ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 21/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 564/2009
Περίληψη
Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση δαπανών δημοσίων
σχέσεων.
Σήμερα 21 Σεπτεμβρίου 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 17-9-2009 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 25 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
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης

Aπόντες
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ.
Σ. Μηλιόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Ν. Τσιαμήτριος, Ε. Σοφιανίδης, Γ. Ορφανίδης
και αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Ι. Καλαϊτζίδης, Σ. Διαμαντής.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 523/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ.
Ορφανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 524/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.
Παπαστεργίου και αποχώρησαν οι κ.κ. Β. Γιαννουλάκης, Ε. Σοφιανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 525/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.
Δελαβερίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 532/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.
Δελαβερίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μωυσιάδης, Ν. Τσιαμήτρος, Μ.
Τσιαμήτρου-Καραχατζή.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 533/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν.
Τσιαμήτρος.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 534/2009 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.
Μωυσιάδης, Β. Γιαννουλάκης και αποχώρησε ο κ. Γ. Κάκαρης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 536/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ.
Κάκαρης.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 537/2009 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.
Δελαβερίδης, Β. Γιαννουλάκης.
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 546/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Β.
Γιαννουλάκης και αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Συμεωνίδης, Γ. Κάκαρης.
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 548/2009 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.
Τσιαμήτρος, Α. Παπαστεργίου.
12) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 549/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν.
Τσιαμήτρος.
13) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 550/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.
Μωυσιάδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 15-9-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου,
που έχει ως εξής:

O Δήμος Βέροιας
α) την 327/07 απόφασή του, ενέκρινε την διοργάνωση κάθε χρόνο Λαϊκών
συνελεύσεων στους οικισμούς και στα Δημοτικά διαμερίσματα. Για τις φετινές
συνελεύσεις στο Σέλι και στο Ξηρολίβαδο και για την ηχητική τους κάλυψη
ενοικιάσθηκαν μηχανήματα από το κατάστημα του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν.
ΚΑΡΚΑΣΛΗ ύψους € 476,00.
β) με την 266/09 απόφασή του, ενέκρινε τη διοργάνωση έκθεσης
ζωγραφικής στον ισόγειο χώρο του Δημαρχείου, στο πλαίσιο των ΙΕ΄
Παυλείων τον Ιούνιο του 2009 εγκρίνοντας και την κάλυψη των δαπανών που
θα απαιτηθούν. Για τις ανάγκες της έκθεσης προμηθευτήκαμε 25 εικόνες του
Απ. Παύλου σε καμβά από το κατάστημα της ΚΟΣΜΙΔΟΥ Μ. – ΑΛΤΑ Β. ΟΕ
έναντι του ποσού των € 1.190,00.
Επίσης στο πλαίσιο των ΙΕ΄ Παυλείων τυπώθηκε το θέμα τους ψηφιακά
σε PVC από τον ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Γ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ έναντι του ποσού των €
1.561,10 ενώ παρατέθηκε γεύμα στους ομιλητές και τους συνέδρους του
συνεδρίου που διοργανώθηκε για τον Απ. Παύλο στη πόλη μας από την Ιερά
Μητρόπολη στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΄΄ΕΛΗΑ΄΄ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΕΠΕ
έναντι του ποσού των € 2.982,00 .
γ) με την 312/09 απόφασή του, ενέκρινε τη συνδιοργάνωση του Δήμου
Βέροιας με το «Ελληνικό Δίκτυο πόλεων με ποτάμια» ημερίδας με θέμα «
Ολοκληρωμένη προβολή και διαχείριση ποταμών σε αστικά κέντρα »
εγκρίνοντας και την κάλυψη των δαπανών που θα απαιτηθούν.
Στο πλαίσιο της διοργάνωσης της παραπάνω εκδήλωσης, τυπώθηκαν
αφίσες και δίπτυχα προγράμματα από τον ΕΥΑΓΓΕΛΟ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
έναντι του ποσού των € 481,95 και προμηθευτήκαμε μια επιτραπέζια
κατασκευή με άνθη από το κατάστημα του κ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΛ. ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗ
έναντι του ποσού των € 25,00.
δ) με την 392/09 απόφασή του, ενέκρινε το πρόγραμμα εορτασμού
εκδήλωσης εθνικής μνήμης για την Κυπριακή τραγωδία και την κάλυψη των
δαπανών που θα απαιτηθούν. Η παραπάνω εκδήλωση καλύφθηκε ηχητικά από
τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Ν. ΚΑΡΚΑΣΛΗ έναντι του ποσού των € 297,50.
ε) με την 445/09 απόφασή του, ενέκρινε τη συνδιοργάνωση του Δήμου
Βέροιας με τον Πολιτιστικό Όμιλο Ξηρολιβάδου των πολιτιστικών
εκδηλώσεων «Γιορτές Βερμίου 2009» καθορίζοντας και το ποσό συμμετοχής
του μέχρι τα € 1.000,00 Για το σκοπό αυτό προμηθευτήκαμε κύπελλα,
μετάλλια και φανελάκια από το κατάστημα του ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΦ.
ΜΑΡΟΛΑΧΑΚΗ έναντι του ποσού των € 648,55 και διπλώματα και κύπελλα
από το κατάστημα της ΜΑΡΙΑΣ ΕΥΑΓ. ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ έναντι ποσού €
351,05 .

στ) με την 447/09 απόφασή του, ενέκρινε τη συνδιοργάνωση του Δήμου
Βέροιας με τον Ιππικό Ομιλο Βέροιας του 2ου πανελλήνιου Ιππικού
Μαραθωνίου « Δ. Βικέλας» στις 29 και 30 Αυγούστου , καθορίζοντας και το
ποσό συμμετοχής του μέχρι τα € 1.000,00 .
Για τις ανάγκες της παραπάνω εκδήλωσης τυπώθηκε μουσαμάς
διαφημιστικός από την ΧΑΡΟΥΛΑ Θ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ έναντι του ποσού των
€ 200,47 , αγοράσθηκαν κρεατικά από το κρεοπωλείο του κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΑΝ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗ έναντι ποσού € 404,78 και νερά και αναψυκτικά από τον
ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΧΑΣΙΩΤΗ έναντι ποσού € 394,75.
Επίσης ο Δήμος μας
 συμμετείχε σε εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Κυπριακής Τραγωδίας,
της εορτής της Παναγίας Σουμελά και στη Σάντα καταθέτοντας στεφάνια και
άνθη από το κατάστημα του Αλέκου Φωτιάδη έναντι του ποσού των € 175,00
και στο Ξηρολίβαδο από το κατάστημα του κ.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΛ.
ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗ έναντι του συνολικού ποσού των € 40,00.
 συμμετείχε στις Ευρωεκλογές προσφέροντας σάντουιτς στις
εφορευτικές επιτροπές σε όλα τα εκλογικά τμήματα του Δήμου από την ΕΛ.
ΚΟΚΤΣΙΔΗΣ, ΑΘ. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ, Γ. ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΟΕ έναντι του ποσού
των € 913,75
 προσφέρθηκαν λουλούδια σε δέκα (10) αθλητές που κατέκτησαν
πρώτες θέσεις σε διάφορα αθλήματα από το κατάστημα του κ. ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΑΛ. ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗ έναντι του συνολικού ποσού των € 79,01
 προσφέραμε εννέα (9) φιάλες κρασί σε ελεγκτές - επιθεωρητές των
Ευρωπαϊκών προγραμμάτων του Δήμου από το κατάστημα ΑΦΟΙ ΒΑΣ.
ΜΠΑΖΑΚΑ ΕΕ έναντι του ποσού των € 56,37
 δόθηκαν για καθάρισμα οι κουρτίνες του Δημαρχείου στο καθαριστήριο
του ΑΚΡΙΒΟΣ Α. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ έναντι του ποσού των € 390,32 και
τοποθετήθηκαν λουλούδια σε όλους τους χώρους του Δημαρχείου από το
κατάστημα του κ. ΑΛΕΚΟΥ ΦΩΤΙΑΔΗ έναντι του ποσού των € 690,00.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρο 158 του Ν. 3463/2006
(Κ.Δ.Κ.) ΄΄ Πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς
του προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας μπορεί να διατεθούν, με
απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών,
που αφορούν: α) Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές,
μορφωτικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που
οργανώνει ο Δήμος ή η Κοινότητα, εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του
περιφέρεια και συνδέονται με την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών
συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των
κατοίκων του. β) Όμοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και
συμμετέχει ο Δήμος ή η Κοινότητα. γ) Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα
και φιλοξενία αντιπροσωπειών ή φυσικών προσώπων τα οποία συνέβαλαν με
οποιονδήποτε τρόπο στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη ή
προβολή του Δήμου ή της Κοινότητας, καθώς και οι συνεπαγόμενες δαπάνες
δημοσίων σχέσεων. δ) Την τουριστική προβολή, με κάθε πρόσφορο μέσο, του

Δήμου ή της Κοινότητας. ε) Έκτακτες επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου του Δήμου ή της Κοινότητας. ΄΄.
Στον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας οικονομικού έτους 2009 και
στον Κ.Α. 00/6434.001 ΄΄ Λοιπές δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων ΄΄ υπάρχει
γραμμένη σχετική πίστωση ύψους € 40.000,00 με σημερινό υπόλοιπο €
22.400,00.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
ψηφίσει συνολικό ποσό € 11.357,60 σε βάρος του Κ.Α. 00/6434.001 ΄΄
Λοιπές δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων ΄΄ για να διατεθεί αντίστοιχα ως εξής:
ΑΚΡΙΒΟΣ ΑΝΤ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΚΟΣ ΑΡ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΜΠΑΖΑΚΑ ΕΕ
Ε.ΚΟΚΤΣΙΔΗΣ Α ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ Γ ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΟΕ

390,32
865,00
56,37
913,75

ΕΠΙΧ. ΑΞ/ΣΗΣ & ΕΚ/ΣΗΣ ΤΟΥΡ. ΠΕΡ/ΟΥ ΄΄ΕΛΗΑ΄΄ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΕΠΕ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ Θ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΚΑΡΚΑΣΛΗΣ Ν.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΣΜΙΔΟΥ Μ ΑΛΤΑ Β ΟΕ
ΜΑΡΟΛΑΧΑΚΗΣ ΣΤ. ΜΙΧΑΗΛ
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ Α ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

2.982,00
200,47
773,50
1.190,00
648,55
351,05
481,95
1.561,10
144,01
404,78
394,75

11.357,60

Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 15-9-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Τις αριθ. 266, 312, 327, 392, 445 & 447/2009 αποφάσεις του.
3.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2009 και στον ΚΑ 00/6434 «Λοιπές
δαπάνες δημοσίων σχέσεων» υπάρχουν γραμμένες οι σχετικές πιστώσεις.
4.- Ότι σκόπιμο είναι να εγκριθούν οι παραπάνω δαπάνες.
5.- Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη διάθεση συνολικού ποσού € 11.357,60 σε βάρος της πίστωσης
με ΚΑ 00/6434 «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» του προϋπολογισμού του
Δήμου έτους 2009 για την εξόφληση των παρακάτω λογ/σμών:
1. Ποσό € 390,32 υπέρ του Ακριβού Στρατιώτη για την αντιμετώπιση της δαπάνης
καθαρισμού κουρτινών Δημαρχείου.
2.- Ποσό € 865,00 υπέρ του Αλέκου Φωτιάδη για την αντιμετώπιση της δαπάνης
προμήθειας λουλουδιών.
3.- Ποσό € 56,37 υπέρ της Αφοί Βασ. Μπαζάκα Ε.Ε. για την αντιμετώπιση της
δαπάνης προμήθειας ποτών.
4.- Ποσό € 913,75 υπέρ της Ε. Κοκτσίδης Α. Καρανάτσιος Γ. Μαραντίδης Ο.Ε. για
την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας σάντουϊτς.
5.- Ποσό € 2.982,00 υπέρ της Επιχείρησης Αξ/σης & Εκ/σης Τουριστικού
Περιπτέρου «ΕΛΗΑ» Τουρισμός Ψυχαγωγία Ε.Π.Ε. για την αντιμετώπιση της
δαπάνης παράθεσης γεύματος.

6.- Ποσό € 200,47 υπέρ της Χαρούλας Καραβασίλη για την αντιμετώπιση της
δαπάνης εκτύπωσης διαφημιστικού μουσαμά.
7.- Ποσό € 773,50 υπέρ του Κων/νου Καρκασλή για την αντιμετώπιση της δαπάνης
ηχητικής εγκατάστασης.
8.- Ποσό € 1.190,00 υπέρ της Κοσμίδου Μ. ΑΛΤΑ Β ΟΕ για την αντιμετώπιση της
δαπάνης προμήθειας θρησκευτικών εικόνων.
9.- Ποσό € 648,55 υπέρ του Μιχαήλ Μαρολαχάκη για την αντιμετώπιση της δαπάνης
προμήθειας κύπελων, μεταλλίων, φανελάκια.
10.- Ποσό € 351,05 υπέρ της Μαρίας Μελιοπούλου για την αντιμετώπιση της
δαπάνης προμήθειας διπλωμάτων, κύπελων.
11.- Ποσό € 481,95 υπέρ του Ευάγγελου Οικονόμου για την αντιμετώπιση της
δαπάνης εκτύπωσης αφισών, προγραμμάτων.
12.- Ποσό € 1.561,10 υπέρ του Αλέξανδρου Πασχαλίδη για την αντιμετώπιση της
δαπάνης ψηφιακής εκτύπωσης σε PVC του θέματος των ΙΕ΄ Παυλείων.
13.- Ποσό € 144,01 υπέρ του Κων/νου Τσαβδαρίδη για την αντιμετώπιση της
δαπάνης προμήθειας λουλουδιών.
14.- Ποσό € 404,78 υπέρ του Χαράλαμπου Τσολακίδη για την αντιμετώπιση της
δαπάνης για την προμήθεια κρεάτων.
15.- Ποσό € 394,75 υπέρ του Ιωάννη Χασιώτη για την αντιμετώπιση της δαπάνης
προμήθειας νερών, αναψυκτικών.
Τα σχετικά εντάλματα θα εκδοθούν στο όνομα των παραπάνω δικαιούχων.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 564 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ.
Δ.
Τ.
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Α.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν.
Ν.
Κ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Μ.
Γ.

Σ.

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

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 12/10/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ – ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Β.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.
Ι.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

