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Αρ. απόφ. 307/2016
Περίληψη
Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την
αναμόρφωση (8η) προϋπολογισμού και ετησίου
προγράμματος δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2016.
Σήμερα 1 Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 27-52016 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους
Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 32 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Τ. Χατζηαθανασίου, 4) Β.
Παπαδόπουλος,
5)Α.Σιδηρόπουλος,
6)Δ.Κουλουριώτης,
7)Δ.Τραπεζανλής, 8)Σ.Διαμάντης, 9)Γ.Σοφιανίδης, 10) Ν.
Μωυσιάδης, 11) Β.Λυκοστράτης, 12)Μ. Παπαϊωάννου,
13)Ι.Χειμώνας,
14)Λ.Ακριβόπουλος,
15)Σ.Ασλάνογλου,
16)Γ.Ορφανίδης, 17)Ε.Ιακωβίδου, 18) Ν. Μαυροκεφαλίδης,
19)Α.Σιακαβάρας, 20)Θ.Τέτος, 21)Ι.Κυρατλίδης, 22) Μ.
Σουμελίδης, 23) Ν. Τσιαμήτρος, 24) Α. Καγκελίδης,
25)Γ.Γουλτίδης,
26)Η.Τσιφλίδης,
27)Σ.Ελευθεριάδου,
28)Ν.Μπέκης,
29)Π.Παπαδίνα,
30)Α.Αποστολόπουλος,
31)Α.Μαρκούλης, 32)Γ.Μελιόπουλος.

Απόντες
Χ.
Κούτρας,
Θ.
Κορωνάς,
Π.Τσαπαρόπουλος, Γ. Κάκαρης,
Χ.Γαϊτάνου, Κ.Καραπαναγιωτίδης,
Ζ.Πατσίκας,
Ι.Παπαγιάννης,
Σ.Στουγιάννος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Χ.Κεχαΐδης, Ι.Σιδηρόπουλος, Ν. Αγγέλου, Ι.Καραγιάννης

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Σ.Κωτσιαντής, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης, Σ.
Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ.Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς,
Κ.Πιστοφίδης, Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ε.Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α.
Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Η.Τσιφλίδης, Ι.Κυρατλίδης,
Ν.Τσιαμήτρος
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 301/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Η.Τσιφλίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 302/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν.Τσιαμήτρος και αποχώρησαν οι κ.κ.
Η.Τσιφλίδης, Θ.Αγγελίνας
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 305/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Θ.Αγγελίνας
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 307/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος, Γ.Γουλτίδης
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 310/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.Μαυροκεφαλίδης
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 312/2016 απόφασης αποχώρησε η κ. Σ.Ελευθεριάδου και προσήλθε ο κ.
Ν.Μαυροκεφαλίδης
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 313/2016 απόφασης προσήλθε η κ. Σ.Ελευθεριάδου
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 314/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Τ.Χατζηαθανασίου,
Μ.Παπαϊωάννου.

ΑΔΑ: 7ΗΞ1Ω9Ο-ΞΥΟ
Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του συμβουλίου την υπ’ αριθ. 251/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αυτή
εισηγείται στο Δ.Σ.:
1) Την Αναμόρφωση (8η) του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016, ως εξής:
Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου:
α) Ποσό 3.700,00€ από τον ΚΑ:30.7135.006 «Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων
κατεύθυνσης, σήμανσης και ανάδειξης περιοχών, αξιοθέατων και μνημείων» και ενισχύει την
πίστωση με ΚΑ:20.7325.001 «Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων» με
ποσό 3.700,00€ από Ίδια Έσοδα.
β) Ποσό 10.000,00€ από τον ΚΑ:00.6434.004 «Προετοιμασία φακέλου πρότασης με θέμα
"Πολιτιστικός τουρισμός" στα πλαίσια του προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας BalkanMediterranean 2014-2020» και ποσό 5.000,00€ από τον ΚΑ:00.6434.003 «Προετοιμασία φακέλου
πρότασης με θέμα "Προστασία του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα", στα πλαίσια του
προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020» και δημιουργεί νέα
πίστωση με ΚΑ:15.6117.001 και τίτλο «Προετοιμασία σχεδίου Επιχειρησιακού προγράμματος
χωρικής εδραιοποίησης, βιώσιμης κατοίκησης & κοινωνικής ένταξης των πολιτών καταγωγής
ΡΟΜΑ στο Δήμο Βέροιας» με ποσό 15.000,00€ από Ίδια Έσοδα.
γ) Μεταφέρει στο Αποθεματικό Κεφάλαιο με ΚΑ:90.9111.001 ποσό 18.000,00€ από τον
ΚΑ:20.7336.001 «Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας».
δ) Μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο με ΚΑ:90.9111.001 ποσό 36.800,00€, το
οποίο αποτελεί αδιάθετο υπόλοιπο χρήσης 2015 και δημιουργεί τις παρακάτω πιστώσεις με Κ.Α.:
1. ΚΑ:20.7336.004 «Καθαρισμός περιαστικών αλσυλλίων για την κάλυψη της
πυροπροστασίας», με ποσό 24.800,00€ από Έσοδα ΣΑΤΑ πυροπροστασίας.
2. ΚΑ:20.7135.012 «Προμήθεια εξοπλισμού, μηχανημάτων και αναλωσίμων για την
κάλυψη της πυροπροστασίας», με ποσό 15.000,00€ από Έσοδα ΣΑΤΑ πυροπροστασίας.
3. ΚΑ:20.7132.001 «Προμήθεια οχήματος για κάλυψη της πυροπροστασίας», με ποσό
15.000,00€ από Έσοδα ΣΑΤΑ πυροπροστασίας.
2) Την τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (Ε.Π.Δ.) έτους 2016.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Καγκελίδης: Θα δώσω λευκή ψήφο για το τρίτο μέρος της δ΄ παραγράφου της
αναμόρφωσης, για την προμήθεια οχήματος, διότι κρίνω ότι το ποσό αυτό πρέπει να πάει στον
καθαρισμό περιαστικών αλσυλλίων. Υπάρχει ένα αλσύλλιο στην περιοχή μας, κοντά στη μονή
Καλής Παναγιάς και πρέπει να το καθαρίσουμε. Τα χρήματα πρέπει να πάνε πρώτα για τον
καθαρισμό των ζωνών πυροπροστασίας (έχουν να καθαριστούν από τότε που η Πατρίδα ήταν
κοινότητα) που υπάρχουν σε πολλά μέρη.
Η θέση μου είναι ότι δεν πρέπει να πάμε σε προμήθεια οχήματος, να καλυφθούμε με τα
υπάρχοντα οχήματα και το ποσό αυτό να δοθεί για καθαρισμό αλσυλλίων.
Μαρκούλης: Το έχω πει πολλές φορές και το επαναλαμβάνω (διότι μητέρα της μάθησης
είναι η επανάληψη) ότι δεν έχουμε ιδιαίτερο θέμα με τις τροποποιήσεις προϋπολογισμού, οι
οποίες πολλές φορές είναι στην σωστή κατεύθυνση. Πλην όμως επισημαίνουμε κι
επαναλαμβάνουμε ότι υπάρχει έλλειμμα στην κατάρτιση του προϋπολογισμού.
Απευθύνουμε έκκληση και στους υπόλοιπους αντιδημάρχους, επειδή επίκειται κι η
κατάρτιση προϋπολογισμού έτους 2017, να υπάρξει ένας ευρύτερος προσδιορισμός των αναγκών
ώστε να μην ανακύπτουν στην πορεία ζητήματα για τροποποιήσεις προϋπολογισμού και τεχνικού
προγράμματος. Γι’ αυτόν τον λόγο θα δώσουμε λευκή ψήφο.
Ασλάνογλου: Στο σύνολό τους οι τροποποιήσεις γίνονται γιατί έχουμε διαμορφώσει έναν
«σφικτό» προϋπολογισμό, περιορισμένο λόγω των καιρών και θα πρέπει κάθε φορά που έχουμε
μια διαφοροποίηση να μεταφέρουμε ποσά για να εξυπηρετούμε διάφορους σκοπούς. Δεν μπορούν
όλα να προβλεφθούν από την αρχή. Προκύπτουν διάφορα, όπως π.χ. το θέμα των Ρομά που ήταν
έκτακτο. Δεν υπάρχει αναμόρφωση που να μην έχει ένα έκτακτο θέμα, που δεν μπορούσαμε να
προβλέψουμε από την αρχή.
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Δεν μπορούμε να έχουμε στους προϋπολογισμούς το θέμα των Ρομά συνέχεια. Τώρα
προέκυψε και το θέσαμε κι αφαιρέσαμε από προγράμματα που καταργήθηκαν και δεν
μπορούσαμε να συμμετέχουμε.
Παπαδόπουλος: Όσον αφορά την τροποποίηση για την πολιτική προστασία και την
περίοδο της πυροπροστασίας, είναι χρήματα που ήρθαν στον Δήμο τώρα. Αν για τον κ.Μαρκούλη
ή για κάποιον άλλο έπρεπε εμείς να τα προβλέψουμε πριν έρθουν, τότε ψηφίστε λευκό κι ας μη
γίνουν οι δράσεις ή οτιδήποτε άλλο. Έπρεπε να προβλέψουμε, να γίνουμε μάντεις για το πόσα
χρήματα θα έρθουν από την κυβέρνηση, αυτή την περίοδο της κρίσης.
Όσον αφορά την τοποθέτηση του κ.Καγκελίδη, υπάρχουν συγκεκριμένες ανάγκες, αυτό
που είπε είναι σχετικό, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, είναι μια άλλη θεώρηση των
πραγμάτων, αλλά επειδή έχει περάσει ο κ.Καγκελίδης και για 2,5 χρόνια με τη διοίκηση του
Δήμου γνωρίζει τα θέματα αυτά.
Τα οχήματα ή το όχημα που θα επιλεγεί θα γίνει σε συνεργασία με τους υπηρεσιακούς
παράγοντες και ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου.
Στον Δ.Δοβρά που είχε θητεύσει κι ο ίδιος, ανέφερε ότι ποτέ δεν έγινε καθαρισμός στο
αλσύλλιο της Πατρίδας.
Θα του θυμίσω και κάτι ακόμα, ότι τα οχήματα που έχουν οι δασοφύλακες είναι ένα
όχημα που είχαμε πάρει στον Δ.Δοβρά από τον στρατό. Εκείνο το όχημα έχουμε ακόμη κι είναι σε
κακή κατάσταση.
Είναι πολύ σημαντικό το όχημα, όπως πολύ σημαντικά είναι και τα μέτρα
πυροπροστασίας που πρέπει να ληφθούν και γι’ αυτόν τον λόγο τα χρήματα κατανέμονται έτσι.
Μαρκούλης: Επειδή νομίζω ότι την Ελληνική γλώσσα την μιλούμε καλά, είπα ότι ως
δημοτική παράταξη είχαμε μια γενική θέση επί του προϋπολογισμού.
Από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεστε ότι ο προϋπολογισμός, σύμφωνα με όσα έχουμε πει
κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού, ήταν επιπόλαιος, πρόχειρος κι ελλειμματικός.
Επί αυτού ζητείται σήμερα η τροποποίηση εκείνου του προϋπολογισμού. Αν υπάρχει
λογικός άνθρωπος που μπορεί να έχει δώσει λευκή ψήφο στην ψήφιση του προϋπολογισμού και
στη συνέχεια να ψηφίζει θετικά για τροποποιήσεις προϋπολογισμού, ενώ έχει δώσει λευκή ψήφο,
μόνο ο κ.Παπαδόπουλος μπορεί να το καταλάβει αυτό.
Δήμαρχος: Πρόεδρε υπάρχουν δυο ειδών προϋπολογισμοί: Ο προϋπολογισμός που γίνεται
από αυτό που ασκεί διοίκηση, όπως εμείς κι ο προϋπολογισμός όπως τον φαντάζεται κάποιος που
κάθεται στο γραφείο του ή στον καναπέ του.
Εμείς ασκούμε διοίκηση και κάνουμε τέτοιο προϋπολογισμό. Όποιος ασκεί διοίκηση
βλέπει πως είναι οι προϋπολογισμοί, όποιος το κάνει εκ του μακρώθεν λέει πολλά λόγια.
(Αδύνατη η απομαγνητοφώνηση διότι ο Δήμαρχος κι ο δημοτικός σύμβουλος
Α.Μαρκούλης μιλούν εκτός μικροφώνου)
Καγκελίδης: Πρόεδρε, συνήθως με «τσιμπάει» ο αντιδήμαρχος, αλλά θα του θυμίσω ότι
πολύ καλά ασχολούμαι με τα του Δήμου, άσχετα αν είμαι αντιπολίτευση κι έχω τις γνώσεις να
κρίνω.
Ξέρω πολύ καλά ότι υπάρχουν οχήματα και πολύ καλά ότι κάποιοι τα χρησιμοποιούν για
προσωπική χρήση, επειδή γνωρίζω ότι δεν έχουμε χειμερινή περίοδο για να χρειαζόμαστε ειδικό
όχημα για να ανεβαίνει στο βουνό.
Επειδή γνωρίζω πάρα πολλά κι επειδή γνωρίζω ότι ανάγκη δεν είναι το αυτοκίνητο αλλά ο
καθαρισμός, για να σώσουμε τα δέντρα, ας μας πει ο αντιδήμαρχος κι ας ασχοληθεί περισσότεο
με τα σκουπίδια.
Παπαδόπουλος: Και από τους δυο συναδέλφους υπάρχει μια κριτική ως προς τη λογική
μου.
Άλλες φορές βολεύει να με λένε σκουπιδιάρη, άλλες φορές βολεύει να με λένε ότι δεν
ξέρω από σκουπίδια, η κριτική είναι καλοδεχούμενη, τους ευχαριστώ πολύ για τα καλά τους
λόγια. Δεν προσέχουν αυτά που λέω, που εγώ εκθείασα τις πράξεις του κ.Καγκελίδη (ίσως εν τη
ρύμη του λόγου φταίει ο πομπός κι όχι ο δέκτης), αλλά δεν κατάλαβε τι του είπα. Δεν πειράζει…
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Θα μου πει καλά, ξέρει από όλα τα υπόλοιπα, αλλά σε δασικούς δρόμους μάλλον έχει
καιρό να πάει, γιατί οι δασικοί δρόμοι δεν είναι αυτής της βατότητας που μπορεί να πάει ένα
οποιοδήποτε όχημα.
Όσον αφορά αυτό που είπατε για ιδιωτικές μετακινήσεις, σας πληροφορώ ότι το σύστημα
GIS δουλεύει και ξέρουμε ανά πάσα στιγμή που βρίσκονται τα οχήματα. Τα οχήματα έχουν
συγκεντρωθεί σε φυλασσόμενους χώρους του Δήμου, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία,
υπάρχουν έγγραφα από την υπηρεσία για το πως πρέπει να διαχειριζόμαστε τον στόλο. Αν
υπάρχουν παραβάτες πρέπει να τιμωρούνται.
Όσον αφορά τη λογική, εγώ είπα ότι αν κάποιος νομίζει ότι αφορίζοντας έναν
προϋπολογισμό, μη ψηφίζοντάς τον, θα πρέπει να κλείνει τα μάτια σε όλα τα χρήματα που
έρχονται στον Δήμο για να προστεθούν για τη βελτίωση των αναγκών της πυροπροστασίας, δεν
πρέπει αυτά να τα εντάξουμε, γιατί δεν πρέπει ο δημοτικός σύμβουλος να τα ψηφίσει, είναι μια
άλλη θεώρηση των πραγμάτων και δε μπορούμε να παίρνουμε το μαχαίρι και να κόβουμε
οριζόντια.
Υπάρχουν θέματα που πρέπει να τα ψηφίζουμε με τη διοίκηση κι υπάρχουν θέματα που
πρέπει να είμαστε αρνητικοί κι όσοι θέλουν μπορούν να ασκήσουν κριτική με αυτόν τον
ανορθόδοξο τρόπο.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση της Ο.Ε.;
Μέλη: Ναι.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Α.Αποστολόπουλος,
Ν.Μπέκης, Π.Παπαδίνα.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Καγκελίδης, Μ.Σουμελίδης για τον Κ.Α.
20.7132.001 με τίτλο «Προμήθεια οχήματος για κάλυψη της πυροπροστασίας» της Γ΄
παραγράφου της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την υπ’ αριθ. 251/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
2.- Την ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του ετησίου προγράμματος δράσης του
Δήμου έτους 2016, για την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων.
3.- Τις διατάξεις των άρθρων 93, 161 και 207 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) ως και αυτές του
άρθρου 8 του από 17/5-15/6/59 Β.Δ. «περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων
και κοινοτήτων».
4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 4
του Π.Δ. 185/2007.
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Ι) Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016, ως εξής:
Α) Στο σκέλος των Εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου (ΚΑ:9111):
1.- Ποσό 3.700,00€ από τον ΚΑ:30.7135.006 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση
πινακίδων κατεύθυνσης, σήμανσης και ανάδειξης περιοχών, αξιοθέατων και μνημείων» και
ενισχύει την πίστωση με ΚΑ:20.7325.001 και τίτλο «Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού και
μετατοπίσεις στύλων» με ποσό 3.700,00€ από Ίδια Έσοδα.
2.- Ποσό 10.000,00€ από τον ΚΑ:00.6434.004 με τίτλο «Προετοιμασία φακέλου πρότασης
με θέμα "Πολιτιστικός τουρισμός" στα πλαίσια του προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας
Balkan-Mediterranean 2014-2020» και ποσό 5.000,00€ από τον ΚΑ:00.6434.003 με τίτλο
«Προετοιμασία φακέλου πρότασης με θέμα "Προστασία του εδάφους και του υδροφόρου
ορίζοντα", στα πλαίσια του προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean
2014-2020» και δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:15.6117.001 και τίτλο «Προετοιμασία σχεδίου
Επιχειρησιακού προγράμματος χωρικής εδραιοποίησης, βιώσιμης κατοίκησης & κοινωνικής
ένταξης των πολιτών καταγωγής ΡΟΜΑ στο Δήμο Βέροιας» με ποσό 15.000,00€ από Ίδια
Έσοδα.
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Β) Μεταφέρει στο Αποθεματικό Κεφάλαιο (ΚΑ:9111) ποσό 18.000,00€ από τον
ΚΑ:20.7336.001 με τίτλο «Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας».
Γ) Μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο (ΚΑ:9111) ποσό 36.800,00€, το οποίο
αποτελεί αδιάθετο υπόλοιπο χρήσης 2015 και δημιουργεί τις παρακάτω πιστώσεις με Κ.Α.:
1. 20.7336.004 και τίτλο «Καθαρισμός περιαστικών αλσυλλίων για την κάλυψη της
πυροπροστασίας», με ποσό 24.800,00€ από Έσοδα ΣΑΤΑ πυροπροστασίας.
2. 20.7135.012 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, μηχανημάτων και αναλωσίμων για την
κάλυψη της πυροπροστασίας», με ποσό 15.000,00€ από Έσοδα ΣΑΤΑ πυροπροστασίας.
3. 20.7132.001 και τίτλο «Προμήθεια οχήματος για κάλυψη της πυροπροστασίας», με
ποσό 15.000,00€ από Έσοδα ΣΑΤΑ πυροπροστασίας.
ΙΙ) Τροποποιεί το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (Ε.Π.Δ.) έτους 2016.

ΑΔΑ: 7ΗΞ1Ω9Ο-ΞΥΟ
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 307 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Αθανάσιος Αποστολόπουλος

Α.
Θ.
Β.
Α.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Παπαδόπουλος
Σιδηρόπουλος

Χ.

Δ.
Δ.
Σ.
Γ.
Ν.
Β.
Μ.
Ι.
Λ.
Σ.
Γ.
Ε.
Ν.
Α.
Θ.
Ι.
Μ.
Ν.
Α.
Γ.
Σ.
Η.
Ν.
Π.
Α.
Γ.

Κουλουριώτης
Τραπεζανλής
Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Λυκοστράτης
Παπαϊωάννου
Χειμώνας
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Ορφανίδης
Ιακωβίδου
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Τέτος
Κυρατλίδης
Σουμελίδης
Τσιαμήτρος
Καγκελίδης
Γουλτίδης
Ελευθεριάδου
Τσιφλίδης
Μπέκης
Παπαδίνα
Μαρκούλης
Μελιόπουλος

Ι.
Ι.
Ν.

Κεχαΐδης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Σιδηρόπουλος
Καραγιάννης
Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 7-6-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

