ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 11/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 291/2009
Περίληψη
Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση δαπανών δημοσίων
σχέσεων.
Σήμερα 27 Απριλίου 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 23-4-2009 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
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης

Γ.
Ι.

Aπόντες
Κάκαρης
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
αποχώρησαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Ν. Τσιαμήτρος, Χ. Γεωργιάδης, Ε.
Γουναράς, Ι. Καλαϊτζίδης, Γ. Ορφανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 265/2009 απόφασης προσήλθαν οι
κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Μ. Τρανίδης και αποχώρησε ο κ. Ν. Τσιαμήτρος.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 267/2009 απόφασης προσήλθαν
οι κ.κ. Ν. Τσιαμήτρος, Σ. Παναγιωτίδης, και αποχώρησε ο κ. Β.
Γιαννουλάκης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 274/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Β. Γιαννουλάκης και αποχώρησαν οι κ.κ. Π. Παυλίδης, Α.
Δελαβερίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 281/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Π. Παυλίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 284/2009 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Π. Παυλίδης, Ν. Μωυσιάδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 286/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Ν. Μωυσιάδης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 300/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Π. Παυλίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 303/2009 απόφασης αποχώρησε ο
κ. Ε. Σοφιανίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 22-4-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
O Δήμος Βέροιας
α) με την 68/09 απόφασή του, ενέκρινε τη συνδιοργάνωση του Δήμου
Βέροιας με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων παιδιών με δυσλεξία και
μαθησιακές δυσκολίες Ν. Ημαθίας εκδήλωσης με θέμα «Εναλλακτική διδασκαλία
Φυσικής για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και δυσλεξία » ψηφίζοντας τις
σχετικές πιστώσεις σε βάρος του Κ.Α. 00 / 6434-001 ΄΄ Λοιπές δαπάνες δημοσίων
σχέσεων ΄΄ του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους ύψους € 100,00 Για τις
ανάγκες της παραπάνω συνδιοργάνωσης αγοράσθηκαν διάφορα χαρτικά και είδη
γραφείου από το κατάστημα της ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ συζ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ έναντι του ποσού των € 100,00 .
β) με την 156/09 απόφασή του, ενέκρινε τη συνδιοργάνωση του Δήμου
Βέροιας με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κουμαριάς «Η Ντόλιανη» εκδήλωσης την
Καθαρά Δευτέρα 2 Μαρτίου 2009 με την κάλυψη μέρους των εξόδων της παραπάνω
διοργάνωσης, ψηφίζοντας και τις σχετικές πιστώσεις σε βάρος του Κ.Α. 00 / 6434001 ΄΄ Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων ΄΄ του προϋπολογισμού του Δήμου
τρέχοντος έτους ύψους € 1.000,00.
Για τις ανάγκες της παραπάνω συνδιοργάνωσης αγοράσθηκαν διάφορα τρόφιμα από
το κατάστημα ΥΙΟΙ ΜΙΧ ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΡΑ ΟΕ έναντι του ποσού των € 263,13 και
από το κατάστημα ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΣ ΑΛΚΕΤΑΣ έναντι του ποσού των € 248,25 και
χαρταετούς από τον ΚΩΝ/ΝΟ Ν.ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ έναντι του ποσού των € 416,50
Γ) με την 165/09 απόφασή του, ενέκρινε τη συμμετοχή του Δήμου στην
πρωτοβουλία της WWF Ελλάς συσκοτίζοντας, χωρίς να κινδυνέψει η ασφάλεια των
δημοτών, κτίρια και χαρακτηριστικά σημεία της πόλης αρμοδιότητάς του,
ενημερώνοντας και παροτρύνοντας παράλληλα τους δημότες του να συμμετέχουν κι
αυτοί ενεργά στην Ώρα της Γης 2009.
Στο πλαίσιο των ενεργειών συμμετοχής στην παραπάνω πρωτοβουλία
αναρτήθηκε μπάνερ που κατασκευάσθηκε από τον ΓΕΩΡΓΙΟ Λ. ΤΑΚΗ έναντι του
ποσού των € 285,60 και ενημερώθηκε το κοινό με ραδιοφωνικό σποτ η παραγωγή του
οποίου έγινε από τον ΠΑΝΤΕΛΗ Σ ΖΩΓΡΑΦΟΥ έναντι του ποσού των € 142,80
Επίσης ο Δήμος μας
 διοργάνωσε την καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας του προσωπικού του
Δήμου και για το σκοπό αυτό προμηθευτήκαμε τσουρεκάκια και βασιλόπιτα
από το αρτοποιείο του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α. ΚΟΓΙΑ έναντι του ποσού των €
190,75 και διάφορα κεράσματα από το ζαχαροπλαστείο ΑΦΟΙ ΚΟΥΤΟΒΑ
ΟΕ έναντι του ποσού των € 65,30 και απο το κατάστημα της Φ.
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ ΑΕ έναντι του ποσού των € 88,97
 διοργάνωσε και συμμετείχε σε εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 25ης
Μαρτίου στη πόλη και τα Δημοτικά διαμερίσματα. Για το σκοπό αυτό
προμηθευτήκαμε
γλυκά (τρούφες) από Ι & Ν. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ο.Ε. ποσού € 240,89 (Δ.Δ.
ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ)
κεράσματα από Ι & Ν. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ο.Ε. ποσού € 56,68 (Δ.Δ ΡΑΧΗΣ)
γλυκά από ΑΦΟΙ ΠΑΓΟΥΡΑ & ΣΙΑ ΟΕ ποσού € 213,64 (Δ.Δ. ΑΣΩΜΑΤΩΝ)
στεφάνι δάφνινο και λουλούδια από ΚΩΝ/ΝΟ ΑΛ. ΤΣΒΔΑΡΙΔΗ ποσού € 60,00
(Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ)
στεφάνια και λουλούδια από ΑΛΕΚΟ Α. ΦΩΤΙΑΔΗ για (Δ.Δ. ΓΕΩΡΓΙΑΝΩΝ,
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ, ΤΑΓΑΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ) ένετι του ποσού των €
175,00 ενώ καθαρίσθηκε η μοκέτα της εξέδρας της παρέλασης από τον κ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ι. ΚΟΤΣΥΦΑ έναντι του ποσού των € 444,50
 διοργάνωσε εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για
τις δηλητηριάσεις μικρών ζώων τυπώνοντας αφίσες μεγάλες και μπάνερ στον
κ. ΓΕΩΡΓΙΟ Λ. ΤΑΚΗ έναντι του ποσού των € 535,50 και φυλλάδια με το



