
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 

                                                                                                                             
Απόσπασµα από το 3o   Πρακτικό                                                                                                         
Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ∆ιάταξη 
Αριθµ. Αποφ. 44 
Συνεδρίαση της 18/2/2020    

Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε 
η πρόσκληση 7935/18-2-2020 
 

 

Στις Αχαρνές σήµερα στις 18 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 

09:00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Σ/λίου) 

συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ. 7935/ 

18-2-2020 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3, 5 και 6 του αρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και τις τροποποιήσεις του.

             

∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

συνεδρίασης. 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
1.Αραµπαντζής Ευάγγελος                                                                               
2.Βρεττός Μιχαήλ                                                                                      
3.Βρεττός Σπυρίδων                                                                                    
4.∆αµάσκος Νικόλαος                                                                                   
5.Κατσανδρή Χρηστίνα                                                                                  
6.Κόνταρης Χρύσανθος                                                                                  
7.Παυλίδου Όλγα                                                   
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση της µε αρ. εµπιστευτικού πρωτ. 41/14

εξουσιοδότηση και κατάθεση µήνυσης κατά παντός υπευθύνου και παντός τρίτου προσώπου και 

ορισµός πληρεξούσιων δικηγόρων.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση το 

ηµερήσιας διάταξης  αλλά κατεπείγον λόγο 

απειλείται άµεση ζηµία των δηµοτικών συµφερόντων

παρουσιάζει την εισήγηση του Αυτοτελούς Τµήµατος Νοµικής Υπηρεσίας

εµπιστευτικού πρωτ. 41/14-02

µήνυσης κατά παντός υπευθύνου και παντός τρίτου προσώπου και ορισµός πληρεξούσιων 

δικηγόρων. 

 

                                                                                                                             
o   Πρακτικό                                                                                                         

Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ∆ιάταξη 6o   

                                                                                                                 
Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε  

 

σήµερα στις 18 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 

09:00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Σ/λίου) 

συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ. 7935/ 

φου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3, 5 και 6 του αρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και τις τροποποιήσεις του.

ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1.Αραµπαντζής Ευάγγελος                                                                               1.Βαρελάς Πέτρος                      
2.Βρεττός Μιχαήλ                                                                                      2.Κασσαβός Ιωάννης                                                                     
3.Βρεττός Σπυρίδων                                                                                     
4.∆αµάσκος Νικόλαος                                                                                    

                                                                                   
6.Κόνταρης Χρύσανθος                                                                                   
7.Παυλίδου Όλγα                                                    

Έγκριση της µε αρ. εµπιστευτικού πρωτ. 41/14-02-2020 απόφασης ∆ηµάρχου για  

εξουσιοδότηση και κατάθεση µήνυσης κατά παντός υπευθύνου και παντός τρίτου προσώπου και 

ορισµός πληρεξούσιων δικηγόρων. 

ς Οικονοµικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση το 1o 

ηµερήσιας διάταξης  αλλά κατεπείγον λόγο δηµιουργείται άµεσος και προφανής κίνδυνος ή 

απειλείται άµεση ζηµία των δηµοτικών συµφερόντων από την αναβολή λήψης

εισήγηση του Αυτοτελούς Τµήµατος Νοµικής Υπηρεσίας για έγκριση της µε αρ

02-2020 απόφασης ∆ηµάρχου για εξουσιοδότηση και κατάθεση 

µήνυσης κατά παντός υπευθύνου και παντός τρίτου προσώπου και ορισµός πληρεξούσιων 

 

                                                                                                                                                        
o   Πρακτικό                                                                                                         

                                                                                                                 

σήµερα στις 18 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 

09:00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Σ/λίου) 

συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ. 7935/ 

φου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3, 5 και 6 του αρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και τις τροποποιήσεις του. 

ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

1.Βαρελάς Πέτρος                                                                                      
2.Κασσαβός Ιωάννης                                                                     

2020 απόφασης ∆ηµάρχου για  

εξουσιοδότηση και κατάθεση µήνυσης κατά παντός υπευθύνου και παντός τρίτου προσώπου και 

 έκτακτο θέµα εκτός  

άµεσος και προφανής κίνδυνος ή 

από την αναβολή λήψης απόφασης και 

για έγκριση της µε αρ. 

2020 απόφασης ∆ηµάρχου για εξουσιοδότηση και κατάθεση 

µήνυσης κατά παντός υπευθύνου και παντός τρίτου προσώπου και ορισµός πληρεξούσιων 

ΑΔΑ: 62ΧΓΩΨ8-23Φ



Κατά την παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 "όταν δηµιουργείται άµεσος και προφανής 

κίνδυνος ή απειλείται άµεση ζηµία των δηµοτικών συµφερόντων από την αναβολή λήψης 

απόφασης, ο δήµαρχος µπορεί να αποφασίσει για θέµατα που ανήκουν στην αρµοδιότητα της 

οικονοµικής επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική 

απόφαση του κατά την επόµενη συνεδρίαση της Επιτροπής".  

Η απόφαση του ∆ηµάρχου περί κατεπείγουσας κατάθεσης µήνυσης ενώπιον του Εισαγγελέα 

Πληµµελειοδικών Αθηνών, η οποία κατετέθη την 14-2-2020 και έλαβε Α.Β.Μ.: Ε20/827, 

δικαιολογείται από την έντονη ανασφάλεια που έχει δηµιουργηθεί, δεδοµένου ότι η αναβολή της 

κατάθεσης της ως άνω µήνυσης θα προκαλούσε περαιτέρω διαρροές στοιχείων, καθόσον ήδη 

µεγάλος και σηµαντικός αριθµός ουσιωδών στοιχείων έχουν ήδη απολεσθεί, µε αποτέλεσµα να 

δυσχεραινόταν η αναζήτηση της αλήθειας σχετικά µε το είδος και τον αριθµό των τελεσθέντων 

εγκληµάτων, σχετικά µε διασπάθιση δηµοσίου χρήµατος. Προς τούτο µάλιστα, πρέπει να 

σηµειωθεί ότι ήδη από τον Σεπτέµβριο του έτους 2019 και ενώ η αλλαγή της ∆ιοίκησης του 

Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ιαχείρισης και Συντήρησης ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων ήταν προ των 

πυλών, έλαβε χώρα το έγκληµα της κλοπής στα εν λόγω γραφεία του κοιµητηρίου. Ειδικότερα, 

αφαιρέθηκαν οι τρείς πύργοι υπολογιστών του Τµήµατος και τα βιβλία καταχώρησης 

ενταφιασµών, µε αποτέλεσµα να απολεσθούν πολλά κρίσιµα, ουσιώδη στοιχεία, θεµελιωτικά της 

νοµικής βάσης της ως άνω µήνυσης, αφ’ ής στιγµής κατ΄ ουδένα τρόπο δεν τηρούνταν 

αντίγραφα στα αρχεία του Τµήµατος.  

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει, λόγω του κατεπείγοντος, 

την απόφαση του ∆ήµαρχου Αχαρνών, κ. Σπυρίδωνα Βρεττού του Ιωάννου - Αργυρίου, να 

κατατεθεί ενώπιον της αρµόδιας Εισαγγελίας Πληµµελειοδικών Αθηνών η από 14/2/2020 

µήνυσή του, ως ∆ηµάρχου Αχαρνών, και για λογαριασµό του ∆ήµου, κατά παντός υπευθύνου 

και παντός τρίτου προσώπου συνενόχου παντοιοτρόπως µε αυτούς και υπό την ιδιότητά του ως 

αυτουργού, άµεσου ή έµµεσου συνεργού ή άλλως του συναυτουργού ή ηθικού αυτουργού και 

αγνώστων εις ηµάς και τους οποίους ήθελε ανακαλύψει η ανάκριση, για παράβαση των άρθρων 

259ΠΚ, 375ΠΚ, 216ΠΚ, 386ΠΚ, 390 ΠΚ, 242ΠΚ και άρθρα 1, 13, 14, 16, 26, 27, 61, 68, 81 και 

94 και 98 του Π.Κ και δηλώσει αρµοδίως ότι παρίσταται για την υποστήριξη της κατηγορίας 

κατά των άνω υπ’ αυτού µηνυοµένων – κατηγορουµένων για την προσγενοµένη σε αυτόν ηθική 

βλάβη, η οποία προέκυψε εκ όλων των αξιοποίνων πράξεων των µηνυοµένων - εγκαλουµένων 

ρητώς επιφυλασσόµενος, όπως ζητήσει πάσαν περαιτέρω και οιουδήποτε ποσού χρηµατική 

ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ενώπιον του αρµοδίου Πολιτικού δικαστηρίου δια της 

εγερθησοµένης αγωγής αποζηµιώσεως του, ως και κάθε άλλη προσγενοµένη εις αυτόν θετική ή 

αποθετική ζηµία ή διαφυγόν κέρδος εις αυτόν, αναλόγου αποζηµιώσεως. 

 Επίσης, η Οικονοµική Επιτροπή,  δεδοµένου ότι ο ∆ήµαρχος Αχαρνών, κ. Σπυρίδων Βρεττός, 

δεν µπόρεσε να προσέλθει στην αρµόδια Εισαγγελία Πληµµελειοδικών Αθηνών για να καταθέσει 

την προαναφερόµενη από 13/2/2020 µήνυσή του, λόγω ανειληµµένων επαγγελµατικών 

υποχρεώσεων, καλείται να εγκρίνει την εξουσιοδότηση και πληρεξουσιότητα που έδωσε στους 

πληρεξούσιους και Αντικλήτους του ∆ικηγόρους κ.κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΝΗ του ∆ηµητρίου, 

κάτοικο Αχαρνών οδός Πάρνηθος 1 µε ΑΜ ∆ΣΑ: 26175 τηλ. 210-2445796/6944730875 και 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΠΑΝΟ του Γεωργίου, κάτοικο Αχαρνών οδός Πάρνηθος 1 µε ΑΜ ∆ΣΑ: 24828 τηλ. 
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210-2445796/6941633331 και  στους οποίους έδωσε την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα 

όπως αντ’ αυτού κατ’ εντολήν και δια λογαριασµό του προσέλθουν από κοινού ή ξεχωριστά ο 

κάθε ένας στην αρµόδια Εισαγγελία Πληµµελειοδικών Αθηνών και καταθέσουν την από 

14/2/2020 µήνυσή του κατά παντός υπευθύνου και παντός τρίτου προσώπου συνενόχου 

παντοιοτρόπως µε αυτούς και υπό την ιδιότητά του ως αυτουργού, άµεσου ή έµµεσου συνεργού 

ή άλλως του συναυτουργού ή ηθικού αυτουργού και αγνώστων εις ηµάς και τους οποίους ήθελε 

ανακαλύψει η ανάκριση, για παράβαση των άρθρων 259ΠΚ, 375ΠΚ, 216ΠΚ, 386ΠΚ, 390 ΠΚ, 

242ΠΚ και άρθρα 1, 13, 14, 16, 26, 27, 61, 68, 81 και 94 και 98 του Π.Κ και δηλώσουν 

αρµοδίως ότι παρίστανται για την υποστήριξη της κατηγορίας δια λογαριασµό του κατά των άνω 

υπ’ αυτού µηνυοµένων – κατηγορουµένων για την προσγενοµένη σε αυτόν ηθική βλάβη, η 

οποία προέκυψε εκ όλων των αξιοποίνων πράξεων των µηνυοµένων – εγκαλουµένων, ρητώς 

επιφυλασσόµενος όπως ζητήσει πάσαν περαιτέρω και οιουδήποτε ποσού χρηµατική ικανοποίηση 

λόγω ηθικής βλάβης ενώπιον του αρµοδίου Πολιτικού δικαστηρίου, δια της εγερθησοµένης 

αγωγής αποζηµιώσεως του, ως και κάθε άλλη προσγενοµένη εις αυτόν θετική ή αποθετική ζηµία 

ή διαφυγόν κέρδος εις αυτόν αναλόγου αποζηµιώσεως. 

Επίσης δια της παρούσης, η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει την Εξουσιοδότηση του 

∆ηµάρχου που έδωσε  προς τους ανωτέρω ∆ικηγόρους να ∆ηλώσουν ότι αυτοί καθίστανται από 

τούδε Ειδικοί Πληρεξούσιοί του ∆ικηγόροι, Αντιπρόσωποι και Αντίκλητοι στους οποίους εκτός 

των ανωτέρω έδωσε την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να παρίστανται να τον 

εκπροσωπούν και να τον αντιπροσωπεύουν από κοινού ή έκαστος χωριστά σε όλα γενικώς τα 

Ελληνικά, Πολιτικά, ∆ιοικητικά και Ποινικά ∆ικαστήρια κάθε βαθµού και ∆ικαιοδοσίας καθώς και 

στον Άρειο Πάγο και στο Συµβούλιο της Επικρατείας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και σε 

οποιονδήποτε Εισηγητή ∆ικαστή και σε οποιαδήποτε ∆ικαστική, Ανακριτική, ∆ικονοµική 

Προξενική, Φορολογική κ.λ.π. αρχή για το εν λόγω ζήτηµα. 

Τέλος δε να ενεργούν και να πράττουν ό,τι απαιτείται για την ευόδωση της εντολής αυτής που 

τους δίδεται µε την εξουσιοδότηση αυτή ακόµη και αν ρητά δεν αναφέρεται στην εξουσιοδότηση 

αυτή. 

Αναγνωρίζει δε από τούδε όλες τις πράξεις των άνω εντολοδόχων του ∆ικηγόρων ως νόµιµες, 

έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες και σαν να έγιναν από αυτόν τον ίδιο. 

Η αµοιβή των πληρεξουσίων δικηγόρων για την ανωτέρω υπόθεση ανέρχεται στο ποσό των 800 

ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. (αµοιβή και γραµµάτιο προείσπραξης) και επιπλέον 200 ευρώ για την 

πληρωµή των σχετικών παραβόλων.  

Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

3, 5 και 6 του αρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 77 του Ν. 

4555/2018 και τις τροποποιήσεις του, την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η Οικονοµική Επιτροπή. 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και  

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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Αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του ∆ηµάρχου και έχοντας υπόψη τη µε αρ. εµπιστευτικού 

πρωτ. 41/14-02-2020 απόφασης ∆ηµάρχου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Α. Εγκρίνει την µε αρ. εµπιστευτικού πρωτ. 41/14-02-2020 απόφαση ∆ηµάρχου για  

εξουσιοδότηση και κατάθεση µήνυσης κατά παντός υπευθύνου και παντός τρίτου προσώπου 

ενώπιων της αρµόδιας Εισαγγελίας Πληµµελειοδικών Αθηνών, συνενόχου παντοιοτρόπως µε 

αυτούς και υπό την ιδιότητά του ως αυτουργού, άµεσου ή έµµεσου συνεργού ή άλλως του 

συναυτουργού ή ηθικού αυτουργού και αγνώστων εις ηµάς και τους οποίους ήθελε 

ανακαλύψει η ανάκριση, για παράβαση των άρθρων 259ΠΚ, 375ΠΚ, 216ΠΚ, 386ΠΚ, 390 ΠΚ, 

242ΠΚ και άρθρα 1, 13, 14, 16, 26, 27, 61, 68, 81 και 94 και 98 του Π.Κ και δηλώσει 

αρµοδίως ότι παρίσταται για την υποστήριξη της κατηγορίας κατά των άνω υπ’ αυτού 

µηνυοµένων – κατηγορουµένων για την προσγενοµένη σε αυτόν ηθική βλάβη, η οποία 

προέκυψε εκ όλων των αξιοποίνων πράξεων των µηνυοµένων - εγκαλουµένων ρητώς 

επιφυλασσόµενος, όπως ζητήσει πάσαν περαιτέρω και οιουδήποτε ποσού χρηµατική 

ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ενώπιον του αρµοδίου Πολιτικού δικαστηρίου δια της 

εγερθησοµένης αγωγής αποζηµιώσεως του, ως και κάθε άλλη προσγενοµένη εις αυτόν θετική 

ή αποθετική ζηµία ή διαφυγόν κέρδος εις αυτόν, αναλόγου αποζηµιώσεως. 

