολο των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είναι 41 ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι διενεργήθηκε και 2η ψηφοφορία για το αξίωµα του αντιπροέδρου. 
Ακολούθως, µετά την αποσφράγιση των φακέλων καταµετρήθηκαν από τον 
προεδρεύοντα Σύµβουλο ..18.. ψηφοδέλτια υπέρ της υποψηφιότητας του κ. Στάϊκου 
Θεόδωρου ..19.. λευκά ψηφοδέλτια και ..2.. άκυρα. 

Και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία δεν συγκεντρώθηκε η απόλυτη πλειοψηφία του 
συνόλου των µελών, γι’ αυτό και ο προεδρεύων ζήτησε να διενεργηθεί και ..3η.. τρίτη 
ψηφοφορία κατά την οποία αρκεί η ύπαρξη πλειοψηφίας των παρόντων µελών του 
δηµοτικού συµβουλίου. Στη συνέχεια, µετά την αποσφράγιση των φακέλων 
καταµετρήθηκαν από τον προεδρεύοντα Σύµβουλο ..17. ψηφοδέλτια υπέρ  ..20.. λευκά 
ψηφοδέλτια και ..2.. άκυρα. ∆εδοµένου ότι επί συνόλου 39 ψηφισάντων ∆ηµοτικών 
Συµβούλων η υποψηφιότητα του αντιπροέδρου πήρε 17 ψηφοδέλτια υπέρ δεν 
επετεύχθη η εκλογή του Αντιπροέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Πριν την εκλογή του Γραµµατέα αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο ∆.Σ. κ. Γιαρένης 
∆ηµήτριος. 

Τέλος, ο προεδρεύων κ. Σπηλιώτης Σπυρίδωνας ζήτησε από το σώµα του ∆. Σ. να 
προχωρήσει στην εκλογή για το αξίωµα του Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Μετά την αποσφράγιση των φακέλων της ..1ης..  πρώτης διενεργηθείσης ψηφοφορίας  
καταµετρήθηκαν από τον προεδρεύοντα Σύµβουλο ..16.. ψηφοδέλτια υπέρ της 
υποψηφιότητας του κ. Μπούσµπουρα Αθανασίου του Χαραλάµπους και ..20.. λευκά 
ψηφοδέλτια και ..2.. άκυρα ψηφοδέλτια για τον υποψήφιο Γραµµατέα. 
 
∆εδοµένου ότι ο Νόµος 3852/2012 άρθρο 64 §2 προβλέπει απόλυτη πλειοψηφία ήτοι 21 
υπέρ, µιας και το σύνολο των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είναι 41 ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι διενεργήθηκε και 2η ψηφοφορία για το αξίωµα του Γραµµατέα. Ακολούθως, 
µετά την αποσφράγιση των φακέλων καταµετρήθηκαν κατά τη 2η ψηφοφορία από τον 
προεδρεύοντα Σύµβουλο ..17.. ψηφοδέλτια υπέρ της υποψηφιότητας του κ. 
Μπούσµπουρα Αθανασίου του Χαραλάµπους και ..18.. λευκά ψηφοδέλτια και ..3.. άκυρα 
ψηφοδέλτια για τον υποψήφιο Γραµµατέα. 

Και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία δεν συγκεντρώθηκε η απόλυτη πλειοψηφία του 
συνόλου των µελών, γι’ αυτό και ο προεδρεύων ζήτησε να διενεργηθεί και ..3η.. τρίτη 



ψηφοφορία κατά την οποία αρκεί η ύπαρξη πλειοψηφίας των παρόντων µελών του 
δηµοτικού συµβουλίου. Στη συνέχεια, µετά την αποσφράγιση των φακέλων 
καταµετρήθηκαν από τον προεδρεύοντα Σύµβουλο ..17. ψηφοδέλτια υπέρ  ..18.. λευκά 
ψηφοδέλτια και ..3.. άκυρα. ∆εδοµένου ότι επί συνόλου 38 ψηφισάντων ∆ηµοτικών 
Συµβούλων η υποψηφιότητα του Γραµµατέα πήρε 17 ψηφοδέλτια υπέρ δεν επετεύχθη η 
εκλογή του Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Μετά το πέρας της αναφερόµενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από τον προεδρεύοντα 
Σύµβουλο ότι δεν υπήρξε η απαιτούµενη από το Νόµο πλειοψηφία για την εκλογή του 
Προεδρείου  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  για τη διετία 2013-2014 (31-08-2014)  και για 
αυτό η διαδικασία θα επαναληφθεί ως ορίζει ο Νόµος. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 1/2013. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ   ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 
ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   
ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΠΟΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ 
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ 
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ 
ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ) 
ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ- ΕΛΛΗ 
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 
ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ 
ΤΑΟΥΞΗ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΓΙΑΡΕΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ) 
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ του  ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ                                                                                       


