ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ.19/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 462/2009
Περίληψη
Έγκριση παραχώρησης της χρήσης δημοτικών χώρων για τη
στέγαση του Μουσικού Σχολείου Βέροιας.
Σήμερα 31 Αυγούστου 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 27-8-2009 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
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
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Aπόντες
Συμεωνίδης
Κάκαρης
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθε ο κ. Ε.
Σοφιανίδης και αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 458/2009 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.
Δελαβερίδης, Β. Γιαννουλάκης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 459/2009 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α.
Δελαβερίδης, Β. Γιαννουλάκης, Μ. Σακαλής.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 460/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ε. Γουναράς.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 461/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.
Τσιαμήτρος.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 462/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν. Τσιαμήτρος
και αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μωυσιάδης, Α. Δελαβερίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 463/2009 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.
Μωυσιάδης, Α. Δελαβερίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 467/2009 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.
Τσιαμήτρος, Β. Γιαννουλάκης, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 468/2009 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α.
Δελαβερίδης, Ν. Τσιαμήτρος, Β. Γιαννουλάκης, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου.
10) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 482/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.
Δελαβερίδης.
11) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 496/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ε.
Σοφιανίδης.
12) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 510/2009 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.
Μιχαηλίδης, Μ. Τρανίδης.
13) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 513/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Μιχαηλίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 3° θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη του συμβουλίου το από 28-8-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών
Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι με την Φ3/3135/4-8-2009 αίτηση, η Β/θμια Εκπ/ση Ν.Ημαθίας, μας
ζητά ενόψει λειτουργίας νεοϊδρυθέντος Μουσικού Σχολείου Βέροιας, την παραχώρηση των
υπαρχόντων χώρων του Ταγαροχωρίου (κτίριο Δημοτικού Σχολείου και Πολιτιστικού
Συλλόγου) με αντίστοιχη παραχώρηση οικοπέδου προς άμεση ανέγερση των απαιτούμενων
εγκαταστάσεων για την λειτουργία του παραπάνω σχολείου.
Σύμφωνα με το άρθρο 185 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114) Δ.Κ η δωρεάν παραχώρηση
της χρήσης Δημοτικών και Κοινοτικών ακινήτων επιτρέπεται:
 Με την απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου
επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση Δημοτικών ή
Κοινοτικών ακινήτων στο δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου, για την αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Η
παραχώρηση ανακαλείται με όμοια απόφαση, εφόσον οι λόγοι που
την είχαν υπαγορεύσει έχουν εκλείψει.
 Επίσης με την ίδια διαδικασία, επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η
χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά
και μόνον δραστηριότητα που είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά
συμφέροντα.
 Μετά τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Έψαχναν μέρος για να στεγάσουν το συντομότερο δυνατόν το Μουσικό
Σχολείο, το οποίο ήταν ένα αίτημα ετών, συζητήσαμε επανειλημμένα με τους
παράγοντες της εκπ/σης και τη Νομαρχία, προσπαθώντας από κοινού να βρούμε
λύση, προτείναμε το κτίριο του Ταγαροχωρίου, που πραγματικά βόλευε για τον
σκοπό αυτό και έτσι από φέτος λειτουργεί και στη Βέροια μουσικό σχολείο. Νομίζω
ότι είναι μία επιτυχία. Ήμασταν υποχρεωμένοι να βοηθήσουμε να ολοκληρωθεί η
προσπάθεια με τον καλύτερο τρόπο.
Δάσκαλος: Είπαμε να τους στεγάσουμε στο κτίριο του συνεταιρισμού πάνω
στη Ράχη και βλέπαμε και το Πολιτιστικό Κέντρο της Μέσης. Έτσι αποφασίστηκε,
επειδή το Ταγαροχώρι είναι δίπλα στη Βέροια, να στεγαστεί προσωρινά στο
Πολιτιστικό Κέντρο του Ταγαροχωρίου, να εξυπηρετηθεί και από το Δημοτικό
Σχολείο, το οποίο θα μπορεί να στεγάσει τα τμήματα της μουσικής και επειδή θα έχει
και συσσίτιο να εξυπηρετούνται οι μαθητές στην αίθουσα τελετών της εκκλησίας.
Ταυτόχρονα ζητήθηκε, και θα έρθει σε άλλο Δ.Σ., με την ίδια αίτηση από την Β/θμια
Εκπ/ση να παραχωρηθεί ένα τμήμα οικοπέδου. Το οικόπεδο που έχει κατασκευαστεί
το Πολιτιστικό Κέντρο Ταγαροχωρίου είναι 10 στρέμματα, οπότε θα καλύψει και τις
ανάγκες της οριστικής εγκατάστασης ενός Μουσικού Σχολείου.
Α. Κούτρας (Δ/ντης Β΄θμιας Εκπ/σης Ημαθίας): Από τότε που έφυγε το
Γυμνάσιο, πήρα πρωτοβουλία ώστε να ιδρυθεί ένα Μουσικό Σχολείο και στο νομό
μας. Λέγαμε πρώτα για τη Ραχιά αλλά εκεί ο χώρος ήτανε λίγο μη προσβάσιμος,
οπότε εγκαταλείψαμε την ιδέα επειδή το Μουσικό Σχολείο θα είναι για μαθητές όλου
του νομού. Ο Νομάρχης έχει αναλάβει την ευθύνη μετακίνησης των μαθητών, και
από το Πλατύ ακόμη να έρχονται με ΤΑΧΙ σ’ αυτό το Μουσικό Σχολείο. Θέλω να
ευχαριστήσω τον αντιδήμαρχο Παιδείας, καθώς και τον αντινομάρχη που πήγαμε και
επισκεφθήκαμε ένα πρότυπο σε όλα τα Βαλκάνια, μουσικό σχολείο στην Καρδίτσα.
Επισκεφθήκαμε και το μουσικό σχολείο Τρικάλων, Γυμνάσιο και Λύκειο Εμείς τώρα
θα φτιάξουμε ένα τμήμα. Μείναμε ενθουσιασμένοι από τις εγκαταστάσεις, και θα
είμαστε και εμείς αντάξιοι να πράξουμε κάτι ανάλογο .

