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Περίληψη 

Απόφαση για την λήψη μέτρων ενόψει του ενδεχόμενου κλεισίματος του 
Υποκαταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στον Αλιάρτο. 

 
  
  Στην ΑΛΙΑΡΤΟ σήμερα την 29η του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα της 
εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20:00μ.μ συνήλθε σε Έκτακτη κατεπείγουσα Συνεδρίαση με τη 
διαδικασία της τηλεδιάσκεψης το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων, 
κατ’ εφαρμογή : α) των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 της από 11/3/2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν,4682/2020 (ΦΕΚ 
76/Α/2020), β) της με αριθμ. πρωτ. 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) 
εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των 
δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της 
πανδημίας», γ) των εγκυκλίων οδηγιών για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των 
δήμων, οι υπ’ αριθμ. 18318/13.03.2020 (Α.Δ.Α.: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 
40/ΑΠ20930/31.03.2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/ΑΠ3328/02.05.2020 (Α.Δ.Α.: 
Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και 60249/22.09.2020 (Α.Δ.Α.: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), δ) τις διατάξεις της 
υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠοικ. 39151/23-6-201 (ΦΕΚ 2671/Β/23.06.2021) Κ.Υ.Α. και ε) ύστερα από 
την υπ’ αριθμ. 6416/29-6-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και απεστάλη 
στον καθένα χωριστά σύμβουλο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας έχουν δηλώσει, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α’ 87) με τίτλο «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» έτσι όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 
133/Α΄/19-07-2018) με τίτλο «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - 
Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων 
σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις 
αρμοδιότητας» και συμπληρώθηκε από το Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α’/30-10-2019) με τίτλο 
«Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις»  

Το Δημοτικό Συμβούλιο, συμπλήρωσε τη νόμιμη απαρτία, σε σύνολο αριθμού μελών 
δημοτικών συμβούλων είκοσι επτά (27), συμμετείχαν νομίμως και οι είκοσι επτά (27) ήτοι:  
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Παρόντες 
1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Λουκάς 
2. ΑΡΑΠΙΤΣΑΣ Γεώργιος 
3. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Άννα 
4. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 
5. ΓΚΙΖΙΩΤΗ Κωνσταντίνα 
6. ΓΛΥΚΟΣ Ιωάννης 
7. ΖΙΩΓΑΣ Βασίλειος 
8. ΘΕΩΔΟΡOΓΙΑΝΝΗΣ Ταξιάρχης 
9. ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ Αλέξανδρος 
10. ΚΟΚΟΡΑΚΗΣ Λουκάς 
11. ΚΟΛΟΒΟΣ Γεώργιος 
12. ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΥ Δήμητρα 
13. ΜΑΛΕΣΗΣ Κων/νος 
14. ΜΑΛΕΣΗΣ Φώτιος 
15. ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΣ Λουκάς 
16. ΜΠΟΓΡΗ Ζαχαρούλα 
17. ΜΠΟΥΖΙΚΑΣ Κων/νος 
18. ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Γεώργιος 
19. ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ Γεώργιος 
20. ΝΙΑΡΟΣ Γεώργιος 
21. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Βασίλειος 
22. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος 
23. ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ Χαρίτων 
24. ΠΙΚΑΣΗ Ασημίνα 
25. ΡΑΧΟΥΤΗΣ Ιωάννης 
26. ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ Γεώργιος 
27. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Αναστάσιος 
 

Απόντες 
Ουδείς 
 

 
Οι πρόεδροι Κοινότητας Αλιάρτου κ. Τσιουγγρής Ιωάννης , Κοινότητας Άσκρης κ. 

Χολιασμένος Νικόλαος, Κοινότητας Ευαγγελίστριας κ. Αθανασίου Αθανάσιος, Κοινότητας 
Θεσπιών κ. Δρίτσας Σωτήριος, Κοινότητας Λεονταρίου κ. Χαροκόπος Κωνσταντίνος, 
Κοινότητας Μαυρομματίου κ. Δρίτσα Ανθούλα, Κοινότητας Νεοχωρίου κ. Στάθης 
Απόστολος, Κοινότητας Πέτρας κ. Μπετχαβάς Ιωάννης, Κοινότητας Σωληναρίου κ. 
Κατσούλας Παναγιώτης και Κοινότητας Υψηλάντη κ. Αντωνίου Νικόλαος, δε συμμετέχουν 
στη δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αν και κλήθηκαν νόμιμα.  

O πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Γιαννακόπουλος Γεώργιος ανέφερε ότι 
όπως αναγράφεται και στην πρόσκληση, το μοναδικό θέμα αυτής, με τίτλο ΄΄Απόφαση για 
την λήψη μέτρων ενόψει του ενδεχόμενου κλεισίματος του Υποκαταστήματος της Τράπεζας 
Πειραιώς στον Αλιάρτο΄΄ θεωρείται κατεπείγον λόγω των έκτακτων εξελίξεων. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω 
 

 
 

 

ΑΔΑ: 6ΥΝ9ΩΨ4-ΙΧΨ



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

εγκρίνει το «κατεπείγον» του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης με θέμα 
΄΄Απόφαση για την λήψη μέτρων ενόψει του ενδεχόμενου κλεισίματος του 
Υποκαταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στον Αλιάρτο΄΄ 

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναγιγνώσκοντας το μοναδικό θέμα 

της ημερήσιας διάταξης ΄΄Απόφαση για την λήψη μέτρων ενόψει του ενδεχόμενου 
κλεισίματος του Υποκαταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στον Αλιάρτο΄΄, έδωσε τον 
λόγο στον Κο Δήμαρχο ο οποίος ανέφερε τα εξής: 

 
Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι , με μεγάλη μας λύπη, αλλά και με έκπληξη 

πληροφορηθήκαμε για το επικείμενο κλείσιμο του υποκαταστήματος της Τράπεζας 
Πειραιώς που λειτουργεί στην έδρα του Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων , στην Αλίαρτο του 
Νομού Βοιωτίας.  
  Με την παρούσα επιστολή, εκφράζουμε την έντονη δυσαρέσκεια όλης της τοπικής 
κοινωνίας η οποία, μετά την ανακοίνωση της είδησης, διαμαρτύρεται έντονα για την 
ολοένα και μεγαλύτερη αποδυνάμωσή της.  

Επιπλέον, εκφράζουμε και τη δική μας προσωπική δυσαρέσκεια, αφού ως τοπική 
αρχή καταβάλλουμε επίμονες προσπάθειες για την αναβάθμιση της περιοχής και μάλιστα 
σε εποχές οικονομικής στενότητας και περιορισμένων δυνατοτήτων. 
Έχοντας ως Δήμος καθημερινή και διαρκή επαφή  με τους πολίτες, τους τοπικούς φορείς 
ανάπτυξης, επαγγελματίες, σωματεία επαγγελματιών και συνταξιούχους της περιοχής, 
γνωρίζουμε πως, η υλοποίηση μιας τέτοιας απόφασης θα επέφερε μεγάλες αρνητικές 
συνέπειες για το σύνολο της περιοχής. 

Το συγκεκριμένο υποκατάστημα στην Αλίαρτο, εξυπηρετεί εκατοντάδες  κατοίκους, 
τόσο του Δήμου μας, όσο και της ευρύτερης περιοχής, εκτός Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων, 
που θα υποστούν μια απίστευτη ταλαιπωρία εξαιτίας της απόφασής να κλείσει.  

Σημειωτέων πως πρόκειται για τη μοναδική Τράπεζα που λειτουργεί, με 
υποκατάστημα, στο Δήμο Αλιάρτου-Θεσπιέων και στην Κεντρική Βοιωτία, εξυπηρετώντας 
κατοίκους Κοινοτήτων και των όμορων Δήμων, Θηβαίων, Ορχομενού και Λεβαδέων. 

Είναι απορίας άξιο και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εμάς, να μάθουμε τα κριτήρια 
που οδηγούν σε μια τέτοια απόφαση, αγνοώντας επιδεικτικά τόσο το κοινό που 
συναλλάσετε με το συγκεκριμένο υποκατάστημα, όσο και το Δήμο Αλιάρτου-Θεσπιέων, με 
τον οποίο συνεργάζεται. Η κοινωνική εταιρική ευθύνη για την οποία τόσος λόγος γίνεται, 
στην περίπτωσή αυτή φαντάζει άγνωστη έννοια.    

Η απόφαση , έχει εξοργίσει τόσο τους κατοίκους όσο και τους επιχειρηματίες του 
Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων που βρέθηκαν προ τετελεσμένων, σε μια εποχή που 
καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες ,από όλους να ανταπεξέλθουν στη δύσκολη 
καθημερινότητα. 

Η Τράπεζα Πειραιώς ,που ενσωμάτωσε την πρώην Αγροτική Τράπεζα, είναι ένα 
μεγάλο  χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της χώρας μας συνδεδεμένο με τους αγρότες  και   
θεωρούμε πως την περίοδο που διανύουμε θα πρέπει να προσπαθεί να τους διευκολύνει, 
όπως και όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιαίτερα σε ένα Δήμο περιφερειακό 
στη καρδιά του κάμπου. 
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Επιπλέον υπάρχει  και η πλευρά   της  κοινωνικής στήριξης , αφού στο Δήμο 
Αλιάρτου Θεσπιέων πολλοί συναλλασσόμενοι όπως υπερήλικες συνταξιούχοι και μισθωτοί, 
θα πρέπει να διανύουν πολλά χιλιόμετρα χρησιμοποιώντας δικό τους μεταφορικό μέσο, 
ταξί ή τις συγκοινωνίες, καταβάλλοντας  μεγάλα χρηματικά ποσά, για μια συναλλαγή που 
ενδεχομένως η αξία της να είναι πολύ μικρότερη από το τίμημα της μετάβασης.  

Φυσικά  με τις χαμηλές  τους συντάξεις, δύσκολα θα μπορούν να ανταποκριθούν 
στα παραπάνω έξοδα που προκύπτουν από τον παραπάνω λόγο. 
 

Ως Δημοτική Αρχή εκφράζοντας τους  πολίτες μας ,τους  επαγγελματίες, τους 
αγρότες και τους συνταξιούχους, που ζουν και δραστηριοποιούνται  στο Δήμο Αλιάρτου 
Θεσπιέων ζητάμε  μια ξεκάθαρη και ειλικρινή απάντηση. Οι τράπεζες είναι εργαλεία 
εξυπηρέτησης της οικονομίας και των πολιτών και όχι μόνο μηχανισμοί κέρδους!  

Είναι βέβαιο και  ενημερώνουμε υπεύθυνα για αυτό, πως σε περίπτωση που 
εφαρμοστεί  η απόφασή  θα υπάρξουν και οι ανάλογες αντιδράσεις από την τοπική 
κοινωνία και τους φορείς της. 

Ως πρώτη αντίδραση θεωρήστε την ΕΚΤΑΚΤΗ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, καθώς και την έντονη διαμαρτυρία  των άλλων φορέων του 
Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων και της ευρύτερης περιοχής, όπως του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ, του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ, κ.α. 
Θεωρήστε επίσης βέβαιο, πως αν ισχύσει αυτή η απόφαση ο Δήμος Αλιάρτου-

Θεσπιέων θα διακόψει οποιαδήποτε συνεργασία με την Τράπεζά , λόγω του εμπαιγμού και 
της περιφρόνησης που επιδεικνύεται με την απόφασή  αυτή. Εξάλλου η, μέχρι τώρα 
συνεργασία  υπάρχει λόγω του πλεονεκτήματος της εγγύτητας, το οποίο με την απόφασή  
παύει να υφίσταται.    