Β. Εγκρίνει την εξουσιοδότηση και πληρεξουσιότητα που έδωσε στους πληρεξούσιους και 

Αντικλήτους του ∆ικηγόρους κ.κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΝΗ του ∆ηµητρίου, κάτοικο Αχαρνών 

οδός Πάρνηθος 1 µε ΑΜ ∆ΣΑ: 26175 και ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΠΑΝΟ του Γεωργίου, κάτοικο Αχαρνών 

οδός Πάρνηθος 1 µε ΑΜ ∆ΣΑ: 24828 και  στους οποίους έδωσε την ειδική εντολή και 

πληρεξουσιότητα όπως αντ’ αυτού κατ’ εντολήν και δια λογαριασµό του προσέλθουν από 

κοινού ή ξεχωριστά ο κάθε ένας στην αρµόδια Εισαγγελία Πληµµελειοδικών Αθηνών και 

καταθέσουν την από 14/2/2020 µήνυσή του. 

Γ. Εγκρίνει την Εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου που έδωσε  προς τους ανωτέρω ∆ικηγόρους να 

δηλώσουν ότι αυτοί καθίστανται από τούδε Ειδικοί Πληρεξούσιοί του ∆ικηγόροι, 

Αντιπρόσωποι και Αντίκλητοι στους οποίους εκτός των ανωτέρω έδωσε την ειδική εντολή και 

πληρεξουσιότητα να παρίστανται να τον εκπροσωπούν και να τον αντιπροσωπεύουν από 

κοινού ή έκαστος χωριστά σε όλα γενικώς τα Ελληνικά, Πολιτικά, ∆ιοικητικά και Ποινικά 

∆ικαστήρια κάθε βαθµού και ∆ικαιοδοσίας καθώς και στον Άρειο Πάγο και στο Συµβούλιο της 

Επικρατείας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και σε οποιονδήποτε Εισηγητή ∆ικαστή και σε 

οποιαδήποτε ∆ικαστική, Ανακριτική, ∆ικονοµική Προξενική, Φορολογική κ.λ.π. αρχή για το εν 

λόγω ζήτηµα.  

∆. Εξουσιοδοτεί τους ανωτέρω δικηγόρους να ενεργούν και να πράττουν ό,τι απαιτείται για την 

ευόδωση της εντολής αυτής που τους δίδεται µε την εξουσιοδότηση αυτή ακόµη και αν ρητά 

δεν αναφέρεται στην εξουσιοδότηση αυτή και αναγνωρίζει δε από τούδε όλες τις πράξεις των 
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άνω εντολοδόχων του ∆ικηγόρων ως νόµιµες, έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες και σαν να 

έγιναν από αυτόν τον ίδιο. 

 Ε.  Η αµοιβή των πληρεξουσίων δικηγόρων για την ανωτέρω υπόθεση ανέρχεται στο ποσό των 

800 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. (αµοιβή και γραµµάτιο προείσπραξης) και επιπλέον 200 ευρώ για 

την πληρωµή των σχετικών παραβόλων  

ΣΤ. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. ∆ήµαρχο. 

 

 

Η πιο πάνω απόφαση πήρε αριθµ. 44/2020. 

 

         Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

   ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ      

 

                                                                                                                  

 

 
 

 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Αχαρνές  Αυθηµερόν 

Ο ∆ήµαρχος - Πρόεδρος 
 

 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ 

 

 

 

 

Αραµπαντζής Ευάγγελος                                                                             

Βρεττός Μιχαήλ                                                                                      

Βρεττός Σπυρίδων                                                                                    

∆αµάσκος Νικόλαος                                                                                   

Κατσανδρή Χρηστίνα                                                                                  

Κόνταρης Χρύσανθος                                          

Παυλίδου Όλγα                                                                                       
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