ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 14/2016 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 382/2016
Περίληψη
Έγκριση α) συμμετοχής του Δ.Βέροιας στο 1ο Φόρουμ διαβούλευσηςενημερωτική εκδήλωση σχετικά με τη δημιουργία δύο Κέντρων
Διαλογής Ταξινόμησης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE 14
ENV/GR/000858 με τίτλο: «Ανάπτυξη και επίδειξη μοντέλων
πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» (LIFE RE-WEEE) και β)
εξουσιοδότησης της αρμόδιας υπηρεσίας.
Σήμερα 11 Ιουλίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα 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 7-7-2016
γραπτή πρόσκληση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. 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 29 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ.
Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6)Α.Σιδηρόπουλος,
7)Δ.Κουλουριώτης,
8)Δ.Τραπεζανλής,
9)
Θ.
Κορωνάς,
10)Σ.Διαμάντης,
11)Γ.Σοφιανίδης,
12)
Ν.
Μωυσιάδης,
13)Π.Τσαπαρόπουλος, 14) Β.Λυκοστράτης, 15) Γ. Κάκαρης, 16)Μ.
Παπαϊωάννου, 17)Σ.Ασλάνογλου, 18)Γ.Ορφανίδης, 19) Ν.
Μαυροκεφαλίδης, 20)Θ.Τέτος, 21)Κ.Καραπαναγιωτίδης, 22) Μ.
Σουμελίδης, 23) Α. Καγκελίδης, 24)Γ.Γουλτίδης, 25)Ι.Παπαγιάννης,
26)Η.Τσιφλίδης,
27)Ν.Μπέκης,
28)Α.Αποστολόπουλος,
29)Γ.Μελιόπουλος.

Απόντες
Ι.Χειμώνας, Λ.Ακριβόπουλος,
Ε.Ιακωβίδου, Χ. Γαϊτάνου,
Α.Σιακαβάρας,
Ι.Κυρατλίδης,
Ν.Τσιαμήτρος,
Ζ.Πατσίκας,
Σ.Ελευθεριάδου, Π.Παπαδίνα,
Α.Μαρκούλης, Σ.Στουγιάννος

