ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 3/2016 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 56/2016
Περίληψη
Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» με τίτλο «Λειτουργία
δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς
όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίαςΛειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης
Γυναικών Θυμάτων Βίας σε Τοπικό Επίπεδο».
Σήμερα 17 Φεβρουαρίου 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 12-2-2016 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) Χ. Κούτρας, 4) Τ.
Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6)Α.Σιδηρόπουλος,
7)Δ.Τραπεζανλής, 8) Θ. Κορωνάς, 9)Σ.Διαμάντης,
10)Γ.Σοφιανίδης, 11) Ν. Μωυσιάδης, 12) Β.Λυκοστράτης,
13)Μ. Παπαϊωάννου, 14)Λ.Ακριβόπουλος, 15)Σ.Ασλάνογλου,
16)Γ.Ορφανίδης, 17)Ε.Ιακωβίδου, 18) Ν. Μαυροκεφαλίδης,
19)Α.Σιακαβάρας, 20)Θ.Τέτος, 21) Μ. Σουμελίδης, 22) Ν.
Τσιαμήτρος, 23)Ζ.Πατσίκας, 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
Δ.Κουλουριώτης,Π.Τσαπαρόπουλος,
Γ. Κάκαρης, Ι.Χειμώνας,
Χ.Γαϊτάνου, Κ.Καραπαναγιωτίδης,
Ι.Κυρατλίδης, Ι.Παπαγιάννης,
Σ.Στουγιάννος

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

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
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, 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. Γ.Μελιόπουλος, Ν.Μωυσιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 59/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν.Μωυσιάδης και αποχώρησε ο
κ.Η.Τσιφλίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 61/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Τ.Χατζηαθανασίου, Λ.Ακριβόπουλος,
Α.Σιακαβάρας, Α.Αποστολόπουλος και προσήλθε ο κ. Η.Τσιφλίδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 62/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Ν.Μπέκης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 66/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Λ.Ακριβόπουλος, Α.Σιακαβάρας
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 69/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ζ.Πατσίκας και προσήλθε ο κ. Ν.Μπέκης
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 76/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ζ.Πατσίκας
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 79/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Τ.Χατζηαθανασίου

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κοινωνικής προστασίας Θεόφιλο
Κορωνά, ο οποίος εξέθεσε στο σώμα τα εξής:
Ζητώ από το Δ.Σ. τη συζήτηση και λήψη απόφασης εκτάκτως επί του θέματος της υποβολής
πρότασης για την πράξη «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς
όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής
Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας σε Τοπικό Επίπεδο», η οποία αφορά τη συνέχιση και την
αναβάθμιση της λειτουργίας του Κέντρου. Η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων δημοσιεύτηκε
στις 12 Φεβρουαρίου κι η πρόταση πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 31/3/2016.
Η λειτουργία όμως του Συμβουλευτικού Κέντρου κι η παράταση των συμβάσεων των
εργαζομένων έχει γίνει μέχρι τις 29/2/2016. Προκειμένου να μην δημιουργηθεί θέμα με τις συμβάσεις
και με την λειτουργία του Κέντρου (δεν έχει βγει εγκύκλιος από το Υπουργείο που να εξηγεί τι θα γίνει
στο διάστημα από 29/2/2016 ως 31/3/2016), θεωρούμε ότι είναι το καλύτερο για τον Δήμο μας να
ολοκληρώσουμε την τυπική διαδικασία υποβολής πρότασης καθώς κι όλες τις υπόλοιπες απαιτούμενες
ενέργειες μέχρι τις 29/2/2016.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την πρόταση του αντιδημάρχου κοινωνικής προστασίας
Θεόφιλου Κορωνά για συζήτηση του θέματος αυτού ως εκτάκτου;
Μέλη: Ναι.
Λευκή ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Α.Μαρκούλης.
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 12-2-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου κοινωνικής προστασίας
Θεόφιλου Κορωνά, που έχει ως εξής:
Κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων
(ΓΓΙΦ), µε στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών
(ενδοοικογενειακή βία, βιασμός, σεξουαλική παρενόχληση, trafficking κλπ), εκπόνησε το
«Εθνικό Πρόγραμμα για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών 20092013», το πρώτο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης προς όφελος των γυναικών για την
αντιμετώπιση της βίας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Το Πρόγραµµα αυτό
ενσωματώθηκε το 2010 στο «Εθνικό Πρόγραµµα για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 20102013», ως ένας από τους τέσσερις στρατηγικούς στόχους του. Στο πλαίσιο αυτό, η ΓΓΙΦ
προχώρησε, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία ενός Δικτύου εξήντα µία (61) Δομών πανελλαδικής
κάλυψης για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας, ως εξής:
•Οριζόντιες παρεμβάσεις εθνικής εμβέλειας, που σκοπό είχαν το συντονισμό και την
παρακολούθηση της πολιτικής για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των
γυναικών, την ανάπτυξη ή/και την αναβάθμιση υπηρεσιών πολύπλευρης στήριξης των γυναικών
(24ωρη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής SOS) τη συνεργασία με αρμόδιους φορείς άσκησης
πολιτικής, την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση αρμόδιων κρατικών και άλλων φορέων, καθώς
και της κοινωνίας γενικότερα, την επιμόρφωση κρατικών λειτουργών καθώς και την παροχή
νομικής βοήθειας µε έμφαση στην πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας, σε εθνικό επίπεδο.
•Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας στις έδρες ή/και στις μεγαλύτερες
πληθυσμιακά πόλεις των Περιφερειών µε αντικειμενικά πληθυσμιακά και γεωγραφικά κριτήρια,
προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη της χώρας με στόχο την
υποστήριξη των γυναικών – θυμάτων βίας και την ευαισθητοποίηση, την πρόληψη και την
αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
•Η ολοκληρωμένη υποστήριξη των γυναικών θυμάτων όλων των μορφών βίας και των
παιδιών τους.
•Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών µε στόχο την πρόληψη και
την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών.
•Η ενίσχυση του ρόλου των φορέων του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης σε
δράσεις για την πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών.
Σημειώνεται, παράλληλα, ότι η ενίσχυση δομών αντιμετώπισης της έμφυλης βίας
εντάσσεται στις τοπικές πολιτικές κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης των Δήμων.

Συγκεκριμένα, η συμβουλευτική στήριξη των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά
συνοικούντων προσώπων και παράνομης εμπορίας και διακίνησης αποτελεί αρμοδιότητα των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως ρητά προβλέπεται στο άρθρο 75 του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006).
Ο Δήμος Βέροιας επιλέχθηκε το 2012, από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων
και την ΕΕΤΑΑ, ως ένας από τους φορείς που πληρούσε τα κριτήρια για τη σύσταση και
λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.
Έτσι, από τον Οκτώβριο του 2013 λειτουργεί στη Βέροια Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης
Γυναικών, σε ιδιόκτητο χώρο, με μεγάλη συνεισφορά στους πολίτες της πόλης. Με την υπ’ αριθ.
8/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, εγκρίθηκε η συνέχιση της λειτουργίας της
δομής του κέντρου και η παράταση των συμβάσεων του προσωπικού.
Οι ανωτέρω δράσεις του δικτύου δομών (Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας)
συνεχίζουν να συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο των
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.
Η τρέχουσα Πρόσκληση αφορά στην υποβολή προτάσεων για την πράξη «Λειτουργία
δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την
καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων
βίας σε τοπικό επίπεδο», η οποία αφορά στη συνέχιση λειτουργίας και αναβάθμιση των
υπαρχουσών δομών.
Η προκηρυσσόμενη πράξη αφορά στη λειτουργία – από τους δυνητικούς δικαιούχους –
Κέντρων Συμβουλευτικής για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Στόχος των
Συμβουλευτικών Κέντρων είναι η παροχή υπηρεσιών άμεσης αρωγής προς τις γυναίκες – θύματα
έμφυλης βίας, η υλοποίηση δράσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης κρίσιμης σημασίας για την
ανάδειξη του ζητήματος της έμφυλης βίας όλων των μορφών, καθώς και η υποστήριξη των
γυναικών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όταν απαιτείται.
Η χρηματοδότηση των Συμβουλευτικών Κέντρων καταπολέμησης της βίας κατά των
γυναικών αφορά στην κάλυψη των δαπανών λειτουργίας τους (σημειώνεται ότι δεν είναι
επιλέξιμες δαπάνες για υποδομές και κτιριακές παρεμβάσεις) για τρία (3) έτη, µε ενδιάμεση
αξιολόγηση των δομών στους δεκαοκτώ (18) μήνες, µε στόχο τη βελτίωση του παραγόμενου
έργου.
Σύμφωνα με την Πρόσκληση, η ενδεικτική κατανομή της συγχρηματοδοτούμενης
δημόσιας δαπάνης είναι της τάξης των 680.000 ευρώ. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31/12/2022. Η ολοκλήρωση
των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία.
Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά µέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ από την 15/02/2016
(ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 31/03/2016 (ημερομηνία λήξης υποβολής
προτάσεων).
Στο ανωτέρω πλαίσιο εισηγούμαστε:
1. Την αποδοχή από το Δήμο Βέροιας της Πρόσκλησης της ΠΚΜ για την υποβολή
πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία», με τίτλο «Λειτουργία Δομών
και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς Όφελος των Γυναικών και για την
Καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών
Θυμάτων Βίας σε Τοπικό Επίπεδο».
2. Την παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της πρότασης υποβολής, καθώς και
οποιουδήποτε εγγράφου είναι απαραίτητο (Αίτηση Χρηματοδότησης, Τεχνικό Δελτίο Πράξης,
Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα κλπ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση με
κωδικό 013.9iii της ΠΚΜ, ή εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή για τις ανάγκες υποβολής
και υλοποίησης της πρότασης, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση αυτή.
Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βέροιας ν’
αποφασίσει για:
1. Τη συμμετοχή του Δήμου Βέροιας στην Πρόσκληση με κωδικό 013.9iii της ΠΚΜ (με
Α/Α ΟΠΣ: 1322), ώστε να υποβάλει πρόταση με την ιδιότητα του Δικαιούχου και του Φορέα

Λειτουργίας για την ένταξη στην Πράξη με τίτλο «Λειτουργία Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης προς Όφελος των Γυναικών και για την Καταπολέμηση της βίας - Λειτουργία
Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας σε Τοπικό Επίπεδο», που
αφορά στη συνέχιση της Λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών
Θυμάτων Βίας σε Τοπικό Επίπεδο και μετά την ένταξη, να ενσωματώσει την Πράξη στον ετήσιο
προγραμματισμό του.
2. Τη σύνταξη της πρότασης που πρόκειται νε εκπονηθεί, σύμφωνα με τους όρους και
τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης με κωδικό 013.9iii της ΠΚΜ.
3. Την υποβολή ηλεκτρονικής πρότασης στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της Αίτησης Χρηματοδότησης (στην οποία περιλαμβάνεται σειρά συνοδευτικών εγγράφων
όπως περιγράφεται στην εν λόγω Πρόσκληση).
4. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Βέροιας κ. Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη, όπως
υπογράψει την πρόταση υποβολής, καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο είναι απαραίτητο (Αίτηση
Χρηματοδότησης, Τεχνικό Δελτίο Πράξης, Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα κλπ), σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση με κωδικό 013.9iii της ΠΚΜ, ή εφόσον ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή για τις ανάγκες υποβολής και υλοποίησης της πρότασης, λαμβάνοντας υπόψη
την απόφαση αυτή.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου κοινωνικής προστασίας
Θεόφιλου Κορωνά;
Μέλη: Ναι.
Λευκή ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Α.Μαρκούλης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 12-2-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου κοινωνικής προστασίας Θεόφιλου
Κορωνά.
2.- Την με αρ. πρωτ. 703/8-2-2016 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.
Περιφέρειας Κ.Μακεδονίας
3.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
4.- Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του
άρθρου 75 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν είναι
γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Βέροιας στην πρόσκληση με κωδικό 013.9iii της
Περιφέρειας Κ.Μακεδονίας.
Γ) Εγκρίνει τη σύνταξη της πρότασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της
πρόσκλησης με κωδικό 013.9iii της Περιφέρειας Κ.Μακεδονίας.
Δ) Εγκρίνει την υποβολή ηλεκτρονικής πρότασης στο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα
Δράσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης, με την ιδιότητα του
Δικαιούχου και του Φορέα Λειτουργίας για την ένταξη στην πράξη με τίτλο «Λειτουργία δομών
και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση
της βίας-Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας σε Τοπικό
Επίπεδο» και την ενσωμάτωση της πράξης στον ετήσιο προγραμματισμό του.
Ε) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Βέροιας Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη για την υπογραφή της
πρότασης υποβολής και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου κριθεί απαραίτητο, καθώς και να προβεί
σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υποβολή και υλοποίηση της πρότασης

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 56 / 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.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Ε.

Δ.
Δ.

Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Θ.

Κορωνάς

Ι.
Ι.
Ν.

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

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

Γκόγκα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Σιδηρόπουλος
Καραγιάννης
Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 18-2-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

