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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η  

(κατεπείγουσα) 
 

της 9ης Μαΐου 2012 

 

Ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)    

Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) Κατιρτζόγλου Βασίλειος   

Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.) Κοτρώνης Παναγιώτης   

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα Μερετούδης Δημήτριος   

Αγοραστός Αγοραστός Μηλίδης Θεόδωρος   

Αναστασιάδης Αντώνιος Μοσχολιός Ζωγράφος   

 Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία   

Αραμπατζής Θεόδωρος Μυστακίδης Παύλος   

 Νιζάμης Δημήτριος   

Βαλτσάνης Δημήτριος Παπαδοπούλου Φωτεινή   

Γαλάνης Στέργιος Σαραντίδου Ερμοφύλη   

Γάτσιος Αθανάσιος    

Γκότσης Ηλίας Σταυρόπουλος Χριστόδουλος   

Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

Δημητρίου Ευστράτιος 

Στεργίου Νικόλαος 

Τατούδης Παναγιώτης 

  

Δήμου Ιωάννης Φωτιάδης Στέφανος     

Δούκας Γεώργιος Χασαπίδης Κων/νος   

   Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης   

Ηλιοπούλου Σταλακτή Χράπας Παντελής   

Θεοχάρης Μιχαήλ    

Ίντος Δημήτριος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  
1. Αποστολίδου Ραχήλ, 2. Αρναούτογλου Φωτεινή, 3. Δρίγκα Χρυσούλα, 4. Καλαϊτζίδης 

Βασίλειος, 5. Σούζας Ζαχαρίας, 6. Χρυσανθίδης Βασίλειος. 
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ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έγκριση 2ης τροποποίησης του τρόπου υλοποίησης της πράξης ¨Διοργάνωση 

της Πανεπιστημιάδας Θεάτρου στο Δήμο Σερρών¨, που χρηματοδοτείται από 

το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης 2007 – 2013.    

 Εισηγητής: O κ. Δήμαρχος Σερρών. 

 

 

 

13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (Κατεπείγουσα) 2015 

 

 

    κ. Πρόεδρος: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας. Συγνώμη για την ταλαιπωρία, 

έχουμε ένα κατεπείγον θέμα που αφορά την έγκριση της 2ης τροποποίησης του τρόπου 

υλοποίησης της πράξης ¨Διοργάνωση της Πανεπιστημιάδας Θεάτρου στο Δήμο Σερρών¨, που 

χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης 2007 – 2013.    

Το θέμα αυτό ήρθε, το φέραμε ως κατεπείγον λόγω της ημερομηνίας έναρξης της διοργάνωσης 

της Πανεπιστημιάδας Θεάτρου που είναι η 22α Μαΐου. Θα παρακαλέσω εφόσον το Σώμα 

συμφωνεί για το κατεπείγον να συζητηθεί. Υπάρχει κάποια διαφωνία; Παρακαλώ κ. Μηλίδη.  

    κ. Μηλίδης: κ. πρόεδρε συμφωνούμε να συζητηθεί, απλώς, ξέρω ότι είναι μοναδικό θέμα κι 

είναι κατεπείγον αλλά επειδή υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα στο Μητρούσι με την άρδευση των 

χωραφιών, θα ήθελα έτσι να κάνω, αν γίνεται να το ρωτήσω κατεπειγόντως, να μπει θέμα 

κατεπειγόντως, όπως θέλετε. Έστω μετά απ’ αυτό που θα εισηγηθεί ο κ. Δήμαρχος. Υπάρχει 

σοβαρό πρόβλημα άρδευσης, κι είναι σε περίοδο που πρέπει να αρδευτούν, αν δεν βρέξει έχουν 

καταστραφεί …  

    κ. Πρόεδρος: Εφόσον συμφωνεί το Σώμα.         

    κ. Δήμαρχος: Να σας απαντήσω. Λοιπόν, αύριο ο δ/ντής της ΔΕΗ ο κ. Εμμανουηλίδης, μου 

υποσχέθηκε ότι θα μπει ο μετασχηματιστής και θα μπορέσουν να ποτίσουν.  

    κ. Πρόεδρος: Ωραία, παρακαλώ κ. Δήμαρχε έχετε το λόγο σχετικά με το θέμα. 

    κ. Δήμαρχος: κ. πρόεδρε, κυρίες και κύριοι σύμβουλοι σχετικά με το σημερινό θέμα, είναι ένα 

καθαρά διαδικαστικό θέμα. Ερχόμαστε να επικυρώσουμε … (φασαρία στο Σώμα)… 

    κ. Πρόεδρος: Λίγη ησυχία σας παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι (χτύποι κουδουνιού). Παρακαλώ 

κ. Δήμαρχε. Ησυχία σας παρακαλώ, ησυχία σας παρακαλώ (ξανά χτύποι κουδουνιού), κύριε 

Νιζάμη.    

    κ. Δήμαρχος: Ερχόμαστε να επικυρώσουμε μία έγκριση της ενδιάμεσης διαχειριστικής αρχής 

σχετικά με την διαδικασία των διαγωνισμών για την Πανεπιστημιάδα. Και συγκεκριμένα έγινε 

ένας διαγωνισμός στις 24 Απριλίου του 2012, προϋπολογισμού 16.300 €, που αφορούσε τη 

διαφημιστική προβολή της Πανεπιστημιάδας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις αφίσες με το 

δημιουργικό, τις προσκλήσεις, αναμνηστικές πλακέτες και το πρόγραμμα. Ο διαγωνισμός αυτός 

απέβη άγονος διότι δεν παρουσιάστηκε κανένας. Από κει και πέρα επειδή οι ημερομηνίες πίεζαν, 

ζητήσαμε από την ενδιάμεση διαχειριστική αρχή να αφαιρέσουμε ένα ποσό από τα 16 χιλιάρικα 

και συγκεκριμένα τη διαφημιστική προβολή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης πανελλήνιας και 

τοπικής εμβέλειας και να μας εγκρίνουν τις υπόλοιπες δράσεις, δηλαδή αφίσες, δημιουργικό, 

προσκλήσεις, αναμνηστική πλακέτα και το πρόγραμμα, ήταν γύρω στις 7.800 €. Η ενδιάμεση 

διαχειριστική αρχή έκανε αποδεκτό το αίτημά μας αυτό για να γίνει απ’ ευθείας ανάθεση, την 

οποία απ’ ευθείας ανάθεση την ονομάζει η ενδιάμεση διαχειριστική αρχή αυτεπιστασία, έργο 

αυτεπιστασίας, εμείς το βγάλαμε και στο site του Δήμου, κατατέθηκαν τρεις προσφορές, παρ’ 

όλα αυτά έτσι, και θα πάρουμε την οικονομικότερη προσφορά. Αυτό είναι το σημερινό μας θέμα. 

    κ. Πρόεδρος: Ερωτήσεις παρακαλώ. Ο κ. Αναστασιάδης μόνο; Κι ο κ. Μηλίδης. Προηγείστε 

κ. Μηλίδη σας παρακαλώ πολύ. Ο κ. Μηλίδης και μετά ο κ. Αναστασιάδης.  
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    κ. Μηλίδης: κ. Δήμαρχε είπατε ότι ήτανε άγονος, τώρα όμως που κάνατε αυτή την προσφορά 

παρουσιάστηκαν τρεις, γιατί αυτοί δεν είχαν έρθει προηγουμένως, έτσι είναι λίγο…  

    κ. Δήμαρχος: Ήταν 16.000 σύνολο, έτσι. Μέσα στις 16 χιλιάδες ήταν: η διαφημιστική 

προβολή, ΜΜΕ, αφίσες, δημιουργικό, προσκλήσεις, αναμνηστικές πλακέτες, πρόγραμμα. Το 

αγκάθι σ’ αυτόν τον διαγωνισμό είναι η διαφημιστική προβολή. Για να πάρει π.χ. ένα τοπικό 

μέσο μαζικής ενημέρωσης μέρος σ’ αυτό το διαγωνισμό, για να πάρει αυτό το κομμάτι, πρέπει να 

περάσει, αυτό προβλέπει η νομοθεσία δηλαδή, μέσα από μία εταιρεία που έχει σχηματισθεί από 

τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Αθήνα, η οποία εταιρεία βάζει τέτοιους όρους που δεν 

συμφέρει, δεν συμφέρει οικονομικά να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό όσον αφορά το κομμάτι 

αυτό τα άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καταλάβατε; Γι’ αυτό δεν υπήρξε ενδιαφέρον, βγάλαμε 

αυτό το κομμάτι της διαφημιστικής προβολής, αφήσαμε τα άλλα για να γίνει με αυτεπιστασία ή 

απ’ ευθείας ανάθεση, όπως θέλετε πείτε το, και υπήρξε, κι αυτό το κάναμε πάλι σε στυλ 

διαγωνισμού έτσι, το ανακοινώσαμε, κατατέθηκαν τρεις προσφορές και θα πάρουμε την 

οικονομικότερη.  

    κ. Μηλίδης: Επεκτείνω την ερώτηση μετά την απάντησή σας. 

    κ. Δήμαρχος: Ορίστε;  

    κ. Μηλίδης: Θέλω να επεκτείνω την ερώτηση μετά την απάντησή σας. Βγάλαμε το κομμάτι 

αυτό της διαφημιστικής προβολής, για μας όμως ως Δήμος, ως πόλη δεν είναι το ζητούμενο η 

διαφημιστική προβολή; Αυτό δεν είχαμε καταθέσει όταν ψηφίζαμε την εν λόγω δράση από το 

πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας;  

    κ. Δήμαρχος: Βεβαίως.                        

    κ. Μηλίδης: Βέβαια το ζητούμενο ήτανε εξωστρέφεια και να προβάλουμε, εάν βγει αυτός ο 

τομέας; … πόσο επιτυχία μπορεί νάχουμε. Γιατί αυτό ζητάμε.   
    κ. Δήμαρχος: Βεβαίως, όμως σας είπα ποια είναι η αντικειμενική δυσκολία. Και πέρυσι το 

είχαμε αυτό το πρόβλημα. Παρ’ όλα αυτά όμως εμείς με το ΔΗΠΕΘΕ και με τον καλλιτεχνικό 

δ/ντή, όλοι μαζί, έχουμε εξασφαλίσει δωρεάν διαφημιστική προβολή από κάποια κανάλια 

πανελλήνιας εμβέλειας και πιστεύουμε ότι και τα τοπικά θα προβάλουν, συμφωνήσαμε και τα 

τοπικά, άρα δεν θα υπάρξει έλλειμμα και σ’ αυτόν τον τομέα, παρ’ όλο που υπάρχει αυτή η 

αντικειμενική δυσκολία που σας είπα.  

    κ. Πρόεδρος: Ο κ. Αναστασιάδης. 

    κ. Αναστασιάδης: Δεν είναι αυτά που λες εδώ αλήθεια, μας κοροϊδεύετε, ξέρουμε τι συμβαίνει 

και με τις προσφορές 1,2,3, ….τουλάχιστον, είναι αμαρτία  

    κ. Πρόεδρος: Ανοίξτε λίγο το μικρόφωνό σας. 

    κ. Αναστασιάδης: Τι συμβαίνει. Θέλω να… (δεν ακούγεται καθαρά - πολύ κακή άρθρωση) …. 

