ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ.19/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 461/2009
Περίληψη
Έκδοση ψηφίσματος για την άρση του
καταλογισμού στους Ο.Τ.Α.
Σήμερα 31 Αυγούστου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 27-8-2009 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 22 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
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Aπόντες
Συμεωνίδης
Κάκαρης
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Σ. Κρομμύδας
Β. Ρήσσου
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Η. Σοφιανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Ι. Ταρασίδης
Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθε ο κ. Ε.
Σοφιανίδης και αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 458/2009 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.
Δελαβερίδης, Β. Γιαννουλάκης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 459/2009 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α.
Δελαβερίδης, Β. Γιαννουλάκης, Μ. Σακαλής.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 460/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ε. Γουναράς.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 461/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.
Τσιαμήτρος.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 462/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν. Τσιαμήτρος
και αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μωυσιάδης, Α. Δελαβερίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 463/2009 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.
Μωυσιάδης, Α. Δελαβερίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 467/2009 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.
Τσιαμήτρος, Β. Γιαννουλάκης, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 468/2009 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α.
Δελαβερίδης, Ν. Τσιαμήτρος, Β. Γιαννουλάκης, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου.
10) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 482/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.
Δελαβερίδης.
11) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 496/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ε.
Σοφιανίδης.
12) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 510/2009 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.
Μιχαηλίδης, Μ. Τρανίδης.
13) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 513/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Μιχαηλίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 28-8-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου,
το οποίο έχει ως εξής:
Με τα άρθρα 34 και 37 του κατατεθέντος νομοσχεδίου που φέρει τον τίτλο
«Ρυθμίσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης»
επιχειρήθηκε για ακόμη μία φορά να δοθεί λύση στο πρόβλημα των καταλογισμών σε
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Δήμους, Κοινότητες και Συνδέσμους Δήμων και
Κοινοτήτων για την περίοδο μέχρι 1-7-2005.
Και αυτό γιατί με το παραπάνω νομοσχέδιο αίρεται μεν ο καταλογισμός για
παραβάσεις που έλαβαν χώρα μετά την 1-7-2005, οπότε και καθιερώθηκε ο
προληπτικός έλεγχος και συνεπώς δεν υπήρχε και η ασπίδα προστασίας τόσο των
αιρετών εκπροσώπων όσο και των υπαλλήλων των ΟΤΑ, επιφυλάσσεται πολύ
δυσμενέστερη μεταχείριση, ενώ θα έπρεπε να ήταν ακόμη πιο ευνοϊκή.
Η ανάγκη του να δοθεί λύση στο παραπάνω πρόβλημα έχει επανειλημμένα
αναγνωρισθεί και επιχειρηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών-Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης και μάλιστα με νομοθετικές ρυθμίσεις όπως αυτές του άρθρου 26
παρ. 1 του ν.3274/2004 (ΦΕΚ 195Α) και του άρθρου 29 παρ. 8 του ν.3448/2006
(ΦΕΚ 57 Α).
Οι ρυθμίσεις αυτές όμως δυστυχώς ήταν ατελέσφορες δεδομένου ότι η
ερμηνεία που δινότανε στις διατάξεις αυτές από το Ελεγκτικό Συνέδριο, δεν
οδηγούσε σε λύση του προβλήματος αλλά σε διαιώνιση αυτού.
Το πρόβλημα των καταλογισμών για τυπικές και όχι ουσιαστικές παραβάσεις
της κείμενης νομοθεσίας απασχολεί εκατοντάδες Δήμους της χώρας, πολλές
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και κρατά ομήρους εκατοντάδες αιρετούς εκπροσώπους
της Νομαρχιακής Αυτ/σης καθώς και χιλιάδες υπαλλήλους και εργαζομένους των
παραπάνω φορέων που κινδυνεύουν με καταλογισμό.
Ο κύκλος αυτός των αέναων «ρυθμίσεων» που δεν οδηγούν πουθενά πρέπει
να σπάσει και να δοθεί επιτέλους λύση, σταματώντας την «ομηρία» ¨αιρετών
εκπροσώπων και υπαλλήλων και νομοθετώντας την άρση του καταλογισμού και την
διαγραφή όλων όσων γίνει για την περίοδο μέχρι την 1-7-2005, εξαιρώντας όμως
όλες εκείνες τις περιπτώσεις για τις οποίες έχει ασκηθεί ποινική δίωξη ή εκδόθηκε
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, ή εκκρεμούν ενώπιον των πολιτικών ή
διοικητικών δικαστηρίων αγωγές των παραπάνω φορέων κατά των αιρετών
εκπροσώπων ή των υπαλλήλων αυτών.
Με βάση τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει την
αποστολή ή όχι ψηφίσματος προς :
1. Τον κ.Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων
2. Τον κ.Υπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
3. Τους αρχηγούς όλων των κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο
4. Την ΕΝΑΕ
5. Την ΚΕΔΚΕ
Με το εξής περιεχόμενο:
«Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας ζητά από τον Πρωθυπουργό της Χώρας,
την Κυβέρνηση, τον Υπουργό
Εσωτερικών και όλα τα κόμματα που
εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο.
α)Να θέσουν τέλος στην ομηρία εκατοντάδων αιρετών εκπροσώπων της
Τοπικής και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης καθώς και χιλιάδων υπαλλήλων και
εργαζομένων των παραπάνω φορέων που κινδυνεύουν με καταλογισμό για

παράλειψη ασήμαντων διαδικαστικών λεπτομερειών, χωρίς να έχουν καταχραστεί
χρήματα ή να έχουν αποδεδειγμένα ζημιώσει τους ανωτέρω φορείς.
β)Να περιλάβουν στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο διάταξη με βάση την οποία να
θεωρούνται νόμιμες όλες οι δαπάνες που πληρώθηκαν από τους παραπάνω φορείς
μέχρι την 1-7-2005 στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων τους, οι οποίες
καταβλήθηκαν με αποφάσεις των οικείων Συμβουλίων και δεν έχουν ακυρωθεί από
τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, εκτός από εκείνες τις περιπτώσεις
για τις οποίες έχει ασκηθεί ποινική δίωξη ή εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση, ή εκκρεμούν ενώπιον των πολιτικών ή διοικητικών δικαστηρίων αγωγές
των παραπάνω φορέων κατά των αιρετών εκπροσώπων ή των υπαλλήλων αυτών,
καθώς και ότι οι τυχόν καταλογισμοί που έχουν γίνει να μην εκτελεστούν και να
διαγραφούν τα σχετικά ποσά.»
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Είναι ένα ζήτημα που ταλανίζει εδώ και πολλά χρόνια πολλούς
αιρετούς είτε είναι στον Α΄ είτε στον Β΄ βαθμό της Τ.Α. Σύμφωνα με πληροφορίες
που είχα το μεσημέρι από την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε συζητείται από σήμερα στη βουλή. Θα
υπάρχει μία καθαρή εικόνα της πλήρους προτάσεως την Πέμπτη. Νομίζω ότι έχουν
δει όλοι το εισηγητικό, ο καταλογισμός αφορά προηγούμενες δημοτικές αρχές, δεν
μπορεί να καλύπτει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε από το 2005 και μετά, οτιδήποτε
υπήρξε, να μην καλύπτει και τις προηγούμενες χρονιές στις οποίες μπορεί να
διοικούσε προ του 2002 ο κ. Χασιώτης αλλά υπάρχουν κάποιες αποφάσεις, οι οποίες
πάρθηκαν ομόφωνα. Αλλά και όποιον να αφορούν αυτές οι αποφάσεις επειδή είναι
άδικο αιρετοί οι οποίοι προσπαθούσαν να προωθήσουν το δημοτικό έργο να
κατηγορούνται, καλό είναι να πάρουμε μία θέση να στηρίξουμε αυτό το ψήφισμα που
υπάρχει στα εισηγητικά μας , και το οποίο πρέπει να το στείλουμε άμεσα και το
γρηγορότερο δυνατό για να προλάβουμε αυτή τη συζήτηση που ήδη εξελίσσεται στη
βουλή . Να σταλεί στον πρόεδρο της Βουλής, και στον υπουργό Εσωτερικών, καις
τους αρχηγούς των κομμάτων και στην ΕΝΑΕ και στην ΚΕΔΚΕ. Ήδη το
Νομαρχιακό Συμβούλιο έχει πάρει μία αντίστοιχη απόφαση η οποία έχει αποσταλεί
αρμοδίως. Το θέμα είναι να φύγει αυτό το ψήφισμα μήπως μπορέσουμε να
υποστηρίξουμε τους θιγέντες. Βέβαια δεν μιλούμε γι’ αυτούς, οι οποίοι έχουν
καταδικαστεί ή βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια δικαστική απόφαση.
Σκουμπόπουλος: Ποιανού είναι αυτό το έγγραφο; Είναι ανυπόγραφο.
Πρόεδρος: Δεν το αποδέχεστε;
Σκουμπόπουλος: Το εισηγητικό είναι ανυπόγραφο…
Δήμαρχος: Δεν έχω καμία αντίρρηση αν προτείνετε αναβολή για να το
στείλουμε στη βουλή μετά το τέλος της συζήτησης, να το κάνουμε. Αν το θέμα είναι
το εισηγητικό, φέρτε το να το υπογράψω ό,τι ώρα θέλετε για να είμαστε τυπικά
εντάξει και να πάει στη βουλή. Αν πάλι θέλετε, το αναβάλουμε. Αναλαμβάνω την
ευθύνη του ανυπόγραφου γιατί ο πρόεδρος έλειπε κε Σκουμπόπουλε και τα θέματα τα
είδα εγώ.
Σκουμπόπουλος: Μην το αναβάλετε αλλά μία υπογραφή βάλτε. Δεν έχω
κανένα πρόβλημα εγώ. Συζητάμε για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Όπως γνωρίζετε από 17-2005 εγκρίθηκε ο προληπτικός έλεγχος των δαπανών των ΟΤΑ και ησύχασαν τα
κεφάλια όλων των Δημάρχων και των αιρετών γενικά για τις δαπάνες που
πραγματοποιούν στους Δήμους. Πριν την ημερομηνία αυτή υπήρχε έλεγχος, δηλαδή
γινόταν οι δαπάνες και μετά ερχόταν το ελεγκτικό συνέδριο και έπιανε τον
απολογισμό ενός έτους έλεγε ποια εντάλματα είναι παράνομα και ποια μη νόμιμα
κλπ. Έτσι και έγινε το 2000, συζητάμε τώρα για θέμα του 2000 και δήμαρχος ήταν ο
Γιάννης Χασιώτης. Παρά τις διαφωνίες που είχαμε στο Δ.Σ. και παρά την

αντιπολίτευση που κάναμε εμείς εκείνη την περίοδο, και παρά τις μειοψηφίες που
κάναμε και παρά το γεγονός ότι πολλά από αυτά δεν τα ψηφίσαμε, αν και τα τονίζαμε
όπως και τα τονίζουμε και σε σας. Τώρα βέβαια έχετε την διασφάλιση του
προληπτικού ελέγχου και γλυτώνετε εσείς, αλλιώς και σεις τα ίδια θα τραβούσατε
όπως ο κ. Χασιώτης. Έτσι λοιπόν ο κ. Χασιώτης το 2000 είχε την ατυχία να του γίνει
έλεγχος και βρήκε το Ελεγκτικό Συνέδριο μία σειρά από παράνομες ενέργειες της
τότε δημοτικής αρχής και έπεσε ο καταλογισμός. Και πήγε στο Ελεγκτικό Συνέδριο
και κάποια εκεί τα διορθώσανε και κάποια άλλα τα αφήσανε και ζητούν διευκρινίσεις
τώρα από το Δήμο. Για αυτές τις παράνομες ενέργειες αλληλέγγυοι είναι και όσοι
δημοτικοί σύμβουλοι ή αντιδήμαρχοι ή υπάλληλοι , υπέγραψαν τα σχετικά εντάλματα
ή ψήφισαν τις σχετικές αποφάσεις. Πριν από λίγο καιρό, στην αρχή του έτους, ο κ.