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης κο 
Αραπίτσα Γεώργιο, ο οποίος εξέφρασε την πλήρη αντίθεση της παράταξής του στο κλείσιμο 
του υποκαταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στην Αλίαρτο,το οποίο εξυπηρετεί 
εκατοντάδες πολίτες. Όπως ανέφερε « Εκφράζουμε την αντίθεσή μας στην επικείμενη 
παύση λειτουργίας του καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στην Αλίαρτο , το οποίο είναι 
και το μοναδικό (τραπεζικό κατάστημα) σε ολόκληρο τον Δήμο Αλιάρτου-Θεσπιέων και την 
κεντρική Βοιωτία.Εάν μείνει ο Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων χωρίς τράπεζα, η ποιότητα ζωής 
και η καθημερινότητα όλων μας και κυρίως των επαγγελματιών και των ηλικιωμένων 
συνδημοτών μας, θα υποβαθμιστεί ακόμη περισσότερο. Παρά τις αλλεπάλληλες 
ανακεφαλαιοποιήσεις των Τραπεζών, που εχουν γίνει μόνιμο μέσο αφαίμαξης του 
Δημόσιου χρήματος απο ιδιώτες μετόχους, οι τράπεζες κλείνουν υποκαταστήματα 
προσδοκώντας μεγαλύτερα κέρδη. Μέτοχοι που πάντα φτάνουν σε αδιέξοδο και πάντα 
προσφεύγουν στο Δημόσιο για να τους σώσει. Εφόσον όμως το ελληνικό δημόσιο, μέσω 
του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) κατέχει πολύ μεγάλο ποσοστό των 
μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς, θεωρούμε πως ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να επέμβει προς 
τη διοίκηση της τράπεζας, για να διατηρηθεί ΜΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ τράπεζα στον Δήμο 
Αλιάρτου-Θεσπιέων. Καλούμε όλους τους φορείς να συστρατευθούν στην προσπάθεια 
ανάκλησης της εν λόγω απόφασης.». 

Ο επικεφαλής της Ελάσσονος Μειοψηφίας κος Μπούτσικος Γεώργιος,εξέφρασε την 
αντίθεσή του στο επικείμενο κλείσιμο του υποκαταστήματος και δήλωσε χαρακτηριστικά 
«Το λουκέτο στο υποκατάστημα Αλιάρτου της Τράπεζας Πειραιώς δεν γίνεται τυχαία.  
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Είναι μέρος συνολικότερων σχεδιασμών στον τραπεζικό κλάδο. Τα σχέδια 
αναδιαρθρώσεων των τραπεζών περιλαμβάνουν κλείσιμο καταστημάτων, μειώσεις μισθών, 
εντατικοποίηση της δουλειάς με απλήρωτες υπερωρίες, εφαρμογή τηλεργασίας , μειώσεις 
του προσωπικού με την διεύρυνση και ελαστικοποίηση του ωραρίου για τους 
εργαζόμενους- απολύσεις- σπρώξιμο για εθελούσια έξοδο.  Συνοδεύονται από μια σειρά 
μέτρα όπως η μείωση του λειτουργικού κόστους, η ψηφιοποίηση της εργασίας, η μείωση 
των “κόκκινων” δανείων με την ταυτόχρονη πίεση στα λαϊκά νοικοκυριά για αποπληρωμή 
τους, με την απειλή κατασχέσεων και πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίας. Έρχεται σαν 
εφαρμογή των μνημονιακών νόμων που όλοι μαζί δηλ. η σημερινή όπως και οι 
προηγούμενες Κυβερνήσεις προώθησαν και υλοποίησαν. Υποκριτική είναι και η στάση 
όλων αυτών  που όλα αυτά τα χρόνια συντάσσονται μαζί τους, στηρίζοντας και 
υλοποιώντας αυτή την πολιτική. Ως Λαϊκή Συσπείρωση στεκόμαστε δίπλα στους 
εργαζόμενους της τράπεζας και τον λαό της περιοχής και τους καλούμε να παλέψουν 
κόντρα στην ερημοποίηση του τόπου.» 

Στη συνέχεια ακολούθησαν τοποθετήσεις Δημοτικών Συμβούλων, όλων των 
παρατάξεων που εξέφρασαν την αντίθεσή τους σε αυτή την απόφαση της Διοίκησης της 
Τράπεζας Πειραιώς και πρότειναν, εκτός των άλλων δυναμικές κινητοποιήσεις. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ,ως εκρόσωπος του Επιμελητηρίου της Βοιωτίας, το 
μέλος του Δ.Σ. κος Ζυγογιάννης Χρήστος,ο οποίος εξέφρασε την πλήρη στήριξη του 
Προέδρου και του Συμβουλίου,στο αίτημα του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων να παραμείνει 
ανοικτό το υποκατάστημα, δηλώνοντας πως το Επιμελητήριο  συντάσσεται  με το Δήμο σε 
κάθε προσπάθεια που θα κάνει. 

Τέλος ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αλιάρτου κος Ταξιάρχης 
Θεοδωρογιάννης, εξέφρασε την οργή του επαγγελματικού κόσμου με αυτή την απόφαση, 
δηλώνοντας πως οι επιχειρηματίες της περιοχής θα σταματήσουν κάθε συνεργασία με την 
Τράπεζα Πειραιώς, αν εμείνει σε αυτή την απόφαση. 

Στο Σώμα τέθηκε η πρόταση για συγκρότηση επιτροπής, η οποία θα διενεργήσει 
επαφές με θεσμικούς παράγοντες ,προκειμένου να ανακληθεί η απόφαση αυτή και 
αποφασίστηκε να συμμετέχουν σε αυτή ο  Δήμαρχος κος Ντασιώτης Γεώργιος, ο αρχηγός 
της Μείζονος Αντιπολίτευσης κος Αραπίτσας Γεώργιος και ο Πρόεδρος του Εμπορικού 
Συλλόγου Αλιάρτου κος Θεοδωρογιάννης Ταξιάρχης. 

Ο κος Μπούτσικος Γεώργιος, Επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης», ανέφερε πως 
η παράταξή του «διαφωνεί με τις επιτροπές γιατί δε φέρνουν κανένα αποτέλεσμα. Τα 
αποτελέσματα έρχονται με τους λαϊκούς αγώνες»    

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη  τα ανωτέρω 
 
 
  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
1.Εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του  στην απόφαση της Τράπεζας Πειραιώς, με την οποία 
αναστέλλει τη λειτουργία του υποκαταστήματός της στην Αλίαρτο. 
2.Την πραγματοποίηση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στο χώρο έμπροσθεν του 
υποκαταστήματος. 
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Η παρούσα απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 46/2021 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται: 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Λουκάς 
2. ΑΡΑΠΙΤΣΑΣ Γεώργιος 
3. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Άννα 
4. ΓΚΙΖΙΩΤΗ Κωνσταντίνα 
5. ΓΛΥΚΟΣ Ιωάννης 
6. ΖΙΩΓΑΣ Βασίλειος 
7. ΘΕΩΔΟΡOΓΙΑΝΝΗΣ Ταξιάρχης 
8. ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ Αλέξανδρος 
9. ΚΟΚΟΡΑΚΗΣ Λουκάς 
10. ΚΟΛΟΒΟΣ Γεώργιος 
11. ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΥ Δήμητρα 
12. ΜΑΛΕΣΗΣ Κων/νος 
13. ΜΑΛΕΣΗΣ Φώτιος 
14. ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΣ Λουκάς 
15. ΜΠΟΓΡΗ Ζαχαρούλα 
16. ΜΠΟΥΖΙΚΑΣ Κων/νος 
17. ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Γεώργιος 
18. ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ Γεώργιος 
19. ΝΙΑΡΟΣ Γεώργιος 
20. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Βασίλειος 
21. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος 
22. ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ Χαρίτων 
23. ΠΙΚΑΣΗ Ασημίνα 
24. ΡΑΧΟΥΤΗΣ Ιωάννης 
25. ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ Γεώργιος 
26. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Αναστάσιος 
 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Αλίαρτος 01/07/2021 
Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 
 
 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 
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