Σκουμπόπουλος: Λειτουργεί το Δημοτικό Σχολείο Ταγαροχωρίου ως
Δημοτικό αυτή τη στιγμή; Μέσα στο Πολιτιστικό Κέντρο έχουν στεγαστεί κάποιοι
σύλλογοι κλπ.; Συνεδρίασε η Δ.Ε.Π. ή η Νομ/κή Επ.Παιδείας για το θέμα αυτό;
Δάσκαλος: Από πέρσι το Δ.Σ. είχε πρόβλημα με τη στέγη, έτσι λοιπόν κάναμε
μία μελέτη, την στείλαμε κάτω στον Υπουργό για αντικατάσταση της στέγης με
44.500,00€ και εκκρεμεί η χρηματοδότησή της. Ουσιαστικά πέσανε κάποιοι σοβάδες,
μπορεί να στεγάσει ένα τμήμα σε μία από τις δύο αίθουσες. Στο Πολιτιστικό Κέντρο
φιλοξενείται ο Πολιτιστικός Σύλλογος και θα συνυπάρξουν.
Μαυροκεφαλίδης: Η Επιτροπή Παιδεία κε Σκουμπόπουλε συνεδριάζει όταν
δέχεται αίτημα από κάποιον φορέα. Ξέρετε ότι η ΔΕΠ έχει εισηγητικό χαρακτήρα και
δεν έχει αποφασιστικό ρόλο. Δεν τέθηκε από πουθενά θέμα και δεν συνεδρίασε.
Σκουμπόπουλος: Λυπάμαι πολύ κε πρόεδρε που στην πρώτη συνεδρίαση
γίναμε τόσο δυσάρεστοι αλλά πάλι θα μιλήσω για προχειρότητα, πάλι θα μιλήσω για
θέματα ατεκμηρίωτα και ανέτοιμα που έρχονται στο Δ.Σ. Αυτό το θέμα όσο απλό και
αν φαίνεται και όσο αν θέλουμε όλοι να λειτουργήσει το Μουσικό Σχολείο της
Βέροιας, δεν μπορούμε να το περάσουμε έτσι. Ένας κάτοικος να προσφύγει στην
απόφασή μας αυτή, θα την ακυρώσει και θα γίνει αυτό γιατί όταν ένα σχολικό
ακίνητο μιας χρήσης αλλάζει χρήση, σύμφωνα με το νόμο πλαίσιο της παιδείας
πρέπει να συνεδριάσει η ΔΕΠ, η Νομ/κή Ε.Π. και μετά να έρθει θέμα στο Δ.Σ. Ο
νόμος αυτό ζητάει. Μιλήσατε με τους κατοίκους του συνοικισμού Ταγαροχωρίου;
Γνωρίζουν ότι δεν θα λειτουργεί πλέον το σχολείο τους; Λειτουργούσε απ’ ό,τι ξέρω
πέρσι. Άρα τα παιδιά τους δεν θα πηγαίνουν εκεί αλλά στη Λυκογιάννη. Και αν
ξεσηκωθούν οι κάτοικοι; Θα βάλουμε ένα χωριό απέναντι; Πάρτε το πίσω και φέρτε
το με όλες τις εισηγήσεις της Δημοτικής Επιτροπής, της Νομαρχιακής και να
πάρουμε την απόφαση να στεγαστούν.
Μαυροκεφαλίδης: Θα προσθέσω μόνο ότι δεν τέθηκε θέμα από την Β΄θμια.
Είναι πολύ σπουδαίο που στο νομό μας ιδρύεται Μουσικό Σχολείο. Πρέπει να σας πω
ότι πρώτο μουσικό σχολείο στη χώρα μας ιδρύθηκε το 1988 στην Παλλήνη. Και αφού
περιπλανήθηκε για μία 6ετία μέσα σε διάφορους χώρους και αποθήκες, το 1994
ιδρύθηκε κτίριο, το οποίο στέγασε πλέον το μουσικό σχολείο στο σύνολό του, και
Γυμνάσιο και Λύκειο. Έκτοτε μέχρι τη λήξη της προηγούμενης σχολικής χρονιάς
λειτούργησαν 34 μουσικά σχολεία. Φέτος άλλα 6 μουσικά σχολεία ιδρύθηκαν με νέα
απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Πριν λίγες μέρες, όταν βρεθήκαμε με τον
προϊστάμενο σε 2 σχολεία τα πιο σύγχρονα, μείναμε έκπληκτοι. Είδαμε υποδομές
καταπληκτικές, πραγματικά πρότυπα σχολεία. Ξεναγηθήκαμε στους χώρους και η
απόφασή μας ήταν να έχουμε μία πρώτη επαφή και να δούμε πώς λειτουργούν. Είναι
άρτια κτίρια, εξοπλισμένα με όλα τα μουσικά όργανα. Έχουν εκτός από τους χώρους
που κάνουν τα μαθήματά τους, χώρους εστίασης, χώρους συναυλιών, χώρους
εικαστικών, φυσικής, χημεία, γυμναστήρια, γραφεία κλπ. Πρέπει να
προσανατολιστούμε σε μεγαλύτερο οικόπεδο, γιατί φιλοδοξία μας πρέπει να είναι σ’
αυτό που θα γίνει στην Ημαθία θα πρέπει να είναι πιο βελτιωμένο και να έχει όλες
τις ανέσεις που πρέπει ένα τέτοιου τύπου σχολείο. Τα παιδιά που αποφοιτούν από το
Λύκειο, έχοντας το απολυτήριο έχουν κατοχυρωμένα και τα επαγγελματικά τους
δικαιώματα. Μπορούν να διοριστούν ως εκπαιδευτικοί μουσικής στην Α/θμια και
Β/θμια. Εκπ/ση. Τα σχολεία αυτά έχουν απογειώσει τα πολιτιστικά δρώμενα της
περιοχής τους. Έχουν οργανωμένα μουσικά σχήματα, χορωδίες, βυζαντινή μουσική
κλπ.
Σακαλής: Ήδη η Δ/νση Β΄θμιας Εκπ/σης έχει κάνει ανακοίνωση στον τύπο
και υπάρχουν εγγραφές από 31 μέχρι 11 του μηνός. Αν αναβληθεί το θέμα, τι θα
γίνει;
Σκουμπόπουλος: Να είναι νόμιμη η απόφαση, να μην την προσβάλουν. Θα
ξεσηκωθούν οι κάτοικοι. Έτσι υπέγραψαν οι υπουργοί, επειδή βρήκαν παρατυπίες και
έτσι είναι καλυμμένοι. Εγώ τουλάχιστον δεν ψηφίζω. Πάρτε απόφαση εσείς.

Κούτρας: Ερχόμενος σε επαφή με τον αντιδήμαρχο, είχαμε συμφωνήσει ότι
θα γινότανε Δ.Σ. τη Δευτέρα 24/8/09. Μετά ενημερώθηκα από τις εφημερίδες ότι
υπάρχουν αυξημένες υποχρεώσεις. Επειδή όμως οι προθεσμίες πιέζανε γι’ αυτό ήρθα
σε συννενόηση και με τον αντιδήμαρχο παιδείας και με τον αντιδήμαρχο τεχνικών
υπηρεσιών και είπαμε επειδή πρέπει να ενημερωθούν πρώτα οι γονείς, να κάνουνε
αιτήσεις. Αφού κάνουν αιτήσεις θα κάνω προκηρύξεις εγώ για δ/ντή σχολείου. Είναι
κάποιες διαδικασίες που τρέχουνε. Αυτός είναι ο μοναδικός λόγος που πήρα εγώ τις
πρωτοβουλίες κατόπιν σύμφωνης γνώμη και των δύο και το έδωσε σε εφημερίδες.
Δήμαρχος: Διαφωνώ με την αναβολή. Μπορούν μέσα στην εβδομάδα να
συνεδριάσουν και οι επιτροπές, να καλυφθεί και αυτό και να συνεχίζεται η
διαδικασία για να ξεκινήσει φέτος να λειτουργεί το σχολείο, αλλιώς θα πάει του
χρόνου και δεν θα είναι ευχάριστο.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Χ. Σκουμπόπουλου για
αναβολή λήψης απόφασης επί του θέματος;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 4 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 12 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Σ. Μηλιόπουλος, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν. Μαυροκεφαλίδης,
Μ. Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι σύμβουλοι Ε. Σοφιανίδης, Μ. Σακαλής.
Πρόεδρος: Κατά πλειοψηφία προχωρούμε σε ψηφοφορία για λήψη
απόφασης. Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 14 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Σ. Μηλιόπουλος, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν. Μαυροκεφαλίδης,
Μ. Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου, Ε. Σοφιανίδης, Μ. Σακαλής.
Λευκή ψήφο έδωσαν 4 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Χ. Σκουμπόπουλου για
αναβολή λήψης απόφασης επί του θέματος;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 4 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 12 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Σ. Μηλιόπουλος, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν. Μαυροκεφαλίδης,
Μ. Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι σύμβουλοι Ε. Σοφιανίδης, Μ. Σακαλής.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση για την παραχώρηση του δημοτικού
σχολείου και του Πολιτιστικού Κέντρου Ταγαροχωρίου για τη στέγαση του Μουσικού
Σχολείου Βέροιας;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 14 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Σ. Μηλιόπουλος, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν. Μαυροκεφαλίδης,
Μ. Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου, Ε. Σοφιανίδης, Μ. Σακαλής.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι σύμβουλοι Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Ι.
Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 28-8-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
2.- Το αριθ. πρωτ. Φ.3/3135/4-8-2009 έγγραφο της Δ/νσης Β΄θμιας Εκπαίδευσης Ν.
Ημαθίας.
3.- Την πρόταση του δημ. συμβούλου Χ. Σκουμπόπουλου.
4.- Το αποτέλεσμα των ψηφοφοριών.

5.- Τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου του Πολιτιστικού
Κέντρου Ταγαροχωρίου και του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου Ταγαροχωρίου για
τη στέγαση του νεοϊδρυθέντος Μουσικού Σχολείου Βέροιας.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 462/ 2009
.............................................................................................……….................................
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.
Α.
Ν.
Ν.
Μ.

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

Σ.
Σ.
Β.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Κρομμύδας
Ρήσσου

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 7/10/2009
Ο Αντιδήμαρχος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ

Χ.
Χ.
Β.
Ι.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς

