ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 20/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 623/2010
Περίληψη
Έγκριση σύναψης προγραμματικών συμβάσεων για τη
συμμετοχή του Δήμου στην πρόσκληση 20.1 του
Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση 2010-2013»..
Σήμερα 20 Σεπτεμβρίου του έτους 2010 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 16-9-2010 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 21 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης

Τ.
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Γ.

Aπόντες
Χατζηαθανασίου
Τσαπαρόπουλος
Συμεωνίδης
Παναγιωτίδης
Σακαλής
Ορφανίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Σ. Κρομμύδας
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
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. Ν.
Τσιαμήτρος, Α. Παπαστεργίου, Ε. Σοφιανίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Α.
Δελαβερίδης, Γ. Κάκαρης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 623/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 6242010 απόφασης προσήλθε ο κ. Μ. Τρανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 628/2010 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.
Δελαβερίδης, Χ. Γεωργιάδης, Ι. Ακριβόπουλος, Ε. Σοφιανίδης, Ε. Γουναράς.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 629/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 630/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.
7) Κατά τη συζήτηση του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Α.
Δελαβερίδης και.
8) Κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.
Κάκαρης, Ι. Καλαϊτζίδης και αποχώρησε ο κ. Ν. Μωυσιάδης.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 634/2010 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ι.
Ακριβόπουλος, Ε. Γουναράς, Ι. Καλαϊτζίδης.
10) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 643/2010 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.
Μωυσιάδης, Γ. Κάκαρης.
11) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 651/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Μ. Σουμελίδης.
12) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 655/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Μ. Σουμελίδης
και αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
13) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 662/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.
Ακριβόπουλος.
14) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 663/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος.
15) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 664/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.
16) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 665/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο
Παύλο Παυλίδη, ο οποίος εξέθεσε στο σώμα τα εξής:
Παυλίδης: Πήραμε απόφαση την προηγούμενη φορά να καταθέσουμε
προγράμματα για τη περιοχή μας μαζί με τους 11 Δήμους. Η πρόσκληση αυτή
τελειώνει τέλη Σεπτεμβρίου. Είχε έρθει την προηγούμενη φορά και κάναμε το πρώτο
βήμα. Το δεύτερο βήμα που απαιτείται είναι το να υπογραφούν αυτές οι
προγραμματικές συμβάσεις με τους άλλους Δήμους για να μπορέσει να υλοποιηθεί το
έργο. Δεν είναι συμβάσεις με χρήματα, είναι συμβάσεις υπευθυνότητας και
αρμοδιοτήτων. Ετσι είναι το τυπικό που ζητάει το Υπουργείο. Στη μια σύμβαση
συμβαλλόμενοι είναι οι Δήμοι Κοζάνης, Αλεξάνδρειας και Βέροιας και στην άλλη
σύμβαση οι Δήμοι Κοζάνης, Ιωαννίνων και Αλεξάνδρειας. Πρόκειται για δύο έργα,
της τηλεφροντίδας και της συνεργατικότητας.
Ακριβόπουλος: Ποιο το κατεπείγον του θέματος;
Παυλίδης: Το θέμα είναι επείγον επειδή πρέπει όλα αυτά να υπογραφούν και
απ’ τα άλλα Δημοτικά Συμβούλια και η πρόσκληση λήγει τέλη του τρέχοντος μήνα.
Πρέπει η προγραμματική σύμβαση να εγκριθεί για να πάει και στα άλλα Συμβούλια.
Δήμαρχος: Το θέμα είναι κατεπείγον επειδή πρέπει να παρθούν 34 υπογραφές.
Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Είμαστε “leader” σ’ αυτή την
υπόθεση εμείς, ως Βέροια, και εμείς ξεκινάμε και πρέπει να υπογράψουν και όλες οι
υπόλοιπες πόλεις σ’ αυτό το δύσκολο διάστημα που δεν γίνονται και Δημοτικά
Συμβούλια και έχουμε πολύ στενό περιθώριο. Καλό είναι να μην χάνουμε χρόνο γιατί
είναι και οι εκλογές μπροστά και δυσκολεύουν τα πράγματα ακόμα περισσότερο.
Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα για τη συζήτηση και λήψη απόφασης εκτάκτως
επί του θέματος;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 17 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Σ. Μηλιόπουλος, Ν.
Μωυσιάδης, Α. Δελαβερίδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Α.
Παπαστεργίου, Χ. Γεωργιάδης, Β. Γιαννουλάκης, Ι. Ακριβόπουλος, Ε. Σοφιανίδης,
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ι. Καλαϊτζίδης.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισε ο σύμβουλος Χ. Σκουμπόπουλος.
Λευκή ψήφο έδωσε ο σύμβουλος Ε. Γουναράς.
Προεδρεύων: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Π. Παυλίδη για
συζήτηση και λήψη απόφασης εκτάκτως επί του θέματος;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 16 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Σ. Μηλιόπουλος, Ν.
Μωυσιάδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Α. Παπαστεργίου, Χ.
Γεωργιάδης, Β. Γιαννουλάκης, Ι. Ακριβόπουλος, Ε. Σοφιανίδης, Μ. ΤσιαμήτρουΚαραχατζή, Ι. Καλαϊτζίδης.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισε ο σύμβουλος Χ. Σκουμπόπουλος.
Λευκή ψήφο έδωσε ο σύμβουλος Ε. Γουναράς.
Στη συνέχεια αφού συναίνεσε η Δήμαρχος και δέχθηκε κατά πλειοψηφία το
συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει για το παρακάτω θέμα που δεν είναι
γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως κατεπείγον, ο προεδρεύων
αντιπρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 20-9-2010
εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Παύλου Παυλίδη, που έχει ως εξής:
Με το αριθ. 152.276/ΨΣ4747-Α2/18/06/10 έγγραφο της η Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμαμτος «Ψηφιακή Σύγκλιση» προχώρησε στην
προκήρυξη της πρόσκλησης 20.1 «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμων».
Στο πλαίσιο τη πρόσκλησης και με βάση τη σχετική οδηγία για υποβολή
προτάσεων με προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ ΟΤΑ, ο Δήμος Βέροιας προτίθεται
να υποβάλλει ως δικαιούχος (όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της
επισυναπτόμενης προγραμαμτικής σύμβασης) για λογαριασμό των Δήμων ΚοζάνηςΙωαννίνων-Αλεξάνδρειας,, δύο Τεχνικά Δελτία Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ) με
τίτλο:

1. «Πλατφόρμα συνεργατικότητας και συμμετοχής των πολιτών στα κοινά».
2.»Εξοπλισμός και οργάνωση ολοκληρωμένου δικτύου παροχής υπηρεσιών
τηλεφροντίδας ασθενών με χρόνια νοσήματα.
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει:
1.Για την έγκριση των προσχέδιων των δύο Προγραμαμτικών Συμβάσεων που
επισυνάπτονται.
2.Για την εξουσιοδότηση της Δημάρχου Βέροιας για την υπογραφή των
σχετικών Προγραμαμτικών Συμβάσεων.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Παυλίδης: Η πρόσκληση αφορούσε 4 τομείς. Έπρεπε να βρούμε μια κοινή
συνισταμένη από τους 4 τομείς με τους άλλους Δήμους, ποιες δράσεις θα πηγαίναμε
όλοι μαζί και ποιες δράσεις θα πήγαινε ο Δήμος Βέροιας μόνος του. Αυτό γιατί
υπήρχε το δικαίωμα ο Δήμος Βέροιας να επιλέξει δύο δράσεις και μπορούσε και να
επιλέξει άλλες δύο, με άλλους Δήμους. Θεωρήθηκε σωστό λοιπόν για όλους τους
Δήμους που μπαίνουν στο Δήμο Βέροιας, να εμπλακούν από τώρα και σε όλα τα έργα
και στις 4 δράσεις και μετά ξεκίνησε το πεδίο της αναζήτησης με τους άλλους
Δήμους για να βρεθεί ο κοινός τόπος για την κατάθεση των κοινών πράξεων. Η πόλη
μας μπήκε μπροστά σε δύο απ’ αυτά που ενδιέφεραν και τους άλλους Δήμους. Το ένα
είναι η “ Τηλεφροντίδα”. Πρόκειται για μια εξέλιξη του προγράμματος “Βοήθεια στο
Σπίτι” και το άλλο είναι η “Συνεργατικότητα“, δηλαδή μια πλατφόρμα
συνεργατικότητας και συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και έχει να κάνει με το να
μην απαξιωθούν τα Δημοτικά κτήρια στους Δήμους που έρχονται στο Δήμο Βέροιας,
που θα πάνε στο Δήμο Κοζάνης, στο Δήμο Αλεξάνδρειας κ.τ.λ.. Πώς θα κατορθωθεί
αυτό; Με το να εγκατασταθούν τηλεοράσεις συνδιασκέψεων και στα Δημαρχεία ώστε
να μπορούν οι ενεργοί πολίτες να επικοινωνούν με το Δημαρχείο εδώ και μια
σύσκεψη τοπική που γίνεται να μπορεί να το παρακολουθεί ένας Δήμαρχος ή ένας
Αντιδήμαρχος, για να μην υπάρχουν και οι μετακινήσεις. Θα μπορούν να βάζουν
διάφορα θέματα, θα μπορούν να επικοινωνήσουν με το Δημοτικό Συμβούλιο και όλα
αυτά γίνονται για να μην απαξιωθούν τα κτήρια που υπάρχουν και να αποκτήσει μια
συνεργατικότητα ο πολίτης εκείνης της περιοχής με την πρωτεύουσα του Νομού.
Πρόεδρος: Τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλος: Λυπούμαι που θα κάνω κριτική και μάλιστα αυστηρή. Δεν
μπορεί σε προεκλογική περίοδο να έρχονται τέτοια σοβαρά θέματα ως έκτακτα. Δεν
μπορώ να καταλάβω με ποια αιτιολογία οι συνάδελφοι νωρίτερα ψήφισαν χωρίς να
αιτιολογηθεί το έκτακτο, γιατί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουμε και άλλη Δευτέρα και
μπορούμε να κάνουμε Δ.Σ.. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς οι συνάδελφοι Δημοτικοί
Σύμβουλοι θα ψηφίσουν αυτές τις προγραμματικές συμβάσεις. Τι υποχρεώσεις, τι
δικαιώματα θα έχει ο Δήμος. Ποιος τα ανέλυσε εδώ μέσα; Απορώ πώς θα σηκώσουν
τα χέρια και θα ψηφίσουν.
Παυλίδης: Είπα και πριν ότι αυτή η πρόσκληση λήγει στις 30 του μήνα. Δεν
είναι δική μας επιλογή. Μακάρι να μπορούσαμε να τα κάνουμε όλα πολύ πιο νωρίς
αλλά κάθε Δήμος όταν εμπλέκεται με άλλους Δήμους προφανώς και εκείνοι θέλουν
να έχουν λόγο και να συμπληρώσουν πράγματα ή να βελτιστοποιήσουν πράγματα ή
να αφαιρέσουν ή και να προσθέσουν. Πρέπει να βρεθεί ένας κοινός τόπος. Δεν είναι
μια εύκολη προσπάθεια. Εμείς φανταστείτε συνενωνόμαστε με 5 Δήμους, οι άλλοι
Δήμοι όπως η Κοζάνη, η Αλεξάνδρεια κ.τ.λ. όλοι τους έχουν τα ίδια προβλήματα. Το
ότι βρέθηκε ένας κοινός τόπος μ’ όλους αυτούς, είναι κάτι θετικό, είναι μια αρχή.
Μακάρι να μπορέσουμε να συνεργαστούμε και σε άλλα πράγματα. Δεν είναι κάτι
επιζήμιο. Είναι για να κερδίσει κάτι ο Δήμος και δεν είναι κάτι που θα γίνει αύριο.
Αυτά όλα για να δρομολογηθούν, να αιτιολογηθούν, να περάσουν, θα χρειαστεί
χρόνος και σίγουρα θα μπορέσουν να γίνουν πολλές διορθώσεις κ.τ.λ. όταν
ολοκληρωθεί το έργο. Για την ώρα, αυτός είναι ο κοινός τόπος. Θα γίνει δημοπρασία,
όπως προβλέπει ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν υπάρχει τίποτα
μεμπτό και κρυφό ούτε πρόκειται να επιβαρυνθεί ο Δήμος Βέροιας με κάτι. Ο Δήμος
θα το έφτιαχνε έτσι και αλλιώς. Θεωρώ ότι είναι καλό αυτά τα Δημαρχεία που θα
έρθουν στο Δήμο να έχουν μια ζωτικότητα με κοινές συνεδριάσεις, να παρεμβαίνουν,
να σημειώνουν, να επικοινωνεί ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος για τα προβλήματα της
εκάστοτε περιοχής. Δεν είναι κάτι για να το κατακρίνουμε ή να μην το κερδίσουμε

άλλωστε τώρα δίνονται αυτά τα πράγματα. Άμα πάμε στο επόμενο Συμβούλιο όπως
είπε ο κ. Σκουμπόπουλος καθυστερούμε γιατί θα πρέπει να πάει και στα συμβούλια
των άλλων Δήμων και επειδή όλοι αυτοί εμπιστεύτηκαν εμάς για να γίνει αυτό, γιατί
παίζει ρόλο και στη βαθμολογία στην Κοινωνία της Πληροφορίας η βαθμολόγηση
του πόσα έργα έχει πάρει κάθε περιοχή και τα έχει εκτελέσει, ήταν ένα κριτήριο που
εμάς μας αρκούσε και το καταθέσαμε.
Προεδρεύων: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 16 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Σ. Μηλιόπουλος, Ν.
Μωυσιάδης, Α. Δελαβερίδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Α.
Παπαστεργίου, Χ. Γεωργιάδης, Ι. Ακριβόπουλος, Ε. Σοφιανίδης, Μ. ΤσιαμήτρουΚαραχατζή, Ι. Καλαϊτζίδης.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισε ο σύμβουλος Ε. Γουναράς.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι σύμβουλοι Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 20-9-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Π. Παυλίδη.
2.- Την αναγκαιότητα σύναψης των παραπάνω προγραμματικών συμβάσεων, με
σκοπό τη συμμετοχή του Δήμου στην πρόσκληση 20.1 του Προγράμματος «Ψηφιακή
Σύγκλιση 2010-2013).
3.- Τα σχέδια των προγραμματικών συμβάσεων.
4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
5.- Τις διατάξεις των άρθρων 93, 95 & 225 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν
είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Εγκρίνει τη σύναψη των προγραμματικών συμβάσεων, που επισυνάπτονται
στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής, μεταξύ του
Δήμου και των Δήμων Κοζάνης, Αιανής, Δημητρίου Υψηλάντη, Ελιμείας,
Ελλησπόντου, Ιωαννίνων, Ανατολής, Μπιζανίου, Νήσου Ιωαννίνων, Παμβώτιδος,
Περάματος, Αλεξάνδρειας, Πλατέος, Μελίκης και Αντιγονιδών, για τη συμμετοχή
του Δήμου στις πράξεις «Εξοπλισμός και οργάνωση ολοκληρωμένου δικτύου
παροχής υπηρεσιών τηλεφροντίδας ασθενών με χρόνια νοσήματα» και Πλατφόρμα
συνεργατικότητας και συμμετοχής των πολιτών των Δήμων στα κοινά» της
πρόσκλησης 20.1 του Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση 2010-2013».
Γ) Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο Βέροιας, Χαρίκλεια Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη
για την υπογραφή των παραπάνω συμβάσεων.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 623 / 2010
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ.
Δ.
Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Α.
Ν.
Ν.
Μ.
Γ.

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

Σ.
Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Κρομμύδας

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 28-9-2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Ι.
Ε.
Μ.
Ε.
Ι.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης

