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Λήψη απόφασης για την επικύρωση πρακτικού εκπροσώπων των
Κομμάτων για την κατανομή των χώρων και τον καθορισμό του τρόπου
χρήσης αυτών από τα Κόμματα ή τους Συνασπισμούς Κομμάτων για την
προβολή τους, ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών της 25-01-2015.
-------------------------------
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επειδή ο Γραμματέας μας απουσιάζει, να πάρω εγώ παρουσίες.
Ετσι; Λοιπόν, Παντελάρος Βασίλειος Παρών, Καραγιάννης Νίκος, Δαουάχερ
Ναουάφ, Σταθάς Κωνσταντίνος, Βαρυτιμιάδης Ηλίας, Θερμού Ελένη, Βορέας
Κώστας, Μοσχονάς Παναγιώτης, Ζώτος Γιάννης, Χατζηστεργίου Στέλλα,
Χουδελούδης

Μόσχος,

Βουλγαρίδης

Λεωνίδας,

Δημουλά

Μαρία,

Ζέρβα

Γιαννούλα, Κουβαράς Παναγιώτης, Παναγοπούλου - Γεωργοπούλου Αλεξία,
Τσουκνίδας

Κωνσταντίνος,

Θεοδώρου

Δημήτρης,

Τροχίδης

Εμμανουήλ,

Μποζίκας Ανδρέας, Λυμπουσάκη - Γεωργιάδη Ειρήνη, Τοκατλίδη Ελευθερία,
Ντηνιακός

Ευάγγελος,

Τσατσαμπάς

Δημήτρης,

Καρατζαφέρης

Βασίλης,

Σπηλιόπουλος Θεόδωρος, Σκαμπά Αθηνά, Δρούλιας Ηρακλής, Γκανά - Ρηγάκη
Αγγελική,

Καμπόλη

Ελένη,

Θεοδωρακόπουλος

Φώτης,

Ασπρογέρακας

Κωνσταντίνος, Φουρλής Κωνσταντίνος.
Συνάδελφοι, έχουμε απαρτία. Να σας ευχηθώ καλή χρονιά, υγεία και
δύναμη σε όλους και στους συναδέλφους εδώ και στους συμπολίτες μας που
παρακολουθούνε το Συμβούλιο. Πριν ξεκινήσουμε, να πούμε ότι οι Συνεδριάσεις
σήμερα έχουνε έκτακτο χαρακτήρα λόγω των εκλογών. Συνάδελφοι, λίγο
ησυχία εδώ από κάτω, λοιπόν θα πάμε και σε τακτικό Συμβούλιο την εβδομάδα
μετά τις εκλογές. Ωστόσο, ήταν κάποια πράγματα που αφορούν την εκλογική
διαδικασία και έπρεπε να γίνουν, γι' αυτό και τα φέρνουμε σε έκτακτο
Συμβούλιο, καθώς και κάποια άμεσα υπηρεσιακά ζητήματα, τα οποία είναι
κατεπείγοντα και έπρεπε να πάρουμε μία απόφαση γι' αυτά.
Πριν ξεκινήσουμε τη Συνεδρίαση, να δώσουμε το λόγο στο Δήμαρχο και
στους υπόλοιπους συναδέλφους. Μέσα στην εβδομάδα είχαμε μία απώλεια ενός
συμπολίτη μας, του Δήμου του Παρασκευά, ο οποίος διετέλεσε Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου και πολλά χρόνια Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο
Χαϊδαρίου, με σημαντική προσφορά στην πόλη μας και θα θέλαμε ν'
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αφιερώσουμε έτσι λίγο χρόνο, για να κάνουμε μια αναφορά στο συνάδελφο τον
Παρασκευά. Συμφωνείτε; Να δώσουμε το λόγο στο Δήμαρχο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο Δήμος ο Παρασκευάς διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος στο
Χαϊδάρι για τρείς τετραετίες, από το 1986 μέχρι και το 1998. Ηταν επίσης
Πρόεδρος

του

Δημοτικού

Συμβουλίου,

ήταν

Πρόεδρος

της

Δημοτικής

Επιχείρησης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του "ΔΙΑΥΛΟΥ 10", θυμάστε,
ήτανε η Διαδημοτική Ραδιοφωνία που 'χε παίξει ένα σημαντικό ρόλο εκείνα τα
χρόνια, όπως επίσης ήταν Μέλος και από διάφορες θέσεις υπηρέτησε την Τοπική
Αυτοδιοίκηση σαν Μέλος Επιτροπών ή Συμβουλίων.
Πρέπει να πω ότι, επειδή όλα αυτά τα χρόνια ήμουνα κι εγώ Δημοτικός
Σύμβουλος, ότι σεβόμουνα απόλυτα το Δήμο τον Παρασκευά, ανεξάρτητα από
τις ιδεολογικές διαφορές τις οποίες είχαμε, που πολλές φορές έφτανε και σε
σημείο σύγκρουσης, ιδεολογικής όμως πάντα και πολιτικής μέσα στο Δημοτικό
Συμβούλιο.
Ο Δήμος ήταν συγκροτημένος άνθρωπος, ήταν αυθεντικός, ήταν ευθύς,
αυτό που ήθελε να πει, δεν κρύβονταν δηλαδή πίσω απ' τα λόγια του, δεν
φοβόταν τις συγκρούσεις όταν ήξερε ότι έχει δίκιο, ή όταν ήθελε να στηρίξει
έτσι αυτό το οποίο έκανε. Ητανε πρέπει να σας πω, έτσι και σαν οικονομολόγος
που ήτανε, πάρα πολύ καταρτισμένος γύρω απ' αυτά τα θέματα και ένας απ'
τους κύριους αντιπάλους πραγματικά, όταν υπολόγιζε στα Δημοτικά Συμβούλια,
όταν συζητούσαμε τους προϋπολογισμούς, ήταν ο Δήμος ο Παρασκευάς, γιατί
πραγματικά μπορούσε να στηρίξει αυτό το οποίο υπηρετούσε και απ' τη θέση
την οποία υπηρετούσε.
Ηταν βέβαια Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Από διάφορες θέσεις υπηρέτησε και
το ΠΑΣΟΚ. Με δυο λόγια, άφησε το στίγμα του και το ίχνος του και μάλλον όχι
μόνο το ίχνος του, αλλά μια πολύ σημαντική παρουσία στα πράγματα της πόλης
μας.
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Εγώ θα ήθελα πραγματικά, επειδή βρίσκεται εδώ σήμερα και ο Τρύφωνας
ο Δάρας, ο οποίος χθες στον επικήδειο ήταν συγκλονιστικός, δηλαδή ήταν
συνεργάτες πάρα πολλά χρόνια ο Τρύφωνας, ο Κώστας ο Σπηλιόπουλος, ο
Παρασκευάς και κάποιοι άλλοι που συγκροτούσαν το σκληρό πυρήνα τότε της
Δημοτικής Αρχής και των συνεργατών του Δήμου. Αν θα 'θελε, εγώ δεν θέλω
να πω παραπάνω. Νομίζω ότι έκανα έτσι μια περιγραφή του ανθρώπου του
Παρασκευά και του πόσο σημαντική ήταν η παρουσία του στην πόλη. Αν θέλει
ο Τρύφωνας να πει δυο λόγια, πραγματικά νομίζω ότι πρέπει να ειπωθούν στο
Δημοτικό Συμβούλιο.
ΔΑΡΑΣ: Ας υπάρξουν στα πρακτικά αυτά τα λίγα λόγια. Πολλοί οι κλητοί, αλλά
ολίγοι οι εκλεκτοί. Πολλοί υπηρέτησαν το Δήμο από διάφορες θέσεις όλα αυτά
τα χρόνια, ο καθένας έβαλε το δικό του λιθαράκι σε αυτή τη διαδρομή τις