Χασιώτης ζήτησε να συναντηθούμε και να μου πει τι γίνεται και ότι πρέπει να πάμε
στον υπουργό να γίνει διάταξη και να τακτοποιηθεί αυτό το θέμα, διαφορετικά θα
είμαστε όμηροι η τότε δημοτική αρχή , κυρίως αυτός αλλά και οι υπάλληλοι . Αρκετά
είναι και λάθη υπηρεσιακά , λάθη που έκαναν οι υπάλληλοι και ενέκριναν τις
δαπάνες. Πήγαμε στον υπουργό, του κάναμε ενημέρωση για το θέμα και μας είπε ότι
θα προσπαθήσει διά του ελεγκτικού συνεδρίου να λύσει το θέμα. Δεν τα κατάφερε
όμως. Από τότε μέχρι τώρα κάναμε πολλές προσπάθειες, και με τους βουλευτές και
με τον κ. Χασιώτη, να περάσει η διάταξη από τη Βουλή και μέσω της ΚΕΔΚΕ και να
άρει αυτούς τους καταλογισμούς για όσους δεν έχουν βγει δικαστικές αποφάσεις και
όσους δεν έχει αποδειχθεί κλεψιά ή οτιδήποτε άλλο. Δυστυχώς είδαμε το σχέδιο
νόμου και δεν καλύπτει όπως θέλουμε την διάταξη. Είναι 200 Δήμοι και παραπάνω
που έχουν τέτοιες περιπτώσεις. Επειδή το θέμα συζητείται στη βουλή έγινε αυτή η
πρόταση, το ψήφισμα και έρχεται σήμερα στο σώμα προκειμένου να το εγκρίνουμε
και να το στείλουμε, από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον Πρόεδρο της Βουλής και σε
όλα τα κόμματα. Αυτό το θέμα δεν αφορά μόνο τους Δήμους, αφορά και τις
Νομαρχίες. Να γίνει το ψήφισμα, να το στείλουμε μήπως περάσει στη Βουλή. Στο
παρελθόν πάντα περνούσαν τέτοιοι νόμοι και πάντα θεωρούσε η Βουλή με νόμο που
ψήφιζε ότι όσες δαπάνες έγιναν, νόμιμα έγιναν.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 28-8-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Τις απόψεις των δημ. συμβούλων όπως αυτές αναπτύχθηκαν στη συζήτηση του
παρόντος θέματος.
3.- Την ανάγκη έκδοσης ψηφίσματος με σκοπό την άρση του καταλογισμού στους
Ο.Τ.Α. και για το χρονικό διάστημα πριν την 1-7-2005.
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:
ΨΗΦΙΣΜΑ
«Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας ζητά από τον Πρωθυπουργό της Χώρας,
την Κυβέρνηση, τον Υπουργό
Εσωτερικών και όλα τα κόμματα που
εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο.
α)Να θέσουν τέλος στην ομηρία εκατοντάδων αιρετών εκπροσώπων της
Τοπικής και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης καθώς και χιλιάδων υπαλλήλων και
εργαζομένων των παραπάνω φορέων που κινδυνεύουν με καταλογισμό για
παράλειψη ασήμαντων διαδικαστικών λεπτομερειών, χωρίς να έχουν καταχραστεί
χρήματα ή να έχουν αποδεδειγμένα ζημιώσει τους ανωτέρω φορείς.

β)Να περιλάβουν στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο διάταξη με βάση την οποία να
θεωρούνται νόμιμες όλες οι δαπάνες που πληρώθηκαν από τους παραπάνω φορείς
μέχρι την 1-7-2005 στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων τους, οι οποίες
καταβλήθηκαν με αποφάσεις των οικείων Συμβουλίων και δεν έχουν ακυρωθεί από
τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, εκτός από εκείνες τις περιπτώσεις
για τις οποίες έχει ασκηθεί ποινική δίωξη ή εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση, ή εκκρεμούν ενώπιον των πολιτικών ή διοικητικών δικαστηρίων αγωγές
των παραπάνω φορέων κατά των αιρετών εκπροσώπων ή των υπαλλήλων αυτών,
καθώς και ότι οι τυχόν καταλογισμοί που έχουν γίνει να μην εκτελεστούν και να
διαγραφούν τα σχετικά ποσά.»
Β) Το παραπάνω ψήφισμα να κοινοποιηθεί ως εξής:
1.- Στον κ. Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων.
2.- Στον κ. Υπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
3.- Στους αρχηγούς όλων των κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Ελληνικό
Κοινοβούλιο.
4.- Στην ΕΝΑΕ
5.- Στην ΚΕΔΚΕ

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 461 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ.
Δ.
Τ.
Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Α.
Ν.
Ν.
Μ.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Τρανίδης

Σ.
Σ.
Β.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Κρομμύδας
Ρήσσου

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 15/9/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Β.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς

