ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της με αριθμό 18ης, ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου την Κυριακή 01 Σεπτεμβρίου 2019.
Αριθμ. Απόφασης: 215/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Εκλογή

μελών

Προεδρείου

του

Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας
Αττικής»
Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, στο μέγαρο της
Παλαιάς Βουλής σήμερα την 01 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10.30 συνήλθαν
τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής που
αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 26ης Μαΐου/2ας Ιουνίου 2019 και
ανακηρύχθηκαν με την υπ’ αριθμ. 616/2019 απόφαση του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 493068/30-8-2019
προσκλήσεως

της

κ.

Ελένης

Αβραμοπούλου,

ως

πλειοψηφήσασας

συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού, σύμφωνα με την προαναφερθείσα
απόφαση και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 165 Ν.
3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
Καθήκοντα προεδρεύουσας ασκεί η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ελένη
Αβραμοπούλου
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε η απαρτία με σύνολο
ενενήντα τεσσάρων (94) παρόντων επί συνόλου ενενήντα εννέα (99)
Περιφερειακών Συμβούλων λόγω μη ορκωμοσίας δύο (2) Περιφερειακών
Συμβούλων (άρθρο 157 Ν. 3852/2010).
Η Προεδρεύουσα Περιφερειακή Σύμβουλος αφού της κατατέθηκαν δύο (2)
Πρακτικά

σύμπραξης

μεταξύ

της

παράταξης

με

επικεφαλής

τον

Περιφερειάρχη Αττικής «ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» και των παρατάξεων
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«ΑΤΤΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» και «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» αντίστοιχα, προχώρησε στην επικύρωση αυτών, σύμφωνα με
το αρ. 168 παρ. 12 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το αρ. 1
παρ. 1 του Ν. 4623/2019.
Η Προεδρεύουσα Περιφερειακή Σύμβουλος, αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού
γραμματέα στην κ. Ελένη Σκληβανίτη, υπάλληλο της περιφέρειας, ενημέρωσε
τους συμβούλους ότι σκοπός της συνεδρίασης είναι καταρχήν η εκλογή
προεδρείου, και ειδικότερα η εκλογή προέδρου ο οποίος θα προέρχεται από
την παράταξη του περιφερειάρχη, αντιπρόεδρου ο οποίος θα προέρχεται από
την παράταξη που αναδείχθηκε δεύτερη ή πρώτη σε εκλογική δύναμη, αλλά
δεν ανέδειξε τον περιφερειάρχη και γραμματέα, ο οποίος προέρχεται από την
τρίτη σε εκλογική δύναμη παράταξη. Η εκλογή του προεδρείου θα
πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 165
του ν.3852/2010 όπως ισχύει.
Συγκεκριμένα, εξήγησε ότι σε πρώτη φάση συνέρχονται χωριστά οι τρεις (3)
παρατάξεις που έχουν δικαίωμα να υποδείξουν υποψήφιο για καθένα από τα
αξιώματα του Προεδρείου. Οι σύμβουλοι της καθεμίας από τις τρεις
παρατάξεις εκλέγουν μεταξύ

μελών τους με μυστική ψηφοφορία και με

απόλυτη πλειοψηφία έναν υποψήφιο από αυτούς που θα εκδηλώσουν
ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο αξίωμα. Αν κανείς από τους ενδιαφερόμενους
δεν

συγκεντρώσει

την

απόλυτη

πλειοψηφία,

τότε

η

ψηφοφορία

επαναλαμβάνεται. Αν και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της παράταξης ή υπάρξει
ισοψηφία, διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων
υποψήφιων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη
σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται
κλήρωση.

Την κλήρωση

διενεργεί

ο

προεδρεύων σύμβουλος.

Στην

περίπτωση ενός μόνο υποψήφιου για κάποιο από τα αξιώματα του
προεδρείου του περιφερειακού συμβουλίου, αυτός είναι ο υποψήφιος που
προτείνεται από την παράταξη. Αν για οποιαδήποτε από τις θέσεις του
προεδρείου δεν υπάρξει υποψηφιότητα από την αντίστοιχη παράταξη, τότε
καλείται το σύνολο του σώματος και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία, μεταξύ
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του συνόλου των περιφερειακών συμβούλων τον υποψήφιο που ελλείπει. Η
διαδικασία που ακολουθείται είναι η ίδια με την εκλογή υποψηφίου προέδρου.
Στη δεύτερη φάση της διαδικασίας, μετά την ανάδειξη των υποψηφίων για τα
αξιώματα του προεδρείου, το περιφερειακό συμβούλιο επικυρώνει με
ψηφοφορία την εκλογή του υποψηφίου για κάθε αξίωμα. Εάν κατά τη
συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου για την επικύρωση της εκλογής,
υποβληθεί διαφορετική πρόταση υποψηφιότητας για κάποιο από τα αξιώματα
από την παράταξη που έχει δικαίωμα να υποδείξει τον αντίστοιχο υποψήφιο,
διενεργείται μυστική ψηφοφορία για την επιλογή μεταξύ του αρχικά
αναδειχθέντος υποψηφίου και του νέου προτεινόμενου. Εάν κατά την
ψηφοφορία καμία από τις διαφορετικές προτάσεις δεν καταφέρει να
συγκεντρώσει τα 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών του περιφερειακού
συμβουλίου, τότε ο υποψήφιος που έχει υποδειχθεί αρχικά για κάθε αξίωμα
θεωρείται ότι εκλέχθηκε και η εκλογή του επικυρώνεται από το περιφερειακό
συμβούλιο. Η επικύρωση της εκλογής των προτεινόμενων υποψηφίων
λαμβάνει χώρα ακόμα και εάν κάποια υποψηφιότητα συγκεντρώσει λιγότερες
θετικές από αρνητικές ψήφους.
Μετά την ενημέρωση των συμβούλων σχετικά με τη διαδικασία, η
Προεδρεύουσα

Περιφερειακή Σύμβουλος κάλεσε πρώτα όλους τους

συμβούλους της παράταξης του Περιφερειάρχη «ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΤΤΙΚΗ» να αποσυρθούν και να εκλέξουν τον υποψήφιο πρόεδρο του
Περιφερειακού Συμβουλίου. Ο Περιφερειάρχης Αττικής και επικεφαλής της
παράταξης κ. Γ. Πατούλης ενημέρωσε την Προεδρεύουσα και το Σώμα για την
ύπαρξη

ενός

μόνο

υποψηφίου

και

ακολούθως

ανακοίνωσε

τον

κ.

Θεοδωρόπουλο Χρήστο ως υποψήφιο της παράταξής του για το αξίωμα του
Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

Στη συνέχεια η

Προεδρεύουσα κάλεσε τους συμβούλους της παράταξης «ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ»
που αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική δύναμη και έχει δικαίωμα να εκλέξει τον
υποψήφιο αντιπρόεδρο. Η επικεφαλής της παράταξης κ. Ρ. Δούρου
ενημέρωσε την Προεδρεύουσα και το Σώμα για την ύπαρξη ενός μόνο
υποψηφίου και ακολούθως ανακοίνωσε τον κ. Σχινά Θεόδωρο ως υποψήφιο
της παράταξής της για το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής.

Τελευταία η Προεδρεύουσα κάλεσε την τρίτη σε
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εκλογική δύναμη παράταξη «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ» για
να εκλέξει τον υποψήφιο γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ο
επικεφαλής της παράταξης κ. Ι. Σγουρός ενημέρωσε την Προεδρεύουσα και
το Σώμα για την ύπαρξη ενός μόνο υποψηφίου και ακολούθως ανακοίνωσε
τον κ. Αδαμόπουλο Σπυρίδωνα ως υποψήφιο της παράταξής του για το
αξίωμα του Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Προεδρεύουσα Περιφερειακή
Σύμβουλος

ανακοίνωσε

τις

υποψηφιότητες

για

το

Προεδρείο

του

Περιφερειακού Συμβουλίου:
1. Υποψήφιος για το αξίωμα του Προέδρου από την παράταξη του
Περιφερειάρχη

«ΝΕΑ

ΑΡΧΗ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΑΤΤΙΚΗ»

εκλέχθηκε

ο

κ.

Θεοδωρόπουλος Χρήστος.
2. Υποψήφιος για το αξίωμα του Αντιπροέδρου εκλέχθηκε από την παράταξη
«ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ» που αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική δύναμη, ο κ. Σχινάς
Θεόδωρος.
3. Υποψήφιος για το αξίωμα του Γραμματέα εκλέχθηκε από την τρίτη σε
εκλογική δύναμη παράταξη «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ» ο κ.
Αδαμόπουλος Σπυρίδων.
Στη συνέχεια, η Προεδρεύουσα ρώτησε την κάθε παράταξη αν υπάρχει άλλη
υποψηφιότητα για το αντίστοιχο αξίωμα. Αφού έλαβε αρνητική απάντηση από
κάθε παράταξη, το περιφερειακό συμβούλιο επικύρωσε με ψηφοφορία την
εκλογή του υποψηφίου που έχει υποδειχθεί για κάθε αξίωμα.
Οι παρατάξεις «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ», «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ

ΑΤΤΙΚΗ»,

«ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ

ΣΥΜΜΑΧΙΑ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ», «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΑΤΤΙΚΗ» δήλωσαν λευκό ως προς τη διαδικασία
εκλογής του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.
Η παράταξη «ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΤΑΡΣΙΑ
ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΕ ΔΝΤ» δήλωσε αποχή από τη διαδικασία εκλογής του
Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.
4

Η παράταξη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ» ψήφισε κατά της
υποψηφιότητας του κ. Σχινά Θεοδώρου ως Αντιπροέδρου του Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής.
Μετά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, την καταμέτρηση των ψήφων και την
επικύρωση από το περιφερειακό συμβούλιο, η σύνθεση του Προεδρείου για
το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής κατά την περίοδο 01/09/2019 έως
07/11/2021, έχει ως ακολούθως:
▪ Πρόεδρος ο κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος
▪ Αντιπρόεδρος ο κ. Σχινάς Θεόδωρος
▪ Γραμματέας ο κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων
Κατόπιν των ανωτέρω, το Περιφερειακό Συμβούλιο προχώρησε στην εκλογή
των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
Η Προεδρεύουσα Περιφερειακή Σύμβουλος

ΕΛΕΝΗ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Τα Μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου
1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ-ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ
2. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
3. ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
4. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
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6. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
7. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΙΝΑ)
8. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
9. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
10. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
11. ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12. ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
13. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
14. ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
15. ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ)
16. ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
17. ΑΛΥΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ
18. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
19. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
20. ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
21. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
22. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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23. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
24. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
25. ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
26. ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
27. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
28. ΒΑΡΕΛΗ-ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΖΩΗ
29. ΒΑΡΣΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
30. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
31. ΒΕΡΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ)
32. ΒΙΔΑΛΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ)
33. ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
34. ΒΛΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
35. ΒΟΪΔΟΝΙΚΟΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
36. ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
37. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
38. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
39. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ
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40. ΓΙΟΜΠΑΖΟΛΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ)
41. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ
42. ΔΑΛΙΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
43. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
44. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
45. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
46. ΔΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
47. ΔΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ)
48. ΖΕΡΒΑ (ΔΙΑΜΑΝΤΗ) ΜΑΡΙΑ
49. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΟΓΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ)
50. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
51. ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ)
52. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΦΑΝΗ (ΦΑΙΗ) - ΧΡΙΣΤΙΝΑ
53. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
54. ΚΑΤΡΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ)
55. ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
56. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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57. ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
58. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΛΟΥΚΙΑ
59. ΚΕΧΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
60. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
61. ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
62. ΚΟΣΜΙΔΗ ΕΥΡΩΠΗ
63. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
64. ΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
65. ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
66. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΘΟΔΩΡΗΣ)
67. ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ
68. ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
69. ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ)
70. ΛΥΜΠΕΡΗ ΕΛΕΝΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ('ΕΛΕΝΑ)
71. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
72. ΜΕΘΥΜΑΚΗ ΆΝΝΑ
73. ΜΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
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74. ΜΙΧΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
75. ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
76. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ - ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
77. ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
78. ΝΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
79. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
80. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
81. ΠΑΠΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
82. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
83. ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
84. ΡΑΣΣΙΑΣ (ΡΩΜΑΣ) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ)
85. ΣΓΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
86. ΣΙΩΡΑΣ ΗΛΙΑΣ
87. ΣΜΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
88. ΣΧΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
89. ΤΖΗΜΕΡΟΣ ΓΛΑΥΚΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
90. ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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91. ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
92. ΤΣΙΧΛΗ ΜΑΡΙΑΝΑ
93. ΧΑΤΖΗΠΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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