δεκαετίες του '80 και του '90, όπου σημειώθηκε ένα σημαντικό έργο,
ανεξάρτητα πώς το αποτιμά κανείς, γιατί εδώ μπαίνουμε στους μύλους, στις
μυλόπετρες της πολιτικής και θα 'θελα να το αποφύγω.
Αλλά εν πάση περιπτώσει, η διαδρομή αυτή, τα χρόνια, τα επιτεύγματα,
η προσφορά, είναι αναπαλλοτρίωτα. Πολλοί έβαλαν τη σφραγίδα τους σε αυτή
τη διαδρομή. Η σφραγίδα του Δήμου ήταν ανεξίτηλη, διότι ήτανε μοναδική η
συνεισφορά τους στον τομέα της στρατηγικής. Δηλαδή, ήταν ευρυμαθής, με
πολύ μεγάλη δυνατότητα αντίληψης των πραγμάτων, στρατηγικός νους,
μπορούσε να συλλάβει πολύ εύκολα τις προτεραιότητες και ήταν ο βασικός
συνεργάτης του Κυριάκου του Ντηνιακού στα ζητήματα της στρατηγικής, που
αντιλαμβάνεστε όλοι, μια και μιλάμε, απευθύνομαι σε πολιτικά πρόσωπα,
αντιλαμβάνεστε ότι έχουν κεφαλαιώδη σημασία, όταν αποφασίζεις τι πρέπει να
κάνεις, τι πρέπει να αφήσεις, προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθείς.
Εργατικοί, δραστήριοι υπήρξαν πολλοί, άνθρωποι με την ευρύτητα της
αντίληψης του Δήμου ήταν πολύ λίγοι και στο ΠΑΣΟΚ βεβαίως, αλλά δεν είναι
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της ώρας να τα πούμε αυτά. Ητανε σημαντική η συνεισφορά του, σημαντικό
Στέλεχος. Το είπα και χθες και το θεωρώ σημαντικό. Γι' αυτό θα πρέπει να
τονιστεί νομίζω, ότι δεν σιτίστηκε ποτέ στο Κρατικό Πρυτανείο ο Δήμος, παρότι
είχε τις δυνατότητες και παρότι είχε και τις προκλήσεις και τις προσφορές, δεν
ανταποκρίθηκε σε καμία θέση, σε καμία προσφορά θέσης στον κρατικό
μηχανισμό. Εμεινε πάντα στον ιδιωτικό τομέα. Δούλεψε εκεί μέχρι τέλος, μέχρι
τη συνταξιοδότησή του.
Θα ήθελα επίσης να πω ότι το κλείσιμο αυτού του κύκλου δεν ήταν
ευχάριστο γι' αυτόν. Εφυγε πικραμένος και απογοητευμένος, γιατί θεωρεί και
δικαίως ότι προδόθηκε από συντρόφους τους οποίους στήριξε. Το λέω αυτό για
να καταγραφεί και να υπάρχει στα πρακτικά. Αλλά ξέρετε, η διαδρομή, οι
πικρίες, οι απογοητεύσεις έρχονται, παρέρχονται. Ούτε η διαδρομή, ούτε η
προσφορά, ούτε τα επιτεύγματα παραγράφονται και σε αυτά τα τρία η
συνεισφορά του Δήμου ήτανε καταλυτική.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από τους συναδέλφους ποιος θέλει να πάρει το λόγο; Ο κ.
Μποζίκας.
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα χρόνια πολλά και καλά, καλή χρονιά, ας
τα πούμε σε αυτή την αίθουσα. Ας βάλουμε την πρώτη πινελιά χαράς και ας
προσγειωθούμε στην πραγματικότητα, στην καθημερινότητα και να πούμε
αγαπητοί συνάδελφοι, ότι μεγάλα λόγια και μακρόσυρτοι επικήδειοι δεν
αρμόζουνε για το Δημοσθένη τον Παρασκευά. Αλλωστε, ήταν ένας άνθρωπος
υπερήφανος, ένας άνθρωπος αγωνιστής, μια συγκροτημένη προσωπικότητα.
Θα αναγκαστώ και φοβάμαι ότι θα πέσω στο λούκι της επανάληψης,
μετά απ' αυτά που είπε και ο Δήμαρχός μας και αυτά που είπε και χθες,
πράγματι συμφωνώ με το Δήμαρχο, σε μια συγκλονιστική του συναδέλφου μας,
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αλλά και σήμερα όπως πολύ καλά τα είπε ο Τρύφωνας. Πολύ μικρή διαφοράς
ηλικίας μεταξύ εμένα κι αυτού, αλλά απ' τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του '80
ήταν απ' τους ανθρώπους που θαύμαζα, ήταν απ' τους ανθρώπους που στα
τέλη της δεκαετίας του '70 στηρίξανε, ιδρύσανε και ήταν μπροστάρης σε
οποιαδήποτε δημοκρατική πάλη, δράση και διεκδίκηση. Ιδρυτικό Στέλεχος της
Τοπικής του ΠΑΣΟΚ στο Χαϊδάρι, άνθρωπος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας,
καθόλου βολεψάκιας, με μια όπως είπε και ο Τρύφωνας εκπληκτικά
συγκροτημένη διοικητική στρατηγική προσωπικότητα και θέση.
Εγώ του εύχομαι καλό παράδεισο. Τίποτα άλλο. Δεν αντέχουμε για
περισσότερα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλος συνάδελφος. Κύριε Σπηλιόπουλε.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν, εκτός απ' τα χρόνια πολλά, τη συμπαράσταση στην
οικογένειά του, εγώ αυτό που έχω να πω, επειδή δεν ήμασταν στο Δημοτικό
Συμβούλιο, αλλά ήμασταν στα δρώμενα του Χαϊδαρίου και είχαμε συνεργαστεί
στην πρώτη τετραετία που βρεθήκαμε μαζί ο βασικός πυρήνας του
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ με το ΠΑΣΟΚ, στην τετραετία που ήτανε και ο μακαρίτης ο
Σκαμπάς στο Δημοτικό Συμβούλιο σαν εκπρόσωπος της ενιαίας Παράταξης τότε
μαζί με τον Ντηνιακό, τότε που έγινε Πρόεδρος του ΑΣΔΑ.
Σε αυτό το διάστημα που υπήρχανε επαφές κομματικές, ή διαδημοτικές
θα λέγαμε ανάμεσα στις Παρατάξεις και ευρύτερα όσο παρακολουθούσα τη
διαδρομή του, θα συμφωνήσω ότι ήταν ένας άνθρωπος σκεπτόμενος και για την
επόμενη μέρα για τα πράγματα της πόλης και αν κάτι έχω να καταθέσω, γιατί
όπως γνωρίζετε, υψώνονται τόνοι και πολλές φορές γίνονται και προσωπικές οι
διαφορές ανάμεσα στους ανθρώπους, αυτές που είναι διαφορές ανάμεσα στις
ιδέες ή στις πρακτικές, θα έλεγα αυτό που είχα εισπράξει, συμφωνώντας με