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

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Χ.Κεχαΐδης, Σ.Κωτσιαντής, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης,
Η.Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ.Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης,
Ι.Σιδηρόπουλος, 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 τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 381/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Η.Τσιφλίδης, Γ.Σοφιανίδης,
Κ.Καραπαναγιωτίδης, Γ.Κάκαρης, Π.Τσαπαρόπουλος
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 382/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Σοφιανίδης, Π.Τσαπαρόπουλος
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 383/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Ν.Μπέκης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 384/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Ν.Μπέκης και αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Παπαγιάννης,
Γ.Μελιόπουλος, Γ.Ορφανίδης
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 385/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Θ.Αγγελίνας.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 389/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.Μπέκης και προσήλθε ο κ.Γ.Ορφανίδης
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 392/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Ν.Μπέκης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο καθαριότητας Βασίλειο
Παπαδόπουλο, ο οποίος εξέθεσε στο σώμα τα εξής:
Ζητώ από το σώμα τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος της συμμετοχής του
Δ.Βέροιας στο 1ο Φόρουμ διαβούλευσης-ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με τη δημιουργία δύο
Κέντρων Διαλογής Ταξινόμησης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE 14 ENV/GR/000858 με
τίτλο: «Ανάπτυξη και επίδειξη μοντέλων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)».
Το θέμα κατατίθεται ως έκτακτο, διότι σήμερα το μεσημέρι λάβαμε μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου την πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου κι η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την
Τετάρτη 20/7/2013 στην Αθήνα.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την πρόταση του αντιδημάρχου καθαριότητας Βασίλειου
Παπαδόπουλου για συζήτηση του θέματος αυτού ως εκτάκτου;
Μέλη: Ναι.
Λευκή ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Γ.Μελιόπουλος
Στη συνέχεια, αφού συναίνεσε ο Δήμαρχος και δέχθηκε κατά πλειοψηφία 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 11-7-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου καθαριότητας Βασίλειου
Παπαδόπουλου, που έχει ως εξής:
Το Πράσινο Ταμείο με την από 11 Ιουλίου 2016 πρόσκληση του μας καλεί να
συμμετάσχουμε στο 1ο φόρουμ διαβούλευσης/ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με την δημιουργία
2 Κέντρων Διαλογής Ταξινόμησης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE 14 ENV/GR/000858
με τίτλο: "Ανάπτυξη και επίδειξη μοντέλων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)" (LIFE RE-WEEE)
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: "Ανάπτυξη και
επίδειξη μοντέλων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)" και ακρωνύμιο «LIFE RE-WEEE», το οποίο
συγχρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το
περιβάλλον. Στόχος του φόρουμ διαβούλευσης είναι να εξετάζει, να αναλύει και να προωθεί
θέματα σχετικά με την πρόληψη των ΑΗΗΕ, την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την
παρακολούθησή τους. Στα πλαίσια της εκδήλωσης θα συζητηθεί το θέμα της δημιουργίας
συνολικά 2 Κέντρων Διανομής Ταξινόμησης (ΚΔΤ) ΑΗΗΕ, σε 1 Δήμο της Περιφέρειας
Αττικής και σε 1 Δήμο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τα οποία θα
συγχρηματοδοτηθούν από το χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE και το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο
υλοποίησης του έργου. Για το σκοπό αυτό, αναμένεται να προκηρυχθεί σχετικός
διαγωνισμός/εκδήλωση ενδιαφέροντος από το Πράσινο Ταμείο στα μέσα του Φθινοπώρου, στον
οποίο μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι Δήμοι της Περιφέρειας Αττικής και της Κεντρικής
Μακεδονίας. Στη διάρκεια του φόρουμ διαβούλευσης, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τους
στόχους του έργου "LIFE RE-WEEE" και τα βήματα που θα ακολουθήσουν για τη δημιουργία
των ΚΔΤ και θα ακολουθήσει εποικοδομητικός διάλογος για τα προβλήματα και τις προοπτικές
των πράσινων σημείων καθώς και την ορθή διαχείριση των ΑΗΗΕ.
Στο Φόρουμ Διαβούλευσης καλούνται να συμμετάσχουν οργανισμοί, φορείς και παράγοντες
στην Ελλάδα που σχετίζονται με την διαχείριση και επεξεργασία των ΑΗΗΕ, όπως: Δήμοι, τα
Υπουργεία Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΕ), η
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (ΚΕΕ), Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), το Δίκτυο
Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ), η Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ) καθώς και εταιρίες που σχετίζονται με τη διαχείριση, επισκευή και
αναβάθμιση των ΑΗΗΕ στην Ελλάδα.
Το 1ο φόρουμ διαβούλευσης/ενημερωτική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20
Ιουλίου 2016 και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πράσινου Ταμείου η οποία
βρίσκεται στην Βίλα Καζούλη, Λεωφόρος Κηφισίας 241, Κηφισιά.
Έχοντας υπόψη :
1.
την από 11 Ιουλίου 2016 πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου

2.

την παραπάνω εισήγηση
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει
1.
Την Έγκριση ή μη συμμετοχής στο 1ο φόρουμ διαβούλευσης/ενημερωτική εκδήλωση
σχετικά με την δημιουργία 2 Κέντρων Διαλογής Ταξινόμησης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου
LIFE 14 ENV/GR/000858 με τίτλο: "Ανάπτυξη και επίδειξη μοντέλων πρόληψης και
επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)" (LIFE
RE-WEEE).
2.
Την έγκριση υλοποίησης όλων των απαιτούμενων ενεργειών από τη Διεύθυνση
Περιβάλλοντος- Καθαριότητας- Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να προετοιμαστεί για την
αναμενόμενη προκήρυξη εκδήλωση ενδιαφέροντος από το Πράσινο Ταμείο στα μέσα του
Φθινοπώρου.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Παπαδόπουλος: Επί της ουσίας είναι η συμμετοχή μας στο φόρουμ που θα
πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουλίου για την συμμετοχή μας σε ένα πρόγραμμα life ευρωπαϊκό όπου
συντονιστής του έργου είναι η ανακύκλωση Α.Ε. Είναι αυτό που βλέπεται στη διαφήμιση για τις
ηλεκτρικές συσκευές για την επαναχρησιμοποίηση τους.
Οι φορείς που συμμετέχουν είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης, το Πράσινο
Ταμείο, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Εταιρειών φορέων
επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων ηλεκτρικών συσκευών.
Το πρόγραμμα λέγεται ανάπτυξη και επίδειξη σχεδίου πρόσληψης και
επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Είναι αυτές οι
μικροσυσκευές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές, για το πώς μπορούν οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές
συσκευές που συλλέγονται και πρέπει να συλλέγονται μόνο από τους δήμους εξαιτίας της
επικινδυνότητας συλλογής και διάθεσής τους σε διάφορούς πλανόδιους μη πιστοποιημένους.
Η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης με μία επιθεώρηση, διαλογή και πιθανά επισκευή
κάποιων και προώθηση για επαναχρησιμοποίηση τους μέσω των κοινωνικών δομών των δήμων
σε φορείς ή σε ιδιώτες ακόμα, που έχουν ανάγκη από τη χρήση μιας τέτοιας συσκευής, για ένα
ψυγείο για μια οικογένεια που δεν έχει ή ένα πλυντήριο ή ότι άλλο, όπως ένας Η/Υ που σε
κάποιον μπορεί να είναι άχρηστος και σε κάποιον μπορεί να κάνει τη δουλειά του σε βασικά
θέματα.
Θα επιλεγούν αρχικά δυο δήμοι, ένας δήμος στην Κ.Μακεδονία και ένας δήμος στο
λεκανοπέδιο Αττικής. Έχουμε έρθει σε επικοινωνία γιατί είμαστε από τους παλαιότερους δήμους
που εφαρμόζουμε το πρόγραμμα της ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών με κάποια κοντέινερ
που έχουμε και μεταφέρουμε με κόστος βέβαια να μαζεύουμε και να προωθούμε τις συσκευές
μόνο προς ανακύκλωσης.
Θα προσπαθήσουμε να μπούμε στο πρόγραμμα για επαναχρησιμοποίηση των συσκευών
αυτών, κομμάτι που είναι πολύ σημαντικό για όλα τα απόβλητα είτε είναι ηλεκτρονικών
μικροσυσκευών είτε είναι οτιδήποτε άλλο.
Αυτό το πρόγραμμα μπορεί να μας φέρει και κάποια χρηματοδότηση από το Πράσινο
Ταμείο και από το life, για το στήσιμο αυτής της δομής αν επιλεγούμε, αφού συμμετέχουμε στο
φόρουμ αυτό. Ζητείται από το Δ.Σ. για να συμμετέχουμε αν θα έρθει η ώρα να επιλεγούμε και να
προχωρήσουμε σε κάποιου είδους σύμβαση το θέμα θα ξανάρθει. Ουσιαστικά εξουσιοδοτούμαστε
για να κάνουμε όλη την προεργασία.
Πρόεδρος: Είναι κατανοητό γιατί έρχεται. Έρχεται για να ζητήσει ο δήμος εγκαίρως να
επιλεγεί γι’ αυτή τη δομή ο δήμος που με πολύ σαφήνεια μας περιέγραψε ο κ.Παπαδόπουλος
ποιος είναι ο στόχος της.
Μπέκης: Που θα γίνει αυτό το φόρουμ; Στην Αθήνα. Έχουν κληθεί, έχουν συμμετέχει όλοι
οι δήμοι και όποιος πάει;
Πρόεδρος: Δυο δήμοι θα επιλεγούν.
Μπέκης: Ποιος το οργανώνει;

Παπαδόπουλος: Ο εθνικός οργανισμός ανακύκλωσης, η εταιρεία ανακύκλωσης, το
πράσινο ταμείο και ως επιστημονικός φορέας γιατί θα χρειαστεί κάποια υποστήριξη πιθανά. Η
προκήρυξη του προγράμματος life από την Ε.Ε. που συμμετείχε ο ΕΟΑΝ και η Ανακύκλωση
συσκευών Α.Ε. με την ελληνική εταιρεία και το Πράσινο Ταμείο. Προέβλεπε τους φορείς όχι
συγκεκριμένα, αλλά τι είδους φορείς θα συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Αυτές οι επιλογές έχουν
γίνει ήδη από τον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης και την Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. και από
εκεί και πέρα σε αυτό το πρόγραμμα θα προσπαθήσουμε να μπούμε και εμείς να συμμετάσχουμε,
δεν υπάρχει τίποτα συμφωνημένο.
Μπέκης: Έχουμε καμιά πληροφόρηση αν αυτοί οι φορείς που οργανώνουν έχουν ήδη
αναλάβει το πρόγραμμα έχουν κάποια επιχορήγηση από την Ε.Ε.;
Παπαδόπουλος: Αυτοί οι φορείς συμμετέχουν, είναι η πρόσκληση life 14, μπήκαν στο
πρόγραμμα αυτοί και μέσα από αυτό το πρόγραμμα και για να ολοκληρωθεί αυτό το πρόγραμμα
πρέπει να φτάσουμε και στην πιλοτική εφαρμογή σε κάποιους δήμους της χώρας
Ο Δήμος έχει ήδη κάποια προσπάθεια με τοπικούς εθελοντές μαζεύοντας ηλεκτρικές
συσκευές, αυτό ήταν ένα πολύ πρώιμο στάδιο και επειδή είδαν την ευαισθητοποίησή μας αυτή και
μας στείλανε πρόσκληση και θα δούμε μετά με τη συμμετοχή μας τι θα γίνει.
Μελιόπουλος: κ.Παπαδόπουλε εγώ έχω μια ερώτηση, από τη μεριά σας το θεωρείτε
σωστό το να στέλνετε ένα φαξ στις 11 και να σας λένε απαντήστε ως Δ.Σ. στις 20; Πιστεύετε ότι
ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι σοβαρό; Εκτός αν προσπαθεί να εκβιαστεί με αυτό τον τρόπο μια
απόφαση του Δ.Σ.
Πρόεδρος: Απαντώ εγώ ως εξής: Δεν αναφερόμαστε πως θα εξελιχθεί το πρόγραμμα γιατί
θα έρθει και θα συζητηθεί εδώ στο Δ.Σ. Σήμερα καλούμαστε να πάρουμε απόφαση αν θα
διεκδικήσουμε τη συμμετοχή μας. οι όροι και οι προϋποθέσεις θα συζητηθούν στο επόμενο
στάδιο.
Μπέκης: Εγώ θα το ψηφίσω με αυτή τη διευκρίνιση την τελευταία, έχω πολύ μεγάλες
αμφιβολίες και καχυποψία ιδιαίτερα με τη συμμετοχή του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, είναι
πολυπράγμον πανεπιστήμιο, σε όλα χώνεται, όπου μυρίζει χρήμα τρέχει.
Μελιόπουλος: Εγώ ένα εισηγητικό που δεν το βλέπω και με αυτό τον τρόπο να εκβιάζεται
η συμμετοχή του δήμου σε αυτό το πρόγραμμα, εγώ δεν θα το ψηφίσω.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου καθαριότητας Βασίλειου
Παπαδόπουλου;
Μέλη: Ναι
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Γ.Μελιόπουλος, Ι.Παπαγιάννης
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 30-6-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου καθαριότητας Βασίλειου
Παπαδόπουλου.
2.- Την από 11-7-2016 πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου.
3.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
4.- Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν είναι
γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δ.Βέροιας στο 1ο Φόρουμ διαβούλευσης-ενημερωτική
εκδήλωση σχετικά με τη δημιουργία δύο Κέντρων Διαλογής Ταξινόμησης στο πλαίσιο
υλοποίησης του έργου LIFE 14 ENV/GR/000858 με τίτλο: «Ανάπτυξη και επίδειξη μοντέλων
πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
(ΑΗΗΕ)» (LIFE RE-WEEE).
Γ) Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας να
προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη συμμετοχή του Δήμου, μετά τη δημοσίευση της
προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Πράσινο Ταμείο

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 382 / 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

Α.
Θ.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Α.
Δ.
Δ.

Σιδηρόπουλος
Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Θ.

Κορωνάς

Σ.
Γ.
Ν.
Π.
Β.
Γ.
Μ.
Σ.
Γ.
Ν.
Θ.
Κ.
Μ.
Α.
Γ.
Ι.
Η.
Ν.
Γ.

Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Τσαπαρόπουλος
Λυκοστράτης
Κάκαρης
Παπαϊωάννου
Ασλάνογλου
Ορφανίδης
Μαυροκεφαλίδης
Τέτος
Καραπαναγιωτίδης
Σουμελίδης
Καγκελίδης
Γουλτίδης
Παπαγιάννης
Τσιφλίδης
Μπέκης
Μελιόπουλος

Αθανάσιος Αποστολόπουλος

ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Ι.
Ν.

Καραγιάννης
Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 15-7-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

