Α∆Α: 4Α36ΩΚΙ-9
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
ΓΡ. ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 170
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 11/31-5-2011 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Αριθµ. Απόφασης 170/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Έγκριση συµπληρωµατικής συµµετοχής του
∆ήµου στο κόστος 3 ( τριών ) έργων
αισθητικής αναβάθµισης δικτύων διανοµής
από την ∆ΕΗ Α.Ε. συνολικού ύψους
24.250,18 € + 5.577,54 € ΦΠΑ 23% =
29.827,72 €
Στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, 31-5-2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 21:00, συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την 33772/26-5-2011
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Σαουλίδη Αντωνίου, που επιδόθηκε σε καθένα
από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ.5 του Ν.3852/2010
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από τα
σαράντα ένα (41) µέλη, παραβρέθηκαν και τα σαράντα ένα (41), δηλαδή:
21. Θώµογλου Γεώργιος
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
22. Καλπαζίδης Σέργιος
1. Σαουλίδης Αντώνιος
23. Καραθάνος Οδυσσέας
2. Απατσίδης ∆ηµήτριος
24. Σιµητόπουλος Αλέξανδρος
3. Τσουκαλά
Αικατερίνη
25. Νικολόπουλος Κωνσταντίνος
(Κατερίνα)
4. Χατζησάββας Γεώργιος
26. Ζιγκερίδης ∆ηµήτριος
27. Φαρλαλής Γεώργιος
5. Γαλανός Αριστείδης ( Αρίστος )
6. Μασλαρινός ∆ηµήτριος
28. Ζάχαρης Ηλίας
7. Κυζιρίδης Θεόδωρος
29. Χατζηκυριάκου Περικλής
8. Τσακιρίδης Αναστάσιος
30. Αντύπας Γεράσιµος (Μάκης)
31. Κυζιρίδης Κωνσταντίνος
9. Πάππου Μιχαήλ
32. Ασβεστάς Βασίλειος
10. Βαρσάµης Νικόλαος
33. Βέλλης Χαράλαµπος
11. Λιάπη
Πενλόγλου
Μαρίκα
34. Κατσάνη
Τερζηβασιλειάδου
(Μαρία)
Ειρήνη
12. Γκατζές Στέλιος
13. Μαντζαρίδης Μιχαήλ
35. Παπαδόπουλος Παναγιώτης
14. Ζωγογιάννης
Κωνσταντίνος
36. Μαυρίδης Γεώργιος
(Ντίνος)
37. Ζεµπιλάς Φίλιππος
15. Φασφαλής Νικόλαος
38. Σιωµάδης Σωτήριος
16. Σέρπη Αγγελική
39. Τασόγλου Εµµανουήλ
40. Μιχαηλίδης Βασίλειος
17. ∆αλάτσης Ιωάννης
18. ∆ρόσου Σαµαρά Μαρία
41. Τόττας Ευάγγελος
ΑΠΟΝΤΕΣ
19. Ισαακίδη Άντζελα
20. Βουλγαρίδης Μιχαήλ
Ουδείς
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5
Ν.3852/2010 ο ∆ήµαρχος κ. ∆ανιηλίδης Συµεών, ο οποίος και παρέστη.
Σύµφωνα µε την υπ αρ. 31/2011 απόφαση ∆ηµάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά
τηρούνται από την διοικητική υπάλληλο του ∆ήµου κ. Καραηλία Πηνελόπη.
Αποφασίσθηκε η συζήτηση έξι (6) θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Τα θέµατα συζητήθηκαν µε την εξής σειρά: 1ο,2ο,3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο,
11ο, 12ο, 13ο, 14ο, 15ο, 16ο, 17ο, 18ο, 19ο, 20ο, 21ο, 22ο, 23ο, 24ο, 25ο, 26ο,
27ο, 1ο εκτός, 2ο εκτός, 3ο εκτός, 4ο εκτός, 5ο εκτός, 6ο εκτός και 28ο.
Ο ∆.Σ. κ. Μαυρίδης απεχώρησε πριν την συζήτηση του 1ου θέµατος της ηµερήσιας
διάταξης.
Οι ∆.Σ. κ.κ. Τερζηβασιλειάδου – Κατσάνη Ειρήνη και Σέρπη Αγγελική απεχώρησαν
µετά τη συζήτηση του 3ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
Οι ∆.Σ. κ.κ. Καραθάνος Οδυσσέας, ∆αλάτσης Ιωάννης και Αντύπας Γεράσιµος,
απεχώρησαν µετά την συζήτηση του 5ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
Από την ψηφοφορία του 2ου θέµατος απουσίαζαν οι ∆.Σ. κ.κ. Αντύπας Γεράσιµος και
Χατζηκυριάκου Περικλής.
Από την ψηφοφορία του 5ου θέµατος απουσίαζαν οι ∆.Σ. κ.κ. Σιωµάδης Σωτήριος,
Ζάχαρης Ηλίας, Χατζηκυριάκου Περικλής και Αντύπας Γεράσιµος.
Ο κ. Πρόεδρος, αφού εισηγήθηκε το 17ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση
συµπληρωµατικής συµµετοχής του ∆ήµου στο κόστος 3 (τριών) έργων
αισθητικής αναβάθµισης δικτύων διανοµής από την ∆ΕΗ Α.Ε. συνολικού
ύψους 24.250,18 € + 5.577,54 € ΦΠΑ 23% = 29.827,72 €», έθεσε υπόψη
του ∆.Σ. τη µε αριθµ. Πρωτ: 26155/16-5-2011 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας µε
το παρακάτω περιεχόµενο:
ΘΕΜΑ : ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΤΟ
ΚΟΣΤΟΣ 3(ΤΡΙΩΝ) ΕΡΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ
∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆.Ε.Η. Α.Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ 24.250,18 € +
5.577,54 € ΦΠΑ 23% = 29.827,72 €.»
Στα πλαίσια της αισθητικής αναβάθµισης των εναέριων δικτύων χαµηλής
τάσης διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και µετά το πέρας των εργασιών σε τρία (3)
έργα, ολοκληρώθηκε από τις υπηρεσίες της ∆ΕΗ ο απολογισµός των εργασιών των
έργων αυτών.
Σύµφωνα , το ποσό του απολογισµού του κόστους εργασιών συνολικά
υπερβαίνει τον αρχικό προϋπολογισµό κατά 29.827,72 € (συµπεριλαµβανοµένου το
ΦΠΑ 23%).
Αναλυτικά για το κάθε έργο:
1.

Για το έργο αισθητικής αναβάθµισης των εναέριων δικτύων χαµηλής τάσης
διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας στις οδούς Ρίτσου, Κατράκη και Κρυονερίου, η
∆ΕΗ είχε προβεί σε µελέτη (αρ. έργου 9500/20/10) , βάση της οποίας ο
προϋπολογισµός της δαπάνης για την εκτέλεσή του έργου ήταν:
101.921,89 € + 19.365,16 € (ΦΠΑ 19%) = 121.287,05 €
Από το ποσό αυτό το 50% βαρύνει την ∆ΕΗ και το 50% βαρύνει τον ∆ήµο
δηλαδή το ποσό συµµετοχής του ∆ήµου είναι:
50.960,95 € + 9.682,58 € (ΦΠΑ 19%) = 60.643,53 €
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Με την υπ’ αρ. 36/2010-04-02-2010 απόφασή του το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Συκεών ενέκρινε την ανάθεση στην ∆ΕΗ του έργου αυτού, ποσού 60.643,53 € µε
ΦΠΑ 19%, και µε την υπ αρ.87/2010-12-02-2010 η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή
ενέκρινε την διάθεση πίστοσης ποσού 60.643,53 € (µε ΦΠΑ 19%).
Στις 13/05/2010 υπογράφτηκε σύµβαση µεταξύ του ∆ηµάρχου Συκεών κ.
Σ.∆ανιηλίδη και του ∆ιευθυντή της Περιοχής της ∆ΕΗ Α.Ε. κ. Ν.Παυλίδη ποσού
50.960,95 € + 10.701,80 € (ΦΠΑ 21%) = 61.662,75 € (το ποσό της Σύµβασης
διαµορφώθηκε σύµφωνα µε το νέο ΦΠΑ πού είχε αλλάξει από 19% σε 21%).
Από τον ∆ήµο έχει πληρωθεί το 50% του παραπάνω ποσού ως προκαταβολή,
δηλαδή 25.480,48 € + 5.350,90 € (ΦΠΑ 21%) = 30.831,38 €, βάση του υπ’ αρ.
τιµολογίου 155/14-05-2010 της ∆ΕΗ Α.Ε.
Το ποσό πού αποµένει να πληρωθεί από τον ∆ήµο ως εξόφληση είναι
25.480,47 € + 5.350,90 € (ΦΠΑ 21%) = 30.831,37 € (σύµφωνα µε τον
προϋπολογισµό της µελέτης της ∆ΕΗ Α.Ε. και του συµφωνητικού, αλλά µε ΦΠΑ
21% πού επικρατούσε κατά της υπογραφής της σύµβασης )
Όµως ο τελικός απολογισµός του έργου αυτού ανέρχεται (σύµφωνα µε το
έγγραφο της ∆ΕΗ µε αρ. πρωτ. 10153/28-02-2011, το οποίο συνηµµένα
περιλαµβάνει αναλυτικά τις καταστάσεις εργολαβικών δαπανών και υλικών τού
παραπάνω έργου) στο ποσό των 30.127,96 € + 6.929,43 € (ΦΠΑ 23%) =
37.057,39 €.
Καθώς το ποσό αυτό υπερβαίνει τον αρχικό προϋπολογισµό και την
ψηφισθέντα πίστωση, καλείται ο ∆ήµος να καταβάλει συµπληρωµατική δαπάνη
ποσού:
37.057,39 € - 30.831,37 € +1.019,23 € (διαφορά, πού προκύπτει λόγο
αύξησης του ΦΠΑ από 19% σε 21%) = 7.245,25 € (5.890,45 € + 1.345,80
€ ΦΠΑ 23%)
2.

Για το έργο αισθητικής αναβάθµισης των εναέριων δικτύων χαµηλής τάσης
διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας στην οδό Επταπυργίου (από Φωκά έως Ανθέων) η
∆ΕΗ είχε προβεί σε µελέτη (αρ. έργου 9500/38/10) , βάση της οποίας ο
προϋπολογισµός της δαπάνης για την εκτέλεσή του έργου ήταν:
133.022,60 € + 27.934,75 € (ΦΠΑ 21%) = 160.957,35 €
Από το ποσό αυτό το 50% βαρύνει την ∆ΕΗ και το 50% βαρύνει τον ∆ήµο
δηλαδή το ποσό συµµετοχής του ∆ήµου είναι:
66.511,30 € + 13.967,37 € (ΦΠΑ 21%) = 80.478,67 €
Με την υπ’ αρ. 80/2010-31-03-2010 απόφασή του το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Συκεών ενέκρινε την ανάθεση στην ∆ΕΗ του έργου αυτού, και στις 13/05/2010
υπογράφτηκε σύµβαση µεταξύ του ∆ηµάρχου Συκεών κ. Σ.∆ανιηλίδη και του
∆ιευθυντή της Περιοχής της ∆ΕΗ Α.Ε. κ. Ν.Παυλίδη ποσού 66.511,30 € +
13.967,37 € (ΦΠΑ 21%) = 80.478,67 €
Από τον ∆ήµο έχει πληρωθεί το 50% του παραπάνω ποσού ως προκαταβολή,
δηλαδή 33.255,65 € + 6.983,69 € (ΦΠΑ 21%) = 40.239,34 €, βάση του υπ’ αρ.
τιµολογίου 156/14-05-2010 της ∆ΕΗ Α.Ε.
Το ποσό πού αποµένει να πληρωθεί από τον ∆ήµο ως εξόφληση είναι
33.255,65 € + 6.983,69 € (ΦΠΑ 21%) = 40.239,33 € (σύµφωνα µε τον
προϋπολογισµό της µελέτης της ∆ΕΗ Α.Ε. και του συµφωνητικού, αλλά µε ΦΠΑ
21% πού επικρατούσε κατά της υπογραφής της σύµβασης )
Όµως ο τελικός απολογισµός του έργου αυτού ανέρχεται (σύµφωνα µε το
έγγραφο της ∆ΕΗ µε αρ. πρωτ. 10153/28-02-2011, το οποίο συνηµµένα
περιλαµβάνει αναλυτικά τις καταστάσεις εργολαβικών δαπανών και υλικών του
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παραπάνω έργου) στο ποσό των 38.811,12 € + 8.926,56 € (ΦΠΑ 23%) =
47.737,68 €.
Καθώς το ποσό αυτό υπερβαίνει τον αρχικό προϋπολογισµό και την
ψηφισθέντα πίστωση, καλείται ο ∆ήµος να καταβάλει συµπληρωµατική δαπάνη
ποσού:
47.737,68 € - 40.239,33€ = 7.498,35 € (6.096,22 € + 1.402,13 €
ΦΠΑ 23%)
3.

Για το έργο αισθητικής αναβάθµισης των εναέριων δικτύων χαµηλής τάσης
διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας στην οδό Φωκά (από Επταπυργίου έως Ναούσης)
η ∆ΕΗ είχε προβεί σε µελέτη (αρ. έργου 9500/39/10) , βάση της οποίας ο
προϋπολογισµός της δαπάνης για την εκτέλεσή του έργου ήταν:
143.974,16 € + 30.234,57 € (ΦΠΑ 21%) = 174.208,73 €
Από το ποσό αυτό το 50% βαρύνει την ∆ΕΗ και το 50% βαρύνει τον ∆ήµο
δηλαδή το ποσό συµµετοχής του ∆ήµου είναι:
71.987,08 € + 15.117,29 € (ΦΠΑ 21%) = 87.104,37 €
Με την υπ’ αρ. 79/2010-31-03-2010 απόφασή του το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Συκεών ενέκρινε την ανάθεση στην ∆ΕΗ του έργου αυτού, και στις 13/05/2010
υπογράφτηκε σύµβαση µεταξύ του ∆ηµάρχου Συκεών κ. Σ.∆ανιηλίδη και του
∆ιευθυντή της Περιοχής της ∆ΕΗ Α.Ε. κ. Ν.Παυλίδη ποσού 71.987,08 € +
15.117,29 € (ΦΠΑ 21%) = 87.104,37 €
Από τον ∆ήµο έχει πληρωθεί το 50% του παραπάνω ποσού ως προκαταβολή,
δηλαδή 35.993,54 € + 7.558,64 € (ΦΠΑ 21%) = 43.552,18 €, βάση του υπ’ αρ.
τιµολογίου 157/14-05-2010 της ∆ΕΗ Α.Ε.
Το ποσό πού αποµένει να πληρωθεί από τον ∆ήµο ως εξόφληση είναι
35.993,54 € + 7.558,64 € (ΦΠΑ 21%) = 43.552,18 € (σύµφωνα µε τον
προϋπολογισµό της µελέτης της ∆ΕΗ Α.Ε. και του συµφωνητικού, αλλά µε ΦΠΑ
21% πού επικρατούσε κατά της υπογραφής της σύµβασης )
Όµως ο τελικός απολογισµός του έργου αυτού ανέρχεται (σύµφωνα µε το
έγγραφο της ∆ΕΗ µε αρ. πρωτ. 10153/28-02-2011, το οποίο συνηµµένα
περιλαµβάνει αναλυτικά τις καταστάσεις εργολαβικών δαπανών και υλικών τού
παραπάνω έργου) στο ποσό των
47.671,79 € + 10.964,51 € (ΦΠΑ 23%)
= 58.636,30 €.
Καθώς το ποσό αυτό υπερβαίνει τον αρχικό προϋπολογισµό και την
ψηφισθέντα πίστωση, καλείται ο ∆ήµος να καταβάλει συµπληρωµατική δαπάνη
ποσού:
58.636,30 € - 43.552,18 € = 15.084,12 € (12.263,51 € +
2.820,61 € ΦΠΑ 23%)

Το συνολικό ποσό της συµπληρωµατικής συµµετοχής που καλείται να
καταβάλει ο ∆ήµος, για τα παραπάνω τρία έργα, είναι:
1). 5.890,45 € + 1.354,80 € ΦΠΑ 23% = 7.245,25 €
2). 6.096,22 € + 1.402,13 € ΦΠΑ 23% = 7.498,35 €
3). 12.263.51 € + 2.820,61 € ΦΠΑ 23% = 15.084,12 €
Σύνολο: 24.250,18 € + 5.577,54 € ΦΠΑ 23% = 29.827,72 €
Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό προϋπολογισµού εξόδων οικονοµικού έτους
2011 ΚΑ 30.7325.02 «Υπογείωση δικτύων ∆ΕΗ στο βασικό οδικό δίκτυο του ∆ήµου»,
µε χρηµατοδότηση από ∆ηµοτικούς Πόρους.
