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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ 

 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  21η  

Της  29ης Δεκεμβρίου 2000 

Ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 13.00'      

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΗΣΗΣ  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑΣ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΖΗΣΗΣ        ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

Αγγελίδης Πέτρος, Αναστασιάδης Αντώνιος, Αργυριάδης Νικόλαος, Βαβαλέκας Ιωάννης, 

Βέρρος Κων/νος, Βλάχος Ιωάννης, Γεωργίου Γεώργιος, Γκότσης Ηλίας, Εμμανουηλίδου 

Καίτη, Ζαπάρα Μαίρη, Καβακλιώτης Αντώνιος, Κουρουζίδης Μηνάς, Κωνσταντινίδου 

Ελένη, Μπάρκας Αθανάσιος, Μπόγιογλου Βάσω, Μισυρλής Σπυρίδωνας, Νέδος Νικόλαος, 

Νυκτοπάτης Αντώνιος, Παπαδόπουλος Χρήστος, Σαουλίδης Στυλιανός, Σίγκας Γεώργιος, 

Στρατουδάκης Στυλιανός, Συμεωνίδης Βασίλειος, Τερζόπουλος Γεώργιος, Τότσιος Ηλίας. 

ΑΠΟΝΤΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

1) Βλάχος Ηλίας, 2) Σωτηριάδης Δημήτριος.    

 

Θ Ε Μ Α Τ Α   Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ   

 

 

ΘΕΜΑ  1ο:  Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή ελέγχου στοιχείων προς 

απόδοση των τελών διαμονής παρεπιδημούντων στοιχείων και επί 

ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης έτους 2001. 

 

ΘΕΜΑ  2ο: Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μελών της επιτροπής παραλαβής μικρών 

έργων ή εργασιών συντήρησης που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν 

υπερβαίνει τις 300.000 δρχ. 

 

ΘΕΜΑ  3ο: Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή του άρθρου 16 του Π.Δ. 

171/1987, έτους 2001 (επιτροπή παραλαβής έργων, πρ/σμού μεγαλυτέρου των 

2.0000.000 δρχ.). 
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ΘΕΜΑ  4ο: Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή παραλαβής μικρών έργων ή 

εργασιών συντήρησης των οποίων η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν 

υπερβαίνει τα 2.000.000 δρχ. 

 

ΘΕΜΑ  5ο: Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων  για την επιτροπή του άρθρου 67 του Π.Δ. 

28/1980, (παραλαβή προμηθειών), έτους 2001.  

 

ΘΕΜΑ  6ο: Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου  ως μέλους στην επιτροπή του άρθρου 16 του 

Π.Δ. 171/1987, (επιτροπή παραλαβής έργων μεγαλυτέρων των 300.000 δρχ.) 

για το έτος 2001.               

 

ΘΕΜΑ  7ο: Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής  προμηθειών που εκτελούνται κατά το 

άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ (απόφ. 1389/1993 - ΦΕΚ 185/1993), έτους 2001.  

 

ΘΕΜΑ  8ο: Συγκρότηση Επιτροπής αρ. 46 ΕΚΠΟΤΑ έτους 2001 για τη διενέργεια 

διαγωνισμών προμηθειών, την αξιολόγηση αποτελεσμάτων διαγωνισμών  και 

την απ' ευθείας ανάθεση προμηθειών.   

 

ΘΕΜΑ  9ο: Συγκρότηση Επιτροπής άρθρου 248 παρ. 6 του Π.Δ. 410/1995 και άρθρου 7 

του Π.Δ. 270/1981.         

                                            

ΘΕΜΑ 10°: Συγκρότηση επιτροπής άρθρου 32 Ν. 1080 / 1980 (δια συμβιβασμού 

επίλυσης διαφορών). 

 

ΘΕΜΑ 11°:  Συγκρότηση επιτροπής ονοματοδοσίας και οδών και πλατειών. 

 

ΘΕΜΑ 12°: Έγκριση έκδοσης αδειών λειτουργίας καταστημάτων Υγειονομικού 

ενδιαφέροντος. 

 

ΘΕΜΑ 13°: Έγκριση μελετών, Α. Π. κ.λ.π. Δημοτικών Έργων. 

 

ΘΕΜΑ 14ο:  Έγκριση προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του 

Δήμου. 

 

21η  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ  Ι Α Σ Η  2000 

 

 

 κ. Πρόεδρος:  Ευχαριστώ και προσωπικά για την συμπαράσταση σας κατά την 

παρουσία μου στην λειτουργία του Προεδρείου αυτά τα δύο (2) χρόνια. Οι εκλογές θα γίνουν 

την επόμενη Κυριακή, 7 Ιανουαρίου, σε αυτόν τον χώρο, στις 10.00' το πρωί και πριν μπούμε 

στα θέματα της ημερήσιας διάταξης τα οποία όπως σας εξήγησα και στην τελευταία 

συνεδρίαση προ των Χριστουγέννων, είναι εν πολλοίς τυπικά, για να λειτουργήσουν οι 

Υπηρεσίες του Δήμου τον καινούργιο χρόνο. Μία και η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου με θέματα ημερήσιας διάταξης για την λήψη αποφάσεων του Δήμου Σερρών, 

τοποθετείται υποθέτω στο δεύτερο 15νθήμερο του Ιανουαρίου. 
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Πριν μπούμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ευχαριστώντας τις φίλες και του φίλους 

του «ΔΙΚΤΥΟΥ»και των άλλων μέσων μαζικής ενημέρωσης, να δώσουμε τον λόγο να πούνε 

τις δικές τους ευχές με τον τρόπο που θα πούνε. 

 

Ακολουθεί ψαλμωδία- κάλαντα Πρωτοχρονιάς. 

 

κ. Πρόεδρος:  Ευχαριστούμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο για τις ευχές που μας δώσατε 

και σας ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά για την βοήθεια που δείξατε στον Δήμο και στο 

Δημοτικό Συμβούλιο, ενημερώνοντας τους συμπολίτες μου για ότι αποφάσεις λαμβάνει το 

Δημοτικό Συμβούλιο. 

Καλή χρονιά και σε εσάς, καλή χρονιά σε όλους τους συμπολίτες, καλή χρονιά συνάδελφοι 

για τον καινούργιο χρόνο. 

 Προχωράμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

 

 κ. Πρόεδρος:  Τα θέματα από το 1° μέχρι το 10°, είναι ορισμός επιτρόπων και 

προτείνω να παραμείνουν τα μέλη των επιτροπών όπως ορίστηκαν με την προγενέστερη 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκτός αν θέλει κάποιος συνάδελφος να αποσυρθεί, να 

παραιτηθεί και να ορίσουμε τον αντικαταστάτη. 

 

ΘΕΜΑ  1ο:  Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή ελέγχου στοιχείων προς 

απόδοση των τελών διαμονής παρεπιδημούντων στοιχείων και επί 

ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης έτους 2001. 

 

ΘΕΜΑ  2ο: Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μελών της επιτροπής παραλαβής μικρών 

έργων ή εργασιών συντήρησης που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν 

υπερβαίνει τις 300.000 δρχ. 

 

ΘΕΜΑ  3ο: Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή του άρθρου 16 του Π.Δ. 

171/1987, έτους 2001 (επιτροπή παραλαβής έργων, πρ/σμού μεγαλυτέρου των 

2.0000.000 δρχ.). 

 

ΘΕΜΑ  4ο: Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή παραλαβής μικρών έργων ή 

εργασιών συντήρησης των οποίων η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν 

υπερβαίνει τα 2.000.000 δρχ. 

 

ΘΕΜΑ  5ο: Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων  για την επιτροπή του άρθρου 67 του Π.Δ. 

28/1980, (παραλαβή προμηθειών), έτους 2001.  

 

ΘΕΜΑ  6ο: Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου  ως μέλους στην επιτροπή του άρθρου 16 του 

Π.Δ. 171/1987, (επιτροπή παραλαβής έργων μεγαλυτέρων των 300.000 δρχ.) 

για το έτος 2001.               

 

ΘΕΜΑ  7ο: Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής  προμηθειών που εκτελούνται κατά το 

άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ (απόφ. 1389/1993 - ΦΕΚ 185/1993), έτους 2001.  
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ΘΕΜΑ  8ο: Συγκρότηση Επιτροπής αρ. 46 ΕΚΠΟΤΑ έτους 2001 για τη διενέργεια 

διαγωνισμών προμηθειών, την αξιολόγηση αποτελεσμάτων διαγωνισμών  και 

την απ' ευθείας ανάθεση προμηθειών.   

 

ΘΕΜΑ  9ο: Συγκρότηση Επιτροπής άρθρου 248 παρ. 6 του Π.Δ. 410/1995 και άρθρου 7 

του Π.Δ. 270/1981.         

                                            

ΘΕΜΑ 10°: Συγκρότηση επιτροπής άρθρου 32 Ν. 1080 / 1980 (δια συμβιβασμού 

επίλυσης διαφορών). 

 

 

 - Εγκρίνονται. 

 

 

 κ. Γκότσης:  Δεν θα σας απασχολήσω πολύ, θα ήθελα ένα θέμα εκτός ημερήσιας 

διάταξης να φέρω. 

 κ. Πρόεδρος: Η συνεδρίαση έχει τα χαρακτηριστικά της κατεπείγουσας, ακριβώς γι' 

αυτούς τους λόγους. Σας πληροφορώ, ότι σίγουρα δεν μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις. 

 κ. Γκότσης: Δεν θα πάρουμε απόφαση. Επειδή είναι μέρες αγάπης, γιορτινές μέρες, 

το μυαλό μας θα πρέπει να πηγαίνει και σε γεγονότα που στιγμάτισαν ή στιγματίζουν την 

ανθρωπότητα και θα ήθελα, όχι τώρα βέβαια αλλά στο έμμεσο μέλλον, να εκδώσει το Δ.Σ. 

ένα ψήφισμα με το οποίο θα διαμαρτύρεται και θα καταδικάζει  την ωμότητα και την βία των 

Τούρκων απέναντι στους κρατούμενους που υπάρχουν στις φυλακές της Τουρκίας. Νομίζω 

ότι θα πρέπει να ευαισθητοποιηθεί το Δ.Σ. και να εκδώσει ένα ψήφισμα διαμαρτυρίας για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία στην Τουρκία δυστυχώς δεν διασφαλίζονται. Ευχαριστώ. 

 

 

ΘΕΜΑ  11ο: Συγκρότηση επιτροπής ονοματοδοσίας και οδών και πλατειών. 

 

 

 κ. Πρόεδρος: Στο 11ο θέμα, συγκροτείται ατύπως μια επιτροπή, δεν προβλέπεται από 

τις σχετικές διατάξεις του κώδικα, ονοματοδοσίας οδών και πλατειών. Προτείνεται αυτή η 

επιτροπή να είναι 5 μελής, να εκπροσωπούνται συνάδελφοι νέοι όλων των παρατάξεων, 

υποδείξτε ονόματα να τα γράψουμε στο πρακτικό. Η κα. Κωνσταντινίδου από τον συνδυασμό 

του κ. Νυκτοπάτη, ο κ. Αναστασιάδης, ο κ. Παπαδόπουλος, ο κ. Αργυριάδης, η κα. 

Μπόγιογλου. 

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση έκδοσης αδειών λειτουργίας καταστημάτων Υγειονομικού 

Ενδιαφέροντος. 

 

 

 - Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ 13°: Έγκριση μελετών, Α. Π. κ.λ,π. Δημοτικών Έργων. 

 

 

 κ. Πρόεδρος: Κάνω ανάγνωση των έργων : Προσωρινή και οριστική παραλαβή του 

έργου : «Κατασκευή της οδού Πολυζωίδη» εργολαβίας Δεσποτίδη Αλέξανδρου. Τεχνική 

περιγραφή κ.λ.π. Προμήθεια υλικών Ανακαίνισης γραφείων Πνευματικού Κέντρου Λ. 

Παπαπαύλου. Μετασκευή σφαγείων σε κτίριο πολλαπλών δραστηριοτήτων, εκπαίδευσης και 

αθλητισμού. Εξέταση ενστάσεων για το πρακτικό αξιολόγησης για την ανάθεση - εκπόνηση 

μελέτης του Χ.Υ.Τ.Α. Οι ενστάσεις οι οποίες υπεβλήθησαν, εστάλησαν στην 

γνωμοδότηση επιτροπή μελετών του Υπουργείου, παρήλθε το 15νθήμερο και η αρμόδια 

επιτροπή δεν απεφάνθη επί των ενστάσεων. Κατά συνέπεια ισχύει η απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου η οποία ελήφθη σε προγενέστερη συνεδρίαση. 

 κ. Βλάχος Ι.: Εγώ μειοψηφώ στο συγκεκριμένο θέμα, καθώς και ο Δημοτικός 

Σύμβουλος κ. Μπάρκας.  

  

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 14°: Έγκριση προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

κ. Πρόεδρος:  Ο κ. Δήμαρχος ζήτησε τον λόγο. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Αγαπητοί συνάδελφοι, έχετε πάρει  την πρόσκληση για την 

δοξολογία του Νέου Έτους την Δευτέρα. Καλό είναι να είσαστε εν σώματι όλοι εκεί. Κι  εγώ 

θέλω να ευχηθώ στον καθένα ξεχωριστά και σε όλους μαζί το 2001 να είναι και ευτυχισμένο 

και δημιουργικό για όλους μας και πιστεύω ότι μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Τα σημάδια 

είναι καλύτερα και για την χώρα μας και για την Ευρώπη και  για την ανθρωπότητα. 

Έβαλε ο συνάδελφος ο κ. Γκότσης ένα θέμα, αξίζει να το συζητήσουμε κάπως καλύτερα και 

διεξοδικότερα, γιατί στην Ενωμένη Ευρώπη που ζούμε και που ζούμε με βάση κάποιες αξίες 

και κάποιες αρχές, αυτά αν δεν γίνουν κτήμα μας θα είναι και γράμμα κενό.  

 

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

αποφάσεις: 

 

1214 / 2000  Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή ελέγχου στοιχείων προς 

απόδοση τελών διαμονής παρεπιδημούντων και των τελών επί των 

ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης έτους 2001. 

 

1215 / 2000 Ομοίως της επιτροπής παραλαβής μικρών έργων ή εργασιών συντήρησης 

που η δαπάνη του καθ' ενός από αυτά δεν υπερβαίνει τις 300.000 δρχ. 
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1216 / 2000 Ομοίως για τη επιτροπή του άρθρου 16 του Π. Δ. 171/1987, έτους 2001 

(επιτροπή παραλαβής έργων προϋπολογισμού μεγαλυτέρου των 

2.000.000 δρχ.). 

 

1217 / 2000 Ομοίως για τη επιτροπή παραλαβής μικρών έργων ή εργασιών των 

οποίων η δαπάνη του καθ' ενός εξ αυτών δεν υπερβαίνει τα 2.000.000 δρχ. 

 

1218 / 2000 Ομοίως για την επιτροπή του άρθρου 67 του Π. Δ. 28/1980 (παραλαβή 

προμηθειών) έτους 2001. 

 

1219 / 2000 Ομοίως στην επιτροπή του άρθρου 16 του Π. Δ. 171/1987, ( επιτροπή 

παραλαβής έργων μεγαλυτέρων των 300.000 δρχ.) για το έτος 2001. 

 

1220 / 2000 Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών που εκτελούνται κατά το 

άρθρο 28 του ΕΚΠ. Ο. Τ. Α. (απόφ. 1389/93- ΦΕΚ 185/93). έτους 2001. 

 

1221 / 2000 Ομοίως άρθρ. 46 ΕΚΠ. Ο. Τ. Α. έτους 2001 για τη διενέργεια 

διαγωνισμών προμηθειών, την αξιολόγηση αποτελεσμάτων διαγωνισμών 

και τη απ' ευθείας ανάθεση προμηθειών. 

 

1222 / 2000  Ομοίως του άρθ. 248 παρ. 6 του Π. Δ./τος 410/1995 και άρθ. 7 Π. Δ. 

270/1981. 

 

1223 / 2000 Ομοίως άρθ. 32 του Ν. 1080/1980 (δια συμβιβασμού επίλυσης διαφορών). 

 

1224 / 2000 Συγκρότηση άτυπης επιτροπής ονοματοδοσίας οδών και πλατειών. 

 

1225 / 2000 Έγκριση έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος 

ΚΑΦΕ- ΜΠΑΡ της κα. Καμπάκα Δήμητρας. 

 

1226 / 2000 Έγκριση έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος 

ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ- ΖΑΧΑΡΩΔΏΝ της κα. Σταυρίδου Χριστίνας. 

 

1227 / 2000  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Κατασκευή οδού Πολυζωϊδη». 

 

1228 / 2000 Έγκριση   μελέτης  προμήθειας  υλικών  Ανακαίνισης  Γραφείων Πνευματικού 

Κέντρου Λ. Παπαπαύλου. 

 

1229 / 2000 Έγκριση μελέτης «Μετασκευή σφαγείου σε κτίριο πολλαπλών  

δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και αθλητισμού». 

 

1230 / 2000 Απορρίπτονται οι ενστάσεις κατά του Πρακτικού Αξιολόγησης για την 

ανάθεση εκπόνησης της μελέτης ΧΥΤΑ Σερρών. 

 

1231 / 2000 Έγκριση καταβολής δαπάνης δημοσίευσης ψηφίσματος Δημοτικού 

Συμβουλίου για τα ψυχαγωγικά παίγνια. 
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1232 / 2000  Έγκριση δαπάνης προμήθειας χρωμάτων και χρωμάτων διαγράμμισης. 

 

1233 / 2000  Έγκριση διαφόρων δαπανών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. 

 

1234 / 2000  Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2000. 

 

1235 / 2000 Έγκριση δαπανών για την διοργάνωση ημερίδας για τη λύση των 

προβλημάτων των τσιγγάνων. 

 

1236 / 2000 Έγκριση μελέτης προμήθειας ενός (1) υπολογιστή για το γραφείο 

Μελετών της Τ. Υ. Δ. . 

 

1237 / 2000 Έγκριση προμήθειας διαφόρων υλικών για περιφράξεις κ.λ.π. αθλητικών 

κέντρων και για το αμαξοστάσιο. 

 

1238 / 2000  Έγκριση προμήθειας ανταλλακτικών για τα αυτοκίνητα των Υπηρεσιών 

του Δήμου. 

 

1239 / 2000  Έγκριση ανάθεσης εργασιών για την επισκευή και συντήρηση 

αυτοκινήτων του Δήμου. 

 

1240 / 2000 Έγκριση διαφόρων προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών του Δήμου. 

 

1241 / 2000 Έγκριση δαπανών από επίσκεψη του υφυπουργού Αθλητισμού κ. 

Φλωρίδη στην πόλη μας. 

 

1242 / 2000  Ομοίως από επίσκεψη του Περιφερειάρχη κ. Βαλασόπουλου. 

 

1243 / 2000  Ομοίως από επίσκεψη Υπουργού Πολιτισμού της Κύπρου. 

 

1244 / 2000 Ομοίως από μετάκληση τεσσάρων (4) μελών της Ελληνικής Σπηλαιολογικής 

Εταιρείας. 

 

1245 / 2000  Ομοίως για κλιμάκιο του Κέντρου ερευνών για θέματα ισότητας που         

επισκέφτηκε το Σπίτι της Γυναίκας. 

 

1246 / 2000  Ομοίως από Φεστιβάλ Δήμων. 

 

1247 / 2000  Ομοίως από επίσκεψη Κερκυραϊκής Καντάδας. 

 

1248 / 2000 Έγκριση μελέτης προμήθειας και τοποθέτησης κεντρικής θέρμανσης στο 

Δημοτικό Σχολείο του Δ. Δ. Ξηροτόπου. 

 
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ TOY Δ. Σ.                                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ  Δ.Σ. 

 

 
 
  ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΖΗΣΗΣ                                          ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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Τ Α     Μ Ε Λ Η 
 

 

Αγγελίδης Πέτρος 

 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

Αργυριάδης Νικόλαος 

 

Βαβαλέκας Ιωάννης 

 

Βέρρος Κων/νος 

 

Βλάχος Ιωάννης 

 

Γεωργίου Γεώργιος 

 

Γκότσης Ηλίας 

 

Εμμανουηλίδου Καίτη 

 

Ζαπάρα Μαίρη 

 

Καβακλιώτης Αντώνιος 

 

Κουρουζίδης Μηνάς 

 

Κωνσταντινίδου Ελένη 

 

Μπάρκας Αθανάσιος 

 

Μπόγιογλου Βάσω 

 

Μισυρλής Σπυρίδωνας 

 

Νέδος Νικόλαος 

 

Νυκτοπάτης Αντώνιος 

 

Παπαδόπουλος Χρήστος 

 

Σαουλίδης Στυλιανός 

 

Σίγκας Γεώργιος 

 

Στρατουδάκης Στυλιανός 

 

Συμεωνίδης Βασίλειος 

 

Τερζόπουλος Γεώργιος 

 

Τότσιος Ηλίας 

 


