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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ  1ο: Σχετικά με αίτημα της ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ για το Δημοτικό Γήπεδο 

Σερρών.  

    

ΘΕΜΑ  2ο: Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης των Αθλητικών Συλλόγων:  

α) ¨Α.Ο. ΊΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ¨, 

β) ¨Α.Σ. ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ¨, 

γ) ¨ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΈΝΩΣΗ ΣΕΡΡΩΝ¨ και  

δ) ¨Α.Σ. ΠΗΓΑΣΟΣ ΣΕΡΡΩΝ¨. 

 

ΘΕΜΑ  3ο: Έγκριση ανάθεσης εργασιών καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων Τοπικών 

Δημοτικών Διαμερισμάτων Ελαιώνα, Επταμύλων, Οινούσας, σε αναδόχους 

(έτος 2008). 

                       
ΘΕΜΑ  4ο: Διαγραφές χρεών από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου.  

 

ΘΕΜΑ  5ο: Έγκριση προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.  

 

ΘΕΜΑ  6ο: Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα ή καταβολή αποζημίωσης μετά από συμψηφισμό 

με βάση Πράξεις Εφαρμογής.  

 

ΘΕΜΑ  7ο: Διόρθωση της αρ. 871/2006 Α.Δ.Σ. ως προς το όνομα.  

 

ΘΕΜΑ  8ο: Έγκριση εκτέλεσης προμηθειών του έργου: ¨Αποκατάσταση και ανάδειξη 

παλαιού ελαιοτριβείου Ελαιώνα Δήμου Σερρών¨. 

 

ΘΕΜΑ  9ο: Αποδοχή πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2008 για την επισκευή και συντήρηση 

σχολικών κτιρίων.  

 

ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση μελετών έργων σχολείων.  

 

 

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

 

κ. Πρόεδρος:   κ.κ. Συνάδελφοι καλησπέρα σας. Την προηγούμενη Τετάρτη 2 Ιουλίου 

υπεβλήθη σε εγχείρηση ανοικτής καρδιάς ο συνάδελφος και Αντιδήμαρχος έργων κ. 

Αναστασιάδης, του οποίου και η κατάσταση υγείας είναι καλή και του οποίου του χορηγούμε 

και την απαραίτητη άδεια μέχρι να επανέλθει στα καθήκοντα του.  

Επίσης έχουμε κάποια θέματα με τη μορφή του κατεπείγοντος που ήρθαν την 

τελευταία στιγμή και αφορούν την τοποθέτηση πλακιδίων πεζοδρομίου στην οδό Πιττακού, τις 

πλακοστρώσεις στο δρόμο του Τελωνείου, την διαμόρφωση πεζοδρομίων στην είσοδο του 

Αθλητικού Κέντρου Ομόνοιας.  

Επίσης μου ήρθε τελευταία και ο 1ος Α.Π. του έργου κατασκευής βαρέως τύπου 

βιομηχανικού δαπέδου στο Αμαξοστάσιο Σερρών. Και ένας λογαριασμός της τάξεως των 1776 

Ευρώ στο έργο δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων δήμου 

Σερρών του 2002. Είναι παλιό έργο και παλιός λογαριασμός.  
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Επίσης υπάρχει η έγκριση σχεδίου απαγορευτικής διάταξης βοσκής που αφορά το 

αλσύλλιο που βρίσκεται παραπλεύρως του χειμάρρου Καμενικίων, της Αγ. Βαρβάρας.  

Και ένα άλλο θέμα αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση σε λειτουργία ασύρματης 

πρόσβασης στο διαδίκτυο στον δήμο Σερρών. Ουσιαστικά σημαίνει δωρεάν πρόσβαση των 

πολιτών στο διαδίκτυο.  

κ. Αγγελίδης: Ήρθαν στα χέρια μας, μας κατέθεσαν δυο συμπολίτες μας για την κ. 

Ελένη Γκότση ένα αίτημα της και για την χορωδία του ΚΑΠΗ Σερρών ένα αίτημα για μια 

χρηματοδότηση για μια εκδήλωση που πρόκειται να κάνουν τον Σεπτέμβρη. Αυτά θα τα 

συζητήσουμε τώρα; 

κ. Πρόεδρος:   Όχι θα τα δούμε στο επόμενο συμβούλιο. Ένα αίτημα που υπέβαλλε η 

κ. Γκότση που αφορά την … των 5 ημερομισθίων που της επιβάλλατε κ. Δήμαρχε, αυτό δεν 

ξέρω αν το Δ.Σ. μπορεί να την … θα το δω υπηρεσιακά. Και ένα 2ο είναι το θέμα που μας 

έθεσε για την χρηματοδότηση της η χορωδία, ο σύλλογος ΑΡΜΟΝΙΑ της χορωδίας του 

ΚΑΠΗ που διοργανώνει φεστιβάλ.  

κ. Μωυσιάδης: Καταρχήν θα ήθελα να για μια ακόμη φορά να ευχηθώ στον κ. 

Αναστασιάδη ταχεία ανάρρωση.  

Θα ήθελα να σας ρωτήσω, είχαμε αφήσει σε εκκρεμότητα το τι θα γίνει με την 

ΔΕΠΚΑ, τι θα γίνει με τα προγράμματα. Αν θυμάστε όταν πήραμε την απόφαση για έγκριση 

της παράτασης μέχρι τις 30/8/2008 ρώτησα τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Βλέπω ότι έχουν 

ξεκινήσει οι προκηρύξεις και για προγράμματα μέχρι 30/8/2009 και βλέπω ότι είναι από τον 

οργανισμό εργατικής εστίας και βλέπω ότι έχουν και εκείνα τα οποία έχουμε στα χέρια μας και 

τρέχουν και για εκείνα έχουν ανοίξει … μέχρι τις 18 του μηνός πρέπει να κάνουμε τις 

προτάσεις μας. Από τη μια έχουμε τα προγράμματα που έχουμε στα χέρια μας και είναι εν 

ενεργεία και είναι κρίμα να τα χάσουμε και από την άλλη βλέπω ότι από την εργατική εστία 

βγαίνουν προγράμματα τα οποία προβλέπουν για τον νομό μας 780.000 Ευρώ για ένα χρόνο. 

Και ξέρετε όταν μιλάμε γι’ αυτά τα λεφτά, ούτε τους φορείς τους κατάλληλους ούτε και την 

ετοιμότητα για να υποβάλλουν προτάσεις την έχουν άλλοι δήμοι μέσα στον νομό μας. Είναι 

λεφτά που ή θα τα πάρουμε ή θα τα πάρουν άλλοι νομοί επειδή είναι πιο έξυπνοι. Είναι κρίμα 

να χαθούν 780.000 και είναι κρίμα να χαθούν και τα προγράμματα που είναι εν ενεργεία. Θα 

είμαστε απαράδεκτοι, θα πρέπει να βρούμε τρόπους. Αν υπάρχουν ενδοιασμοί για το τι θα 

γίνει με την ΔΕΠΚΑ πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις μας επιτέλους. Και στο τέλος – τέλος 

είναι 99% σίγουρο ότι θα δοθεί παράταση. Ας προχωρήσουμε επιτέλους. Είναι κρίμα να 

χάνουμε λεφτά.  

Έχουμε μια ερώτηση για το τι γίνεται με τον προγραμματισμό των έργων μας σε 

συνδυασμό με τα έργα τα οποία γίνονται από τις εταιρείες ΘΕΡΜΗ κ.λπ. Και αυτό με αφορμή 

του γεγονότος ότι εργολάβος μας ασφαλτόστρωσε την Μακεδονομάχων και χωρίς υπερβολή 

σε 48 ώρες σκάφτηκε πάλι. Δεν είναι δυνατόν, μετά από τόσο καιρό που λειτουργούν οι 

εταιρείες οι άλλες, να μην τους έχουμε ζητήσει, εγώ τουλάχιστον έτσι είχα κάνει και είχαμε 

κάνει προγραμματισμό, να μας πουν το χρονοδιάγραμμα, να μας πουν το επόμενο 15θήμερο τι 

πρόκειται να κάνουν. Αν ξέρουμε εμείς το πρόγραμμα τους, μπορούμε να ξέρουμε σε ποιους 

δρόμους δεν πρέπει να δουλέψουμε και να τους περιμένουμε να δουλέψουν. Και αν κάπου 

βιαζόμαστε να δουλέψουμε, να τους προτρέψουμε και να τους πούμε ότι αν γίνεται να 

τελειώσουν εκεί για να δουλέψουμε μετά εμείς. Αυτό μετά από 1-1,5 χρόνο θα έπρεπε πια να 

το έχετε μεθοδεύσει. Παράκληση λοιπόν να μην ξαναγίνουν τέτοια πράγματα. Αυτό ήταν 

παράλειψη, ας μην έχουμε ξανά τέτοια φαινόμενα.  