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Τα παραπάνω συµπληρωµατικά ποσά για το κάθε έργο θα προστεθούνε στα ποσά
πού αποµένουνε να πληρωθούν ως δεύτερη και τελική δόση αποπληρωµής, σύµφωνα
µε τις προαναφερόµενες συµβάσεις του κάθε έργου.
Παρακαλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για :
ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΤΟ
ΚΟΣΤΟΣ 3 (ΤΡΙΩΝ) ΕΡΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ
∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆.Ε.Η. Α.Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ 24.250,18 € +
5.577,54 € ΦΠΑ 23% = 29.827,72 €.»
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ∆/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΓΙΟΛΤΣΙ∆ΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΕ4 µε Α΄ βαθµό

ΠΑΥΛΟΥ∆Η
ΜΥΡΤΩ
ΠΕ4 µε Α΄
βαθµό

ΣΙΑΜΕΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΛΕΚΤ.-ΜΗΧ. ΜΗΧΟΣ

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆.Σ. ν΄ αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη: 1)όσα ο Πρόεδρος, ο ∆ήµαρχος και
τα µέλη του ∆.Σ. εξέθεσαν και αναλυτικά καταγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα
πρακτικά αυτής της συνεδρίασης, 2) την υπ αρ.26155/16-5-2011 εισήγηση της
Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Νεάπολης-Συκεών και 3) τις διατάξεις του αρ. 65 του
Ν.3852/2011
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη συµπληρωµατική συµµετοχή του ∆ήµου στο κόστος 3
(τριών) έργων αισθητικής αναβάθµισης δικτύων διανοµής από την ∆ΕΗ
Α.Ε. συνολικού ύψους 24.250,18 € + 5.577,54 € ΦΠΑ 23% = 29.827,72
€». Σύµφωνα µε την υπ αρ. 26155/16-5-2011 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του
∆ήµου που αναλυτικά περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµ. 170/2011
Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΣΑΟΥΛΙ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΦΑΡΛΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ

Α∆Α: 4Α36ΩΚΙ-9
ΤΑ ΜΕΛΗ
Απατσίδης ∆ηµήτριος
Τσουκαλά Αικατερίνη (Κατερίνα)
Χατζησάββας Γεώργιος
Γαλανός Αριστείδης ( Αρίστος )
Μασλαρινός ∆ηµήτριος
Κυζιρίδης Θεόδωρος
Τσακιρίδης Αναστάσιος
Πάππου Μιχαήλ
Βαρσάµης Νικόλαος
Λιάπη Πενλόγλου Μαρίκα (Μαρία)
Γκατζές Στέλιος
Μαντζαρίδης Μιχαήλ
Ζωγογιάννης Κωνσταντίνος (Ντίνος)
Φασφαλής Νικόλαος
∆ρόσου Σαµαρά Μαρία
Ισαακίδη Άντζελα
Βουλγαρίδης Μιχαήλ
Θώµογλου Γεώργιος
Καλπαζίδης Σέργιος
Σιµητόπουλος Αλέξανδρος
Νικολόπουλος Κωνσταντίνος
Ζιγκερίδης ∆ηµήτριος
Φαρλαλής Γεώργιος
Ζάχαρης Ηλίας
Χατζηκυριάκου Περικλής
Αντύπας Γεράσιµος (Μάκης)
Κυζιρίδης Κωνσταντίνος
Ασβεστάς Βασίλειος
Βέλλης Χαράλαµπος
Παπαδόπουλος Παναγιώτης
Ζεµπιλάς Φίλιππος
Σιωµάδης Σωτήριος
Τασόγλου Εµµανουήλ
Μιχαηλίδης Βασίλειος
Τόττας Ευάγγελος

