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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

2Η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015  

 

(ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00΄) 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2015 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήµερα την 15η του µηνός 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2015, ηµέρα της εβδοµάδος ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 

21:00 συνεδρίασε το Δηµοτικό Συµβούλιο Σερρών, σε ειδική συνεδρίαση, 

ύστερα από την αριθµ. 2/12-01-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του 

Δηµοτικού Συµβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δηµοτικούς 

Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης Διοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδοµένου ότι σε 

σύνολο 40 Δηµοτικών Συµβούλων, παρόντες ήταν 30, δηλαδή: 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος ΔΣ) 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραµµατέας Δ.Σ.) 

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα 

Αναστασιάδης Αντώνης 

Αναστασιάδης Ηλίας 

Αραµπατζής Θεόδωρος  

Γαλάνης Στέργιος 

Γάτσιος Ιωάννης 

Γκότσης Ηλίας  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης  

Γρηγοριάδης Χρήστος  

Δούκας Γεώργιος  

Δρίγκα Χρυσούλα  

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος 

Καρύδας Νικόλαος 
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Μερετούδης Δηµήτριος 

Μοσχολιός Ζωγράφος  

Μπιτζίδου -Σαρακενίδου Σοφία 

Μυστακίδης Παύλος 

Ραµπότας Ευθύµιος 

Στεργίου Νικόλαος 

Τερζής Βασίλειος  

Τσαλίκογλου Δηµήτριος 

Φωτιάδης Στέφανος  

Χαρίτος Χρήστος  

Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  

Χράπας Παντελής 

Χρυσανθίδης Βασίλειος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

 

Γάτσιος Αθανάσιος 

Γεωργούλα Σουλτάνα 

Γιαννακίδης Δηµήτριος 

Ηλιοπούλου Σταλακτή 

Καδής Γεώργιος 

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος 

Καλώτα Παναγιώτα 

Μεγαλοµύστακας Αναστάσιος 

Μηλίδης Θεόδωρος 

Σούζας Ζαχαρίας. 

 

Οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών και Δηµοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν 

ήταν κανείς. 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., µετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του 

Δηµοτικού Συµβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήµαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, 

που κλήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

 

……………………………..……….. 

……………………..….. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση πρακτικού εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων που μετέχουν στις 

βουλευτικές εκλογές για καθορισμό τρόπου χρήσης των χώρων που 

διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο. 

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 

……………………… 

…………….. 
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2Η     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι καλησπέρα σας.  Χρόνια πολλ ά, καλή 

χρονιά.  Ξεκινήσαμε την ειδική συνεδρίαση. Χρόνια πολλά σε όλους,  

καλή χρονιά.  Υγεία,  ευλογία στα σπίτια σας,  στις  οικογένειές σας και 

ότι  καλύτερο επιθυμεί ο καθένας χωριστά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και σε σένα πολύχρονος πρόεδρε που γιόρταζες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντας,  διότι  

εάν ξεκινήσουμε από τα Χριστούγεννα, από τον Αη Βασίλη, Αγίου 

Στεφάνου, Γιάννηδες,  Χρήστοι και ποιοι  δεν γιόρτασαν αυτές τις  

μέρες.  Φώτηδες,  Φωτεινές,  είχαμε πολλούς εορτάζοντες.  Χρόνια πολλά 

σε όλους μας.   

 Θα ξεκινήσουμε με την ειδική συνεδρίαση του σώματος,  με 

μοναδικό θέμα φυσικά:  

 

Θέμα 1 ο  :  

Έγκριση πρακτικού εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων που 

μετέχουν στις  

βουλευτικές εκλογές για καθορισμό τρόπου χρήσης των χώρων που 

διατίθενται κατά  

την προεκλογική περίοδο.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εισηγητής είναι ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης,  Οικονομίας ο κ.  Γαλάνης.  

Εάν θέλετε να πείτε δυο λόγια.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,   χρόνια πολλά ,  καλή χρονιά σε όλους τους 

συναδέλφους  κα ι πολύχρονοι όσοι ήταν εορτάζοντες.  Κύριε Δήμαρχε,  

κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,   είθισται  και προβλέπεται  στις 

εκλογές,  κύριε Πρόεδρε  στις  δημοτικές  αλλά και στις  εθνικές,  γίνεται 

μια σύσκεψη  με θέμα τον καθορισμό του τρόπου  χρήσης των χωρών 

που διατίθενται  κατά την προεκλογική  περίοδο  στα πολιτικά  

κόμματα  και σε συνασπισμούς  συνεργαζόμενων κομμάτων για την 

προεκλογική προβολή τους και άλλων  λεπτομερειών.  

 Έγινε αυτή η σύσκεψη στο Δημαρχείο,  έλαβε χώρα στην αίθουσα 

του δημοτικού συμβουλίου  κα ι καταλήξαμε σε αυτό  το πρακτικό.   

Υπήρξε διάθεση συναίνεσης,  έγινε η κατανομή, δεν υπήρξε κάποια 

αντίθετη άποψη  για όλους όσους εκπροσωπούνται στη Βουλή  και 

παρακαλώ το σώμα για την  έγκριση του  πρακτικού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

 Το μόνο που θέλω να αναφέρω εγώ, εάν μου επιτρέπετε,  το μόνο που  

θέλω να  αναφέρω είναι ότι  σε περίπτωση που θα έχουμε  παράνομη  

αφισοκόλληση  εκτός των  σημείων που θα υποδειχθούν,   που θα 

υποδειχθούν από την δημοτική αρχή,  σας λέω  ότι  αυθημερόν 

οτιδήποτε  παράνομο υπάρχει πανό ή  αφίσα θα κατεβαίνει .  

Οποιουδήποτε κόμματος.   Οποιαδήποτε  παράταξης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε; ομόφωνα ναι;  Εάν έχετε άλλες παρατηρήσεις;  Άλλες…  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς δεν θα το ψηφίσουμε.   Θεωρούμε την  ελευθερία της διακίνησης  

των  ιδεών αυτονόητη  και με το μέσο της προπαγάνδισης της αφίσας 

και των πανό, διαθέτω άλλωστε και δεν συμμετείχαμε σε μια τέτοια 

επιτροπή   ξέροντας ότι   το γενικό  πλαίσιό της είναι,   κατά τη δική 

μας άποψη,  αντιδημοκρατικό.   Γι '  αυτό δεν το ψηφίζουμε κιόλας.   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τότε είναι σκόπιμο να αναφέρω, για να λάβουν γνώση και οι  

συνάδελφοι,   ότι  στη συνάντηση  αυτή βρέθηκαν εκπρόσωποι της Ν.Δ.,   

του ΣΥΡΙΑΖΑ,  του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων,  εάν 

και κλήθηκαν δεν συμμετείχαν οι  εκπρόσωποι του ΚΚΕ, όπως εί πε,  

αγαπητός συνάδελφος,  της ΔΗΜΑΡ και της Χρυσής Αυγής.   

  Τα σημεία τα μόνιμα και σταθερά είναι  συγκεκριμένα τα 

πλαίσια.  Έγινε και μια πρόταση, φυσικά,  η οποία δεν είχε σχέση με  

την κατανομή των χώρων  από την πλευρά της Ν.Δ. να μη γίνει  

αφισοκόλληση και τα χρήματα να τα χρησιμοποιήσουν  για να δοθούν 

στο  κοινωνικό παντοπωλείο η στην κοινωνική κουζίνα του Δήμου 

Σερρών.   

Από εκεί  και πέρα,  εμείς  ήμασταν υποχρεωμένοι από τον νόμο  

για να γίνει  αυτή η συνάντηση. Όπως σας είπα έγινε με αυτούς που  

εκπροσωπούσαν τα τέσσερα συγκεκριμένα κόμματα και παρακαλώ για 

την λήψη απόφασης από το σώμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν κάποιος άλλος συνάδελφος;     

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  
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 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1/2015) 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέλος συνεδρίασης.   

 

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

………………….  

…………  

 

Το Δηµοτικό Συµβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του ,  στο 

μοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης ,  ύστερα από :  

 

α)  την υπ’  αριθµ .  1267/12-1-2015 εισήγηση του Τµ .  /κών 

Διαδικασιών του Δήµου ,  που έχει  ως εξής :  

 

1.Έχοντας υπόψη το αριθµ .  πρωτ .  51800/31-12-2014 έγγραφο 

του Υπουργείου Εσωτερικών και δυνάµει της αριθµ .  14473/11-4-

2012 αποφάσεως του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 1295 Β ' ) ,  µε 

θέµα: ¨Καθορισµός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται 

κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόµµατα και σε 

συνασπισµούς συνεργαζοµένων κοµµάτων για την προεκλογική 

προβολή τους και άλλων λεπτοµερειών ¨ .  
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Σας υποβάλλουµε  

 

Το πρακτικό των εκπροσώπων των πολιτικών κοµµάτων που 

µετέχουν στις  εκλογές στις  25 Ιανουαρίου 2015, το οποίο 

προέκυψε κατά την κοινή σύσκεψή τους ,  η οποία 

πραγµατοποιήθηκε στις  9-1-2015 και παρακαλούµε να το θέσετε 

υπόψη του Δηµοτικού Συµβουλίου για την λήψη της σχετικής 

απόφασης »  και  

 

β)  Το από 9-1-2015 πρακτικό των εκπροσώπων των πολιτικών 

κοµµάτων ,  που έχει  ως εξής :  

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

 

Στις Σέρρες και στο Δηµοτικό Κατάστηµα ,  σήµερα 9 

Ιανουαρίου 2015, ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 

12:00 κατόπιν της αριθµ .  309/5-1-2015 πρόσκλησης του 

Δηµάρχου Σερρών ,  συνήλθαµε σε σύσκεψη υπό την προεδρία του 

Αντιδηµάρχου Διοικητικών -  Οικονοµικών Λειτουργιών ,  

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας κ .  Στέργιου 

,αλάνη ,  εµείς οι  εκπρόσωποι των κοµµάτων ,  µε θέµα :  

«Καθορισµός τρόπου χρήσης των  χώρων που διατίθενται κατά 

την προεκλογική  περίοδο στα πολιτικά κόµµατα και σε 

συνασπισµούς συνεργαζόµενων κοµµάτων για την προεκλογική 

προβολή τους και άλλων λεπτοµερειών ».  

Στην παρούσα σύσκεψη συµµετείχαν οι  εκπρόσωποι των παρακάτω 

κοµµάτων :  
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-  ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

-  ΣΥΡΙΖΑ  

-  ΠΑΣΟΚ  

-  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ  

αν και κλήθηκαν ,  δεν συµµετείχαν οι  εκπρόσωποι των κοµµάτων :  

-  ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ  

-  ΔΗΜΑΡ  

-  -ΚΚΕ  

 

Στην σύσκεψη τέθηκε υπόψη ο παρακάτω πίνακας των µόνιµων και 

σταθερών  

πλαισίων του Δήµου Σερρών .   

  ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΛΑΙΣΙΑ  ΤΕΜΑΧΙΑ  

1)  

Οδός Εξοχών έµπροσθεν κλειστού 

γυµναστηρίου  1  

2) Οδός Εξοχών στην αρχή στο πεζοδρόµιο  1  

3) Αγίας Σοφίας έµπροσθεν ΚΑΠΗ  1  

4) 

Οδός Προύσσης έναντι  φωτεινού 

σηµατοδότη  1  

5) 

Ραιδεστού τέρµα πίσω από το πέταλο του 

γηπέδου  1  

6) 

Οδός Νικοµηδείας έµπροσθεν θερινού 

θεάτρου  1  

7)  Οδός ,Γ.  Παπανδρέου οικόπεδο πρώην στρατιωτικού φούρνου 1 

8) 

Οδός Δ. Σολωµού στην νησίδα έναντι  

τραπέζης  1 
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9) 

Οδός Ορφέως στην νησίδα έναντι  

Νοσοκοµείου  1 

10

) 

Οδός Εθνικής Αντίστασης και Ορφέως γωνία 

ΔΗΠΕΘΕ  1 

11

) Οδός Εθν .  Αντίστασης (πλατεία ΙΚΑ )  1 

12

) 

Οδός Εθν .  Αντίστασης και Κω /πόλεως 

(παρκάκι)  1 

13

) 

Οδός Εθν .  Αντίστασης και Μαραγκουδάκη 

γωνία  1 

14

) 

Πλατεία Ελευθερίας έναντι  ξενοδοχείου 

Παρκ  1 

15

) Πλατεία Ελευθερίας έναντι  Τάσος Τοστ  1 

16

) Πλατεία Ελευθερίας δίπλα στο συντρι βάνι  1 

17

) 

Πλατεία Ελευθερίας στον πεζόδροµο της 

Σελεύκου  2 

18

) Πάρκο Ευαγγελιστρίας  2 

19

) 

Οδός Μεραρχίας έµπροσθεν της Ε .Π .Ε .  

Σερρών  1 

20

) Πλατεία Ελευθερίας δίπλα στο τζαµί  1 

 ----------  

 Σύνολο 22 
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Μετά την ενηµέρωση ο εκπρόσωπος της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑ ΤΙΑΣ 

κ .  Γκουγκούδης Γεώργιος πρότεινε να µην γίνει  η αφισοκόλληση 

και τα χρήµατα που θα δίνονταν για την αφισοκόλληση να 

δοθούν σε κάποια κοινωνική δοµή του Δήµου (κοινωνικό 

παντοπωλείο ή κουζίνα ) .  Η πρόταση του δεν έγινε αποδεκτή από 

τους εκπροσώπους των κοµµάτων διότι  όπως αναφέρθηκε ο 

ρόλος της διακοµµατικής είναι ο καθορισµός του τρόπου χρήσης 

των χώρων που θα διατεθούν για αφισοκόλληση .  Στην συνέχεια ο 

εκπρόσωπος της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ δήλωσε ότι  από την 

στιγµή που δεν έγινε δεκτή η πρόταση του το κόµµα δεν θα 

χρησιµοποιήσει κανένα από τα σταθερά πλαίσια που δικαιούται 

το κόµµα του .  Μετά την άρνηση του κόµµατος της ΝΕΑΣ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ τα σταθερά πλαίσια µοιράσθηκαν αναλογικά ως 

εξής ΣΥΡΙΖΑ 5, ΠΑΣΟΚ 4, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 4, 

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 4, ΔΗΜΑΡ 3,  ΚΚΕ 2 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΘΗΚΑΜΕ  

ΤΑ ΕΞΗΣ :  

 

•  Καθορίζουµε η προβολή των πολιτικών κοµµάτων ή των 

συνασπισµών συνεργαζοµένων κοµµάτων ,  να 

πραγµατοποιείται µέσα από τα µόνιµα και σταθερά πλαίσια 

που έχει  κατασκευάσει ο Δήµος Σερρών ,  είκοσι δύο (22) τον 

αριθµό ,  κατανέµουµε ισοµερώς στα κόµµατα κατά την 

ακόλουθη διάκριση :  

 

ΣΤΟ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ  
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•  Το αριθµ .  7 (οδός , .Παπανδρέου οικόπεδο πρώην 

στρατιωτικού φούρνου )  

 

•  Το αριθµ .11 (Οδός Εθν .Αντιστάσεως –Πλατεία ΙΚΑ )  

 

•  Το αριθµ .16 (Πλατεία Ελευθερίας δίπλα στο  συντριβάνι )  

 

•  Το αριθµ .  19 (οδός Μεραρχίας έµπροσθεν της ΕΠΣ 

Σερρων )  

 

•  Το αριθµ .  20 (Πλατεία Ελευθερίας δίπλα στο τζαµί )  

 

ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ  

 

•  Το αριθµ .  3 (Αγίας Σοφίας έµπροσθεν ΚΑΠΗ )  

 

•  Το αριθµ .  6 (Οδός Νικοµηδείας έµπροσθεν θερινού θεάτρου )  

 

•  Το αριθµ .  10 (Οδός Εθνικής Αντίστασης και Ορφέως γωνία 

ΔΗΠΕΘΕ)  

 

•  Το αριθµ 15 (Πλατεία Ελευθερίας έναντι  Τάσος Τοστ )  

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ  

 

•  Το αριθµ .1  (Οδός εξοχών έµπροσθεν κλειστού γυµναστηρίου )  
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•  Το αριθµ .12 (Οδός Εθν .  Αντίστασης και Κων /πόλεως -

παρκάκι)  

 

•  Το αριθµ .13 (οδός Εθν .  Αντίστασης και Μαραγκουδάκη 

γωνία )  

 

•  Το αριθµ .14 (Πλατεία Ελευθερίας έναντι  ξενοδοχειου ΠΑΡΚ )  

 

Για τα κόµµατα που δεν συµµετείχαν στην συνεδρίαση προτείνουµε 

τα ακόλουθα  

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ  

 

•  Το αριθµ .8 (Οδός .Σολωµού στην νησίδα έναντι  Τραπέζης )  

 

•  Το αριθµ .5 (Ραιδεστού τέρµα πίσω από το πέταλο του 

γηπέδου)  

 

•  Το αριθµ .  4 (Οδός Προύσσης έναντι  φωτεινού σηµατοδότη )  

 

•  Το αριθµ 9 (Οδός Ορφέως στην νησίδα έναντι  Νοσοκοµείου )  

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ  

 

•  Το αριθµ .17 (πλατεία Ελευθερίας στον πεζόδροµο της 

Σελεύκου)  1 πλαίσιο  
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•  Το αριθµ .18 (πλατεία Ευαγγελίστριας )  1 πλαίσιο  

 

•  Το αριθµ .  2 (Οδός εξοχών στην αρχή του πεζόδροµου )  

 

ΚΚΕ  

 

•  Το αριθµ .17 (πλατεία Ελευθερίας στον πεζόδροµο της 

Σελεύκου)  1 πλαίσιο  

 

•  Το αριθµ .18 (πλατεία Ευαγγελίστριας )  1 πλαίσιο  

 

•  Πριν από κάθε κεντρική οµιλία και τη ν ηµέρα της οµιλίας ο 

αρχηγός του κόµµατος µπορεί να χρησιµοποιήσει όλα τα 

σταθερά πλαίσια τα οποία έχουν διατεθεί  από το Δήµο ,  µε την 

υποχρέωση µετά το πέρας της οµιλίας να χρησιµοποιηθούν 

από τα κόµµατα όπως έχουν κατανεµηθεί .  

 

•  Καθορίζουµε τον αριθµό των  προσωρινών κινητών 

πλαισίων στα (20) είκοσι ,  διαστάσεων (1,5Χ1,5) το µέγιστο 

και ως χώρους ανάπτυξης αυτών τους κοινόχρηστους χώρους 

(πλατείες και οδούς της πόλεως ) .  Διευκρινίζοντας ότι  κατά 

την τοποθέτηση τους ,  θα λαµβάνονται σοβαρά υπόψη οι 

κανόνες κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων .  

 

•  Παρέχει  την δυνατότητα σε κάθε κόµµα ή συνασπισµό 

συνεργαζοµένων κοµµάτων της τοποθέτησης στην πλατεία 

Ελευθερίας ,  ενός καλαίσθητου περιπτέρου διαστάσεως 2Χ2Χ2 
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τα οποία θα τοποθετηθούν στις  τέσσερις εισόδους της 

πλατείας ,  εφόσον προηγηθεί έγγραφη αίτηση στην Διεύθυνση 

Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονοµίας του Δήµου Σερρών .  

 

•  Επιτρέπεται η χρήση φωτεινών διαφανειών (σλάιτς)  έξω 

από κάθε εκλογικό κέντρο του κάθε κόµµατος ,  µε την 

προϋπόθεση ότι  δεν παρεµποδίζεται η  κυκλοφορία πεζών 

και οχηµάτων και δεν δηµιουργούνται γενικά οποιασδήποτε 

µορφής κυκλοφοριακά προβλήµατα .  

 

•  Απαγορεύεται η ανάρτηση πανώ ,  αεροπανώ και πάσης 

φύσεως όµοιων αντικειµένων πάνω από δρόµους ,  

πλατείες και λοιπούς χώρους .  Σε περίπτωση που 

τοποθετούνται αυθαίρετα πανώ ή αεροπανώ ,  γίνεται η 

άµεση αφαίρεση τους από συνεργείο του Δήµου .  

 

•  Απαγορεύεται η χρήση πλαστικών σηµαιών και γενικά 

προεκλογικού διαφηµιστικού υλικού ,  από πλαστική 

ύλη και η χρήση διαφηµιστικών τρυκ . ,  εφόσον το 

υλικό αυτό δεν είναι ανακυκλώσιµο και επιβαρύνει το 

περιβάλλον .  

 

•  Τα περίπτερα ή άλλες κατασκευές ,   που θα τοποθετήσουνε 

τα κόµµατα ή οι  συνασπισµοί συνεργαζοµένων κοµµάτων ,  

πρέπει να αποσυρθούν µε φροντίδα τους μέσα σε οκτώ (8) 

ηµέρες από την ηµέρα διεξαγωγής των εκλογών .  
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Μετά την πάροδο της προθεσµίας αυτής ,  η υπηρεσία καθ /τας του 

Δήµου τα αποµακρύνουν ή τα καταστρέφουν .  Μέσα στην ίδια 

προθεσµία τα πολιτικά κόµµατα  

 

ή  οι συνασπισµοί συνεργαζοµένων κοµµάτων υποχρεούνται 

γενικότερα µε δαπάνη τους να αποκαταστήσουν τα πράγµατα 

στην προηγούµενη κατάσταση .  

 

-   Η χρήση µεγαφωνικών εγκαταστάσεων από τα εκλογικά κέντρα ,   

γραφεία και οχήµατα  των κοµµάτων και των συνασπισµών 

συνεργαζοµένων κοµµάτων επιτρέπεται µόνο  µία ηµέρα πριν από 

τις  προγραµµατισµένες κεντρικές ή τοπικές  

 συγκεντρώσεις και τις  παρακάτω ώρες :  

α)  Από 19:00 –  22:00 την προηγούµενη από τη συγκέντρωση 

ηµέρα .  

β)  Από 11:00-13:00 την ηµέρα της συγκέντρωσης .  

 

γ)  Μία (1) ώρα και τριάντα (30) λεπτά πριν την 

προγραµµατισµένη ώρα έναρξης  της συγκέντρωσης και  

δ)  Δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας µετά από τη λήξη της 

συγκέντρωσης .  

 

-  Τις παραπάνω ώρες επιτρέπεται η εκφώνηση µόνο συνθηµάτων .  

Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η µετάδοση µουσικών 

υποκρούσεων και ασµάτων στις  περιπτώσεις (γ)  (δ)  της 

προηγούµενης παραγράφου .  Σε κάθε περίπτωση ,  απαγορεύεται 
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η χρήση των  µεγαφωνικών εγκαταστάσεων σε ώρες κοινής 

ησυχίας .  

 

-  Απαγορεύεται η χρήση µεγαφωνικών εγκαταστάσεων κάθε 

µορφής σε περίπτερα ή άλλες κατασκευές ,  καθώς και σε 

τροχόσπιτα που θα τοποθετηθούν από τα κόµµατα ή τους 

συνασπισµούς συνεργαζοµένων κοµµάτων ,  σε χώρους που θα 

παραχωρηθούν από το δήµο .  

 

Απαγορεύεται απολύτως ,  η χρήση µεγαφωνικών εγκαταστάσεων 

εκλογικών κέντρων ,  γραφείων και οχηµάτων ,  εφόσον γειτνιάζουν 

µε νοσηλευτικά ιδρύµατα και σχολεία .  

 

και σχετική συζήτηση ,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

Εγκρίνει ,  σύµφωνα µε την αριθµ .  14473/11-4-2012 απόφαση 

του Υπουργού Εσωτερικών ,  το από 9-1-2015 πρακτικό των 

εκπροσώπων των Πολιτικών Κοµµάτων ,  περί κατανοµής των 

χώρων και καθορισµού του τρόπου χρήσης αυτών ,  για την 

προβολή των κοµµάτων κατά την προεκλογική περίοδο τ ων 

Βουλευτικών Εκλογών της 25η ς  Ιανουαρίου 2015, το οποίο έχει  

ως ακολούθως :  

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
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       Στις Σέρρες και στο Δηµοτικό Κατάστηµα ,  σήµερα 9 Ιανουαρίου 

2015, ηµέρα της  

      εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 12:00 κατόπιν της αριθµ .  309/5-1-

2015 πρόσκλησης  

του Δηµάρχου Σερρών ,  συνήλθαµε σε σύσκεψη υπό την προεδρία 

του Αντιδηµάρχου Διοικητικών -  Οικονοµικών Λειτουργιών ,  

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας κ .  Στέργιου 

,αλάνη ,  εµείς οι  εκπρόσωποι των κοµµάτων ,  µε θέµα :  

«Καθορισµός τρόπου χρήσης των χώρων πο υ διατίθενται κατά 

την προεκλογική  περίοδο στα πολιτικά κόµµατα και σε 

συνασπισµούς συνεργαζόµενων κοµµάτων για την προεκλογική 

προβολή τους και άλλων λεπτοµερειών ».  

 

Στην παρούσα σύσκεψη συµµετείχαν οι  εκπρόσωποι των παρακάτω 

κοµµάτων :  

1.  ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

2.  ΣΥΡΙΖΑ  

3.  ΠΑΣΟΚ  

4.  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ  

αν και κλήθηκαν ,  δεν συµµετείχαν οι  εκπρόσωποι των κοµµάτων :  

1.  ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ  

2.  ΔΗΜΑΡ  

3.  ΚΚΕ  

 

Στην σύσκεψη τέθηκε υπόψη ο παρακάτω πίνακας των µόνιµων και 

σταθερών  
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πλαισίων του Δήµου Σερρών .   

  ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΛΑΙΣΙΑ  ΤΕΜΑΧΙΑ  

1)  

Οδός  Εξοχών έµπροσθεν κλειστού 

γυµναστηρίου  1  

2) Οδός Εξοχών στην αρχή στο πεζοδρόµιο  1  

3) Αγίας Σοφίας έµπροσθεν ΚΑΠΗ  1  

4) 

Οδός Προύσσης έναντι  φωτεινού 

σηµατοδότη  1  

5) 

Ραιδεστού τέρµα πίσω από το πέταλο του 

γηπέδου  1  

6) 

Οδός Νικοµηδείας έµπροσθεν θερινο ύ 

θεάτρου  1  

7)  Οδός ,Γ.  Παπανδρέου οικόπεδο πρώην στρατιωτικού φούρνου 1 

8) 

Οδός Δ.  Σολωµού στην νησίδα έναντι  

τραπέζης  1 

9) 

Οδός Ορφέως στην νησίδα έναντι  

Νοσοκοµείου  1 

10

) 

Οδός Εθνικής Αντίστασης και Ορφέως γωνία 

ΔΗΠΕΘΕ  1 

11

) Οδός Εθν .  Αντίστασης (πλατεία ΙΚΑ)  1 

12

) 

Οδός Εθν .  Αντίστασης και Κω /πόλεως 

(παρκάκι)  1 

13

) 

Οδός Εθν .  Αντίστασης και Μαραγκουδάκη 

γωνία  1 

14 Πλατεία Ελευθερίας έναντι  ξενοδοχείου 1 
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)  Παρκ  

15

)  Πλατεία Ελευθερίας έναντι  Τάσος Τοστ  1 

16

) Πλατεία Ελευθερίας δίπλα στο συντριβάνι  1 

17

) 

Πλατεία Ελευθερίας στον πεζόδροµο της 

Σελεύκου  2 

18

) Πάρκο Ευαγγελιστρίας  2 

19

) 

Οδός Μεραρχίας έµπροσθεν της Ε .Π .Ε .  

Σερρών  1 

20

) Πλατεία Ελευθερίας δίπλα στο τζαµί  1 

 ----------  

 Σύνολο 22 

 

Μετά την ενηµέρωση ο εκπρόσωπος της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

κ .  Γκουγκούδης Γεώργιος πρότεινε να µην γίνει  η αφισοκόλληση 

και τα χρήµατα που θα δίνονταν για την αφισοκόλληση να 

δοθούν σε κάποια κοινωνική δοµή του Δήµου (κοινωνικό 

παντοπωλείο ή κουζίνα ) .  Η πρόταση του δεν έγινε αποδεκτή από 

τους εκπροσώπους των κοµµάτων διότι  όπως αναφέρθηκε ο 

ρόλος της διακοµµατικής είναι ο καθορισµός του τρόπου χρήσης 

των χώρων που θα διατεθούν για αφισοκόλληση .  Στην συνέχεια ο 

εκπρόσωπος της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ δήλωσε ότι  από την 

στιγµή που δεν έγινε δεκτή η πρόταση του το κόµµα δεν θα 

χρησιµοποιήσει κανένα από τα σταθερά πλαίσια που δικαιούται 
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το κόµµα του .  Μετά την άρνηση του κόµµατος της ΝΕΑΣ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ τα σταθερά πλαίσια µοιράσθηκαν αναλογικά ως 

εξής ΣΥΡΙΖΑ 5, ΠΑΣΟΚ 4, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 4, 

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 4, ΔΗΜΑΡ 3,  ΚΚΕ 2 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΘΗΚΑΜΕ  

ΤΑ ΕΞΗΣ :  

 

•  Καθορίζουµε η προβολή των πολιτικών κοµµάτων ή των 

συνασπισµών συνεργαζοµένων κοµµάτων ,  να 

πραγµατοποιείται µέσα από τα µόνιµα και σταθερά πλαίσια 

που έχει  κατασκευάσει ο Δήµος Σερρών ,  είκοσι δύο (22) τον 

αριθµό ,  κατανέµουµε ισοµερώς στα κόµµατα κατά την 

ακόλουθη διάκριση :  

 

ΣΤΟ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ  

 

•  Το αριθµ .  7 (οδός Γ .Παπανδρέου οικόπεδο πρώην 

στρατιωτικού φούρνου )  

 

•  Το αριθµ .11 (Οδός Εθν .Αντιστάσεως –Πλατεία ΙΚΑ )  

 

•  Το αριθµ .16 (Πλατεία Ελευθερίας δίπλα στο συντριβά νι)  

 

•  Το αριθµ .  19 (οδός Μεραρχίας έµπροσθεν της ΕΠΣ Σερρών )  

 

•  Το αριθµ .  20 (Πλατεία Ελευθερίας δίπλα στο τζαµί )  
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ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ  

 

•  Το αριθµ .  3 (Αγίας Σοφίας έµπροσθεν ΚΑΠΗ )  

 

•  Το αριθµ .  6 (Οδός Νικοµηδείας έµπροσθεν θερινού θεάτρου )  

 

•  Το αριθµ .  10 (Οδός Εθνικής Αντίστασης και Ορφέως γωνία 

ΔΗΠΕΘΕ)  

 

•  Το αριθµ 15 (Πλατεία Ελευθερίας έναντι  Τάσος Τοστ )  

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ  

 

•  Το αριθµ .1  (Οδός εξοχών έµπροσθεν κλειστού γυµναστηρίου )  

 

•  Το αριθµ .12 (Οδός Εθν .  Αντίστασης και Κων /πόλεως -

παρκάκι)  

 

•  Το αριθµ .13 (οδός Εθν .  Αντίστασης και Μαραγκουδάκη 

γωνία )  

 

•  Το αριθµ .14 (Πλατεία Ελευθερίας έναντι  ξενοδοχειου ΠΑΡΚ )  

 

Για τα κόµµατα που δεν συµµετείχαν στην συνεδρίαση προτείνουµε 

τα ακόλουθα  
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ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ  

 

•  Το αριθµ .8 (Οδός .Σολωµού στην νησίδα έναντι  Τραπέζης )  

 

•  Το αριθµ .5 (Ραιδεστού τέρµα  πίσω από το πέταλο του 

γηπέδου)  

 

•  Το αριθµ .  4 (Οδός Προύσσης έναντι  φωτεινού σηµατοδότη )  

 

•  Το αριθµ 9 (Οδός Ορφέως στην νησίδα έναντι  Νοσοκοµείου )  

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ  

 

•  Το αριθµ .17 (πλατεία Ελευθερίας στον πεζόδροµο της 

Σελεύκου)  1 πλαίσιο  

 

•  Το αριθµ .18 (πλατεία Ευαγγελίστριας )  1 πλαίσιο  

 

•  Το αριθµ .  2 (Οδός εξοχών στην αρχή του πεζόδροµου )  

 

ΚΚΕ  

 

•  Το αριθµ .17 (πλατεία Ελευθερίας στον πεζόδροµο της 

Σελεύκου)  1 πλαίσιο  

 

•  Το αριθµ .18 (πλατεία Ευαγγελίστριας )  1 πλαίσιο  
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•  Πριν από κάθε κεντρική οµιλία και την ηµέρα της 

οµιλίας ο αρχηγός του κόµµατος µπορεί να χρησιµοποιήσει 

όλα τα σταθερά πλαίσια τα οποία έχουνδιατεθεί  από το 

Δήµο ,  µε την υποχρέωση µετά το πέρας της οµιλίας να 

χρησιµοποιηθούν από τα κόµµατα όπως έχουν κατανεµηθεί .  

 

•  Καθορίζουµε τον αριθµό των προσωριν ών κινητών 

πλαισίων στα (20) είκοσι ,  διαστάσεων (1,5Χ1,5) το µέγιστο 

και ως χώρους ανάπτυξης αυτών τους κοινόχρηστους 

χώρους (πλατείες και οδούς της πόλεως ) .  Διευκρινίζοντας 

ότι  κατά την τοποθέτηση τους ,  θα λαµβάνονται σοβαρά 

υπόψη οι κανόνες κυκλοφορίας π εζών και οχηµάτων .  

 

•  Παρέχει  την δυνατότητα σε κάθε κόµµα ή συνασπισµό 

συνεργαζοµένων κοµµάτων της τοποθέτησης στην πλατεία 

Ελευθερίας ,  ενός καλαίσθητου περιπτέρου διαστάσεως 

2Χ2Χ2 τα οποία θα τοποθετηθούν στις  τέσσερις εισόδους 

της πλατείας ,  εφόσον προηγηθεί έγγραφη αίτηση στην 

Διεύθυνση Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονοµίας του 

Δήµου Σερρών .  

 

•  Επιτρέπεται η χρήση φωτεινών διαφανειών (σλάιτς)  έξω 

από κάθε εκλογικό κέντρο του κάθε κόµµατος ,  µε την 

προϋπόθεση ότι  δεν παρεµποδίζεται η κυκλοφορία πεζών 

και οχηµάτων  και δεν δηµιουργούνται γενικά οποιασδήποτε 

µορφής κυκλοφοριακά προβλήµατα .  
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•  Απαγορεύεται η ανάρτηση πανώ ,  αεροπανώ και πάσης 

φύσεως όµοιων αντικειµένων πάνω από δρόµους ,  πλατείες 

και λοιπούς χώρους .  Σε περίπτωση που τοποθετούνται 

αυθαίρετα πανώ ή αεροπανώ ,  γίνεται η άµεση αφαίρεση 

τους από συνεργείο του Δήµου .  

 

•  Απαγορεύεται η χρήση πλαστικών σηµαιών και γενικά 

προεκλογικού διαφηµιστικού υλικού ,  από πλαστική ύλη και 

η χρήση διαφηµιστικών τρυκ . ,  εφόσον το υλικό αυτό δεν 

είναι ανακυκλώσιµο και επιβαρύνει το π εριβάλλον .  

 

•  Τα περίπτερα ή άλλες κατασκευές ,   που θα τοποθετήσουνε τα 

κόµµατα ή οι  

 

συνασπισµοί συνεργαζοµένων κοµµάτων ,  πρέπει να 

αποσυρθούν µε φροντίδα τους µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες από 

την ηµέρα διεξαγωγής των εκλογών .  

 

Μετά την πάροδο της προθεσµίας αυτής ,  η υπηρεσία καθ /τας του 

Δήµου τα αποµακρύνουν ή τα καταστρέφουν .  Μέσα στην ίδια 

προθεσµία τα πολιτικά κόµµατα οι  συνασπισµοί συνεργαζοµένων 

κοµµάτων υποχρεούνται γενικότερα µε δαπάνη τους να 

αποκαταστήσουν τα πράγµατα στην προηγούµενη κατάσταση .  

 

-   Η χρήση µεγαφωνικών εγκαταστάσεων από τα εκλογικά κέντρα ,   

γραφεία και  
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οχήµατα των κοµµάτων και των συνασπισµών συνεργαζοµένων 

κοµµάτων επιτρέπεται µόνο µία ηµέρα πριν από τις  

προγραµµατισµένες κεντρικές ή τοπικές συγκεντρώσεις και τις  

παρακάτω ώρες :  

α)  Από 19:00 –  22:00 την προηγούµενη από τη συγκέντρωση 

ηµέρα .  

β)  Από 11:00-13:00 την ηµέρα της συγκέντρωσης .  

 

γ)  Μία (1) ώρα και τριάντα (30) λεπτά πριν την 

προγραµµατισµένη ώρα έναρξης της συγκέντρωσης και  

δ)  Δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας µετά από τη λήξη της 

συγκέντρωσης .  

 

-  Τις παραπάνω ώρες επιτρέπεται η εκφώνηση µόνο συνθηµάτων .  

Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η µετάδοση µουσικών υποκρούσεων 

και ασµάτων στις  περιπτώσεις (γ)  (δ)  της προηγούµενης 

παραγράφου .  Σε κάθε περίπτωση ,  απαγορεύεται η χρήση των  

µεγαφωνικών εγκαταστάσεων σε ώρες κοινής ησυχίας .  

 

-  Απαγορεύεται η χρήση µεγαφωνικών εγκαταστάσεων κάθε 

µορφής σε περίπτερα ή άλλες κατασκευές ,  καθώς και σε 

τροχόσπιτα που θα τοποθετηθούν από τα κόµµατα ή τους 

συνασπισµούς συνεργαζοµένων κοµµάτων ,  σε χώρους που θα 

παραχωρηθούν από το δήµο .  
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Απαγορεύεται απολύτως ,  η χρήση µεγαφωνικών εγκαταστάσεων 

εκλογικών κέντρων ,  γραφείων και οχηµάτων ,  εφόσον γειτνιάζουν 

µε νοσηλευτικά ιδρύµατα και σχολεία .  

 

Στην απόφαση αυτή µειοψήφισε ο Δηµ .  Σύµβουλος κ .  Καρύδας 

Νικόλαος ,  δεδοµένου ότι  δεν παραστάθηκε εκπρόσωπος της 

παράταξης στη σύσκεψη των εκπροσώπων των κοµµάτων µε 

θέµα: ¨Καθορισµός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται 

κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόµµατα και σε 

συνασπισµούς συνεργαζόµενων κοµµάτων για την προεκλογική 

προβολή τους και άλλων λεπτοµερειών ¨ .  

 

 

Αναθέτει  στον κ .  Δήµαρχο τις  παραπέρα ενέργειες .  

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,  

λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και 

υπογράφηκε.  

 

1-  2015:     Έγκριση πρακτικού εκπροσώπων των πο λιτικών κομμάτων 

που μετέχουν στις  βουλευτικές εκλογές για καθορισμό 

τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την 

προεκλογική περίοδο.  

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

………………………..  

……………….  
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

 

Ιλανίδου –  Βίλλιου Δέσποινα    ……………..  

 

Αγιαννίδου -Αρβανίτη Σταυρούλα    ……………..  

 

Αναστασιάδης Αντώνης      ……………..  

 

Αναστασιάδης Ηλίας       ……………..  

 

Αραµπατζής Θεόδωρος      ……………..  

 

Γαλάνης Στέργιος       ……………..  
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Γάτσιος Ιωάννης       ……………..  

 

Γκότσης Ηλίας        ……………..  

 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης      ……………..  

 

Γρηγοριάδης Χρήστος      ……………..  

 

Δούκας Γεώργιος       ……………..  

 

Δρίγκα Χρυσούλα       ……………..  

 

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος     ……………..  

 

Καρύδας Νικόλαος       ……………..  

 

Μερετούδης Δηµήτριος      ……………..  

 

Μοσχολιός Ζωγράφος      ……………..  

 

Μπιτζίδου -Σαρακενίδου Σοφία     ……………..  

 

Μυστακίδης Παύλος       ……………..  

 

Ραµπότας Ευθύµιος       ……………..  
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Στεργίου Νικόλαος       ……………..  

 

Τερζής Βασίλειος       ……………..  

 

Τσαλίκογλου Δηµήτριος      ……………..  

 

Φωτιάδης Στέφανος       ……………..  

 

Χαρίτος Χρήστος       ……………..  

 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος      ……………..  

 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης     ……………..  

 

Χράπας Παντελής       ……………..  

 

Χρυσανθίδης Βασίλειος      ……………..  

 

 