Επίσης για ένα άλλο θέμα που είχαμε συζητήσει στο παρελθόν, ήταν το θέμα της 

Πολεοδομίας, το θέμα της αδειοδότησης για την αλλαγή της χρήσης της Πολεοδομίας. Σας 

είχα  ζητήσει  τότε  να  εξετάσετε,  εγώ  ήμουν  κατηγορηματικός  και  σας είπα ότι θα υπάρχει  
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πρόβλημα, και σας είχα ζητήσει να εξεταστεί και να μελετηθεί. Θέλω να ξέρω αν κάνατε κάτι 

και πήρατε απάντηση. Διότι έχω πάρει εγώ απάντηση μέσω άλλης Πολεοδομίας, έστειλα 

ερώτηση και πήρα απάντηση από το Υπουργείο το οποίο λέει ότι δεν είναι νόμιμο. Εγώ 

περιμένω να ξέρω αν λάβατε υπόψη σας εκείνο που είπα και αν ενεργήσατε ανάλογα.  

κ. Δήμαρχος: Πιστεύω πως έγινε. Θα το δούμε αύριο το πρωί. 

κ. Μωυσιάδης: Εγώ πιστεύω πως δεν έγινε. Θα το δούμε αύριο το πρωί.  

κ. Σαουλίδης: Για το θέμα που ανέφερε ο κ. Μωυσιάδης, για το θέμα που προέκυψε 

στη Μακεδονομάχων.  

Εκεί ο Καμελίδης είχε ανοιχτό το σκάμμα για πάρα πολύ καιρό. Θα μπορούσε η 

ΘΕΡΜΗ, ουσιαστικά έκανε σύνδεση από τον αγωγό της σε οικοδομή. Θα έχουμε και άλλα 

τέτοια. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί κυρίως στους δρόμους που θα ασφαλτοστρώσουμε. 

Στο ζωτικό αυτό χώρο, τον επίμαχο, που γίνονται τα έργα, … θα έχουμε τέτοια φαινόμενα, να 

κάνουμε ασφαλτοτάπητα καινούργιο, να κάνουμε όλα τα έργα και να έρθουν να κάνουν τομές 

σύνδεσης και να μας κάνουν ζημιά.  

κ. Δήμαρχος: Μ’ αυτή την έννοια δεν πρόκειται ποτέ να κάνουμε ασφαλτοστρώσεις 

εμείς. Διότι και η ΘΕΡΜΗ και το Φυσικό Αέριο πρέπει να κάνουν τις συνδέσεις τους.  

κ. Σαουλίδης: Το Φυσικό Αέριο κ. Δήμαρχε λειτουργεί χωρίς άδεια. Δεν υπάρχει 

εργολαβία. Και ήθελα να ξέρω αν η Δ.Α. έχει ενημερωθεί για το αν υπάρχει μελέτη. Δεν 

υπάρχει μελέτη κατασκευής και δεν υπάρχει και ανάθεση. Θα έχουμε προβλήματα. Από εκεί 

και πέρα με τη ΘΕΡΜΗ, στα επίμαχα σημεία που θα γίνουν ασφαλτοστρώσεις θέλει ιδιαίτερη 

προσοχή.  

κ. Μωυσιάδης: Η Δ.Α. έχει ευθύνη να φροντίσει να αποκαταστήσει την τάξη.  

κ. …: κ. Πρόεδρε σ’ αυτό το θέμα που λέτε για την Τηλεθέρμανση και το Φυσικό 

Αέριο, πέρυσι συγκεκριμένα κάναμε μια συνάντηση, όταν ήμουν προϊσταμένη στην Δημοτική 

Αστυνομία … και με τον κ. Κουροπαλάτη και είπε ότι είναι στο χέρι του Δ.Σ. σαν εφαρμογή 

του νόμου να πάρετε μια απόφαση για να βάλουμε όρια σ’ αυτές τις εταιρείες. Δηλαδή, βάλτε 

ένα χρονοδιάγραμμα πόσο θα διαρκέσουν οι εργασίες, δείτε τι … και μετά … αλλιώς θα 

πληρώσετε ποινική ρήτρα για να τα κάνουμε εμείς σαν Δήμος.  

κ. Δάγκος: Είπε η κυρία ότι ο κ. Κουροπαλάτης της είπε ότι πρέπει να έρθει στο Δ.Σ. 

Ο κ. Κουροπαλάτης σαν αρμόδιος της Τ.Υ. έφερε θέμα προς εισήγηση; Τα θέματα τα φέρνουν 

οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Έφερε τέτοιο θέμα; Και αν ήταν έτσι γιατί δεν έφερε το θέμα για 

εισήγηση; Γιατί δεν έφερε εισήγηση να περάσει από το Δ.Σ. από πέρσι και εδώ κάθε φορά 

λέμε ότι αυτές τις εταιρείες πρέπει να τις κάνουμε έτσι και έτσι ενώ γνωρίζει ότι πρέπει να 

φέρει εισήγηση;  

                   

ΘΕΜΑ  1ο: Σχετικά με αίτημα της ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ για το Δημοτικό Γήπεδο 

Σερρών.  

 

- Εγκρίνεται  

    

ΘΕΜΑ  2ο: Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης των Αθλητικών Συλλόγων:  

α) ¨Α.Ο. ΊΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ¨, 

β) ¨Α.Σ. ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ¨, 

γ) ¨ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΈΝΩΣΗ ΣΕΡΡΩΝ¨ και  

δ) ¨Α.Σ. ΠΗΓΑΣΟΣ ΣΕΡΡΩΝ¨. 

 

- Εγκρίνεται  
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ΘΕΜΑ  3ο: Έγκριση ανάθεσης εργασιών καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων Τοπικών 

Δημοτικών Διαμερισμάτων Ελαιώνα, Επταμύλων, Οινούσας, σε αναδόχους 

(έτος 2008). 

 

- Εγκρίνεται  

                      
ΘΕΜΑ  4ο: Διαγραφές χρεών από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ  5ο: Έγκριση προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ  6ο: Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα ή καταβολή αποζημίωσης μετά από συμψηφισμό 

με βάση Πράξεις Εφαρμογής.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ  7ο: Διόρθωση της αρ. 871/2006 Α.Δ.Σ. ως προς το όνομα.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ  8ο: Έγκριση εκτέλεσης προμηθειών του έργου: ¨Αποκατάσταση και ανάδειξη 

παλαιού ελαιοτριβείου Ελαιώνα Δήμου Σερρών¨. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ  9ο: Αποδοχή πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2008 για την επισκευή και συντήρηση 

σχολικών κτιρίων.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση μελετών έργων σχολείων. 

 

- Εγκρίνεται  

 

            Μετά το πέρας της συνεδρίασης συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι ακόλουθες 

αποφάσεις: 

 

682/08 Έγκριση μελέτης έργου: ¨Τοποθέτηση πλακών πεζοδρομίου στην οδό 

Πιττακού.  

 

683/08 Ομοίως ¨Πλακοστρώσεις στο δρόμο του Τελωνείου¨.  

 

684/08 Ομοίως ¨Διαμόρφωση πεζοδρομίων στην είσοδο του Αθλητικού Κέντρου¨. 

 

685/08 Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: ¨Κατασκευή βαρέως τύπου βιομηχανικού δαπέδου 

στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Σερρών¨. 
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686/08 Έγκριση καταβολής οφειλής έργου ¨Δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας 

και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων Δήμου Σερρών¨. 

 

687/08 Έγκριση Σχεδίου Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης Βοσκής.  

 

688/08 Έγκριση προμήθειας, τοποθέτησης και λειτουργίας WI-FI SPOT 

(ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ.  

 

689/08 Χορήγηση άδειας για την κατασκευή στεγάστρου στο Δημοτικό Γήπεδο 

Σερρών.  

 

690/08 Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης στον Αθλητικό Σύλλογο με την 

επωνυμία: ¨Α.Ο. ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ¨. 

 

691/08 Ομοίως ¨Α.Σ. ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ¨. 

 

692/08 Ομοίως ¨ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΈΝΩΣΗ ΣΕΡΡΩΝ¨. 

 

693/08 Ομοίως ¨Α.Σ. ΠΗΓΑΣΟΣ ΣΕΡΡΩΝ¨. 

 

694/08 Έγκριση ανάθεσης εργασιών καθαριότητος κοινοχρήστων χώρων τοπικών 

Δημοτικών Διαμερισμάτων Ελαιώνα, Επταμύλων, Οινούσας σε αναδόχους 

(έτους 2008). 

 

695/08 Διαγραφή χρέους από πρόστιμο Τροχαίας του κ. Γκουντολιά Γεωργίου. 

 

696/08 Ομοίως από τέλος 2% της κ. Νικολαΐδου Ζωής.  

 

697/08 Έγκριση καταβολής εξόδων μετάβασης αποστολής για συμμετοχή στο 

πρόγραμμα “ Youth Voices Against Racism” του Ευρωπαϊκού Συνασπισμού 

Πόλεων κατά του Ρατσισμού.  

 

698/08 Έγκριση ενίσχυσης ΚΑ 357332004 με ένδειξη: ¨Αναδάσωση στο αγροτεμάχιο 

με αρ. 740 του αγροκτήματος Σερρών¨. 

 

699/08 Έγκριση καταβολής αμοιβής δικαστικής επιμελήτριας.  

 

700/08 Έγκριση προμήθειας ελαιολιπαντικών.  

 

701/08 Έγκριση δαπανών πραγματοποίησης ημερίδας με τίτλο: ¨Η οδική ασφάλεια των 

παιδιών είναι υπόθεση όλων¨. 

 

702/08 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων του Δήμου.  

 

703/08 Ομοίως της υπαλλήλου κ. Νεραντζή Σουλτάνας.  

 

704/08 Έγκριση πραγματοποίησης έκθεσης ζωγραφικής του ΣΟΦ ΦΥ και κάλυψη 

δαπανών αυτής.  
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705/08 Έγκριση προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή αυτοκινήτων και 

μηχανημάτων του Δήμου.  

 

706/08 Έγκριση ανάθεσης εργασιών επισκευής αυτοκινήτων και μηχανημάτων του 

Δήμου.  

 

707/08 Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα μετά από συμψηφισμό με βάση Πράξη 

Εφαρμογής ιδιοκτησίας Χ¨ Ιωαννίδου – Τσίπα Ειρήνης.  

 

708/08 Διόρθωση της αρ. 871/06 Α.Δ.Σ. ¨έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης 

προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία κ. Σεμελίδη Στ., ως προς 

το όνομα.  

 

709/08 Έγκριση μελέτης προμηθειών του έργου: ¨Αποκατάσταση και ανάδειξη 

παλαιού ελαιοτριβείου Ελαιώνα Δήμου Σερρών¨.  

 

710/08 Αποδοχή πιστώσεων ΣΑΤΑ 2008 για την επισκευή και συντήρηση σχολικών 

κτιρίων.  

 

711/08 Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Αντικατάσταση – συντήρηση κεραμοσκεπούς 1ου 

– 7ου και 9ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών¨. 

 

712/08 Ομοίως ¨Τοποθέτηση υδρορροών και διάφορες συντηρήσεις στο 11ο και 19ο 

Δημοτικό Σχολείο Σερρών¨. 

 

713/08 Ομοίως ¨Διάφορες συντηρήσεις στο 4ο Γυμνάσιο Σερρών¨. 

 

714/08 Ομοίως ¨Επισκευή στεγών 17ο Δημοτικού Σχολείου και 6ου Γυμνασίου¨. 

 

715/08 Ομοίως ¨Διάφορες επισκευές και συντηρήσεις στο 2ο – 29ο Νηπιαγωγείο 

Σερρών και Οινούσας¨. 

 

716/08 Ομοίως ¨Διάφορες οικοδομικές εργασίες στο 15ο – 21ο Νηπιαγωγείο Σερρών¨.   

 

717/08 Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπου του Δήμου στην επαναληπτική τακτική 

Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΔΕΧΥ. 

 

 

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.      

 

 

 

ΚΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ         
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ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Αγγελίδης Πέτρος 

 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

 

Βέρρου Σουλτάνα 

 

Γούνας Γεώργιος 

 

Δάγκος Γεώργιος 

 

Ευαγγελίδου – Θεοδωρίδου Καλλιόπη 

 

Ικιούζης Στέφανος 

 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα 

 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας 

 

Κουλουφάκος Αντώνιος 

 

Μωϋσιάδης Ιωάννης 

 

Νυχτοπάτης Χαράλαμπος 

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

 

Παπαδόπουλος Χρήστος 

 

Πεχλιβανίδης Ιωάννης 

 

Σαμπάνης Μιχαήλ 

 

Σαντοριναίος Ευάγγελος 

 

Σαουλίδης Στυλιανός 

 

Σίγκας Γεώργιος 

 

Σιμήτας Συμεών 

 

Σωτηριάδης Δημήτριος 

 

 

 