όπως κάνατε με τους Επταμύλους … κάτι συμβαίνει … ξέρεις κι εσύ κ. … τι συμβαίνει ε;  

    κ. Πρόεδρος: Για ποιους Επταμύλους λέτε κ. Αναστασιάδη; Τι είναι αυτά που λέτε;  Τι είναι 

αυτά που λέτε; 

    κ. Αναστασιάδης: Επταμύλους … άγονη δημοπρασία … μια φορά. Τρεις φορές … και την 

άγονη  

    κ. Πρόεδρος: Τρεις φορές έγινε η δημοπρασία και είστε εκτός θέματος.  

    κ. Αναστασιάδης: Όχι, όχι. 

    κ. Πρόεδρος: Επί του θέματος ερώτηση έχετε να κάνετε;     

    κ. Αναστασιάδης: Όχι, την ίδια τακτική ακολουθάτε παντού. … στο ζητούμενο εδώ. 

    κ. Πρόεδρος: Ερώτηση έχετε να κάνετε;  

    κ. Αναστασιάδης: … θα απαντήσετε …  

    κ. Πρόεδρος: Πολύ ωραία. 

Συνεχίζεται με ένταση και στον ίδιο ρυθμό η συζήτηση μεταξύ του κ. Προέδρου και του κ. 

Αναστασιάδη.     

    κ. Αναστασιάδης: … (δεν ακούγεται καθαρά – φωνάζει συνέχεια)… 

    κ. Πρόεδρος: Δεν έχετε ερώτηση να κάνετε;  
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    κ. Αναστασιάδης: Τι ερώτηση να κάνω. Μας λέει ψέματα εδώ μέσα ο άνθρωπος. Μ’ ακούτε;   

    κ. Πρόεδρος: Πάρα πολύ ωραία. Παρακάτω.  

    κ. Αναστασιάδης: (φωνάζοντας συνέχεια) Μ’ ακούτε; … πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου.  

    κ. Πρόεδρος: Ο κ. Φωτιάδης.  

    κ. Αναστασιάδης. Πρόεδρος μας έγινες. Δεν ντρέπεσαι λίγο. 

    κ. ……………: Μήπως θέλετε να γίνεται εσείς πρόεδρος κ. Αναστασιάδη;  

 - Οχλαγωγία στο Σώμα, κάποιοι δημ. σύμβουλοι ακούγονται αδιευκρίνιστα κι ο κ. Αναστασιάδης 

συνεχίζει στο ίδιο έντονο ύφος -  

    κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι. (χτύποι κουδουνιού)  

    κ. Αναστασιάδης: (Απευθυνόμενος σε κάποιον δημ. σύμβουλο). Εσύ μη μιλάς. Μη μιλάς εσύ. 

… στο Καπ. Μητρούση …ακούς;  

    κ. Πρόεδρος: κ. Αναστασιάδη…(Συνεχόμενοι και έντονοι χτύποι κουδουνιού). κ. 

Αναστασιάδη ως εδώ.  

    κ. Αναστασιάδης: … ακούς; (Συνεχίζει κατά τον ίδιο τρόπο με φωνές και αδιευκρίνιστα 

σχόλια)…    

    κ. Πρόεδρος: Δεν έχετε το λόγο και σας ανακαλώ στην τάξη.  

    κ. Αναστασιάδης: … (φωνές και ένταση) …  

    κ. Πρόεδρος: Σταματήστε επιτέλους, σεβαστείτε το Σώμα.  

    κ. Αναστασιάδης: … (φωνές και ένταση) … 

    κ. Πρόεδρος: Πάρα πολύ ωραία.  

(Συνεχίζεται κατά τον ίδιο τρόπο η συνεδρίαση, με τον κ. Αναστασιάδη να είναι έξαλλος και να 

φωνάζει συνέχεια και τον κ. Πρόεδρο να προσπαθεί να επιβάλει την τάξη).     

    κ. Αναστασιάδης: … (φωνές και ένταση) … ακούς τι λέω;  είπα μια κουβέντα, σας είπα ότι 

μας κοροϊδεύετε, μας κοροϊδεύετε. 

    κ. Πρόεδρος: Σας είπα…, δεύτερη φορά σας ανακαλώ στην τάξη, διότι είστε ταραχοποιό 

στοιχείο.  

    κ. Αναστασιάδης: … ταραχοποιός είσαι εσύ…ψέματα λες εδώ μέσα, ακούς;   

    κ. Πρόεδρος: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.  

    κ. Αναστασιάδης: Ναι, τι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;  

    κ. Πρόεδρος: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ο κ. Αναστασιάδης επειδή δεν συμμορφώνεται 

με τις παρατηρήσεις του προέδρου… 

    κ. Αναστασιάδης: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι… 

    κ. Πρόεδρος: … θα μπει σε ψηφοφορία για να περάσει εκτός αιθούσης.  

    κ. Αναστασιάδης: Εγώ περνάω μόνος μου εκτός … (φωνές και ένταση)…  

    κ. Πρόεδρος: … και μπαίνει το θέμα σε ψηφοφορία. Παρακαλώ, παρακαλώ τον αντιπρόεδρο.  

 

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ: (Κατά τη διάρκεια της οποίας, η ένταση συνεχίστηκε σε όλο το Σώμα).  
 
