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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ              
         ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 1ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την 6η Ιανουαρίου 2013

Στην Κέα, σήμερα 6 του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 
18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση 
στην  αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  στο  Πνευματικό  Κέντρο 
Κορησσίας «Στυλιανός Ρέστης», ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 7083/31.12.2012, 
έγγραφη πρόσκληση της συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί 
με τις περισσότερες ψήφους, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 64 του  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ Α'  87),  η  οποία  επιδόθηκε  και  δημοσιεύθηκε 
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Παρόντος  και  του  Δημάρχου,  κ.  Αντώνιου  Δεμένεγα,  διαπιστώθηκε  από  την 
Προεδρεύουσα στη συνεδρίαση παραπάνω αναφερόμενη Δημοτικη Σύμβουλο, πως 
υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 
12 μέλη και ονομαστικά οι:
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βελισσαροπούλου Ειρήνη 1. Λουρή – Αθανασοπούλου Άννα
2. Βασιλάκης Στυλιανός 2. Θεοδώρου Καλλιόπη
3. Πασπάτης Πέτρος                                       3. Λέανδρος Εμμανουήλ
4. Παούρης Δημήτριος                                    4. Ποδόγυρος Πέτρος
5. Δεμένεγα Βασιλική                                     5. Ζουλός Νικόλαος
6. Μορφωνιός Ιωάννης – Δημήτριος
7. Δεμένεγας Εμμανουήλ
8. Μωραΐτου – Πουλάκη Μαρία
9. Μαρούλης Φίλιππος
10. Ευαγγέλου Ιωάννης
11. Στέφανος Βρεττός
12. Λέπουρας Στυλιανός                            (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 

προσκλήθηκαν νόμιμα)

Η  Προεδρεύουσα  Δημοτική  Σύμβουλος  ανέθεσε  τα  καθήκοντα  του  ειδικού 
γραμματέα του Συμβουλίου στη Δημοτική Υπάλληλο κα Μαριάννα Μωραΐτη. 
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Θέμα 1ο: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 64) διετίας 2013 - 
2014

Σύμφωνα με  την  παρ 1  του άρθρου  64 του ν.  3852/10,  την  πρώτη Κυριακή του 
Σεπτεμβρίου, της έναρξης της δημοτικής περιόδου και την πρώτη Κυριακή του μηνός 
Μαρτίου του τρίτου έτους αυτής (ή στην περίπτωση αυτής της δημοτικής περιόδου 
την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου σύμφωνα με την παρ.3 άρθρο 64 Ν.3852/2010), 
το  δημοτικό  συμβούλιο  συνέρχεται,  ύστερα  από  πρόσκληση  του  συμβούλου  του 
επιτυχόντος  συνδυασμού,  που  έχει  εκλεγεί  με  τις  περισσότερες  ψήφους  και,  σε 
περίπτωση  ισοψηφίας,  εκείνου  που  είναι  γραμμένος  πρώτος  κατά  σειρά  στην 
απόφαση του δικαστηρίου.

Στη  συνεδρίαση  αυτή,  στην  οποία  προεδρεύει  ο  σύμβουλος  που  συγκάλεσε  το 
συμβούλιο, το σώμα εκλέγει, χωριστά και με μυστική ψηφοφορία, τον πρόεδρο, τον 
αντιπρόεδρο  και  τον  γραμματέα  του.  Ο  πρόεδρος  προτείνεται  από  τον 
πλειοψηφήσαντα συνδυασμό, ο αντιπρόεδρος προτείνεται από τη μείζονα παράταξη 
της μειοψηφίας και ο γραμματέας από τις λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας και σε 
περίπτωση που δεν  υπάρχουν προτείνεται  από την παράταξη της  πλειοψηφίας.  Η 
σύμβουλος  που  προεδρεύει  αναθέτει  τα  καθήκοντα  του  ειδικού  γραμματέα  του 
συμβουλίου  σε έναν από τους  υπαλλήλους του δήμου και  συγκεκριμένα στην κα 
Μαριάννα Μωραΐτη.

Στη  συνέχεια  κάλεσε,  κατά  τις  διατάξεις  του  άρθρου  64  Ν.3852/2010,  τον 
πλειοψηφήσαντα  συνδυασμό  να  εκλέξει,  μεταξύ  των  μελών  του  και  με  απόλυτη 
πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, τον υποψήφιο για το αξίωμα του Προέδρου 
του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  αν  δεν  επιτευχθεί  η  εκλογή  με  την  απόλυτη 
πλειοψηφία,  να  επαναληφθεί  η  ψηφοφορία  για  δεύτερη  φορά  και  αν  πάλι  δεν 
επιτευχθεί η εκλογή με την απόλυτη πλειοψηφία ή υπάρξει ισοψηφία να γίνει τρίτη 
ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων, προκειμένου να εκλεγεί ο 
υποψήφιος  ο  οποίος  συγκεντρώνει  τη  σχετική  πλειοψηφία  των  παρόντων.  Σε 
περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί κλήρωση την οποία διενεργεί ο Προεδρεύων 
Δημοτικός σύμβουλος.

Κατά  τον  ίδιο  τρόπο  και  με  την  ίδια  διαδικασία  κάλεσε  τους  συμβούλους  της 
μείζονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου να εκλέξουν τον υποψήφιο για το 
αξίωμα του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και τους συμβούλους από την 
παράταξη  της  πλειοψηφίας  αφού  δεν  υπάρχουν  λοιπές  δημοτικές  παρατάξεις 
μειοψηφίας να εκλέξουν τον υποψήφιο για το αξίωμα του γραμματέα του Δημοτικού 
Συμβουλίου.
Κατά  την  Α  φάση  της  διαδικασίας  από  τον  συνδυασμό  της  πλειοψηφίας  για  το 
αξίωμα του προέδρου εξελέγη με 8 ψήφους υπέρ και 1 λευκό ο κ. Πέτρος Πασπάτης 
για το αξίωμα του αντιπροέδρου από τον συνδυασμό της μειοψηφίας εξελέγη με 3 
ψήφους ο κ. Στέφανος Βρεττός για το αξίωμα του γραμματέα από τον συνδυασμό της 
πλειοψηφίας εξελέγη με 9 ψήφους  η κα Βασιλική Δεμένεγα.

Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας και αφού αναδείχθηκαν οι υποψήφιοι 
για τα αξιώματα του Προεδρείου, η Προεδρεύων κάλεσε όλα τα παρόντα μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου να προβούν, με μυστική ψηφοφορία, στην εκλογή Προέδρου, 
Αντιπροέδρου  και  Γραμματέα  Δημοτικού  Συμβουλίου  για  τη  διετία  2013-  2014, 
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ξεχωριστά  για  κάθε  αξίωμα,  ανάμεσα  στους  εκλεγέντες  υποψήφιους  Δημοτικούς 
Συμβούλους που αναδείχθηκαν με την παραπάνω διαδικασία.

Ειδικότερα ενημέρωσε ότι για το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 
από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό αναδείχθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πέτρος 
Πασπάτης και κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους να ψηφίσουν υπέρ ή κατά της 
εκλογής  του  για  το  συγκεκριμένο  αξίωμα.  Μετά  την  αποσφράγιση  των  φακέλων 
καταμετρήθηκαν  από  την  προεδρεύουσα  Σύμβουλο,  12  έγκυρα  ψηφοδέλτια,  12 
σταυροί προτίμησης για τον υποψήφιο Πρόεδρο κ. Πέτρο Πασπάτη που αποτελούν 
την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και 
0λευκά. 

Οπότε  ο  κ.  Πέτρος  Πασπάτης  εκλέγεται  στη  θέση του  Προέδρου  του  Δημοτικού 
Συμβουλίου.

Στη συνέχεια ο Προεδρεύων ενημέρωσε ότι για το αξίωμα του Αντιπροέδρου του 
Δημοτικού  Συμβουλίου  υποψήφιος  από  τη  μείζονα  μειοψηφία  αναδείχθηκε  ο  κ. 
Στέφανος Βρεττός και  κάλεσε τους Δημοτικούς  Συμβούλους να ψηφίσουν υπέρ ή 
κατά της  εκλογής  του για  το  συγκεκριμένο  αξίωμα.  Μετά  την αποσφράγιση των 
φακέλων καταμετρήθηκαν από την προεδρεύουσα Σύμβουλο, 12 έγκυρα ψηφοδέλτια, 
12  σταυροί  προτίμησης  για  τον  υποψήφιο  Αντιπρόεδρο  κ.  Στέφανο  Βρεττό  που 
αποτελούν  την  απόλυτη  πλειοψηφία  του  συνόλου  των  μελών  του  Δημοτικού 
Συμβουλίου και 0 λευκά . 

Οπότε ο κ. Στέφανος Βρεττός εκλέγεται στη θέση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου.

Στη  συνέχεια  ο  Προεδρεύων  ενημέρωσε  ότι  για  το  αξίωμα  του  Γραμματέα  του 
Δημοτικού  Συμβουλίου  υποψήφιος  αναδείχθηκε  από την πλειοψηφία,  η  Δημοτική 
Σύμβουλος  κα  Βασιλική  Δεμένεγα  και  κάλεσε  τους  Δημοτικούς  Συμβούλους  να 
ψηφίσουν  υπέρ  ή  κατά της  εκλογής  του  για  το  συγκεκριμένο  αξίωμα.  Μετά  την 
αποσφράγιση των φακέλων καταμετρήθηκαν από την προεδρεύουσα Σύμβουλο, 12 
έγκυρα  ψηφοδέλτια,  12  σταυροί  προτίμησης  για  την  υποψήφια  Γραμματέα  κα 
Βασιλική Δεμένεγα, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών 
του Δημοτικού Συμβουλίου και 0 λευκά. 

Οπότε η κα Βασιλική Δεμένεγα εκλέγεται στη θέση της Γραμματέα του Δημοτικού 
Συμβουλίου.

Μετά την παραπάνω διαδικασία το Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου για τη 
διετία 2013 – 2014, όπως παρακάτω:
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α. Πρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πέτρος Πασπάτης
β. Αντιπρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Στέφανος Βρεττός
γ. Γραμματέας η Δημοτική Σύμβουλος κα Βασιλική Δεμένεγα

Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 64 του Ν.3852/2010, τα πρακτικά της εκλογής 
διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής 
στον  Γ.Γ.  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης,  ο  οποίος  αυτεπαγγέλτως  ή  ύστερα  από 
προσφυγή δημότη ενώπιόν του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
πέντε (5) ημερών, από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται,  μέσα σε πέντε (5) 
ημέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της εκλογής.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 1/2013

                Η Πρόεδρος                                                   Τα Μέλη

 

Βελισσαροπούλου Ειρήνη                  Λουρή-Αθανασοπούλου Άννα  
  
                                                                    Πασπάτης Πέτρος

                                                                    Βασιλάκης Στυλιανός

                                                                    Μορφωνιός Ιωάννης-Δημήτριος

                                                                              Δεμένεγας Εμμανουήλ

                                 Δεμένεγα Βασιλική

                                                                    Μωραϊτου–Πουλάκη Μαρία
                                                                    
                                                                     Θεοδώρου Καλλιόπη
                                                                               
                                                                               Μαρούλης Φίλιππος       
                                                              
                                                                    Παούρης Δημήτριος

                                                                            Ευαγγέλου Ιωάννης

                                                                            Λέανδρος Εμμανουήλ

                                                                    Λέπουρας Στυλιανός

                                                                    Βρεττός Στέφανος

                                                                    Ποδόγυρος Πέτρος

                                                                     Ζουλός Νικόλαος
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Θέμα 2ο: Εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής διετίας 2013 - 2014

Μετά  την  εκλογή  του  Προεδρείου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  ο  νεοεκλεγείς 
Πρόεδρος κ.  Πέτρος Πασπάτης κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των 
τακτικών  και  αναπληρωματικών  μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής  για  τη  διετία 
2011- 2012, στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 
του Ν.3852/2010.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά 6 τακτικά μέλη εκ των οποίων 2 θα 
προέρχονται  από  το  σύνολο  των  συμβούλων  της  μειοψηφίας  και  επίσης  5 
αναπληρωματικά  μέλη,  εκ  των  οποίων  2  θα  προέρχονται  από  το  σύνολο  της 
μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Επισήμανε δε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 64, παρ. 8 του Ν. 3852/ 2010 ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν 
μπορεί να εκλεγεί μέλος των Επιτροπών και κάλεσε τους Συμβούλους της Δημοτικής 
Παράταξης της μειοψηφίας να προβούν αρχικά στην εκλογή για την ανάδειξη των 
υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών που προέρχονται από το σύνολο 
των  Συμβούλων  της  μειοψηφίας  και  που  αναλογούν  σ’  αυτή,  (2  υποψήφιοι  ως 
τακτικά μέλη και 2 υποψήφιοι ως αναπληρωματικά μέλη), με φανερή ψηφοφορία.

Υποψήφιοι από το σύνολο της μειοψηφίας, όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος, θα είναι 
όσοι εκλεγούν με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μειοψηφίας και αν τούτο 
δεν επιτευχθεί, για όποιον υποψήφιο δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία θα 
γίνει δεύτερη ψηφοφορία και στην ίδια περίπτωση αποτελέσματος θα ακολουθήσει 
και τρίτη ψηφοφορία,  προκειμένου να γίνει  η εκλογή με σχετική πλειοψηφία των 
παρόντων της μειοψηφίας.

Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συμβούλους της μειοψηφίας και μετά 
την ολοκλήρωση της ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων τακτικών 
και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής που εκλέχθηκαν ήτοι: 

α.  υποψήφιοι  τακτικοί  οι  κ.κ   Ιωάννης Ευαγγέλου  και  Στυλιανός  Λέπουρας  με  3 
ψήφους έκαστος

β. υποψήφιοι αναπληρωματικοί οι κ.κ Στέφανος Βρεττός και Νικόλαος Ζουλός με 3 
ψήφους έκαστος

Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών 
και  στη  συνέχεια  των  αναπληρωματικών  μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής  με 
μυστική  ψηφοφορία  και  με  την  απόλυτη  πλειοψηφία  των  μελών  και  για  όσους 
υποψηφίους  δεν  επιτευχθεί,  να  ακολουθήσει  δεύτερη και  τέλος  τρίτη  ψηφοφορία, 
προκειμένου να εκλεγούν με σχετική πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση 
ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία θα διενεργηθεί κλήρωση από τον Πρόεδρο. 
Για  το  λόγο  αυτό  κάλεσε  τους  Συμβούλους  της  πλειοψηφίας  που  επιθυμούν  να 
θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους της 
Οικονομικής Επιτροπής.

Από τους Συμβούλους της πλειοψηφίας έθεσαν υποψηφιότητα για τακτικά μέλη της 
Οικονομικής  Επιτροπής  4  Σύμβουλοι  και  ονομαστικά  οι  κ.κ.  Βελισσαροπούλου 
Ειρήνη, Μωραΐτου – Πουλάκη Μαρία,  Μορφωνιός Ιωάννης και Μαρούλης Φίλιππος 
και  για  αναπληρωματικά  μέλη  3  Σύμβουλοι  και  ονομαστικά  οι  κ.κ.  Παούρης 
Δημήτριος,  Δεμένεγα Βασιλική  και Θεοδώρου Καλλιόπη.
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Ακολούθησε  η  διαδικασία  εκλογής  των  6  τακτικών  μελών  της  Οικονομικής 
Επιτροπής για τις θέσεις των οποίων οι υποψηφιότητες, σύμφωνα με τα παραπάνω, 
ανήλθαν σε 6, ήτοι 2 της μειοψηφίας  και 4 της πλειοψηφίας.

Κάθε Σύμβουλος ψήφισε έως και των αριθμό των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο ότι από 
τους  6  υποψηφίους,  οι  6  συγκέντρωσαν  την απόλυτη πλειοψηφία  των μελών  και 
συγκεκριμένα σε σύνολο 12 ψηφοδελτίων καταμετρήθηκαν 12 έγκυρα, 12 ψήφοι για 
την  κα  Βελισσαροπούλου  Ειρήνη  ,  12  ψήφοι  για  την  κα  Μωραΐτου  –  Πουλάκη 
Μαρία,  12  ψήφοι  για  τον  κ  Μορφωνιό  Ιωάννη,  12  ψήφοι  για  τον  κ.  Μαρούλη 
Φίλιππο,  12  ψήφοι  για  τον  κ.  Ευαγγέλου  Ιωάννη,  12  ψήφοι  για  τον  κ.  Λέπουρα 
Στυλιανό και κανένα λευκό. 

Εκλέγονται από την ψηφοφορία αυτή ως τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
οι  κ.κ.  Βελισσαροπούλου  Ειρήνη,  Μωραΐτου  –  Πουλάκη  Μαρία,  Μορφωνιός 
Ιωάννης, Μαρούλης Φίλιππος, Ευαγγέλου Ιωάννης, και Λέπουρας Στυλιανός.

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των 5 αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής με δεδομένες τις υποψηφιότητες των 2 μελών της μειοψηφίας, σύμφωνα 
με τη διαδικασία που έχει προηγηθεί και 3 μελών της πλειοψηφίας, όπως ονομαστικά 
αναφέρονται παραπάνω.

Οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  ψήφισαν  τόσους  υποψηφίους  έως  και  τον  αριθμό  των 
αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 

Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο ότι 
από τους 5 υποψηφίους, οι 2 συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των μελών και 
συγκεκριμένα σε σύνολο 12 ψηφοδελτίων καταμετρήθηκαν 12 έγκυρα, 12 ψήφοι για 
την κα. Θεοδώρου Καλλιόπη, 12 ψήφοι για την κα. Δεμένεγα Βασιλική, 12 ψήφοι για 
τον κ. Παούρη Δημήτριο, 12 ψήφοι για τον κ. Ζουλό Νικόλαο και 12 ψήφοι για τον κ. 
Βρεττό Στέφανο.  

Εκλέχθηκαν  ως  αναπληρωματικά  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπή  με  απόλυτη 
πλειοψηφία  των  μελών  οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  Θεοδώρου  Καλλιόπη,  Δεμένεγα 
Βασιλική, Παούρης Δημήτριος, Ζουλός Νικόλαος και Βρεττός Στέφανος.

Μετά την παραπάνω διαδικασία το Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τη διετία 2013-2014 ως εξής:

Τακτικά Μέλη: 1. Βελισσαροπούλου Ειρήνη, 2. Μωραΐτου – Πουλάκη Μαρία, 3. 
Μορφωνιός Ιωάννης, 4. Μαρούλης Φίλιππος, 5. Ευαγγέλου Ιωάννης και 6. Λέπουρας 
Στυλιανός

Αναπληρωματικά  Μέλη:  1.  Θεοδώρου  Καλλιόπη,  2.  Δεμένεγα  Βασιλική,  3. 
Παούρης Δημήτριος, 4. Ζουλός Νικόλαος και 5. Βρεττός Στέφανος. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 2/2013
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        Ο Πρόεδρος                                                                      Τα Μέλη

          

Πέτρος Πασπάτης                                      Λουρή-Αθανασοπούλου Άννα   

                                                                    Βελισσαροπούλου Ειρήνη

                                                                    Βασιλάκης Στυλιανός                              

                                                                    Μορφωνιός Ιωάννης-Δημήτριος

                                                                           .  Δεμένεγας Εμμανουήλ

                                 Δεμένεγα Βασιλική

                                                                    Μωραϊτου–Πουλάκη Μαρία
                                                                               
                                                                               Μαρούλης Φίλιππος 

                                                                    Θεοδώρου Καλλιόπη      
                                                              
                                                                    Παούρης Δημήτριος

                                                                            Ευαγγέλου Ιωάννης

                                                                            Λέανδρος Εμμανουήλ

                                                                    Λέπουρας Στυλιανός

                                                                    Βρεττός Στέφανος

                                                                    Ποδόγυρος Πέτρος

                                                                     Ζουλός Νικόλαος
                                                                


