ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 9/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 229/2009
Περίληψη
Έγκριση συνεργασίας του Δήμου με την Τράπεζα
MARFIN EGNATIA BANK, υποκατάστημα Βέροιας, για
την έντοκη κατάθεση χρημάτων κλπ.
Σήμερα 23 Μαρτίου 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 19-3-2009 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
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Β. Γιαννουλάκης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
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Aπόντες
Τσιάρας
Γεωργιάδης
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 222/2009
απόφασης αποχώρησε η κα Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 223/2009 απόφασης
προσήλθε η κα Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 225/2009 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Β. Γιαννουλάκης, Ε. Σοφιανίδης και
αποχώρησε ο κ. Μ. Τρανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 227/2009 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Π. Τσαπαρόπουλος, Γ. Κάκαρης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 228/2009 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Π. Τσαπαρόπουλος, Σ. Διαμαντής.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 229/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Μ. Τρανίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 236/2009 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Π. Παυλίδης, Ν.
Μωυσιάδης, Β. Γιαννουλάκης, Ε. Γουναράς.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ 237/2009 απόφασης προσήλθαν
οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Π. Παυλίδης, Ν. Μωυσιάδης, Β.
Γιαννουλάκης, Ε. Γουναράς.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 10-3-2009 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου οικονομικών Παύλου Παυλίδη, που έχει ως εξής:
Με την
αρ. 48/2009 Α.Δ.Σ., εγκρίθηκε η κίνηση της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης με πιστωτικά ιδρύματα, για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας , με
το Δήμο Βέροιας (κατάθεση χρημάτων, πληρωμή προσωπικού και προμηθευτών
μέσω τραπεζικών λογαριασμών κλπ.).
Σε εφαρμογή της παραπάνω απόφασης, εκδόθηκε η αρ. πρωτ. 890/28-1—09
ανακοίνωση (επισυνάπτεται), που επιδόθηκε σε όλες τις τράπεζες της Βέροιας (ιδε
συνημμένη κατάσταση), προκειμένου αυτές να υποβάλλουν σχετικές προσφορές
μέχρι 6-3-09.
Στην ανακοίνωση ανταποκρίθηκαν οκτώ (8) τράπεζες (ΕΘΝΙΚΗΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΑΤΤΙΚΗΣ- MARFINΑΤΕ- ΠΕΙΡΑΙΩΣ- MILLENIUM &
EUROBANK) με τις συνημμένες προσφορές τους.
Υστερα από τα παραπάνω, παρακαλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την από 18-3-2009
εισήγηση της επιτροπής οικονομικών του Δ.Σ., με την οποία αυτή εισηγείται
ομόφωνα την συνέχιση της συνεργασίας του Δήμου με την με την Τράπεζα MARFIN
EGNATIA BANK και την αποδοχή των νέων όρων που αναφέρονται στην προσφορά
της.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Παυλίδης: Πήραμε προσφορές απ’ όλες τις Τράπεζες, ζητήσαμε συγκεκριμένα
πράγματα, τοποθετήθηκε στην επιτροπή Οικονομικών και ο Σύλλογος των
εργαζομένων και συμφωνήσαμε όλοι για συνέχιση της συνεργασίας με την Τράπεζα
Marfin, η οποία θεωρούμε ότι έχει την καλύτερη προσφορά.
Πρόεδρος: Ερωτήσεις.
Μηλιόπουλος: Είδα ότι υπάρχει ένας όρος σε ό,τι αφορά τις κάρτες, ότι
δηλαδή θα είναι δωρεάν αλλά δεν αναφέρεται για πόσο χρονικό διάστημα. Κάνω την
ερώτηση αυτή επειδή με την προηγούμενη σύμβαση και πάλι οι κάρτες ήταν δωρεάν
αλλά τον δεύτερο χρόνο υπήρχε χρέωση.
Παυλίδης: Οι προσφορές που ζητήθηκαν, δεν ζητήθηκαν για συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα. Προτείνουμε τη συνεργασία με την Marfin για 3 χρόνια, με
δυνατότητα αυτοδίκαιης εκ μέρους του Δήμου παράτασης και θεωρούμε ότι για τα
επόμενα τρία χρόνια τουλάχιστον ισχύουν αυτές οι προσφορές.
Πρόεδρος: Τοποθετήσεις.
Δελαβερίδης: Μετά την αναβολή του θέματος η υπηρεσία έστειλε σε όλες τις
Τράπεζες ανακοίνωση, με την οποία ζητούσε να καταθέσουν προσφορές. Οι
περισσότερες Τράπεζες δεν ήξεραν τι ποσά θα καταθέσει ο Δήμος κι όπως
καταλαβαίνετε, από το ποσό που θα καταθέσει, πόσα καρνέ 6μηνα ή 12μηνα θα
γίνουν, πόσα εμβάσματα και πόσες χρηματαποστολές εξαρτάται τι επιτόκιο θα δώσει
η Τράπεζα. Αυτά καθορίζουν το επιτόκιο. Με εξέπληξε πραγματικά η πρόταση του
προέδρου στην επιτροπή Οικονομικών για συνέχιση της συνεργασίας με τη Marfin
λόγω των ευνοϊκών όρων που προσφέρει αλλά προς αποφυγή ταλαιπωρίας όλων των
υπαλλήλων που έχουν συνάψει δάνεια με τη Marfin, τα οποία και εξοφλούνται από
τη μισθοδοσία τους. Επομένως τα δάνεια δεν είναι για 1 χρόνο, για 5 μήνες ή για 6
μήνες. Τα δάνεια μπορεί να είναι για 2, 3 ή 4 χρόνια, που σημαίνει ότι πάντα η
συγκεκριμένη Τράπεζα θα παίρνει τις καταθέσεις του Δήμου. Στη συνέχεια, αφού
έδωσαν προσφορές όλες οι Τράπεζες, έγινε από την υπηρεσία ένας πίνακας, όπου
υπάρχουν διάφορες ερωτήσεις, π.χ. ποιο είναι το επιτόκιο, ποιος ο εκτοκισμός ανά
6μηνο, δωρεάν καρνέ επιταγών και άλλες πολλές ερωτήσεις, στις οποίες έπρεπε να

απαντήσουν οι Τράπεζες. Ας δούμε όμως την πρώτη οριζόντια στήλη του πίνακα
αυτού που αφορά το Euribor. Το μεγαλύτερο επιτόκιο το έχει δώσει η Millennium, η
οποία δεν γνωρίζω καν πού βρίσκεται. Όμως διαβάζω και τις παρατηρήσεις και του κ.
Τάνου ότι με τα δεδομένα στις 6-3-09 σε όλα τα κριτήρια προηγείται η Marfin εκτός
του κριτηρίου Α1, δηλαδή του επιτοκίου Euribor, όπου έρχεται τέταρτη μετά την
Millennium, την Αγροτική και την Αττικής και του κριτηρίου Α9, όπου έπεται της
Millennium. Ο κ. Τάνος όμως επισημαίνει ότι το κριτήριο Α1 είναι πάρα πολύ
σημαντικό. Άρα το κριτήριο Α1 είναι αυτό που καθορίσει τι χρήματα θα πάρουμε από
τα επιτόκια. Και έρχεται η επιτροπή και ψηφίζει υπέρ της Marfin επειδή υπάρχουν
δάνεια. Άρα να μην κάνουμε επιλογή του πιστωτικού ιδρύματος αφού έχουμε τη
Marfin. Μας πήρε την Ολυμπιακή, έρχεται και η επιλογή αυτού του πιστωτικού
ιδρύματος κι εμείς τι κάνουμε; Οι άλλες Τράπεζες τι κάνουν; Εγώ προτείνω να
ξαναγίνει ο διαγωνισμός. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στους υπαλλήλους του Δήμου
όμως οι Τράπεζες δεν τους ξέρουν και δεν τους έχουν εμπιστοσύνη. Θα έπρεπε οι
προσφορές να ανοιχτούν την ίδια ημέρα και ώρα, να γίνει αυτή η κατάσταση, όπως
έγινε και στη συνέχεια να γίνει η επιλογή. Έτσι δεν θα υπάρχει δυσπιστία από τις
Τράπεζες. Εμείς όπως είπα εμπιστευόμαστε τους υπαλλήλους του Δήμου και
συγκεκριμένα τον κ. Τάνο όμως οι Τράπεζες δεν εμπιστεύονται κανέναν. Να
επισημάνω και κάτι άλλο: Marfin 0 μέχρι 600. Το 600 από πού το βρήκε; Η Αττικής
λέει 0 μέχρι 500. Πράγματι 600.000 είναι οι καταθέσεις. 0 μέχρι 600 λέει η Αττικής
και παραπάνω δεν έχει τίποτε ενώ η Αττικής λέει Euribor + 1,50%. Το θέμα θα
πρέπει να αναβληθεί. Αν δεν αναβληθεί, εγώ σε καμία περίπτωση δεν το ψηφίζω.
Γιαννουλάκης: Κε Δελαβερίδη, είδα κι εγώ ότι όντως το επιτόκιο της
Millennium και της Αττικής ήταν υψηλότερο. Είδα όμως επίσης ότι οι τόκοι
καταθέσεων που κερδίζει ο Δήμος για όλη την χρονιά είναι 7.000,00 με 7.500,00.
Επιπλέον η Marfin δίνει μία χορηγία, την οποία δεν αναφέρατε, ύψους 5.500,00, η
οποία υπερκαλύπτει το επιτόκιο που δίνουν οι άλλες δύο Τράπεζες που προηγούνται.
Με αυτό το σκεπτικό και επειδή το ζήτησαν και οι υπάλληλοι, για να μην έχουν
προβλήματα μεταφοράς δανείων κ.λ.π., πρέπει έστω για 3 χρόνια να παραταθεί η
συνεργασία μας με τη Marfin. Αυτό ήταν το σκεπτικό με το οποίο ψήφισα στην
επιτροπή Οικονομικών.
Παυλίδης: Την προηγούμενη φορά που ήρθε το θέμα στο συμβούλιο, είχαμε
πει ότι φέραμε το θέμα επειδή η Marfin είχε τροποποιήσει δύο όρους της σύμβασης
και αυτό έγινε επειδή προφανώς τους ζητήθηκε από την Τράπεζα Ελλάδος. Και αυτό
διαπιστώνεται από όλες αυτές τις προσφορές και των υπολοίπων Τραπεζών. Επειδή ο
κ. Δελαβερίδης αναφέρθηκε στα πρακτικά της επιτροπής Οικονομικών, πρέπει να
σας πω ότι στην όλη συνεκτίμηση όλων των πραγμάτων που συζητήθηκαν εκεί,
πρόσθεσα μονάχα ότι επιβαρύνει τους εργαζόμενους η μεταφορά των δανείων σε
άλλη Τράπεζα, κάτι που έχει ένα κόστος. Ήταν ένα σχόλιο που έκανα στη συζήτηση.
Σε ό,τι αφορά αυτά που ακούστηκαν για την Τράπεζα Millennium, προφανώς δεν
παρατηρείτε ότι το επιτόκιο που δίνει η Marfin στους …….. είναι 6% έστω και με €
1.000,00 ενώ η Millennium δεν κάνει καμία προσφορά. Εμείς εξετάσαμε το όφελος
του Δήμου πρώτα. Δεν μπορούσαμε να φροντίσουμε αποκλειστικά για το όφελος των
εργαζομένων αλλά χαιρόμαστε ιδιαίτερα που στο τέλος συμφώνησε και ο σύλλογός
τους γιατί συνεκτίμησαν και οι εργαζόμενοι ότι αυτές οι προσφορές στο «ΔΙΑΣ» ή σε άλλα
πράγματα, είναι προς όφελός τους. Με το άνοιγμα των προσφορών δεν ασχολήθηκα καθόλου
εγώ, δεν μπορεί να μας πει κανείς οτιδήποτε. Με το άνοιγμα των προσφορών ασχολήθηκε

αποκλειστικά η υπηρεσία. Ο κ. Τάνος στην επιτροπή πρότεινε και ο ίδιος την Marfin
συνεκτιμώντας όλα τα στοιχεία. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι δύο Τράπεζες
έφεραν ανοιχτές προσφορές και όχι σε φάκελο. Όλες οι προσφορές ανοίχτηκαν από

τον κ. Τάνο. Και όταν ζήτησα τις προσφορές μου είπε ότι θα μου τις παραδώσει με
έγγραφο. Αλλά εφόσον ήρθαν ανοιχτές προσφορές από δύο Τράπεζες, δεν μπορώ να
πω ότι δεν τις διάβασε κανένας. Το θεωρώ πλέον κοροϊδία να ζητήσουμε ξανά
προσφορές αφού τώρα πια όλες οι Τράπεζες γνωρίζουν τις προσφορές που έδωσε
κάθε μία Τράπεζα. Και επίσης να πω ότι για να μην πέσουμε σε εκτιμήσεις
διαφορετικών πραγμάτων αποφασίσαμε με την υπηρεσία να ζητήσουμε τουλάχιστον
τους 4 όρους σταθερούς για να γίνει σωστή σύκγριση μεταξύ των προσφορών.
Δελαβερίδης: Δεν πήρα κάποιες απαντήσεις, όπως π.χ. γιατί στην ανακοίνωση
δεν αναφέρεται τι ποσό διαθέτει ο Δήμος, κάτι που είναι πάρα πολύ βασικό. Όταν
κατατίθεται μεγάλο ποσό ζητάμε επιτόκιο μεγαλύτερο από αυτό που θα παίρναμε αν
καταθέταμε ένα μικρό ποσό. Έχει μεγάλη σημασία να γνωρίζουν οι Τράπεζες τι ποσά
θα καταθέτει ο Δήμος κάθε χρόνο, όπως και πόσα καρνέ θα γίνουν ανά 6μηνό ή ανά
12μηνο ή πόσα εμβάσματα εισερχόμενα ή εξερχόμενα. Όλα αυτά, στο σύνολό τους,
ανεβάζουν ή κατεβάζουν το επιτόκιο. Αυτά δεν απαντήθηκαν. Όμως όταν ένας
διαγωνισμός είναι ξεκάθαρος και διαφανής γίνεται το άνοιγμα των κλειστών
προσφορών σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα και ενώπιον όλων των εκπροσώπων των
Τραπεζών και καταγράφονται όπως καταγράφηκαν. Και πάλι λέω ότι δεν αμφιβάλλω
για τον συγκεκριμένο υπάλληλο όμως σημασία έχει και τι λένε οι Τράπεζες. Στην
κατάσταση αυτή υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία, τα οποία προφανώς εμείς δεν
γνωρίζουμε. Εγώ τουλάχιστον δεν τα ξέρω. Διαβάζοντας όμως όλες τις λεπτομέρεις
ίσως έχουμε διαφορετικό αποτέλεσμα. Εγώ δεν ψηφίζω το θέμα.
Παυλίδης: Το ποσό καταθέσεων του Δήμου δεν μπορεί να περιγραφεί διότι
εάν π.χ. αύριο μας δώσει το Κράτος αυτά που μας χρωστάει, οι καταθέσεις θα είναι
συν 1.000.000,00 ευρώ. Εγώ δεν μπορώ να υποσχεθώ για το ποσό της κατάθεσης. Για
όποια πληροφορία ζήτησαν οι Τράπεζες απευθύνθηκαν στον κ. Τάνο και μπορούσαν
να την έχουν ανά πάσα στιγμή. Κανένας δεν απευθύνθηκε σ’ εμένα.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το Σώμα με την εισήγηση της επιτροπής οικονομικών
και την πρόταση του αντιδημάρχου;
Σύμβουλοι: Ναι.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισε ο σύμβουλος Α. Δελαβερίδης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 10-3-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου οικονομικών Π.
Παυλίδη.
2.- Την αριθ. 48/2009 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η κίνηση της
διαδικασίας διαπραγμάτευσης με πιστωτικά ιδρύματα για τη σύναψη σύμβασης
συνεργασίας με τον Δήμο Βέροιας με σκοπό την έντοκη κατάθεση χρημάτων,
πληρωμής του προσωπικού του Δήμου μέσω τραπεζικών λογαριασμών κλπ..
3.- Την αριθ. πρωτ. 890/28-1-2009 ανακοίνωση του Δήμου, η οποία επιδόθηκε σε
όλες τις Τράπεζες που διατηρούν καταστήματα στην Βέροια, με την οποία καλούνταν
οι ενδιαφερόμενες Τράπεζες να υποβάλλουν γραπτή προσφορά για τη σύναψη
σύμβασης συνεργασίας με τον Δήμο για την κατάθεση των διαθεσίμων κεφαλαίων
του, τη διεκπεραίωση της μισθοδοσίας των υπαλλήλων του και την εξόφληση των
υποχρεώσεών του προς τρίτους.
4.- Τις έγγραφες εμπρόθεσμες προσφορές των Τραπεζών ΕΘΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ,
ΑΤΤΙΚΗΣ, MARFIN, Α.Τ.Ε., ΠΕΙΡΑΙΩΣ, MILLENNIUM και EUROBANK.
5.- Την από 15-3-2004 εισήγηση της επιτροπής οικονομικών του Δ.Σ.
6.- Τις απόψεις και προτάσεις των δημ. συμβούλων, όπως αυτές αναπτύχθηκαν στη
συζήτηση του παρόντος θέματος.
7.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
8.- Τις διατάξεις του άρθρου 171 (παρ. 2) του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ).

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει τη συνεργασία του Δήμου Βέροιας με την Τράπεζα MARFIN
EGNATIA BANK, κατάστημα Βέροιας, για την έντοκη κατάθεση των διαθεσίμων
κεφαλαίων του, τη διεκπεραίωση της μισθοδοσίας του προσωπικού του, την
εξόφληση των υποχρεώσεών του προς τρίτους κ.λ.π., με τους όρους που αναφέρονται
στην εμπρόθεσμα κατατεθείσα προσφορά της, μέχρι τις 23-3-2012, με δυνατότητα
αυτοδίκαιης εκ μέρους του Δήμου παράτασης.
Β) Εξουσιοδοτεί την Δήμαρχο Βέροιας, Χαρίκλεια ΟυσουλτζόγλουΓεωργιάδη, να προβεί στις περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίηση της παραπάνω
συνεργασίας καθώς και στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 229 / 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.
Ν.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν.
Κ.
Μ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Γ.

Σ.
Η.

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

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Σοφιανίδης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 31-3-2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Β.
Ι.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.

Σκουμπόπουλος
Γιαννουλάκης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς

