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Περίληψη
Έγκριση α) αποδοχής πρότασης της ερευνητικής
ομάδας URENIO του Α.Π.Θ., β) σύναψης
μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δ.Βέροιας και
της ερευνητικής ομάδας URENIO του Α.Π.Θ. και
γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
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
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του συμβουλίου το από 4-7-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη
Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:
Στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος , το ΑΠΘ έχει προχωρήσει στην δημιουργία
ηλεκτρονικών εφαρμογών, που αφορούν στην ανάπτυξη υπηρεσιών έξυπνων πόλεων μέσω
τεχνολογιών Cloud, σε Δήμους.
Η ερευνητική ομάδα URENIO εκπροσωπούμενη από τον καθηγητή του Τμήματος
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. κ. Νικόλαο Κομνηνό , πρότεινε
στο Δήμο Βέροιας, να γίνει ένας από αυτούς που πιλοτικά θα «τρέξει», όποια από τις διαθέσιμες
εφαρμογές θέλει, με δωρεάν φιλοξενία για τρία χρόνια, στους εξυπηρετητές που διαθέτει το
τμήμα. Πιο αναλυτικά, στα πλαίσια της δραστηριότητας «Δικτύωση για δυνατότητα επέκτασης σε
παν- Ευρωπαϊκό επίπεδο και βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων» του έργου «Ανοιχτή προκήρυξη
προς πόλεις», διατίθενται στο Δήμο οι εξής εφαρμογές:
1- CITY Branding – Ψηφιακή περιήγηση
Προωθεί την ταυτότητα μιας πόλης σε διαφορετικές ομάδες-στόχους τουριστών
χρησιμοποιώντας ψηφιακές περιηγήσεις ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την τοπική οικονομία.
City Branding είναι μια εφαρμογή που προωθεί την ταυτότητα μιας πόλης
χρησιμοποιώντας ψηφιακές περιηγήσεις ενώ, επιπλέον, συνδέει τα σημεία ενδιαφέροντος με
τοπικά καταστήματα και φορείς παροχής υπηρεσιών. Η εφαρμογή επιτρέπει στους Δήμους να
εστιάζουν σε διαφορετικές ομάδες τουριστών, βάσει συσχέτισής τους με συγκεκριμένες
πλευρές/στοιχεία της ταυτότητας της πόλης (ιστορία, κουλτούρα, οικονομικό περιβάλλον κλπ.),
υποστηρίζοντας τη διαφοροποίηση των σημείων ενδιαφέροντος βάσει της ομάδας στόχου στην
οποία ανήκει ο επισκέπτης.
2- Virtual City Market – Ψηφιακό Εμπορικό Κέντρο
Υποστηρίζει την τοπική οικονομία και τη συνεργασία μεταξύ καταστημάτων και
δημοτικών αρχών.
Το Ψηφιακό Εμπορικό Κέντρο είναι μια εφαρμογή η οποία –από τη μία πλευρά–
προσφέρει την ικανότητα σε κάθε εμπορική επιχείρηση που βρίσκεται στην πόλη να
δημιουργήσει το δικό της εικονικό κατάστημα και –από την άλλη– επιτρέπει στους πελάτες να
έχουν πρόσβαση σε ένα μεγάλο εύρος καταστημάτων χρησιμοποιώντας ένα κοινό διαδικτυακό
τόπο. Στην πιο απλή του μορφή η υπηρεσία προσφέρει μια λίστα των υφιστάμενων
καταστημάτων που βρίσκονται στην πόλη (και τη θέση τους στο χάρτη) καθώς επίσης και τις
προσφορές τους. Το Ψηφιακό Εμπορικό Κέντρο ενισχύει την ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων
μεταξύ των επιχειρήσεων δίνοντας την ευκαιρία να δημιουργηθούν ανοιχτά εμπορικά κέντρα
μέσα από την οργάνωση των καταστημάτων σε περιοχές ή δρόμους.
3- CloudFunding
Υποστηρίζει τις τοπικές κοινωνίες να συγκεντρώνουν χρήματα για κοινωνικούς και
κοινωφελείς σκοπούς.
Το Cloudfunding είναι μια εφαρμογή που υποστηρίζει δράσεις crowdfunding- δηλαδή
εξεύρεση κεφαλαίου-πόρων-, από πολίτες. Μέσω της εφαρμογής οι δήμοι μπορούν να
υποστηρίξουν τοπικές κοινότητες ώστε να συγκεντρώσουν χρήματα ή ότι άλλο π.χ. τρόφιμα, για
κοινωνικούς και κοινωφελείς σκοπούς. Τα υποστηριζόμενα έργα μπορεί να σχετίζονται με τη
βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τη βασισμένη στη
γνώση νεανική επιχειρηματικότητα.
4- Improve My City – Βελτιώνω την πόλη μου
Μια πλατφόρμα για τη διαχείριση των τοπικών προβλημάτων: από την καταγραφή στη
διαχείριση και την ανάλυση.
Η εφαρμογή «Βελτιώνω την Πόλη μου» επιτρέπει στους πολίτες να καταχωρήσουν μηέκτακτης ανάγκης τοπικά προβλήματα όπως για παράδειγμα, λακκούβες στους δρόμους,
παράνομη ρίψη σκουπιδιών, σπασμένα πλακάκια στο πεζοδρόμιο, προβλήματα στον
ηλεκτροφωτισμό, παράνομες διαφημιστικές πινακίδες. Τα αιτήματα που υποβάλλονται
εμφανίζονται στο χάρτη της πόλης, ενώ οι χρήστες μπορούν επιπλέον να προσθέτουν
φωτογραφίες και σχόλια.
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Επιπλέον, μπορούν να προτείνουν λύσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος της γειτονιάς
τους. Μέσω της εφαρμογής ο Δήμος δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες και τους τοπικούς φορείς
να αναλάβουν δράση για να βελτιώσουν τη γειτονιά τους.
Όλες οι εφαρμογές εκτενώς περιγράφονται στο συνημμένο στο παρόν εισηγητικό, τεύχος.
Η Δ/νση Προγραμματισμού- Οργάνωσης- Πληροφορικής θεωρεί ότι οι συγκεκριμένες
εφαρμογές , εν μέσω συνεχόμενης συρρίκνωσης του προσωπικού του Δήμου, είναι χρήσιμες,
διότι παρέχουν στοιχεία και δυνατότητες, που σήμερα απασχολούν τουλάχιστον 3 άτομα, ή δεν
υφίστανται καθόλου. Οι εφαρμογές θα προστεθούν στο επίσημο site του Δήμου, με ξεχωριστή
αναφορά, ώστε να είναι διακριτές εύκολα.
Παρατίθεται σχέδιο του μνημονίου συνεργασίας προς έγκριση.
Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν’ αποφασίσει:
1.- Για την αποδοχή της πρότασης της ερευνητικής ομάδας URENIO και την εγκατάσταση
όποιων από τις πιο πάνω εφαρμογές επιθυμεί
2.- Την αποδοχή του περιεχομένου του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και της
ερευνητικής ομάδας URENIO
3.- Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Μπέκης: Έχουμε τη δυνατότητα ως Δήμος να επιλέξουμε όλες τις εφαρμογές;
Δήμαρχος: Ναι, όλες.
Μπέκης: Εγώ θα ψήφιζα υπέρ μόνο για την τελευταία από τις 4 εφαρμογές. Για τις
υπόλοιπες εφαρμογές έχω σημαντικά ερωτηματικά.
Το πρόβλημα είναι μήπως εγκλωβιστεί ο Δήμος με τη χρήση αυτών των εφαρμογών και
υπάρχει το ενδεχόμενο με το τέλος της δωρεάν χρήσης μας ζητηθούν χρήματα.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη
Λαζαρίδη;
Μέλη: Ναι
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ν.Μπέκης, Α.Αποστολόπουλος
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 4-7-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
2.- Το συνημμένο στην εισήγηση σχέδιο μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δ.Βέροιας και της
ερευνητικής ομάδας URENIO του Α.Π.Θ.
3.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Α) Αποδέχεται την πρόταση της ερευνητικής ομάδας URENIO του Α.Π.Θ. για την
εγκατάσταση των κάτωθι εφαρμογών:
1.- City Branding-Ψηφιακή Περιήγηση
2.- Virtual City Market-Ψηφιακό Εμπορικό Κέντρο.
3.- Cloud Funding
4.- Improve My City-Βελτιώνω την Πόλη μου
Β) Εγκρίνει την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δ.Βέροιας και της ερευνητικής
ομάδας URENIO του Α.Π.Θ., το οποίο έχει ως εξής:

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
μεταξύ Δήμου Βέροιας και Ερευνητικής Ομάδας URENIO Α.Π.Θ.
για την λειτουργία των εφαρμογών ….,
οι οποίες αναπτύχθηκαν στo πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Έργου STORM
Clouds, στην πόλη της Βέροιας
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Στην Βέροια, σήμερα, ........ /… /2016
(Α) ο Δήμος Βέροιας, εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο, κ. Βοργιαζίδη Κωνσταντίνο
και (Β) η Ερευνητική Μονάδα URENIO του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
εκπροσωπούμενη από τον Διευθυντή της, καθ. Νικόλαο Κομνηνό
Αφού έλαβαν υπόψη:
α) Τη συμφωνία επιχορήγησης στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης της πολιτικής για
τις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών, με αριθμό 621089.
β) Την με αριθμό ……./……. εισήγηση της Δ/νσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και
Οργάνωσης του Δήμου Βεροίας.
γ) Την με αριθμό ……./……. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βεροίας, που
λήφθηκε επί της ως άνω εισήγησης.
Συμφώνησαν τα εξής:
Άρθρο 1
Περιγραφή του έργου STORM Clouds
Το έργο STORM CLOUDS (Ανάπτυξη υπηρεσιών έξυπνων πόλεων μέσω τεχνολογιών
Cloud) (http://stormclouds.eu/) διερευνά πώς οι Δήμοι μπορούν να μεταφέρουν τις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες που προσφέρουν προς τους πολίτες, από τις ιδιόκτητες υποδομές στο cloud (υποδομές
που προσφέρονται από τρίτους), και το πώς αυτό θα επηρεάσει τη ζωή των πολιτών. Σκοπός του
είναι να παρέχει χρήσιμες κατευθυντήριες γραμμές για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, έτσι
ώστε αυτοί να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τη διαδικασία μετάβασης με ένα οργανωμένο και
γρήγορο τρόπο. Το έργο STORM CLOUDS θα παραδώσει ένα χαρτοφυλάκιο ηλεκτρονικών
υπηρεσιών που θα φιλοξενούνται στο cloud και θα έχουν δοκιμαστεί από τους πολίτες και τις
δημόσιες αρχές σε διαφορετικές Ευρωπαϊκές πόλεις.
Άρθρο 2
Περιγραφή των εφαρμογών που θα εφαρμόσει ο Δήμος Βέροιας
Περιγραφή των επιλεγμένων εφαρμογών.
Άρθρο 3

Αντικείμενο του Μνημονίου Συνεργασίας
Με το παρόν μνημόνιο συνεργασίας καθορίζονται οι δράσεις των συμβαλλομένων μερών
με σκοπό τη λειτουργία των εφαρμογών…. οι οποίες αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου
STORM CLOUDS και αναμένεται να αποφέρουν πολλαπλά οφέλη στο Δήμο της Βέροιας. Η
χρησιμοποίηση των εφαρμογών από πόλεις/Δήμους που δεν αποτελούν εταίροι του έργου
προβλέπεται από τη δραστηριότητα «Ανοιχτή προκήρυξη προς πόλεις», η οποία περιγράφεται στο
καθήκον 6.4 – «Δικτύωση για δυνατότητα επέκτασης σε παν-Ευρωπαϊκό επίπεδο και βιωσιμότητα
των αποτελεσμάτων» της συμφωνίας επιχορήγησης με αριθμό 621089.
Οι αρμοδιότητες που εμπίπτουν στο πεδίο δράσης και ευθύνης των συμβαλλομένων μερών
περιγράφονται στα επόμενα άρθρα.
Άρθρο 4
Αρμοδιότητες Δήμου

Ο Δήμος Βεροίας αναλαμβάνει:
 τη διαχείριση και λειτουργία των εφαρμογών,
 την ανάληψη δράσεων δημοσιότητας για την προβολή και προώθηση της χρήσης τους
καθώς και
 τη διάθεση περιεχομένου για τη λειτουργία των εφαρμογών όπου αυτό κρίνεται
απαραίτητο.
Ο Δήμος αναμένεται να παράσχει κάθε άλλη διευκόλυνση στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
και δυνατοτήτων του, η οποία θα μπορούσε να συνεισφέρει στην εύρυθμη λειτουργία των
εφαρμογών.
Άρθρο 5
Αρμοδιότητες της Ερευνητικής Μονάδας URENIO
Η Ερευνητική Μονάδα URENIO αναλαμβάνει:
 την αρχική εγκατάσταση και λειτουργία των εφαρμογών,
 την υποστήριξη και εκπαίδευση των υπαλλήλων του Δήμου στη χρήση των εφαρμογών,
 την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη λειτουργία των εφαρμογών,
 την εγκατάσταση ενημερώσεων των εφαρμογών όταν αυτές είναι διαθέσιμες,
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 τη φιλοξενία των εφαρμογών.
Άρθρο 6
Διάρκεια
Η διάρκεια της παρούσας συμφωνίας ορίζεται στο ένα έτος από την ημερομηνία
υπογραφής της.
Άρθρο 7
Τροποποίηση - Τελικές διατάξεις
Οποιαδήποτε τροποποίηση των ανωτέρω όρων του παρόντος δύναται να επέλθει
αποκλειστικώς και μόνον με νέα έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.
Η παρούσα συμφωνία δεν προσθέτει ούτε επαυξάνει τις υποχρεώσεις που το Α.Π.Θ. έχει
αναλάβει ως συμβαλλόμενος οργανισμός στη συμφωνία επιχορήγησης με αριθμό 621089, καθότι
αποτελεί μέσο υλοποίησης των ήδη ανειλημμένων υποχρεώσεών τους.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε
απόδειξη των οποίων συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται σε δυο όμοια πρωτότυπα, τα οποία,
αφού αναγνώσθηκαν, υπογράφηκαν από τα συμβαλλόμενα μέρη, εκάτερο των οποίων έλαβε από
ένα (1) υπογεγραμμένο αντίγραφο.
(ακολουθούν υπογραφές)
Ακροτελεύτια διάταξη
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Δήμου Βέροιας, έτους 2016.
Γ) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βέροιας Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη για την υπογραφή του
παραπάνω μνημονίου συνεργασίας.
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 388 / 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