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

12

αυτό που είπε ο Τρύφωνας, ότι η γνώση του θα έλεγα ότι δεν του καλλιεργούσε
την αλαζονεία που διαπιστώναμε πολλές φορές σε ανθρώπους που παίζανε ένα
πρώτο ρόλο είτε στην πόλη, είτε στα πολιτικά πράγματα, είτε σε χώρους.
Αυτό εγώ θέλω να θυμήσω έτσι από τη μακρά του διαδρομή και βέβαια
την επιμονή του, αυτό όσο μπορώ να το θυμάμαι, στο σχέδιο - έργο. Αυτά τα
λίγα μπορώ να καταθέσω έτσι για το συγκεκριμένο. Δεν είχαμε την τύχη να
έχουμε κοινή πορεία ας πούμε σε φιλικό ή όχι επίπεδο. Αλλά νομίζω ότι έχει το
σεβασμό γενικότερα των ανθρώπων που δρουν και προσπαθούν για το καλό της
πόλης και της κοινωνίας. Αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Σπηλιόπουλο. Αλλος συνάδελφος; Η κ.
Γκανά.
ΓΚΑΝΑ: Θέλω να πω, ότι δεν τον είχα γνωρίσει προσωπικά τον Δημοσθένη
Παρασκευά. Ηξερα όμως και αυτό απ' ότι μάθαινα, άκουγα από τους δημότες,
ότι επρόκειτο για ένα σεβαστό άτομο μέσα στο Δήμο, που έχει προσφέρει
πολλά. Θα 'θελα λοιπόν να πω, ότι η προσωπικότητα και το ήθος του ας γίνουν
παράδειγμα για όλους και τα συλληπητήρια στην οικογένειά του.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ. Αλλος συνάδελφος; Η κ. Καμπόλη.
ΚΑΜΠΟΛΗ: Καταρχήν, να ευχηθώ σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και στους
δημότες μας καλή χρονιά και οι ευχές μου είναι η επιθυμία του καθενός από
εμάς και των δημοτών μας.
Να καλωσορίσω την Ειρήνη τη Λυμπουσάκη και να της ευχηθώ καλή
επιτυχία στο έργο της. Χαίρομαι ιδιαιτέρως Ειρήνη που είσαι κι εσύ μαζί μας.
Οσον αφορά το Δημοσθένη τον Παρασκευά, τον γνώρισα. Είχα τη γυναίκα του
συνάδελφο, μία κυρία η οποία είχε πάντα ένα χαμηλό προφίλ. Δεν ενοχλούσε
τους δημότες και πάντα προσέφερε αυτό που μπορούσε. Προφανώς η ίδια η
οικογένεια διεπόταν από όλο αυτό το χαρακτηριστικό. Εύχομαι καλό παράδεισο
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στο Δημοσθένη Παρασκευά και μεταφέρουμε τα συλληπητήριά μας σαν
Συνδυασμός στην οικογένειά του.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κ. Καμπόλη. Ο κ. Φουρλής.
ΦΟΥΡΛΗΣ: Ναι κι εγώ χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Το Δημοσθένη τον
Παρασκευά δεν τον γνώριζα. Είμαι κι εγώ σε αυτούς που δεν τον γνωρίζουν.
Βέβαια, η φήμη του προηγείτο κι από ότι μαθαίνω και από εσάς και από όλους
εδώ πέρα τους πολιτικούς, ότι ήταν ένας άνθρωπος με ιδιαίτερες διοικητικές
ικανότητες και στρατηγική και περιποιούσε και περιποιεί τιμή του Δήμου που
συμμετείχε στα Οργανα με αυτή τη διαδρομή μέσα από τη συμμετοχή στα
Οργανα. Τα συλληπητήρια στην οικογένειά του.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ευχαριστούμε

τον

κ.

Φουρλή.

Αλλος

συνάδελφος;

Να

καλωσορίσουμε το συνάδελφο το Δημήτρη τον Τσατσαμπά. Δημήτρη, συζητάμε
στη μνήμη του Δήμου του Παρασκευά και τοποθετούμαστε.
ΤΣΑΤΣΑΜΠΑ: ...συνεισφορά έτσι εδώ στην πόλη από την περίοδο που
συμμετείχε έτσι ενεργά στα Κοινά. Κι εγώ να συλληπηθώ τους οικείους του.
Είναι μια έτσι απώλεια. Μάλιστα, το νεαρό της ηλικίας, που πράγματι δεν
μπορούμε να πούμε ότι ήταν έτσι σε πολύ μεγάλη ηλικία, είναι ακόμα πιο
δυσάρεστο. Και πάλι έτσι να συλληπηθώ για το γεγονός αυτό το δυσάρεστο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε το συνάδελφο τον Τσατσαμπά. Αλλος συνάδελφος
που θα 'θελε ίσως; Να πούμε ότι ως Δημοτικό Συμβούλιο να στείλουμε ένα
συλληπητήριο μήνυμα προς την οικογένεια έτσι και να δημοσιευτεί και προς τον
Τοπικό Τύπο και τα Μέσα και καλώ το Σώμα να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή
στη μνήμη του Δήμου του Παρασκευά.
Συνάδελφοι, είπα και πριν ότι έχουν έκτακτο χαρακτήρα οι σημερινές δύο
Συνεδριάσεις ουσιαστικά. Ξεκινάμε με την 1η Συνεδρίαση του Δημοτικού
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Συμβουλίου. Εχει να κάνει με την "Εγκριση του Πρακτικού της Διακομματικής
Επιτροπής όσον αφορά τη διενέργεια των εκλογών".

ΘΕΜΑ 1ο

Λήψη απόφασης για την επικύρωση πρακτικού εκπροσώπων των
Κομμάτων για την κατανομή των χώρων και τον καθορισμό του
τρόπου χρήσης αυτών από τα Κόμματα ή τους Συνασπισμούς
Κομμάτων για την προβολή τους, ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών
της 25-01-2015.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε μπροστά σας το πρακτικό στο οποίο καταλήξαμε μετά την
συνάντηση που έγινε εδώ με τους εκπροσώπους των Κομμάτων. Είθισται
συνάδελφοι στο Χαϊδάρι πάντα ο εκλογικός αγώνας, είτε είχε να κάνει με τις
εθνικές εκλογές, είτε τις Ευρω-Κοινοβουλευτικές, είτε τις τοπικές εκλογές, να
γίνεται μέσα σε πλαίσια σωστά, χωρίς ακρότητες και αντιπαραθέσεις τέτοιες,
που δεν βοηθάνε το εκλογικό κλίμα. Ετσι;
Ο διάλογος πάντα γινότανε σε συγκεκριμένα πλαίσια και από τη
συζήτηση που έγινε στη Διακομματική Επιτροπή, από τα Κόμματα που
προσήλθαν, αυτή η πρόθεση υπήρχε απ' όλα. Εχουνε, όπως είδατε μέσα,
ζητήσει τους χώρους που θέλουν να αξιοποιήσουν, για να μπορέσουν να κάνουν
τον προεκλογικό τους αγώνα και έχουνε γίνει και οι αιτήσεις για προεκλογικές
συγκεντρώσεις και φυσικά για Κόμματα που δεν προσήλθανε, γιατί γνωρίζετε
ότι η διαδικασία ήταν πάρα πολύ γρήγορη, κάποια βρίσκονταν υπό συγκρότηση,
είναι ανοιχτή και για τη συμμετοχή τους και για το αίτημά τους είτε για
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συγκεντρώσεις, είτε για χώρους που θέλουν να ανοίξουν εκλογικά περίπτερα.
Δεν ξέρω αν ο Δήμαρχος θα ήθελε να προσθέσει κάτι, όσον αφορά τη
Διακομματική.
Λοιπόν, υπάρχει κάποιο ερώτημα συνάδελφοι; Θέλει κάποιος να πάρει το
λόγο; Λοιπόν, ψηφίζουμε Ομόφωνα συνάδελφοι; Υπάρχει κάποιο πρόβλημα;
Ψηφίζεται και εγκρίνεται το Πρακτικό λοιπόν Ομόφωνα. Ετσι; Λοιπόν, πάμε
τώρα στη 2η Συνεδρίαση.

--------------------------------
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ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
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ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΜΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (απούσα)

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (απών)

ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΣΚΑΜΠΑ ΑΘΗΝΑ

ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (απών)

ΓΚΑΝΑ - ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΚΑΜΠΟΛΗ ΕΛΕΝΗ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (απών)

ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ε.Π.Ε.

ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 21 15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΤΗΛ. 2106548568 - 2106548667 / FAX. 2106533534
e-mail: hxografi@otenet.gr
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