ίδιο θέμα και με θέμα οδηγίες για την καθαριότητα της πόλης μας και
επιπτώσεις από την μη τήρησή τους στον κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
έναντι του ποσού των € 642,60
Επίσης προμηθευτήκαμε θυρεούς με σημαίες καθώς και Ελληνικές και
Ευρωπαϊκές σημαίες για τις ανάγκες του γραφείου Δημ. Σχέσεων και της
Τεχνικής υπηρεσίας από την βιοτεχνία του κ. ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΖΑΡΚΑΔΑ έναντι
του ποσού των € 148,75 και κατατέθηκε στεφάνι στην κηδεία του κ. Ιωάννη
Ζευγαρόπουλου (τέως συμβούλου Κοινότητας Γεωργιανών) από το κατάστημα
του κ. ΙΩΑΝΝΗ Η. ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΥ έναντι του ποσού των € 50,00
 Για τις ανάγκες του Γραφείου Δημ. Σχέσεων προμηθευτήκαμε εικόνες

του Αποστόλου Παύλου καθόσον το 2009 έχει χαρακτηρισθεί ως έτος
«Αποστόλου Παύλου» από τον κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Γ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ έναντι του
ποσού των € 297,50
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 € 36.900,00
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει
συνολικό ποσό € 4.666,36 σε βάρος του Κ.Α. 00/6434.001 ΄΄ Λοιπές δαπάνες
Δημοσίων Σχέσεων ΄΄ για να διατεθεί αντίστοιχα ως εξής:
ΑΦΟΙ Ν ΚΟΥΤΟΒΑ ΟΕ
ΑΦΟΙ ΠΑΓΟΥΡΑ & ΣΙΑ ΟΕ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΖΑΡΚΑΔΑΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Ι.&Ν. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΟΕ
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ν. ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΟΓΙΑΣ Α ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΤΣΥΦΑΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Η ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Γ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΑΚΗΣ Λ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ Α ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΣ ΑΛΚΕΤΑΣ
ΥΙΟΙ ΜΙΧ ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΡΑ ΟΕ
Φ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ ΑΕ
ΦΩΤΙΑΔΗΣ Α ΑΛΕΚΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑτου ΕΜΜ
ΣΥΝΟΛΟ

65,30
213,64
642,60
148,75
142,80
297,57
416,50
190,75
444,50
50,00
297,50
821,10
60,00
248,25
263,13
88,97
175,00
100,00

4.666.36

Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 22-4-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Την αριθ. 68/2009 απόφασή του με την οποία εγκρίθηκε η συνδιοργάνωση
εκδήλωσης-ημερίδας με τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων παιδιών με δυσλεξία και
η κάλυψη μέρους των δαπανών.
3.- Την αριθ. 156/2009 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε συνδιοργάνωση του
Δήμου με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κουμαριάς «Η Ντόλιανη» εκδηλώσεων και η
κάλυψη μέρους των δαπανών.
4.- Την αριθ. 165/2009 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η συμμετοχή του
Δήμου στην πρωτοβουλία της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης WWF ΕΛΛΑΣ για την
«Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ» και η κάλυψη της σχετικής δαπάνης.
5.- Ότι ο Δήμος διοργάνωσε: εκδήλωση κοπής βασιλόπιτας για τους υπαλλήλους του,
εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για τις δηλητριάσεις
μικρών ζώνω, διοργάνωσε και συμμετείχε στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου,
προμηθεύτηκε θυρεούς, σημαίες και εικόνες του Απ. Παύλου.
6.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2009 και στον ΚΑ 00/6434 «Λοιπές
δαπάνες δημοσίων σχέσεων» υπάρχουν γραμμένες οι σχετικές πιστώσεις.
7.- Ότι σκόπιμο είναι να εγκριθούν οι παραπάνω δαπάνες.
8.- Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη διάθεση συνολικού ποσού € 4.666,36 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 € 65,30 υπέρ της Αφοί Ν. Κουτόβα Ο.Ε. για την αντιμετώπιση της δαπάνης
προμήθειας κερασμάτων.
2.- Ποσό € 213,64 υπέρ της Αφοί Παγούρα & Σία Ο.Ε. για την αντιμετώπιση της
δαπάνης προμήθειας κερασμάτων.
3.- Ποσό € 642,60 υπέρ του Ευάγγελου Οικονόμου για την αντιμετώπιση της
δαπάνης εκτύπωσης ενημερωτικών φυλλαδίων.
4.- Ποσό € 148,75 υπέρ του Ιωάννη Ζαρκάδα για την αντιμετώπιση της δαπάνης
προμήθειας θυρεών, σημαιών.
5.- Ποσό € 142,80 υπέρ του Παντελή Ζωγράφου για την αντιμετώπιση της δαπάνης
προμήθειας παραγωγής και μετάδοσης ραδιοφωνικού σποτ.
6.- Ποσό € 297,57 υπέρ της Ι. & Ν. Θεοδωρίδης Ο.Ε. για την αντιμετώπιση της
δαπάνης προμήθειας κερασμάτων.
7.- Ποσό € 416,50 υπέρ του Κων/νου Καρανικόλα για την αντιμετώπιση της δαπάνης
χαρταετών και σχετικών υλικών.
8.- Ποσό € 190,75 υπέρ του Δημητρίου Κόγια για την αντιμετώπιση της δαπάνης
προμήθειας τσουρεκιών.
9.- Ποσό € 444,50 υπέρ του Παναγιώτη Κότσυφα για την αντιμετώπιση της δαπάνης
καθαρισμού και επισκευής μοκετών.
10.- Ποσό € 50,00 υπέρ του Ιωάννη Λαγόπουλου για την αντιμετώπιση της δαπάνης
προμήθειας στεφανιού.
11.- Ποσό € 297,50 υπέρ του Αλέξανδρου Πασχαλίδη για την αντιμετώπιση της
δαπάνης ψηφιακής εκτύπωσης εικόνων.
12.- Ποσό € 821,10 υπέρ του Γεωργίου Τάκη για την αντιμετώπιση της δαπάνης
εκτύπωσης αφισών, μπάνερ.
13.- Ποσό € 60,00 υπέρ του Κων/νου Τσαβδαρίδη για την αντιμετώπιση της δαπάνης
προμήθειας στεφανιού, λουλουδιών.

14.- Ποσό € 248,25 υπέρ του Αλκέτα Τσιαμήτρου για την αντιμετώπιση της δαπάνης
προμήθειας τροφίμων.
15.- Ποσό € 263,13 υπέρ της Υιοί Μιχαήλ Πατσιαβούρα Ο.Ε. για την αντιμετώπιση
της δαπάνης προμήθειας τροφίμων.
16.- Ποσό € 88,97 υπέρ της Φ. Παπαοικονόμου & Σία Α.Ε. για την αντιμετώπιση της
δαπάνης προμήθειας κερασμάτων.
17.- Ποσό € 175,00 υπέρ του Αλέκου Φωτιάδη για την αντιμετώπιση της δαπάνης
προμήθειας φυτών, λουλουδιών, στεφανιών.
18.- Ποσό € 100,00 υπέρ του Αναστασίας συζ. Εμμανουήλ Χριστοδούλου για την
αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας χαρτικών, γραφικών ειδών
Τα σχετικά εντάλματα θα εκδοθούν στο όνομα των παραπάνω δικαιούχων.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 291 / 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.

Σ.

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

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 26/5/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Β.
Σ.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.
Ι.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

