ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 5/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 136/2006
Περίληψη
Έγκριση κάλυψης της δαπάνης μίσθωσης ενός
λεωφορείου για την πραγματοποίηση εκδρομής
των μελών του Παραρτήματος Βέροιας.
Σήμερα 13 Μαρτίου του έτους 2006 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 9-3-2006 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους
και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.)
και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 31 μελών βρέθηκαν παρόντα 30 μέλη.
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Γεωργιάδης
Γκαμπέσης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Φουρνιάδης
Ντόβας
Κρομμύδας
Ρήσσου
Χιονίδης
Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Δάσκαλος
Δελαβερίδης
Μιχαηλίδης
Μηλιόπουλος
Παπαστεργίου
Τσιάρας
Σοφιανίδης
Ορφανίδης

Aπόντες

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Κ. Πουλασουχίδης
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης
συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Γ.
Τροχόπουλος, Χ. Ντόβας, Κ. Χιονίδης, Ι. Κουρουζίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 134/2006 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Γκαμπέσης, Γ. Τροχόπουλος, Σ.
Μηλιόπουλος.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 135/2006 απόφασης
προσήλθε ο κ. Α. Γκαμπέσης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 136/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Γκαμπέσης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 137/2006
απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Κουρουζίδης, Μ.
Γαβρίδης, Α. Δελαβερίδης, Γ. Ορφανίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 139/2006
απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Γκαμπέσης και αποχώρησε
ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 147/2006 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Α. Γκαμπέσης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 22-2-2006 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Με την από 15-2-2006 αίτησή του το Παράρτημα Βέροιας της Πανελλήνιας
Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης (ΠΕΑΕΑ), ζητά από το Δήμο μας την
οικονομική του ενίσχυση για την κάλυψη των εξόδων μίσθωσης ενός λεωφορείου για
την πραγματοποίηση τριήμερης εκδρομής των μελών του.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρο 218 του Π.Δ. 410/95
(Δ.Κ.Κ.), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 25 του Ν.
3202/03 προβλέπεται ότι ΄΄Πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς
αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου μπορούν να διατεθούν, με απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών και που αφορούν : α) εθνικές ή
τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές
εκδηλώσεις που τις οργανώνει ο Δήμος εφ όσον σχετίζονται με την εδαφική του
περιφέρεια και συνδέονται με την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών
συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των δημοτών του,
β) όμοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συμμετέχει ο Δήμος γ)
«απονομή τιμητικών διακρίσεων, αναμνηστικών δώρων και φιλοξενία
προσωπικοτήτων και αντιπροσωπειών εσωτερικού ή εξωτερικού, δ) Τιμητικές
διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και φιλοξενία φυσικών προσώπων, τα οποία συνέβαλαν
με οποιοδήποτε τρόπο στην κοινωνική οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη ή
προβολή του Δήμου.΄΄.
Στον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας οικονομικού έτους 2006 και στον
K.A. 00/6434 ΄΄Λοιπές δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων΄΄ υπάρχει γραμμένη σχετική
πίστωση ύψους € 60.000,00 με σημερινό υπόλοιπο € 60.000,00
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει για την έγκριση ή μη της κάλυψη των εξόδων μίσθωσης ενός λεωφορείου
για την πραγματοποίηση τριήμερης εκδρομής των μελών του Παραρτήματος Βέροιας
της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης (ΠΕΑΕΑ), ψηφίζοντας
και τις σχετικές πιστώσεις σε βάρος του ανωτέρω Κ.Α. του προϋπολογισμού του
Δήμου τρέχοντος έτους.
Επίσης έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την από 7-3-2006 εισήγηση της
επιτροπής Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων του Δ.Σ., με την οποία αυτή εισηγείται
ομόφωνα τη μη έγκριση της κάλυψης των εξόδων μίσθωσης ενός λεωφορείου για την
πραγματοποίηση τριήμερης εκδρομής των μελών του Παραρτήματος Βέροιας της
Π.Ε.Α.Ε.Α.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Δημούλα: Η εισήγηση της επιτροπής είναι αρνητική. Λόγω προληπτικού
ελέγχου δεν εγκρίνονται πλέον αυτές οι δαπάνες.
Πρόεδρος: Ερωτήσεις.
Μιχαηλίδης: Υπάρχει άλλος έμμεσος τρόπος, κάποιο παραθυράκι, όπως είπε
και ο κ. δήμαρχος προηγουμένως, για να δοθούν χρήματα στο σύλλογο;
Δήμαρχος: Όχι δεν υπάρχουν παραθυράκια ούτε χαραμάδες.
Ουσουλτζόγλου: Υπάρχουν και χαραμάδες, υπάρχουν και παραθυράκια. Εάν
θέλετε να δοθούν, μπορούν να δοθούν μέσω συλλόγου τα χρήματα.
Ορφανίδης: Συμφωνώ κι εγώ γιατί και πέρυσι με παραθυράκι
χρηματοδοτήθηκε η συγκεκριμένη εκδρομή των συνταξιούχων της Π.Ε.Α.Ε.Α. αν

θυμάμαι καλώς νομίζω ότι δεν ξεπερνούν τα 700-800 ευρώ τα έξοδα δαπάνης
μεταφοράς. Εάν είναι δυνατόν να μην μπορέσουμε να τα βρούμε. Πού βρήκαμε τρία
χρόνια τώρα για να μην μπορέσουμε να βρούμε σήμερα;
Γαβρίδης: Αν ζητήσει ο δήμος από τα Αστικά ή από τα ΚΤΕΛ να βάλουν ένα
λεωφορείο για τον συγκεκριμένο σκοπό, θα αρνηθούν; Αποκλείεται. Εγώ σας λέω ότι
θα ευαισθητοποιηθούν και αφιλοκερδώς θα στείλουν λεωφορείο αρκεί να το ζητήσει
ο Δήμαρχος.
Πρόεδρος: Επί το συγκεκριμένου θέματος κε Γαβρίδη.
Γαβρίδης: Επί του συγκεκριμένου μιλάω. Να ζητηθεί και να πάει λεωφορείο.
Τώρα το πώς θα πληρωθεί, θα βρεθεί άκρη.
Πρόεδρος: Είναι άλλο θέμα αυτό που λέτε.
Δήμαρχος: Πέρυσι η απόφαση είχε παρθεί και είχε πληρωθεί πριν τον
προληπτικό έλεγχο. Ο προληπτικός έλεγχος άρχισε 1 Ιουλίου 2005. Δεν μπορούμε να
τους ενισχύσουμε και ούτε μπορούμε να δώσουμε σε πολιτιστικό σύλλογο να τα
δώσει για την εκδρομή. Αυτά δεν μπορεί να λέγονται.
……….. : Εκ μέρους της εθνικής αντίστασης της Π.Ε.Α.Ε.Α. βέβαια παραβρίσκομαι
μόνος εγώ εδώ πέρα δεν ήρθε ο πρόεδρος γιατί βρίσκεται σε κοινότητα, από την
Πατρίδα είναι. Έχουμε μεγάλες υποχρεώσεις εδώ και ενάμισι χρόνο γιατί ο σύλλογος
είναι και πολιτιστικός δεν είναι μόνο αγωνιστικός. Κάνουμε ένα μνημείο , στήνουμε
ένα μνημείο στην Βεργίνα το οποίο το κοστολόγιο είναι €11.000,00 μαζέψαμε
€7.000,00. Βέβαια για αυτό το λόγο απευθυνόμαστε στην Δημαρχία να κάνουμε μία
εκδρομή, γιατί πάνω από 75 χρόνια είναι όλοι αγωνιστές μας . Να κάνουμε μία
εκδρομή να τους χαιρόμαστε.
Τα λεφτά που είχαμε και τα λεφτά που μάλλον συνδράμαμε και από όλο τον
κόσμο κ.λ.π. γνωστούς, άγνωστους για να μαζέψουμε τις € 7.000,00 δεν έχουμε και
άλλους πόρους να κάνουμε και μια τέλος πάντων μια αναψυχή για αυτό τον κόσμο.
Για αυτό το λόγο ζητάμε την βοήθεια της Δημαρχίας να μας κάνει μία εκδρομή
τριήμερη ζητήσαμε , βέβαια δεν ξέρω πόσο μπορείτε εσείς να το καθορίσετε . Ο
λόγος είναι αυτός , με όλη μας την ειλικρίνεια αγωνιζόμαστε αφιλοκερδώς . Ούτε μία
δραχμή , βάλαμε το χέρι στην τσέπη πολλές φορές αλλιώς δεν μπορεί να κρατηθεί ο
σύλλογος. Σας ευχαριστώ πολύ όλους .
Πρόεδρος: Δευτερολογίες.
Ουσουλτζόγλου: Θα θυμίσω μόνο την περίπτωση του συλλόγου Κρητικών, αν
θυμάστε, για να μην πω περισσότερα. Αν θέλετε να τα δώσετε, νομίζω πως υπάρχει
τρόπος.
Ορφανίδης: Εγώ νομίζω ότι τέτοια αξιοπρεπή ελεημοσύνη πρώτη φορά είδα
στα τρεισήμισι χρόνια. Αν είμαστε και εμείς αξιοπρεπείς θα πρέπει να δώσουμε την
οικονομική ενίσχυση.
Δήμαρχος: Κοι συνάδελφοι, καταλαβαίνετε ότι εσείς ψηφίζετε. Εγώ δεν
ψηφίζω. Σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις, όταν εισηγήθηκα να ψηφίσετε κάποια
θέματα, είπατε «εσύ Δήμαρχε δεν ψηφίζεις και βάζεις εμάς». Ευθέως σας λέω ότι
είναι παράνομη η απόφαση αυτή. Ψηφίστε να τους δώσουμε, εγώ συμφωνώ να τους
δώσουμε, αφού είναι αξιοπρεπής η ελεημοσύνη των συμπολιτών μας που
αγωνίστηκαν κ.λ.π., εγώ λέω να τους δώσουμε τα λεφτά. Αλλά εις γνώση μας ότι
αυτή η δαπάνη εάν δεν εγκριθεί από την επίτροπο, θα την πληρώσουμε εμείς από την
τσέπη μας. Εισηγούμαι λοιπόν να ψηφιστεί.
Πρόεδρος: Τριτολογίες.
Ουσουλτζόγλου: Κε Πρόεδρε, νομίζω ότι υπάρχει τρόπος και όχι έτσι όπως
τίθεται. Να γινόμαστε κατανοητοί και να μην λέμε περισσότερα λόγια.

Δήμαρχος: Θέλετε να σας κάνω εισηγήσεις για νόμιμες αποφάσεις ή όχι;
Παλιότερα με κατηγορήσατε, όχι εσείς, άλλοι συνάδελφοι, ότι εγώ δεν ψηφίζω αλλά
σας παρασύρω να πάρετε μη νόμιμες αποφάσεις.
Ορφανίδης: Και αυτό είναι μία πραγματικότητα.
Δήμαρχος: Έτσι; Λοιπόν τι θέλετε την αλήθεια; Ο συμπολίτης μας
αντιλαμβάνεται. Λοιπόν εγώ σας λέω εισηγούμαι να πληρωθεί.
Ορφανίδης: Ωραία και εμείς αυτό εισηγούμαστε.
Γαβρίδης: Συμφωνώ απόλυτα με την πρόταση του Δημάρχου. Ας τα δώσουμε
και αν υπάρχει πρόβλημα να τα πληρώνουμε και εμείς. Κανένα πρόβλημα.
Πρόεδρος: Σωστό κι αυτό.
Κουρουζίδης: Δεν μπορεί να ακούγεται στην αίθουσα ότι είναι παράνομη η
πρόταση και να την βάζετε στην διαδικασία.
Πρόεδρος: Όχι εδώ θα διαφωνήσω με τον κο Κουρουζίδη, το τι ακούγεται
στην αίθουσα καταγράφεται, από εκεί και πέρα εμείς αναλαμβάνουμε τις ευθύνες
μας. Εχετε δίκιο κατά κάποιο τρόπο αλλά από εκεί και πέρα ήμαστε υπεύθυνοι
πολίτες.
Κουρουζίδης: Το λέω επειδή προηγουμένως όταν ο Δήμαρχος είπε ότι κάποιοι
μου καταλογίζανε ότι είναι παράνομο ήμουν εγώ αυτός που είχα πει για κάποια
συγκεκριμένη περίπτωση ότι δεν πρέπει το χορηγήσουμε και τώρα πάλι ερχόμαστε
στα ίδια;
Πρόεδρος: Εντάξει αλλά τι πρέπει να κάνουμε; Είμαστε πολιτικό όργανο.
Κουρουζίδης: Πρέπει να προστατεύεται το σώμα.
Πρόεδρος: Έχετε εν μέρει δίκιο κι όχι απόλυτα.
Δήμαρχος: Στην αρχή ο πρόεδρος είπε ότι δεν μπορούμε να δώσουμε τα
χρήματα αυτά.
Ουσουλτζόγλου: Κύριε πρόεδρε
Πρόεδρος : Μισό λεπτό θα σας δώσω το λόγο.
Δήμαρχος: Ακόμα χειρότερο κα Ουσουλτζόγλου αυτό, γιατί αυτά γράφονται.
Θα πάει στην επίτροπο η απόφαση.
Ουσουλτζόγλου: …………….
Δήμαρχος: Τι πράγμα; Δεν θα γραφτούν στα πρακτικά; Τα κρύβουμε δηλαδή;
Να μην γραφτούν; Είναι δυνατόν να τα λέμε με ανοιχτά μικρόφωνα αυτά τα
πράγματα; Εξάλλου μετά όμως από την Π.Ε.Α.Ε.Α., θα έρθουν και όλοι οι άλλοι οι
σύλλογοι. Δεν το ξέρετε ότι έρχονται και οι συνταξιούχοι του Ι.Κ.Α και οι
συνταξιούχοι του Τ.Ε.Β.Ε. για την ίδια εκδρομή; Αναλογιστείτε τι πρέπει να
κάνουμε. Σας είπα την νόμιμη εισήγηση και ψάχνετε να βρείτε παραθυράκια και
χαραμάδες.
Πρόεδρος: Δεν υπάρχουν παραθυράκια.
Δήμαρχος: Εσείς ψηφίζετε. Δώστε τα λεφτά αλλά θα έρθουν και άλλοι
τέσσερις σύλλογοι από πίσω.
Ορφανίδης: Εσείς κε Δήμαρχε τα παραθυράκια δεν τα ψάχνετε;
Δήμαρχος: Κε Ορφανίδη, σας είπα και άλλη φορά ότι τελείωσαν τα αστεία.
Εχουμε προληπτικό έλεγχο. Εγώ από την τσέπη μου πλήρωσα για ένα βιβλίο, για να
μην πω ποιο, που ψηφίσατε πέρυσι εσείς. Τα 1.080 ευρώ τα έβαλα από την τσέπη
μου. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνω δεν ήθελα να το πω αλλά επειδή πήραμε το
βιβλίο του Λουκανίδη τα έβαλα από την τσέπη μου τα χρήματα.
Ορφανίδης: Η προηγούμενη αίτηση των Δασκιωτών είναι παράνομη.
Πρόεδρος: Μα δεν τους δώσαμε οικονομική ενίσχυση.
Δήμαρχος: Δεν δώσαμε στους Δασκιώτες. Θα δώσουμε εκεί όταν είναι
σύλλογος πολιτιστικός. Αν δώσουμε στην Π.Ε.Α.Ε.Α., ως ενίσχυση οικονομική, θα

μας πούνε ότι δεν είναι πολιτιστικός σύλλογος. Θέλετε να το κάνουμε έτσι; Όταν θα
έρθουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι να δώσουμε και στην Π.Ε.Α.Ε.Α. 1.000 ευρώ π.χ..
Αλλά να νοικιάσουμε εμείς λεωφορείο να πάνε εκδρομή δεν γίνεται. Δεν θα εγκριθεί
γιατί δεν θεωρείται πολιτιστικός σύλλογος.
Πρόεδρος: Κε Δήμαρχε, μας τα είπατε όλα εμείς θα τα βάλουμε στη σειρά.
Είμαστε πολιτικό όργανο, κι ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες της ψήφου του, είτε
είναι νόμιμη η απόφαση είτε είναι καμιά φορά παράνομη. Άρα ο προβληματισμός του
κυρίου Κουρουζίδη δεν μπορεί να μπει.
Ορφανίδης: Εγώ εκτιμώ ότι την παρανομία ή όχι την εκτιμούμε εμείς αν είναι
σωστή ή όχι , έτσι; Από εκεί και πέρα όμως, σας παρακαλώ πολύ, δεν μπορούμε εμείς
σήμερα, όταν αυτοί μια ζωή ακόμη κυνηγούνται, να φοβόμαστε να βάλουμε 5 ευρώ
από την τσέπη μας. Η πρόταση είναι να δοθούνε τα χρήματα.
Πρόεδρος: Υπάρχουν τρεις προτάσεις. Η πρόταση της επιτροπής να μην
δοθούν, η πρόταση του κυρίου Δημάρχου να δοθούν και η πρόταση της κας
Ουσουλτζόγλου να δοθούν μέσω πολιτιστικού συλλόγου αν κατάλαβα καλά.
Ουσουλτζόγλου: Ως τακτική επιχορήγηση σας είπα.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Δημάρχου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 10 σύμβουλοι:
Χ. Γεωργιάδης, Σ. Παναγιωτίδης, Ι. Καλαϊτζίδης, Ε. Γουναράς, Ι. Ακριβόπουλος, Χ.
Φουρνιάδης, Χ. Ντόβας, Β. Ρήσσου, Μ. Γαβρίδης, Γ. Ορφανίδης.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση της επιτροπής;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 9 σύμβουλοι:
Β. Γιαννουλάκης, Ν. Κεχαγιόγλου, Ε. Δημούλα, Μ. Τσιαμήτρου – Καραχατζή, Θ.
Σιδηρόπουλος, Χ. Τζήκα – Μπατσαρά, Μ. Σακαλής, Κ. Χιονίδης, Σ. Κρομμύδας.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση της κας Χ. Ουσουλτζόγλου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 6 σύμβουλοι:
Χ. Ουσουλτζόγλου – Γεωργιάδου, Δ. Δάσκαλος, Α. Δελαβερίδης, Γ. Μιχαηλίδης, Α.
Παπαστεργίου, Η. Σοφιανίδης.
Λευκή ψήφο έδωσε ο σύμβουλος Ι. Κουρουζίδης.
Ο σύμβουλος Α. Τσιάρας απουσίαζε από την ψηφοφορία.
Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 22-2-2006 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την από 15-2-2006 αίτηση της Π.Ε.Α.Ε.Α.
3.- Την από 7-3-2006 εισήγηση της επιτροπής Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων του
Δ.Σ.
4.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2006 και στον Κ.Α 00/6434 «Λοιπές
δαπάνες δημοσίων σχέσεων» υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση.
5.- Τις προτάσεις και απόψεις του Δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων, όπως
αυτές αναπτύχθηκαν κατά τη συζήτηση του θέματος.
6.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
7.- Τις διατάξεις των άρθρων 106 και 218 (όπως αντικαταστάθηκε με τις παρ. 3 και 4
του άρθρου 25 του Ν. 3202/03) του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει την κάλυψη της δαπάνης που θα απαιτηθεί για τη μίσθωση ενός
λεωφορείου για την πραγματοποίηση τριήμερης εκδρομής των μελών του
Παραρτήματος Βέροιας της Πανελλήνιας ΄Ενωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης,
σε διάφορα ιστορικά μέρη της Ελλάδας.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 136 / 2006
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χ.
Α.
Β.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ Σ.
Ι.
Ν.
Ε.
Ε.
Μ.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ.
Γ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ
Χ.
Μ.
Χ.
Χ.
Σ.
Β.

Γεωργιάδης
Γκαμπέσης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Φουρνιάδης
Ντόβας
Κρομμύδας
Ρήσσου

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 10-4-2006
Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

Χ.
Ι.
Μ.
Δ.
Α.
Γ.
Σ.
Α.
Α.
Η.
Γ.

Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Δάσκαλος
Δελαβερίδης
Μιχαηλίδης
Μηλιόπουλος
Παπαστεργίου
Τσιάρας
Σοφιανίδης
Ορφανίδης