Δινάκης ΝΑΙ 

Γαλάνης ΝΑΙ 

Μυστακίδης ΝΑΙ 

Γρηγοριάδης  ΝΑΙ 

Στεργίου ΝΑΙ 

Αραμπατζής ΝΑΙ 

Σταυρόπουλος ΝΑΙ 

Αρναούτογλου ΑΠΟΥΣΑ 

Καλαϊτζίδης ΑΠΩΝ 

Χατζημαργαρίτης ΝΑΙ 

Χασαπίδης ΝΑΙ 

Σούζας ΑΠΩΝ 
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Θεοχάρης ΝΑΙ 

Δούκας ΝΑΙ 

Νιζάμης ΝΑΙ 

Βαλτσάνης ΝΑΙ 

Μοσχολιός ΠΑΡΩΝ 

Τατούδης ΠΑΡΩΝ 

Κατιρτζόγλου ΠΑΡΩΝ 

Γκότσης ΠΑΡΩΝ 

Μηλίδης ΠΑΡΩΝ 

Αναστασιάδης - 

Ίντος ΠΑΡΩΝ 

Σαραντίδου ΔΕΝ ΔΕΧΘΗΚΕ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΙ 

Χρυσανθίδης ΑΠΩΝ 

Γάτσιος ΔΕΝ ΔΕΧΘΗΚΕ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΙ 

Φωτιάδης ΔΕΝ ΔΕΧΘΗΚΕ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΙ 

Δρίγκα ΑΠΟΥΣΑ 

Ηλιοπούλου ΔΕΝ ΔΕΧΘΗΚΕ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΙ 

Κοτρώνης ΝΑΙ 

Αγοραστός ΝΑΙ 

Δημητρίου ΝΑΙ 

Δήμου ΝΑΙ 

Παπαδοπούλου ΝΑΙ 

Μερετούδης ΝΑΙ 

Αποστολίδου ΑΠΟΥΣΑ 

Αγιαννίδου ΝΑΙ 

Χράπας ΝΑΙ 

Μπιτζίδου ΝΑΙ 

Χουρουζίδης ΟΧΙ 

Παπαβασιλείου ΝΑΙ 

 
Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, με πολύ ένταση, φωνές και διαμαρτυρίες, έλαβαν χώρα τα 

κάτωθι:   

 

    κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ κ. Δήμαρχε.  

(κάποιος διατυπώνει την ένστασή του για το αν είναι ή όχι σωστή η διαδικασία) 

    κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ, δεν θα πείτε σωστή ή όχι. Ναι ή όχι; Απάντηση. 

    Παρακαλώ κ. Κατιρτζόγλου (παρών), ο κ. Γκότσης (παρών), ο κ. Μηλίδης …  

    κ. Μηλίδης: κ. πρόεδρε… -διαμαρτύρεται (αδιευκρίνιστα λόγω έντασης και φασαρίας) για την 

διαδικασία-.    

    κ. Πρόεδρος: Επί της ψηφοφορίας, επί της ψηφοφορίας χωρίς κανένα σχόλιο σας παρακαλώ 

πολύ, ναι ή όχι;  

    κ. Μηλίδης: Εσείς τηρείται τον κανονισμό.    

    κ. Πρόεδρος: Εγώ τηρώ τον κανονισμό και σας λέω απαγορεύεται σχόλιο κατά τη διάρκεια 

της ψηφοφορίας. 

    κ. Μηλίδης: Ψηφίζω παρών, τότε όμως σε ανάλογη περίπτωση … 

    κ. Πρόεδρος: Χωρίς κανένα άλλο σχόλιο.  

    κ. Μηλίδης: …απ’ το συνδυασμό σας, σας λέω ότι θα εκτεθείτε ανεπανόρθωτα.  

    κ. Πρόεδρος: Ωραία, ο κ. Ίντος. Παρακαλώ. 

    κ. Μηλίδης: Μιλάω κ. πρόεδρε.   

    κ. Πρόεδρος: Δεν έχετε δικαίωμα να σχολιάζετε. Ναι ή όχι ή παρών. 
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    κ. Μηλίδης: Δηλαδή ο αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης δεν έχει δικαίωμα. Ευχαριστώ 

πολύ.  

    κ. Πρόεδρος: Όχι κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας λέει ο κανονισμός, σας παρακαλώ πολύ.     

    κ. Μηλίδης: (Συνεχίζει να διαμαρτύρεται έντονα και αδιευκρίνιστα επί της διαδικασίας).  

    κ. Πρόεδρος: Θέλω να σεβαστείτε τον κανονισμό.  

    Ο κ. Ίντος, ο κ. Ίντος (χτύποι κουδουνιού), ο κ. Ίντος (παρών). Η κυρία … 

    κ. Σαραντίδου: Τώρα εγώ δεν δέχομαι να ψηφίσω. 

    κ. Πρόεδρος: Δεν δέχεστε. Πάρα πολύ ωραία. Δεν δέχεστε. Ο κ. Φωτιάδης. 

    κ. Φωτιάδης: … δεν ακούγεται καθαρά, λέει κάτι για την διαδικασία. 

    κ. Πρόεδρος: Ναι ή όχι.      

    κ. Φωτιάδης: … (το ίδιο σχόλιο για την διαδικασία).  

    κ. Πρόεδρος: Βεβαίως. Αυτό προβλέπει ο κανονισμός κ. Φωτιάδη.  

    κ. Φωτιάδης: Σε ποιο άρθρο το λέει αυτό;  

    κ. Πρόεδρος: Σε ποιο άρθρο;  

    κ. Φωτιάδης: Τώρα πέστε με βάση ποιου άρθρου;   

    κ. Πρόεδρος: Βάσει του άρθρου 3 παράγραφος … 

    (συνεχίζεται ο διάλογος μεταξύ τους με ένταση και φωνές)     

    κ. Φωτιάδης: Διαβάστε το παρακαλώ τι λέει.  

    κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ. 

    κ. Φωτιάδης: Σας παρακαλώ. Δεν θα με βάλετε να ψηφίσω … 

    κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ. Τον επόμενο. 

    κ. Φωτιάδης: Παρακαλώ, διαβάστε το.   

    κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας όχι. 

    κ. Φωτιάδης: Σοβαρά;    

    κ. Πρόεδρος: Ο κ. Κοτρώνης. Παρακαλώ. (ναι). Ναι, ναι, ναι …, όχι ο γραμματέας. Ναι κι ο 

πρόεδρος.   

(Επικρατεί μεγάλη ένταση στο Σώμα με φωνές, διαμαρτυρίες, αντεγκλήσεις κλπ).   

    Παρακαλώ κύριε Αναστασιάδη περάστε έξω. Έξω από την αίθουσα.  

(φωνάζει ο κ. Αναστασιάδης αδιευκρίνιστα). 

    κ. ………… : Για τη διαδικασία … επί της διαδικασίας. 

    κ. Πρόεδρος: Επί του θέματος, επί του θέματος δεν σχολιάζετε τίποτε, ακολουθούμε τη 

διαδικασία όπως ακριβώς αναφέρεται στον κανονισμό. Λοιπόν, θα παρακαλούσα και τα μέσα 

ενημέρωσης εάν θέλουν συνέντευξη… (χτύποι κουδουνιού)… σας παρακαλώ πάρα πολύ κύριοι, 

(χτύποι κουδουνιού), σας παρακαλώ πάρα πολύ κύριοι, είναι δυνατόν να παίρνετε συνέντευξη; 

Είναι δυνατόν; Περάστε έξω κ. Αναστασιάδη. Περάστε έξω σας παρακαλώ. Εκτός αιθούσης. 

Όταν γίνεται η ψηφοφορία αυτό προβλέπεται από τον κανονισμό. (χτύποι κουδουνιού).  

    (ο κ. Αναστασιάδης συνεχίζει να φωνάζει) 

    Δέκα λεπτά διάλλειμα. Δέκα λεπτά διάλλειμα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Κι ελάτε να σας 

διαβάσω τη διαδικασία.     
 

- ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΩΝ - 
 
    κ. Πρόεδρος: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι…, κύριε Γκότση… συνεχίζουμε τη συνεδρίαση 

μετά από τη διακοπή αυτή, …κύριε Γκότση, ευχαριστώ. 

Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι τη συνεδρίαση, τοποθετήσεις επί του θέματος. 

Ερώτηση. Παρακαλώ κ. Φωτιάδη.    

    κ. Φωτιάδης: κ. Δήμαρχε, το συνηθισμένο είναι να … στη διαχειριστική αρχή όταν έχουμε 

μία άγονη δημοπρασία, το όργανο, όπως είναι εδώ η οικονομική επιτροπή, να επανασχεδιάσει τις 

δράσεις και να ξαναδημοπρατήσει. Και να ξαναδημοπρατήσει, δηλαδή κάνει ανακατανομή των 

ποσών και θέλει τεκμηρίωση, γιατί δηλαδή έγινε η προηγούμενη διασπορά; Γίνεται η τεκμηρίωση 
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και γίνεται πάλι δημοπράτηση. Εδώ γιατί δεν το κάναμε αυτό; Το δεύτερο κ. Πρόεδρε προς εσάς 

το ερώτημα. Το κατεπείγον από πού προκύπτει και σήμερα ήρθαμε σ’ αυτήν την κατεπείγουσα, 

μου είπατε κάτι τηλεφωνικά αλλά δεν βλέπω εδώ πως προκύπτει το κατεπείγον, γιατί η 

συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής ήταν… 26; 26; 22 του προηγούμενου μήνα.         

    κ. Πρόεδρος: 22 Μαΐου, απαντώ, συγνώμη κύριε Δήμαρχε, 22 Μαΐου είναι η ημερομηνία 

έναρξης της διοργάνωσης της Πανεπιστημιάδας Θεάτρου. Δεν προλαβαίνουμε αν το βάζαμε σε 

τακτικό θέμα συνεδρίασης στις 16 του μηνός, να διεκπεραιώσουμε τη διαδικασία και νάχουμε μια 

νόμιμη έναρξη της Πανεπιστημιάδας. Γι’ αυτό το λόγο, σας είπα και τηλεφωνικά σήμερα, το 

έφερα το θέμα, διότι δεν είναι μόνο το βάζουμε και τελειώσαμε. Έχει μια διαδικασία από κει και 

πέρα. Να γραφεί, να πάει στους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, να απαντήσουμε στη 

ενδιάμεση διαχειριστική αρχή, αυτά όλα είναι χρονοβόρες διαδικασίες. Δηλαδή θα ξεκινούσαμε 

την Πανεπιστημιάδα έχοντας εκκρεμότητα την έγκριση της δεύτερης τροποποίησης. 

    κ. Φωτιάδης: Μπορώ να πω κάτι; 

    κ. Πρόεδρος: Βεβαίως. 

    κ. Φωτιάδης: Εγώ το ξεκίνησα από πριν. Πότε έγινε κ. Δήμαρχε η πρώτη διακήρυξη;  

    κ. Δήμαρχος: 24/4. 

    κ. Φωτιάδης: 24/4. Αργήσαμε ή ήταν μέσα στις προθεσμίες;    

    κ. Δήμαρχος: Μέσα στις προθεσμίες. 

    κ. Φωτιάδης: Η περίπτωση αυτή του να βγει άγονη η δημοπρασία δεν είχε προβλεφθεί; 

Δηλαδή… μία δημοπρασία δεν κάνατε; 

    κ. Δήμαρχος: Ορίστε;  

    κ. Φωτιάδης: Μία φορά δημοπρατήσατε;  

    κ. Δήμαρχος: Επειδή το εξήγησα και στην αρχή της τοποθέτησής μου, θα το εξηγήσω και 

πάλι. Λοιπόν, και δεύτερη δημοπρασία να κάναμε πάλι δεν θα έπαιρνε κανένας μέρος, κανένας δε 

θα έπαιρνε μέρος, λόγω του ότι εκείνο το θέμα της διαφημιστικής προβολής όπως σας είπα, που 

έχουνε κάνει εκεί μία εταιρεία, κάποια, μια εταιρεία κάποιοι μεγάλοι, και δεν, και για να δώσουμε 

π.χ. σ’ ένα τοπικό κανάλι… 

    κ. Φωτιάδης: κ. Δήμαρχε, μ’ όλο το σεβασμό … άλλο σας ρώτησα.  

    κ. Δήμαρχος: Μα αυτό εξηγώ, αυτό είναι, γι’ αυτό το λόγο, μα γι’ αυτό το λόγο σας λέω και η 

δεύτερη δημοπρασία να γινόταν πάλι άγονη θα έβγαινε. Δεν θα έπαιρνε κανένας μέρος, κανένας 

δεν θα έπαιρνε μέρος στη δημοπρασία αυτή γι’ αυτόν τον λόγο. Γι’ αυτό βγάλαμε εκείνο το 

κομμάτι της διαφημιστικής προβολής, λοιπόν, και ζητήσαμε για να κερδίσουμε χρόνο, επειδή 

ήταν μικρό το ποσό, 8.000 περίπου, ζητήσαμε να γίνει με αυτεπιστασία, έτσι το ονομάζει η 

ενδιάμεση διαχειριστική αρχή. Και πήραμε την έγκριση της ενδιάμεσης διαχειριστικής αρχής. Η 

ενδιάμεση διαχειριστική αρχή είπε πολύ καλώς προχωρήστε έτσι.  Δηλαδή υπερκείμενο θεσμικό 

όργανο από μας, μας ενέκρινε τον τρόπο αυτό. 

    κ. Φωτιάδης: Άλλο σας ρώτησα όμως.   

    κ. Δήμαρχος: Τι με ρωτήσατε;  

    κ. Πρόεδρος: Επαναλάβετε την ερώτηση.      

    κ. Φωτιάδης: Η ερώτηση είναι η εξής:  

    κ. Δήμαρχος: Γιατί δεν έχετε βγάλει τους διαφημιστές. 

    κ. Φωτιάδης: Όχι δεν είναι έτσι.     

    κ. Δήμαρχος: Αλλά;  

    κ. Φωτιάδης: Λέω, αυτή την διαπραγμάτευση μετά από τον άγονο διαγωνισμό σ’ αυτού του 

είδους τα έργα, αυτό που καλείσαι να κάνεις με την ενδιάμεση είναι να αναμοχλεύσεις, να 

ξαναδείς δηλαδή τους όρους. Αυτό δηλαδή το αγκάθι που λέτε των μέσων ενημέρωσης από την 

Αθήνα, μπορούσατε να το βγάλετε αμέσως μετά τη δημοπρασία και να δημοπρατήσετε, θα είχατε 

μέρες. Δεν έπρεπε να το αφήσετε και να ’ρθείτε σε συνθήκες ανάθεσης, αυτό σας λέω. Αντί να 

διαπραγματευθείτε για να κάνετε ανάθεση, μπορούσατε να διαπραγματευθείτε αμέσως για να 

κάνετε δημοπρασία, αυτό σας λέω. 
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    κ. Δήμαρχος: Αυτό και πέρυσι έγινε, είναι μικρό το ποσό. Το επιτρέπει η ενδιάμεση 

διαχειριστική αρχή και με τις ευλογίες της ενδιάμεσης διαχειριστικής αρχής έγινε αυτό για να 

προχωρήσουμε. Παρ’ όλα αυτά, παρ’ όλο που είναι απ’ ευθείας ανάθεση, εμείς το αναρτήσαμε, 

κατατέθηκαν τρεις προσφορές και πήραμε, την οικονομικότερη προσφορά θα πάρουμε. 

    κ. …………: Θα μας πείτε το όνομα;                 

    κ. Δήμαρχος: Δεν ξέρω, δεν αποφάσισα ακόμα. Θα μου δώσουνε, αφού πάρω την έγκριση από 

δω, θα πάρω την οικονομικότερη προσφορά, θα τ’ ανοίξουμε δηλαδή για να δω ποια είναι η 

οικονομικότερη προσφορά, αύριο.     

    κ. …………: …….. 

    κ. Δήμαρχος: Ναι, βέβαια, αύριο όποιος θέλει μπορεί να ’ρθεί, όποιοι… κάνετε μια 

διαπαραταξιακή επιτροπή, ελάτε να τις ανοίξουμε για να πάρουμε την οικονομικότερη προσφορά. 

Άλλωστε αυτά τα ξέρει και η οικονομική επιτροπή.  

    κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ κ. Νιζάμη.  

    κ. Νιζάμης: κ. πρόεδρε, διευκρινιστικά ήθελα για το Σώμα. Όλο το ποσό της διαφημιστικής 

καμπάνιας είναι 16.000. Ωραία. Αυτό το ποσόν συμπεριλαμβάνει και το γραφικό μέρος, αφίσες, 

προσκλήσεις κλπ., κλπ. και της τηλεόρασης. Που σημαίνει ότι η τηλεόραση από μόνη της όλο το 

ποσό να έπαιρνε πάλι μπορεί και να μην έφθανε. Άρα βγήκε το ποσό που αφορούσε τη 

διαφημιστική καμπάνια σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, τηλεόραση, και έμεινε το υπόλοιπο για 

όλη την … Αυτό ήταν. 

    κ. Γκότσης: Να συμπληρώσουμε κάτι εδώ … και πέρυσι είχαμε το ίδιο πρόβλημα και 

στείλαμε στη διαχειριστική αρχή να αυξήσουμε το ποσό των 16.000 να το κάνουμε 20-25 για να 

μπορέσουμε να… και είπανε όχι, όχι, βγάλτε, βγάλτε τη διαφήμιση, γιατί ένα κανάλι απ’ ότι 

θυμάμαι πέρυσι …12 - 13.000 από μόνο του δηλαδή, δηλαδή όσο όλο το ποσόν, τώρα … 

καθυστερούμε τζάμπα δηλαδή, όλο το ποσόν χρειαζόταν μόνο… χωρίς να γίνουν αφίσες … κι 

όλα τα άλλα. Γι’ αυτό λοιπόν επειδή ήρθε πολλές φορές στην οικονομική επιτροπή, οι 

συνάδελφοι, και το είδαμε εμείς, έρχεται ο άνθρωπος και μας λέει δεν προλαβαίνουμε, τι να 

κάνουμε. Στείλαμε στη διαχειριστική αρχή… 

    κ. Φωτιάδης: …(κάτι λέει χωρίς να ακούγεται)…  

    κ. Γκότσης: …λοιπόν, στείλαμε στην… κ. Φωτιάδη δεν γινόταν, δηλαδή δεν γινόταν 

τροποποίηση, δηλαδή να βάλουμε σ’ αυτό το κομμάτι 20.000, ακούτε;  

    κ. Φωτιάδης: Αυτό δε γίνεται.  

    κ. Γκότσης: Ναι, δε γινόταν, με τα 16 χιλιάρικα αφίσες, πλακέτες κλπ., όλα μαζί πακέτο, μόνο 

το κανάλι, πέρυσι θυμάμαι, για πέρυσι μιλάω, ήθελε 12-13 χιλιάδες μόνο το κανάλι. Επομένως 

δεν μπορούσαν να γίνουν όλα τ’ άλλα. Και άρα, γι’ αυτό λέμε, να μη χάνουμε χρόνο.  

    κ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ κ. Γκότση. Τοποθετήσεις επί του θέματος κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι;  

    κ. Μηλίδης: Κύριε πρόεδρε. 

    κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ κ. Μηλίδη. Άλλος θέλει να τοποθετηθεί επί του θέματος; Και ο κ. 

Φωτιάδης.  

    κ. Μηλίδης: Έγινε, μετά από κάποιες διευκρινίσεις έγινε κατανοητό το θέμα, σίγουρα 

ψηφίζουμε γιατί πιστεύουμε ότι η μαθητιάδα είναι κάτι πολύ…, η πανεπιστημιάδα συγνώμη, 

είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως και η μαθητιάδα για την πόλη και τον νομό μας. Εκείνο που 

θέλω να επισημάνω είναι το γεγονός ότι εφόσον είναι ένας θεσμός που γίνεται κάθε χρόνο, καλά 

είναι να μην φτάνουμε στο κατεπείγον. Θα είναι πολύ καλό κ. πρόεδρε, κι αυτό νομίζω είναι και 

δική σας μέριμνα, ευθύνη να έλεγα, να απευθυνθείτε στους υπευθύνους ώστε να μην το φθάνουν 

στην τελευταία ημερομηνία, ούτως ώστε να μην μπορεί να γίνει καμιά, είτε τροποποίηση ή 

οποιαδήποτε άλλη, μπορεί να υπάρχει και μία άλλη εδώ, αυτή τη στιγμή δεν είμαι έτοιμος να πω 

ποια άλλη οδός υπάρχει. Επειδή λοιπόν είναι μια δράση, η οποία γίνεται κάθε χρόνο και γίνεται 

περίπου την ίδια εποχή, δεν γίνεται άλλη εποχή, άρα λοιπόν καλά θα είναι να το προετοιμάζουμε 

πιο μπροστά το έδαφος, ώστε να μπορούν να γίνουν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις απ’ όλους τους 
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δημοτικούς συμβούλους, μήπως υπάρχει κάποια διαφορετική πρόταση που είναι πιο σημαντική. 

Και βέβαια, δέχομαι την απάντηση του κ. δημάρχου για τον τρόπο διαφήμισης, γιατί πιστεύω 

ακράδαντα, είχαμε και χτες μια ανάλογη σύσκεψη με την κ. Μπιτζίδου για άλλο θέμα το οποίο θα 

το συζητήσουμε, λοιπόν, πιστεύω ότι για να βγει προς τα έξω η πόλη μας, ο Δήμος, ο Νομός μας, 

χρειάζεται διαφήμιση, εξωστρέφεια. Θα δούμε τώρα, έδωσε μια απάντηση ο κ. Δήμαρχος, 

πιστεύουμε να υλοποιηθεί ώστε να γίνει γνωστό στο ευρύτερο κοινό, όχι μόνο στο Νομό μας 

αλλά και σ’ όλη την Ελλάδα και ενδεχομένως και διεθνώς. Βεβαίως ψηφίζουμε το θέμα γιατί 

πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό, ευχαριστώ. 

    κ. Πρόεδρος: Κύριε Φωτιάδη.   

    κ. Φωτιάδης: Στηρίζουμε το Νομό και θα ψηφίσουμε, θεωρούμε όμως κ. Δήμαρχε ότι εφόσον 

είχαμε το ίδιο ακριβώς πρόβλημα και πέρυσι, θα μπορούσαμε να ζητήσουμε την βελτίωση των 

υποέργων, δηλαδή το να αποσύρουμε ένα υποέργο, να τοποθετήσουμε τα χρήματα όπως μας 

εξηγήσατε και να κάνατε δημοπρασία εγκαίρως. Αυτό που κάνετε τώρα την τελευταία στιγμή, 

μπορούσατε να το κάνετε εγκαίρως. Κατά τα λοιπά θα ψηφίσουμε κ. πρόεδρε και θα 

παρακαλούσαμε τέτοιου είδους έκτακτες, θεωρούμε ότι θα μπορούσαμε να τις είχαμε προβλέψει.  

    κ. Πρόεδρος: Προβλέπονται κ. Φωτιάδη, η απάντησή μου είναι αυτή, προβλέπονται από τον 

κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, οι έκτακτες, οι κατεπείγουσες συνεδριάσεις, 

και το γνωρίζετε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι όλοι πάρα πολύ καλά.  

    κ. Φωτιάδης: Αν θέλετε να αντιδικήσουμε … 

    κ. Πρόεδρος: Όχι, δεν χρειάζεται να αντιδικήσουμε…, απ’ τη στιγμή… 

    κ. Φωτιάδης: ...αυτό το θέμα, αυτό το θέμα λέω θα μπορούσαμε να μη το συζητήσουμε σε 

έκτακτο. Να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο να συζητήσουμε…  

    κ. Πρόεδρος: Βλέπετε ότι…, βλέπετε ότι οι χρόνοι είναι τόσο πιεστικοί, ούτε εγώ είχα την 

όρεξη να φέρω ένα τέτοιο θέμα 3 η ώρα το μεσημέρι, το ξέρετε όλοι πολύ καλά. Όλοι θέλουμε να 

ξεκουραστούμε, όλοι θέλουμε να αναπαυθούμε.     

    Μισό λεπτάκι, μισό λεπτό, πριν κλείσουμε τη συνεδρίαση κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. 

Παρακαλώ κύριε Δήμαρχε. 

    κ. Δήμαρχος: Μισό λεπτό, να συμπληρώσω και να πω ότι, για την καθυστέρηση που ειπώθηκε. 

Έγιναν κάποιες αλλαγές όσον αφορά το διαδικαστικό μέρος, από το Νόμο. Αυτές οι αλλαγές 

καθυστέρησαν κάπου στην διαδικασία. Από τη στιγμή όμως που υπάρχει η έγκριση της 

ενδιάμεσης διαχειριστικής αρχής, δεν υπάρχει λόγος … να πούμε τι. Όταν εγκρίνει η ενδιάμεση 

διαχειριστική κάτι και λέει προχωρήστε δεν υπάρχει πρόβλημα, νομίζω είναι περιττό να 

καθόμαστε και να τρώμε τόσο χρόνο. Τα Μ.Μ.Ε., το MEGA υποσχέθηκε ότι θα προβάλει τον 

θεσμό. Επίσης στο θεσμό θα παραστούν διακεκριμένες προσωπικότητες της τέχνης όπως π.χ. ο 

Παντελής ο Βούλγαρης. Θα έρχονται ξεχωριστά, θα ρθούν 5-6 προσωπικότητες του θεάτρου και 

του κινηματογράφου, θα παρακολουθούν ο καθένας ξεχωριστά κάθε μέρα, διαφορετική μέρα 

φυσικά, κάποιο έργο, θα λεν και δύο λόγια. Με αυτόν τον τρόπο, με την έλευση κάποιων 

προσωπικοτήτων, όπως είναι ο Παντελής ο Βούλγαρης, ο Κραουνάκης νομίζω θάρθει, ο 

Φασουλής, θα μου πούνε τελικά με ποιους συνεννοήθηκαν, ο Παντελής Βούλγαρης, μίλησα και 

γω με τον ίδιο και υποσχέθηκε ότι θα έρθει, λοιπόν, αυτά θα δώσουν ένα ακόμα μεγαλύτερο 

κύρος στον διαγωνισμό. Σας λέω ότι αυτό το θέμα, αυτό το θέμα, με αυτή την εταιρεία που 

στραγγαλίζει τους μικρούς, και του χρόνου από το καλοκαίρι να ξεκινήσουμε την διαδικασία πάλι 

θα το’χουμε αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι θέμα το να ξεκινήσουμε εγκαίρως την διαδικασία. 

Είναι τελείως ξεχωριστό θέμα.      

    κ. Πρόεδρος: Σας ευχαριστώ όλους, λήξη συνεδρίασης. 

    Ομόφωνα νομίζω ψηφίζετε ναι. Δε νομίζω ότι υπήρξε κάποια αντίρρηση.               
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Μετά το πέρας της συζήτησης, συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και η ακόλουθη απόφαση: 
 
309 / 2012 Έγκριση δεύτερης τροποποίησης του τρόπου υλοποίησης της πράξης 

«Διοργάνωση της Πανεπιστημιάδας Θεάτρου στο Δήμο Σερρών», που 

χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας 

Θράκης 2007-2013. 

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

 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

 

 
          ΤΑ ΜΕΛΗ                                                 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
1)  Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα 

 

2)  Αγοραστός Αγοραστός  

 

3)  Αναστασιάδης Αντώνιος  

 

4)  Αραμπατζής Θεόδωρος 

 

5)  Βαλτσάνης Δημήτριος  

 

6)  Γαλάνης Στέργιος 

 

7)  Γάτσιος Αθανάσιος  

 

8)  Γκότσης Ηλίας 

 

9)  Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

 

10) Δημητρίου Ευστράτιος  

 

11) Δήμου Ιωάννης 

 

12) Δινάκης Κωνσταντίνος 

 

13) Δούκας Γεώργιος 

 

14) Ηλιοπούλου Σταλακτή 

 

15) Θεοχάρης Μιχαήλ 

 

16) Ίντος Δημήτριος 
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17) Κατιρτζόγλου Βασίλειος  

 

18) Κοτρώνης Παναγιώτης 

 

19) Μερετούδης Δημήτριος 

 

20) Μηλίδης Θεόδωρος 

 

21) Μοσχολιός Ζωγράφος 

 

22) Μπιτζίδου Σοφία 

 

23) Μυστακίδης Παύλος 

 

24) Νιζάμης Δημήτριος 

 

25) Παπαδοπούλου Φωτεινή 

 

26) Σαραντίδου Ερμοφύλη 

 

27) Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

 

28) Στεργίου Νικόλαος 

 

29) Τατούδης Παναγιώτης 

 

30) Φωτιάδης Στέφανος 

 

31) Χασαπίδης Κωνσταντίνος  

 

32) Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

 

33) Χράπας Παντελής 

 

 


