
  1 

     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       Από το Πρακτικό της με αριθμό 4/2022 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ            Τακτικής Συνεδρίασης του   

            Δημοτικού Συμβουλίου 

        ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2022 

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου    

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ψήφισμα σχετικά με την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία 

 

Στον  Άγιο  Δημήτριο  σήμερα , στις  21 του  μήνα    Μαρτίου  του  έτους  2022,  ημέρα  της  

εβδομάδας Δευτέρα  και  ώρα 20.00 συνήλθε  σε Τακτική Συνεδρίαση  το Δημοτικό  

Συμβούλιο  Αγίου  Δημητρίου, ύστερα  από  την  με  αριθμό πρωτοκόλλου 7532/18/17-03-

2022   έγγραφη  πρόσκληση   της Προέδρου του. Η πρόσκληση  επιδόθηκε  νόμιμα σε  κάθε  

ένα  Δημοτικό Σύμβουλο  σύμφωνα  με  τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/7-6-2010   

(ΦΕΚ Α' 87)  με  τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  όπως αντικαταστάθηκε με το  άρθρο 74 του Ν. 

4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν  στην ιστοσελίδα του 

Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου.  

Διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  απαρτία , δεδομένου  ότι  σε  σύνολο 41  μελών  παρέστησαν στη 

συνεδρίαση 38 μέλη: 

                                   ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                         ΑΠΟΝΤΑ    

1 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. 20 ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.   1 ΒΡΕΤΤΟΣ Ν.  

2 ΑΛΕΞΙΟΥ Β. (τηλεδιάσκεψη) 21 ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.- Ι. (τηλεδιάσκεψη) 2 ΧΑΛΑΡΗ Α. 

3 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. (τηλεδιάσκεψη) 22 ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. (τηλεδιάσκεψη) 3 ΣΚΙΑΔΙΩΤΗ Ε.  

4 ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΣΤ. (τηλεδιάσκεψη) 23 ΔΗΜΟΥ Π.   

5 ΓΑΒΑΛΑΣ Α. 24 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Α.   

6 ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σπ. (τηλεδιάσκεψη) 25 ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α.   

7 ΘΑΝΟΥ Μ. (τηλεδιάσκεψη) 26 ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Π.   

8 ΚΑΝΤΖΕΛΗ Ε. (τηλεδιάσκεψη) 27 ΖΗΣΗΣ ΣΠ.   

9 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β. 28 ΠΑΠΑΔΑΚΑKΗΣ ΕΜ.   

10 ΜΑΘΑΣ Ι. (τηλεδιάσκεψη) 29 ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Γ. (τηλεδιάσκεψη)   

11 ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ Π. (τηλεδιάσκεψη) 30 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι. (τηλεδιάσκεψη)   
12 ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ. (τηλεδιάσκεψη) 31 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Θ. (τηλεδιάσκεψη)   

13 ΜΠΕΛΛΟΣ Χ.  32 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Α.    
14 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι.  33 ΒΑΖΑΙΟΥ Β.    

15 ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ Ο. (τηλεδιάσκεψη) 34 ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ (τηλεδιάσκεψη)   

16 ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.  35 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΥΛΟΥ Α   

17 ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν. (τηλεδιάσκεψη) 36 ΒΑΖΑΙΟΣ Μ.    

18 ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ (τηλεδιάσκεψη) 37 ΓΡΙΛΛΙΑΣ Π. (τηλεδιάσκεψη)   

19 ΑΧΟΥΛΙΑ  Μ. (τηλεδιάσκεψη) 38 ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.   

εκ των οποίων οι δέκα οκτώ (18) δημοτικοί σύμβουλοι συμμετείχαν με φυσική παρουσία και 

οι είκοσι (20) με τηλεδιάσκεψη.       

        Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου 

Αικατερίνη. 

        Στη συνεδρίαση παρίσταται  η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε νόμιμα 

με την πιο πάνω πρόσκληση της Προέδρου. 

       Η συνεδρίαση πραγματοποιείται μικτά, με φυσική παρουσία χωρίς περιορισμό 

ατόμων αποκλειστικά  για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο 
τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων (παράγραφος 2 και 3 του άρθρου 10 της υπ’ αρ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.66436/22-10-21) και με τηλεδιάσκεψη,   σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 

4830/2021 που αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης 
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Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55)  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’ 

76), στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού. 

            Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  εισηγούμενος το  28ο θέμα  της ημερήσιας 

διάταξης σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος  σχέδιο ψηφίσματος  

το οποίο κατέθεσε η Δημοτική Αρχή , το οποίο    έχει ως εξής: 

<< ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος πολέμου έγινε πραγματικότητα και το βιώνει με 

τον πιο δραματικό τρόπο ο λαός της Ουκρανίας, ως θύμα στο βωμό του 

ανταγωνισμού των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων για την επέκταση των σφαιρών 

επιρροής και τον έλεγχο των ενεργειακών πόρων της υδρογείου.  

Αίτια και αφορμές, πραγματικά ή τεχνητά, μπορεί να υπάρχουν πολλά, για την κήρυξη 

ενός πολέμου και την εισβολή μιας χώρας σε μια άλλη. Ωστόσο, εν έτει 2022, η 

επιλογή αυτή έπρεπε -αν όχι να έχει εξαλειφθεί- να είναι η έσχατη στη λίστα των 

επιλογών των σύγχρονων κρατών, που η εδαφική τους ακεραιότητα, η εθνική τους 

ανεξαρτησία και τα κυριαρχικά τους δικαιώματα διέπονται από διεθνείς συμβάσεις και 

από τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. 

Οι λαοί της Ευρώπης, κουβαλώντας βαριές μνήμες από τα δεινά δύο παγκοσμίων 

πολέμων, με βαθιά θλίψη και αγωνία για το μέλλον της ειρήνης, παρακολουθούν τις 

πολεμικές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ουκρανία. 

ΟΙ λαοί της Ευρώπης δεν έχουν να μοιράσουν τίποτε. Διακαής επιθυμία τους είναι η 

ειρηνική συνύπαρξη, η συνεργασία και η αλληλεγγύη, η κοινωνική και οικονομική 

πρόοδος σε πλαίσιο ασφάλειας και σιγουριάς. Ο πόλεμος δεν θα ήταν ποτέ επιλογή 

τους. 

Τον πόλεμο επιλέγουν οι άρχουσες τάξεις και οι οικονομικές ολιγαρχίες των ισχυρών 

κρατών για να επεκτείνουν τα συμφέροντά τους, στο πλαίσιο μιας ακόρεστης 

αδηφάγας λογικής, που δεν υπολογίζει ανθρώπινες ζωές.    

Στο πλαίσιο αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιου του Δήμου Αγίου Δημητρίου καταδικάζει 

κατηγορηματικά και απερίφραστα την αποτρόπαιη εισβολή στρατιωτικών δυνάμεων 

της Ρωσίας σε μια ελεύθερη και ανεξάρτητη χώρα, κατά παράβαση κάθε έννοιας του 

Διεθνούς Δικαίου. 

Ωστόσο, η επίκληση του Διεθνούς Δικαίου δεν μπορεί να γίνεται επιλεκτικά. Οι ηγεσίες 

της ΕΕ και των ΗΠΑ έχουν βεβαρυμμένο παρελθόν, τόσο με την ανοχή και 

παθητικότητα που επέδειξαν απέναντι στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, 

όσο και με τη συμμετοχή τους στους νατοϊκούς βομβαρδισμούς της Γιουγκοσλαβίας 

το 1999. 

Το 2022 οφείλουν να χαράξουν στρατηγικές και να αναλάβουν ουσιαστικές 

πρωτοβουλίες για την άμεση αποκλιμάκωση της κατάστασης στην Ουκρανία, την 

κατοχύρωση της ειρηνικής συνύπαρξης των ευρωπαϊκών λαών και την κατάργηση 

γεωπολιτικών σχεδιασμών που απειλούν τον κόσμο με καταστροφή.   

Ο πόλεμος μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας δεν μπορεί να φέρει τίποτα άλλο 

εκτός από καταστροφή για τους δύο λαούς, αλλά και για όλη την Ευρώπη, με 
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σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία και στο όποιο κεκτημένο των δημοκρατικών 

δικαιωμάτων, της πολυφωνίας και του πολιτισμού, όπως φαίνεται τις τελευταίες μέρες, 

με την αναβίωση του ψυχροπολεμικού κλίματος αποκλεισμών και διώξεων ακόμη και 

στην Τέχνη. 

Κάθε ώρα που περνάει επιδεινώνεται η ανθρωπιστική κρίση και διογκώνονται οι 

προσφυγικές ροές. Ο αριθμός των προσφύγων σύμφωνα με καταγραφή της Ύπατης 

Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες έχει ήδη ξεπεράσει τα δύο εκατομμύρια. 

Και δυστυχώς μάλλον είναι η αρχή και θα υπάρξουν πολλά εκατομμύρια ακόμα. 

Πρέπει οι Δήμοι να προετοιμαστούν για την φιλοξενία προσφύγων που θα 

καταφύγουν στη χώρα μας, εκφράζοντας έμπρακτα την αμέριστη αλληλεγγύη τους 

προς τα θύματα του βάρβαρου αυτού πολέμου. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου,  αποδοκιμάζοντας κάθε είδους εμπλοκή της 
Ελλάδας στους πολεμικούς σχεδιασμούς, απαιτεί: 

 Να μη χρησιμοποιηθούν νατοϊκές υποδομές στο ελληνικό έδαφος για τις 

επιχειρήσεις στην Ουκρανία. 

 Κανένας Έλληνας φαντάρος έξω από τα σύνορα της χώρας. Να μη σταλεί 

κανένα ελληνικό στρατιωτικό σώμα ούτε στην Ουκρανία, ούτε σε χώρες που 

συνορεύουν με αυτήν. 

 Να κλείσουν όλες οι αμερικανονατοϊκές στρατιωτικές βάσεις στη χώρα μας. 

 
Τα συμφέροντα της χώρας και του ελληνικού λαού είναι με το στρατόπεδο της  
Ειρήνης, των γεφυρών συνεννόησης, στη βάση σεβασμού του Διεθνούς 
Δικαίου και των αποφάσεων του ΟΗΕ. 

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου θα συνεχίσει τις δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας στο 
δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό..>>  

         Αρχικά το λόγο πήρε η κα Δήμου η οποία τοποθετήθηκε σχετικά με το θέμα και 

ανέγνωσε το ψήφισμα της παράταξης Λαϊκή Συσπείρωση το οποίο έχει ως εξής: 

<< 
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>> 

            Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  οι οποίοι 

τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν   αντιρρήσεις των,  

κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.  

         Ο κ. Λασκαρίδης στην τοποθέτησή του πρότεινε να γίνει προσθήκη στο ψήφισμα της 

Διοίκησης , στο δεύτερο  bullet «……ούτε και  στρατιωτικό υλικό….» καθώς και ότι στηρίζουμε 

τους πρόσφυγες του πολέμου της Ουκρανίας όπως και κάθε πρόσφυγα ή μετανάστη. 

        Ο κ. Αρβανιτάκης στην τοποθέτησή του πρότεινε να γίνει προσθήκη εκτός από την Τέχνη και 

«στον αθλητισμό» και πρότεινε να απαλειφθεί από τη δεύτερη παράγραφο «… να είναι η έσχατη 

των επιλογών..» διότι είναι κακή η διατύπωση και δεν υπάρχει καμία άλλη δικαιολογία για πόλεμο 

εκτός από την άμυνα. 

        Ακολούθως  ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

         Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του όλα τα ανωτέρω, μετά από συζήτηση έτσι 

όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Με ψήφους  22 υπέρ και 4 κατά (κ.κ. Δήμου , Αβραμίδου, Γιαννέζος διότι και οι τρεις είναι υπέρ 

του δικού τους ψηφίσματος που κατέθεσαν, Μπάντος) καθώς και για τους υπόλοιπους λόγους που 

αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου συντάσσει ψήφισμα ως κάτωθι: 

 

<< ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος πολέμου έγινε πραγματικότητα και το βιώνει με 

τον πιο δραματικό τρόπο ο λαός της Ουκρανίας, ως θύμα στο βωμό του 

ανταγωνισμού των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων για την επέκταση των σφαιρών 

επιρροής και τον έλεγχο των ενεργειακών πόρων της υδρογείου.  

Αίτια και αφορμές, πραγματικά ή τεχνητά, μπορεί να υπάρχουν πολλά, για την κήρυξη 

ενός πολέμου και την εισβολή μιας χώρας σε μια άλλη. Ωστόσο, εν έτει 2022, η 

επιλογή αυτή έπρεπε να έχει εξαλειφθεί οριστικά και η επίλυση διαφορών μεταξύ των 
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σύγχρονων κρατών, που η εδαφική τους ακεραιότητα, η εθνική τους ανεξαρτησία και 

τα κυριαρχικά τους δικαιώματα διέπονται από διεθνείς συμβάσεις και από τον 

Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, να γίνεται αποκλειστικά διά μέσου της 

διπλωματικής οδού σε πνεύμα συνεργασίας, αλληλεγγύης και συναίνεσης.  

Οι λαοί της Ευρώπης, κουβαλώντας βαριές μνήμες από τα δεινά δύο παγκοσμίων 

πολέμων, με βαθιά θλίψη και αγωνία για το μέλλον της ειρήνης, παρακολουθούν τις 

πολεμικές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ουκρανία. 

ΟΙ λαοί της Ευρώπης δεν έχουν να μοιράσουν τίποτε. Διακαής επιθυμία τους είναι η 

ειρηνική συνύπαρξη, η συνεργασία και η αλληλεγγύη, η κοινωνική και οικονομική 

πρόοδος σε πλαίσιο ασφάλειας και σιγουριάς. Ο πόλεμος δεν θα ήταν ποτέ επιλογή 

τους. 

Τον πόλεμο επιλέγουν οι άρχουσες τάξεις και οι οικονομικές ολιγαρχίες των ισχυρών 

κρατών για να επεκτείνουν τα συμφέροντά τους, στο πλαίσιο μιας ακόρεστης 

αδηφάγας λογικής, που δεν υπολογίζει ανθρώπινες ζωές.    

Στο πλαίσιο αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιου του Δήμου Αγίου Δημητρίου καταδικάζει 

κατηγορηματικά και απερίφραστα την αποτρόπαιη εισβολή στρατιωτικών δυνάμεων 

της Ρωσίας σε μια ελεύθερη και ανεξάρτητη χώρα, κατά παράβαση κάθε έννοιας του 

Διεθνούς Δικαίου. 

Ωστόσο, η επίκληση του Διεθνούς Δικαίου δεν μπορεί να γίνεται επιλεκτικά. Οι ηγεσίες 

της ΕΕ και των ΗΠΑ έχουν βεβαρυμμένο παρελθόν, τόσο με την ανοχή και 

παθητικότητα που επέδειξαν απέναντι στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, 

όσο και με τη συμμετοχή τους στους νατοϊκούς βομβαρδισμούς της Γιουγκοσλαβίας 

το 1999. 

Το 2022 οφείλουν να χαράξουν στρατηγικές και να αναλάβουν ουσιαστικές 

πρωτοβουλίες για την άμεση αποκλιμάκωση της κατάστασης στην Ουκρανία, την 

κατοχύρωση της ειρηνικής συνύπαρξης των ευρωπαϊκών λαών και την κατάργηση 

γεωπολιτικών σχεδιασμών που απειλούν τον κόσμο με καταστροφή.   

Ο πόλεμος μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας δεν μπορεί να φέρει τίποτα άλλο 

εκτός από καταστροφή για τους δύο λαούς, αλλά και για όλη την Ευρώπη, με 

σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία και στο όποιο κεκτημένο των δημοκρατικών 

δικαιωμάτων, της πολυφωνίας και του πολιτισμού, όπως φαίνεται τις τελευταίες μέρες, 

με την αναβίωση του ψυχροπολεμικού κλίματος αποκλεισμών και διώξεων ακόμη και 

στην τέχνη και τον αθλητισμό. 

Κάθε ώρα που περνάει επιδεινώνεται η ανθρωπιστική κρίση και διογκώνονται οι 

προσφυγικές ροές. Ο αριθμός των προσφύγων σύμφωνα με καταγραφή της Ύπατης 

Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες έχει ήδη ξεπεράσει τα δύο εκατομμύρια. 

Και δυστυχώς μάλλον είναι η αρχή και θα υπάρξουν πολλά εκατομμύρια ακόμα. 

Πρέπει οι Δήμοι να προετοιμαστούν για την φιλοξενία προσφύγων που θα 

καταφύγουν στη χώρα μας, εκφράζοντας έμπρακτα την αμέριστη αλληλεγγύη τους 

προς τα θύματα του βάρβαρου αυτού πολέμου. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου,  αποδοκιμάζοντας κάθε είδους εμπλοκή της 
Ελλάδας στους πολεμικούς σχεδιασμούς, απαιτεί: 
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 Να μη χρησιμοποιηθούν νατοϊκές υποδομές στο ελληνικό έδαφος για τις 

επιχειρήσεις στην Ουκρανία. 

 Κανένας Έλληνας φαντάρος έξω από τα σύνορα της χώρας. Να μη σταλεί 

κανένα ελληνικό στρατιωτικό σώμα ούτε και στρατιωτικό υλικό στην 

Ουκρανία, αλλά και σε χώρες που συνορεύουν με αυτήν. 

 Να κλείσουν όλες οι αμερικανονατοϊκές στρατιωτικές βάσεις στη χώρα μας. 

 
Τα συμφέροντα της χώρας και του ελληνικού λαού είναι με το στρατόπεδο της  
Ειρήνης, των γεφυρών συνεννόησης, στη βάση σεβασμού του Διεθνούς 
Δικαίου και των αποφάσεων του ΟΗΕ. 

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου θα συνεχίσει τις δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας στο 
δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό, στηρίζοντας παράλληλα τους πρόσφυγες που θα 
προκύψουν από την Ουκρανία, αλλά και κάθε πρόσφυγα και μετανάστη από κάθε 
γωνιά της γης..>>  

 

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζαν οι κ.κ.  Κοτσόπουλος, 

Ταμπακόπουλος, Παπαδακάκης, Βαζαίος, Μαλαθούνης, Αχουλιά, Βαζαίου, Πρεκετές, 

Μπαντούνας, Διαβολίτσης, Σιουμπάλα , Κοκοτσάκης.  

Η  παρούσα  απόφαση  πήρε  αύξοντα  αριθμό  62/21-03-2022   . 

Μετά  από  αυτά  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  υπογράφεται  ως  εξής : 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                                      ΜΕΛΗ 

ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
 

 


