ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 22/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 685/2010
Περίληψη
Αποδοχή εν μέρει αιτήματος της
«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ Ε.Π.Ε.».
Σήμερα 4 Οκτωβρίου 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 30-9-2010 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
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης

Α.
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Aπόντες
Δελαβερίδης
Συμεωνίδης
Γεωργιάδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
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 την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
προσήλθαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Σ. Μηλιόπουλος, Α.
Παπαστεργίου, Η. Σοφιανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 682/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Μ.
Τρανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 686/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Σ.
Παναγιωτίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Παπαστεργίου, Β.
Γιαννουλάκης.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 689/2010 απόφασης προσήλθε ο κ.
Α. Παπαστεργίου.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 695/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ.
Α. Παπαστεργίου.
6) Κατά τη συζήτηση του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
αποχώρησε ο κ. Δ. Δάσκαλος.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 698/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Β.
Γιαννουλάκης και αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Ν. Μωυσιάδης.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 699/2010 απόφασης προσήλθαν οι
κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Ν. Μωυσιάδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Χ.
Σκουμπόπουλος, Μ. Τρανίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε τον λόγο στη Δήμαρχο, η οποία εξέθεσε στο
σώμα τα εξής:
Δήμαρχος: Πρόκειται για μια αίτηση του κ. Φ. Γιαννούλη, επειδή έχει
ξεκινήσει η διαδικασία, να μην αδειάσει από μέσα τα πράγματά του και όλο τον
εξοπλισμό του για να μπορεί να λειτουργεί το Τουριστικό Περίπτερο της Εληάς.
Καλαϊτζίδης: Υπάρχει κάποια ημερομηνία που μας πιέζει χρονικά;
Δήμαρχος: Κύριε Καλαϊτζίδη στις 14 Οκτωβρίου πρέπει να φύγει. Εάν δεν
παρθεί αυτή η απόφαση, βάσει του αιτήματός του, στις 14 Οκτωβρίου πρέπει να
αδειάσει και να φύγει. Εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ ότι εδώ το Συμβούλιο θα
αποφασίσει να μείνει η Εληά κλειστή.
Καλαϊτζίδης: Άλλο ρώτησα κα Δήμαρχε. Αυτά αν θέλετε να τα πείτε στην
τοποθέτησή σας. Εγώ ρώτησα γιατί είναι έκτακτο. Δεν άκουσα την ημερομηνία και
ότι πρέπει μέχρι τις 14 του μηνός να παρθεί απόφαση. Άλλο το ένα κι άλλο το άλλο.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την πρόταση της Δημάρχου για συζήτηση
και λήψη απόφασης εκτάκτως επί του θέματος;
Σύμβουλοι: Ναι.
Στη συνέχεια αφού δέχθηκε ομόφωνα το συμβούλιο να συζητήσει και
αποφασίσει για το παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη
και το οποίο έκρινε ως κατεπείγον ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη
του συμβουλίου το από 4-10-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Παύλου
Παυλίδη, που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθμ. 442/2010 απόφαση του το Δημοτικό
Συμβούλιο αποφάσισε μετά από το 12-04-2010 αίτημα της εταιρείας « Τουρισμός –
ψυχαγωγία Ε.Π.Ε.» να εγκρίνει την λύση της από 15-6-20100 μίσθωσης του
Δημοτικού Αναψυκτηρίου Εληαά στην παραπάνω εταιρεία εφόσον εξοφληθούν τα
οφειλόμενα μισθώματα στο Δήμο Βέροιας .
Επίσης με το από 24.09.2010 αίτημα της η παραπάνω εταιρεία ζητά να
παραμείνει μετά τις 14.10.2010 που είναι η ημερομηνία λύσης της μίσθωσης της και
πρέπει να πάρει τον εξοπλισμό της, κινητά και λοιπά πάγια στοιχεία .
Επίσης ζητά να της επιτραπεί μέχρι να εκμισθωθεί εκ νέου το μίσθιο να
κρατήσει προσωρινά τα κλειδιά του συγκροτήματος .
Με την από 04.10.2010 γνωμοδότηση ο νομικός σύμβουλος μας αναφέρει τα
εξής:
Η Ελιά ΕΠΕ μισθώτρια του Τουριστικού Περιπτερού Εληά με την από 12-042010 εξώδικη δήλωση της κατήγγειλε (άρθρο 43 του ΠΔ 34/1995) την μεταξύ αυτής
και του Δήμου σύμβαση μίσθωσης και γνωστοποίησε την πρόθεση της να
αποχωρήσει από το μίσθιο την 14-10-2010, την οποία και όρισε ως τελευταία ημέρα
παραμονής στο μίσθιο.
Με τη (β) σχετική αίτησης της ζητά όπως μετά την ανωτέρω ημερομηνία (1410-2010) και μέχρι να ολοκληρωθούνε οι διαδικασίες νέας εκμίσθωσης της επιτραπεί
να αφήσει τον εξοπλισμό της κινητά και λοιπά πάγια μέσα στο μίσθιο και να τα
αναλάβει οπότε χρειαστεί στο μέλλον κρατώντας προσωρινά τα κλειδιά του
καταστήματος.
Ήδη με το α σχετικό έγγραφο σας ζητείται σχετική γνωμοδότηση μας , για το
αίτημα αυτό καθώς και για το αρμόδιο να αποφανθεί επ’ αυτού όργανο η οποία έχει
ως εξής
Στο άρθρο 6 παρ10 της από το Μάιο 2000 διακήρυξης επαναληπτικού
διαγωνισμού εκμίσθωσης η οποία σύμφωνα με το άρθρο 2 της από 15-06-2010
σύμβαση εκμισθώσεις αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής, ορίζεται ότι ο μισθωτής
υποχρεούται μόλις λήξη η σύμβαση να αποδώσει ελεύθερο το μίσθιο.
Στο άρθρο 599 εδάφιο α’ του Αστικού Κώδικα (ΑΚ) ορίζεται ότι ο μισθωτής,
κατά τη λήξη της μίσθωσης, έχει υποχρέωση να αποδώσει το μίσθιο στην κατάσταση
που το παρέλαβε, ενώ το άρθρο 601 ΑΚ ορίζεται ότι ο μισθωτής για όσο χρόνο

παρακρατεί το μίσθιο μετά τη λήξη, οφείλει ως αποζημίωση το συμφωνημένο
μίσθωμα, χωρίς αυτό να αποκλείει δικαίωμα του εκμισθωτή να απαιτήσει και άλλη
περαιτέρω ζημιά.
Από τις διατάξεις αυτές, ερμηνευόμενες αυτοτελώς και σε συνδυασμό μεταξύ
τους, κατά το γράμμα και το σκοπό τους, προκύπτει ότι ο μισθωτής κατά τη λήξη της
μίσθωσης, είναι υποχρεωμένος να αποδώσει στον εκμισθωτή το μίσθιο στη
κατάσταση που το παρέλαβε, καθώς και ότι, αν, για οποιοδήποτε λόγο, παραμείνει
στη χρήση του μετά τη λήξη της μίσθωσης, είναι υποχρεωμένος, για όσο χρονικό
διάστημα το παρακρατεί, να καταβάλει στον εκμισθωτή, ως αποζημίωση, το
συμφωνημένο μίσθωμα, αλλά και κάθε άλλη περαιτέρω ζημία του.
Στην προκειμένη περίπτωση, η μίσθωση λήγει, λόγω καταγγελίας της εκ
μέρους της μισθώτριας, την 14 Οκτωβρίου 2010, ημερομηνία κατά την οποία ο
μισθωτής οφείλει, κατά τα συμφωνημένα, και το νόμο, να αποδώσει στο Δήμο
Βέροιας το μίσθιο κατάστημα. Όμως είναι δυνατόν η μισθώτρια να παραμείνει στο
μίσθιο κα μετά την ημερομηνία αυτή, με τη σύμφωνη βέβαια γνώμη του Δήμου
Βέροιας, η οποία θα εκφραστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο (άρθρα 93 παρ. 1, 103
παρ.2 και 192 παρ. 1 του νόμου 3463/2006), με τους ακολούθους, κατά τη γνώμη μας
όρους:
α) Η παραμονή της μισθώτριας στο μίσθιο, μετά τη λήξη της μίσθωσης, θα
έχει ως χρονικό ορίζοντα την εκ νέου εκμίσθωσή του.
β) Μετά την εκ νέου εκμίσθωση του μισθίου, η μισθώτρια είναι υποχρεωμένη
να αποδώσει άμεσα το μίσθιο και
γ) Για όλο το, μετά τη λήξη της μίσθωσης, χρονικό διάστημα της παραμονής
στο μίσθιο, είναι υποχρεωμένη να καταβάλει ως αποζημίωση το συμφωνημένο
συμβατικά μίσθωμα.
Στους ανωτέρω όρους μπορεί να προστεθεί και κάθε άλλος όρος, που
μπορεί να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο.
Παρακαλείται όπως το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Επίσης έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την από 4-10-2010 γνωμοδότηση
του νομικού συμβούλου του Δήμου Αθανασίου Μακρυγιάννη, με την οποία
γνωμοδοτεί ότι είναι δυνατόν η μισθώτρια εταιρεία να παραμείνει στο μίσθιο και
μετά την ημερομηνία αυτή, με τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου Βέροιας, η οποία θα
εκφρασθεί από το δημοτικό συμβούλιο εφόσον: α) η παραμονή της μισθώτριας στο
μίσθιο, μετά τη λήξη της μίσθωσης, θα έχει ως χρονικό ορίζοντα την εκ νέου
εκμίσθωσή του, β)μετά την εκ νέου εκμίσθωση του μισθίου, η μισθώτρια είναι
υποχρεωμένη να αποδώσει άμεσα το μίσθιο και γ) για όλο το, μετά τη λήξη της
μίσθωσης, χρονικό διάστημα της παραμονής της στο μίσθιο, είναι υποχρεωμένη να
καταβάλλει, ως αποζημίωση, το συμφωνημένο συμβατικά μίσθωμα.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Καλαϊτζίδης Διαδικαστικά κε πρόεδρε. Δεν γνωρίζουν το θέμα ούτε η κα
Δήμαρχος ούτε ο κ. Παυλίδης. Πώς θα παρθεί απόφαση Δ.Σ.;
Α. Μακρυγιάννης (Νομικός Σύμβουλος Δήμου): Η εταιρεία έκανε μια αίτηση
με την οποία ζητάει να παραμείνουν στο μίσθιο τα κινητά της πράγματα, ο
εξοπλισμός και τα πάγιά της, μέχρις ότου να βρεθεί νέος ενοικιαστής, κρατώντας η
ίδια τα κλειδιά. Εμείς σαν νομικό τμήμα κάναμε μια γνωμοδότηση και λέμε ότι
σύμφωνα με το Νόμο και τη σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ μας, πρέπει να
αποδοθεί η χρήση του μισθίου. Μπορεί βέβαια να παραμείνει αλλά και ο αστικός
κώδικας λέει ότι για όσο καιρό μείνει μέσα, θα πρέπει να πληρώνει αποζημίωση
χρήσης και με τους όρους που αναφέρουμε στη γνωμοδότησή μας, ότι όταν ζητηθεί
θα πρέπει να αποχωρίσει, χωρίς διαμαρτυρία.
Δήμαρχος: Να εκφράσω πρώτα την άποψή μου, ότι αφού μπορεί να
παραμείνει όπως είπε και ο κ. Μακρυγιάννης, εγώ εισηγούμαι να παραμείνει και για
τους λόγους που είπα στην αρχή αλλά θέλω να προσθέσω επιπλέον ότι, θυμάστε

είχαμε πάρει μια απόφαση για τη μείωση του μισθώματος, ήταν δύο υποθέσεις η μια
της Εληάς και η άλλη του κ. Αράβα, απορρίφθηκε από την Περιφέρεια, πέρασε όλα
τα στάδια και δεν υπάρχει έγκριση γι’ αυτό, από τότε όμως έχουν μαζευτεί πολλά
χρήματα γιατί η Εληά χρωστάει πολλά χρήματα στο Δήμο. Υπάρχει ένα θέμα γιατί η
Εληά επέμενε να πληρώνει αυτό το ποσό που είχαμε αποφασίσει εδώ, το μειωμένο
και όχι αυτό που ίσχυε. Υπάρχει λοιπόν ήδη ένα ζήτημα, αυτό προς ενημέρωση του
σώματος.
Πρόεδρος: Ερωτήσεις.
Σκουμπόπουλος: 1) Θέλω να μου απαντήσει η κα Δήμαρχος ή ο αρμόδιος
αντιδήμαρχος, εάν ήρθε σε προσωπική επαφή με τον κ. Γιαννούλη, αν μιλήσανε και
αν διέγνωσαν ποιες είναι οι πραγματικές του προθέσεις και διαθέσεις. Θέλει να μείνει
ή να φύγει; Έκανε και αίτηση για μείωση του ενοικίου, το Δ.Σ. βοήθησε, έγιναν
άστοχοι χειρισμοί κατά την άποψή μου αλλά θέλω να ρωτήσω, αν έγινε επαφή και
πότε τελευταία φορά συναντηθήκατε με τον κ. Γιαννούλη και τι διαπιστώσατε, τι
θέλει να κάνει, θέλει να φύγει ή θέλει να πετύχει μείωση του ενοικίου. Γιατί αν θέλει
να πετύχει μείωση, γίνονται άστοχοι χειρισμοί και απ’ τις δύο πλευρές κατά τη γνώμη
μου. 2) Θέλει με την καινούργια του έκθεση να παραμείνουν μέσα τα περιουσιακά
του στοιχεία, τα έπιπλα κ.τ.λ. έως ότου το νοικιάσουμε ή θέλει να συμμετάσχει και
στον καινούργιο διαγωνισμό, για να μας ρίξουν το ενοίκιο στις 5.000,00 €, όπως σας
είπα;
Δήμαρχος: Έγιναν τρεις συναντήσεις και η τελευταία έγινε πριν μια βδομάδα
περίπου. Ο κ. Γιαννούλης επιμένει στην καταγγελία της σύμβασης αλλά βέβαια δεν
αποκλείει, όταν δημοπρατηθεί, να το χτυπήσει και προφανώς με χαμηλότερη τιμή.
Ζητάει έως ότου νοικιαστεί, τα πράγματα να παραμείνουν εκεί. Σ’ αυτό αποσκοπεί,
για να μπορεί να λειτουργεί κανονικά.
Πρόεδρος: Τοποθετήσεις.
Πρόεδρος: Υπάρχει η πρόταση της λύσης της μίσθωσης και έως ότου βρεθεί
κάποιος άλλος να υπάρχουν τα υπάρχοντά του μέσα εκεί και να λειτουργεί η
επιχείρηση.
Μακρυγιάννης: Δεν ζητάει να λειτουργεί, λέει να παραμείνουν τα πράγματα
μέσα.
Δήμαρχος: Συνάδελφοι, θα ζητήσω να το πούμε εδώ πέρα και να το
αποφασίσουμε, να λειτουργεί η επιχείρηση μέχρι να δημοπρατηθεί και να προκύψει
άλλος μισθωτής.
Μακρυγιάννης: Όμως τότε θα λάβετε υπόψη τους όρους που βάζω εγώ στην
γνωμοδότησή μου. Ότι θα παραμείνει μέχρι να βρεθεί νέος ενοικιαστής, ότι θα μας το
αποδώσει μόλις βγει νέος και τελευταίο να πληρώνει το ενοίκιο.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση της Δημάρχου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 19 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Σ. Μηλιόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν.
Μαυροκεφαλίδης, Μ. Τρανίδης, Γ. Κάκαρης, Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης,
Μ. Σακαλής, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε. Γουναράς, Ι. Καλαϊτζίδης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 4-10-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Π. Παυλίδη.
2.- Το από 24-9-2010 αίτημα της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ Ε.Π.Ε.».
3.- Την αριθ. 442/2010 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η λύση της από 15-6-2000
μίσθωσης του δημοτικού αναψυκτηρίου Εληάς στην παραπάνω εταιρεία
4.- Την πρόταση της Δημάρχου.
5.- Την από 4-10-2010 γνωμοδότηση του δικηγόρου του Δήμου.
6.- Τις διατάξεις των άρθρων 93 & 95 του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ).

Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν
είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Αποδέχεται εν μέρει το από 24-9-2010 αίτημα της μισθώτριας εταιρείας
«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ Ε.Π.Ε.» και εγκρίνει την παραμονή της στο Δημοτικό
αναψυκτήριο Εληάς, είτε μόνο των κινητών πραγμάτων της είτε και συνέχιση της
λειτουργίας της επιχείρησης και μετά τη λήξη της μίσθωσης στις 14-10-2010 και
μέχρι την εκ νέου εκμίσθωσή της , εφόσον:
α) η παραμονή της μισθώτριας στο μίσθιο, μετά τη λήξη της μίσθωσης, θα έχει ως
χρονικό ορίζοντα την εκ νέου εκμίσθωσή του.
β)μετά την εκ νέου εκμίσθωση του μισθίου από τρίτον, η μισθώτρια εταιρεία είναι
υποχρεωμένη να αποδώσει άμεσα το μίσθιο.
γ) για όλο το, μετά τη λήξη της μίσθωσης, χρονικό διάστημα της παραμονής της (στο
μίσθιο, είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει, ως αποζημίωση, το συμφωνημένο
συμβατικά μίσθωμα.
Γ) Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο για την υπογραφή σχετικού συμφωνητικού.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 685 / 2010
.............................................................................................……….................................
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.
Ν.
Ν.
Μ.
Γ.

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

Σ.
Η.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Σοφιανίδης

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 13-10-2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Β.
Σ.
Μ.
Μ.
Ε.
Ι.

Σκουμπόπουλος
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης

