ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 18/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 413/2001
Περίληψη
Έγκριση της αρ. 413/2001 απόφασης Δ.Σ. της
ΔΕΥΑΒ για καθορισμό προστίμου σε περίπτωση
χρήσης πόσιμου νερού από δημότες των Δ.Δ. για
μη οικιακή χρήση.
Σήμερα 16 Ιουλίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας Δ. Βικέλα & Μητροπόλεως
γωνία, 2ος όροφος στο κτίριο του Ο.Τ.Ε., ύστερα από την με ημερομηνία 12-7-2001
γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους
Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119
του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη.
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Κουρουζίδης
Ταχματζίδης
Aσλάνογλου
Δελαβερίδης
Πέτκος
Λελεκάκης
Γκαβαϊσές
Ουρσουζίδης
Τάκης
Γεωργιάδης
Τριανταφυλλίδης
Πιτούλιας
Ταραλάς
Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Σοφιανίδης
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Κουκουρδής
Μανακούλης

Aπόντες

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Χ. Μουτσιόπουλος

Μ. Ποτουρίδης
Μ. Γαβρίδης
Κ. Πουλασουχίδης
Κ. Κόλβατζης
Ν. Χαμαλής
Α. Κεσίδης
M. Σουμελίδης
Απόντες Δημαρχιακοί
Σ. Παναγιωτίδης
Πάρεδροι
Λ. Τσαβδαρίδης
-------Θ. Σιδηρόπουλος
Ε. Λευκοπούλου
Π. Αγαθαγγελίδης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
400/2001 απόφασης προσήλθε ο κ. Ε. Σοφιανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 407/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Κ. Ασλάνογλου.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 408/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης και
επανήλθε στη συζήτηση της υπ’ αριθ. 409/2001
απόφασης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 420/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 11-7-2001 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 3 του Ν.1069/80 όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 10 του Ν.2307/95 η ΔΕΥΑΒ μας αποστέλλει
την αριθ. 105/2001 απόφασή της σχετικά με τον καθορισμό προστίμου αξίας δέκα
χιλιάδων δραχμών (10.000 δρχ.)/περίπτωση, για περίπτωση χρήσης του πόσιμου
νερού από δημότες των δημοτικών διαμερισμάτων του Διευρυμένου Δήμου Βέροιας
για μη οικιακή χρήση.
Παρακαλείται το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά.
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την υπ’ αριθ. 105/2001
απόφαση της ΔΕΥΑΒ σχετικά με τον καθορισμό προστίμου αξίας 10.000
δρχ./περίπτωση για περίπτωση χρήσης του πόσιμου νερού από δημότες των Δ.Δ. του
Διευρυμένου Δήμου Βέροιας για μη οικιακή χρήση.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος:Ενημέρωσα για την κοινή σύσκεψη που είχαμε με τους προέδρου των Τ.Σ.,
πήρε απόφαση, με βάση την κοινή αυτή σύσκεψη, η ΔΕΥΑΒ. Έρχεται τώρα και για
την τυπική έγκριση, όπως προβλέπει ο ΔΚΚ, για να προχωρήσουμε στη λύση του
προβλήματος σπατάλης του νερού αυτήν την κρίσιμη περίοδο Ιούλιο-Αύγουστο.
Πρόεδρος :Ερωτήσεις.
Ουρσουζίδης :Πρακτικά πως θα προκύπτει το γεγονός ότι κάποιος παρανομεί,
για να του επιβάλλεται το πρόστιμο;
Δήμαρχος :Με έκτακτο προσωπικό που θα προσλάβει η ΔΕΥΑΒ ανά δίμηνο,
σε συνεργασία με τον πρόεδρο κάθε Δ.Δ.
Πρόεδρος :Τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλος:Είχαμε αποφασίσει, με προηγούμενη απόφασή μας, να
επεκταθεί η ΔΕΥΑΒ στα Δ.Δ από 1-7 και η πρώτη απόφαση που έρχεται για έγκριση
είναι για τα πρόστιμα.Θα περιμέναμε πρώτα να πάει εκεί το νερό η ΔΕΥΑΒ και μετά
να αρχίσει τα πρόστιμα. Στην απόφαση αυτή φτάσαμε με τις προηγούμενες λαθεμένες
αποφάσεις που πάρθηκαν . Το 1999 αντί να εφαρμόσουμε τα τιμολόγια που είχαν τα
Δ.Δ., κάναμε κοινωνική πολιτική. Μειώνοντας το τέλος ύδρευσης στις 1.000 δρχ. Το
2000 έγινε 5.000 δρχ. και το 2001 έγινε 10.000 δρχ. Τώρα με τα πρόστιμα το πάμε
κατευθείαν στις 20.000 δρχ. Έτσι λοιπόν οι κάτοικοι των Δ.Δ σκέφτηκαν αφού ο
Δήμος τους δίνει φθηνό νερό (με 1.000 δρχ.) γιατί να μην κάνουμε σπατάλη. Εμείς οι
ίδιοι τους οδηγήσαμε στην παρανομία.
Σε κάθε Δ.Δ υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Δεν ξέρουμε πως είναι
κατασκευασμένα τα εσωτερικά δίκτυα του κάθε χωριού.
Αντί λοιπόν να επιβάλλουμε τα πρόστιμα, θα πρέπει η ΔΕΥΑΒ να πάει σε
κάθε χωριό και να κάνει λαϊκές συνελεύσεις για ενημέρωση του κόσμου. Να τους
αφήσει για φέτος τουλάχιστον. Του χρόνου πρέπει να γίνουν κανονισμοί για τα Δ.Δ.
Χωρίς να τους ενημερώσουμε πρώτα, δεν έχουμε δικαίωμα να τους βάλουμε
πρόστιμα Δεν μπορεί να επιβληθεί τέλος και να ισχύσει από την ίδια χρονιά.
Είναι νόμος από την επόμενη χρονιά να ισχύουν τα πρόστιμα.
Δεν συμφωνούμε με την επιβολή προστίμου.
Τσαμήτρου :Συμφωνώ να γίνουν πρώτα έργα και μετά θα δούμε για τα
πρόστιμα.
Το νερό δεν κατανέμεται ισάξια. Όλοι οι κάτοικοι πληρώνουν το ίδιο ποσό
θα πρέπει η ΔΕΥΑΒ να βάλει υδρόμετρα, για να δει την κατανάλωση του νερού κι αν
υπάρχει υπερκατανάλωση , τότε να υπάρχει το πρόστιμο και μάλιστα σε μεγαλύτερο

χρηματικό ποσό. Να πιέσει τον κόσμο έτσι ώστε να χρησιμοποιήσει αυτό το νερό
που δικαιούται.
Δεν μπορεί όμως ένας κάτοικος να χρησιμοποιεί το νερό σε όλη την ποσότητα
και κάποιος που θα πάει μία φορά να πληρώνει το ίδιο.
Υπάρχει έλλειψη πρασίνου στα χωριά. Λίγα δενδράκια είναι καλό, να
υπάρχουν γιατί τα περισσότερα Δ.Δ. είναι παραθεριστικά. Πρέπει να ρυθμίσουμε το
πρόστιμο. Ο Δήμος ας κλείσει τις κοιν/στες βρύσες που είναι στο κέντρο. Αν υπάρχει
περίσσευμα νερού, ας ενισχύσει τα δίκτυα στα Δ.Δ.
Κουκουρδής :Δεν συμφωνώ με την απόφαση της ΔΕΥΑΒ διότι η ΔΕΥΑΒ
γνώριζε από την αρχή του έτους ότι θα αναλάμβανε τη συντήρηση της ύδρευσης των
Δ.Δ και θα έπρεπε μέσα στο 1ο εξάμηνο του έτους, να συνέλθει με τα Τ.Σ,και να
γνωρίσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το κάθε χωριό με την υδροδότησή του. Κι
ενώ όλοι οι μετεωρολόγοι μιλούσαν από πολύ νωρίς για την επερχόμενη ξηρασία και
τα υπουργεία έστελναν εγκυκλίους και πιστώσεις για την αντιμετώπιση αυτών των
εκτάκτων μέτρων, για τη ΔΕΥΑΒ πέρα έβρεχε. Στις 26-6, μετά από πρόσκληση του
Δημάρχου, έγινε μία πρώτη σύσκεψη. Στις 13-7 έγινε σύσκεψη στη ΔΕΥΑΒ, στην
οποία από τους 8 προέδρους των Δ.Δ, μόνο οι 3 παραβρίσκονταν. Δεν είχαν
πρόβλημα.
Σήμερα θέλουμε να βάλουμε πρόστιμο για σπατάλη των κατοίκων στα
χωριά. Αλλά για τους κατοίκους στα χωριά, δεν είναι σπατάλη να ποτίζουν τον κήπο
τους. Είναι ανάγκη.
Είναι άδικο να επιβληθεί το πρόστιμο αυτό στους κατοίκους των Δ.Δ.
Το κάθε Δ.Δ να συσκεφθεί για να εξετάσει σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται να
παρέμβει και να εξουσιοδοτήσει το Δ.Σ για να πάρει μέτρα. Η ΔΕΥΑΒ να λάβει
μέτρα ενίσχυσης των δικτύων, και να μην επιβάλλει πρόστιμο, διότι δεν έχει κάνει
κανένα έργο μέχρι στιγμής.
Μουτσιόπουλος :Στο Δ.Δ Άμμου, δεν υπάρχει πρόβλημα νερού. Γι αυτό το
λόγο δεν θέλω να επιβληθεί πρόστιμο.
Ακριβόπουλος :Ετσι όπως παρουσιάστηκε σήμερα το θέμα, φαίνονται μόνο οι
κάτοικοι των Δ.Δ ότι έχουν την ευθύνη, και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη η
πλειοψηφία η οποία οδήγησε τα πράγματα εδώ. Όταν το 1999 έγινε η διεύρυνση του
Δήμου, η πλειοψηφία αντιμετώπισε τα Δ.Δ σαν να μην υπήρχαν πριν. Δηλαδή αυτό
το πρόβλημα που παρουσιάστηκε το 2001, υπήρχε και πριν το 1999. Και τότε γινόταν
κατάχρηση από κάποιους, αλλά τα τότε κοινοτικά συμβούλια είχαν θεσπίσει νόμους
και τους εφάρμοζαν και έτσι επιβάλλονταν, σε όποιον ήθελε να κάνει παραπάνω
χρήση, να πληρώνει.
Αν δεν είχε καταργηθεί το ποσό το οποίο πλήρωνε στην υπερκατανάλωση ο
πολίτης του κάθε Δ.Δ., σήμερα τα πράγματα θα ήταν καλύτερα. Οι πρόεδροι των Δ.Δ.
θα επιβάλλουν τα πρόστιμα; Τι πελατιακή σχέση πολίτη-προέδρου θα δημιουργηθεί;
Να μετρηθεί η υπερκατανάλωση.
Γεωργιάδης Χρ.:Είχατε πει την Άνοιξη του 2001, ότι η ΔΕΥΑΒ θα προσφέρει
καλύτερες υπηρεσίες. Πως; Με πρόστιμο; Δεν είναι δίκαιο.
Δήμαρχος :1)Αν εννοείτε κ. Ακριβόπουλε ότι είναι ανθρώπινη συμπεριφορά
κάποιος κάτοικος να μην έχει νερό να πιεί και κάποιος άλλος λίγο πιο πέρα να
ποτίζει λίγα δενδράκια που έχει, τότε να το επιβραβεύσουμε.
2)Όπου δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν θα μπει πρόστιμο.
Οι άλλοι πρόεδροι λένε ότι υπάρχει πρόβλημα.
Εμείς κάνουμε έκκληση στην ανθρωπιά. Πριν φτάσουμε στα πρόστιμα θα
ξεκινήσει καμπάνια ενημέρωσης και εάν δεν υπάρχει νερό θα μπουν πρόστιμα.

Πρόεδρος :Εάν μου επιτρέπετε να πάρω το λόγο χωρίς να κατέβω από την
έδρα. Δεν μιλάμε για την ξηρασία. Μιλάμε για νερό το οποίο θα πρέπει να πάει για
οικιακή χρήση. Εγώ μένω στη Μ.Σάντα και έχω πρόβλημα.
Δίπλα έχουν δεξαμενές και αποθηκεύουν 40-50 κυβικά νερό από το δίκτυο
και ποτίζουν όλη την ημέρα τους κήπους και τα λαχανικά τους. Αυτή τη λογική
έρχεται να αντιμετωπίσει αυτή η κατάσταση. Λίγο είναι το πρόστιμο. Δεν είναι
δυνατόν να αποθηκεύουν 50 κυβικά νερό από το δίκτυο στη δεξαμενή. Το νερό αυτό
είναι του χωριού. Πρέπει να βάλουμε ένα τέλος.
Τσαμήτρου :Πως θα ελεγχθούν οι δεξαμενές αφού τις έχουν στα σπίτια τους;
Σκουμπόπουλος :Λέμε να γίνει καταγραφή σε κάθε χωριό. Δεν ξέραμε ότι στη
ΣΑΝΤΑ έχουν δεξαμενές μέχρι 50 κυβικά. Ίδια αντιμετώπιση θα έχει κάτοικος από
τη ΣΑΝΤΑ, που έχει 50 κυβικά, με κάτοικο από το Σέλι που δεν έχει καθόλου; Να
καταγράψει φέτος η ΔΕΥΑΒ τις ιδιαιτερότητες όλων των χωριών, σε ποια κατάσταση
είναι τα δίκτυα και πόσες δεξαμενές, εσωτερικά δίκτυα και αντλιοστάσια υπάρχουν,
να φέρει τους κανονισμούς και μετά να επιβάλλουμε τα τέλη ύδρευσης - αποχέτευσης
και τα πρόστιμα. Φέρτε τη νέα τιμολογιακή πολιτική για τα Δ.Δ που θα ισχύσει το
επόμενο έτος στη ΔΕΥΑΒ.
Ακριβόπουλος :Και πριν τη διεύρυνση του Δήμου τα χωριά κατοικούνταν .
Με τη δική σας απόφαση δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Εσείς είστε υπεύθυνοι. Ο
τρόπος ο οποίος εισάγεται το θέμα στο Δ.Σ είναι αυθαίρετος και δεν θα δώσει λύση.
Δελαβερίδης :Εμείς από το 1998 ξεκινήσαμε τη μελέτη ύδρευσηςαποχέτευσης σε όλα τα Δ.Δ. Άρα για εμάς ξεκίνησε το έργο 2 χρόνια πριν. Το
πρόβλημα αυτό δημιουργείται τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο επειδή ποτίζουν τους
κήπους κλπ. Γνωρίζουμε αρκετά στοιχεία, όπως πόσες βάνες υπάρχουν, που είναι οι
δεξαμενές κλπ. Στη συνέχεια, διαπιστώσαμε ότι η ποσότητα νερού επαρκεί για όλα τα
ΔΔ, αρκεί να γίνει ορθολογική χρήση αυτού, πράγμα που δεν γίνεται.
Ο κ. Ακριβόπουλος είπε ότι είχαν 2 τιμολόγια στο Δ.Δ Ραχιάς. Αφού δεν
είχαν υδρόμετρα, πως έβρισκαν πόσο νερό υπερκατανάλωναν;
Τα υδρόμετρα είναι το καλύτερο μέτρο. Ξέρουμε σε κάθε υδρόμετρο τι
ποσότητα νερού θα αντιστοιχεί. Πέρα από εκείνη την ποσότητα του νερού θα υπάρχει
υπερκατανάλωση. Την τιμή θα την καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΒ.
Από αύριο στις 8:00, θα έχουμε ενημέρωση των πολιτών, ξεκινώντας από
τους κατοίκους της Μ.Σάντας.
Τα πρόστιμα θα μπαίνουν αφού στην περίπτωση έλλειψης νερού θα
φωνάζουμε να μην το χρησιμοποιούν για πότισμα. Όποιος ποτίζει θα του
επιβάλλεται το πρόστιμο.
Το πρόστιμο είναι πολύ μικρό. Στην Πάρο επιβάλλονται πρόστιμα 600 χιλ.
δρχ.. Έχουν το πρόβλημα και απέκτησαν όμως συνείδηση.
Στη Βέροια, υπάρχουν κοινόχρηστες βρύσες που κατά καιρούς με απόφαση
του Δ.Σ εμείς τις συνδέσαμε.
Τις βρύσες αυτές θα τις βάλουμε με αυτοματισμό, ώστε να τρέχουν όταν το
επιθυμεί κάποιος. Στη Βέροια δεν υπάρχει έλλειψη νερού. Τη νέα χρονιά θα βάλουμε
υδρομετρα και θα καθορίσουμε το τιμολόγιο.
Ακριβόπουλος :Εδώ και 5 χρόνια έχει υδρόμετρα η Ράχη.
Δελαβερίδης :Θα το δω γιατί στα περισσότερα Δ.Δ δεν έχουν.
Σκουμπόπουλος: Ζητάω τριτομιλία.
Πρόεδρος: Ποιοι συνάδελφοι συμφωνούν για τριτομιλία;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 9 σύμβουλοι:
Δ. Πέτκος, Χ. Σκουμπόπουλος, Χ. Γεωργιάδης, Β. Γιαννουλάκης, Ε. Σοφιανίδης, Ι.
Ακριβόπουλος, Μ. Τσαμήτρου – Καραχατζή, Ε. Κουκουρδής, Γ. Μανακούλης.

Πρόεδρος: Ποιοι διαφωνούν;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 11 σύμβουλοι:
Ι. Κουρουζίδης, Δ. Ταχματζίδης, Α. Δελαβερίδης, Ε. Λελεκάκης, Γ. Ουρσουζίδης, Λ.
Τάκης, Ν. Ουσουλτζόγλου, Σ. Γεωργιάδης, Ι. Τριανταφυλλίδης, Π. Πιτούλιας, Α.
Ταραλάς.
Πρόεδρος: Κατά Πλειοψηφία δεν εγκρίνεται η τριτομιλία. Ποιοι συνάδελφοι
εγκρίνουν την παραπάνω απόφαση της ΔΕΥΑΒ;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 12 σύμβουλοι:
Ι. Κουρουζίδης, Δ. Ταχματζίδης, Α. Δελαβερίδης, Δ. Πέτκος, Ε. Λελεκάκης, Γ.
Ουρσουζίδης, Λ. Τάκης, Ν. Ουσουλτζόγλου, Σ. Γεωργιάδης, Ι. Τριανταφυλλίδης, Π.
Πιτούλιας, Α. Ταραλάς.
Πρόεδρος: Ποιοι διαφωνούν;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 7 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Χ. Γεωργιάδης, Β. Γιαννουλάκης, Ε. Σοφιανίδης, Ι.
Ακριβόπουλος, Μ. Τσαμήτρου – Καραχατζή, Ε. Κουκουρδής.
Πρόεδρος: Λευκά;
Λευκή ψήφο έδωσε ο σύμβουλος Γ. Μανακούλης.
Ο Δημαρχιακός Πάρεδρος Δ.Δ. Άμμου διαφώνισε με την έγκριση της απόφασης της
ΔΕΥΑΒ.
Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 11-7-2001 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την υπ’ αρίθ. 105/2001 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής
Επιχείρησης Υδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας με την οποία καθόρισε πρόστιμο αξίας
10.000 δρχ./περίπτωση για περίπτωση χρήσης του πόσιμου νερού από δημότες των
δημοτικών διαμερισμάτων του Διευρυμένου Δήμου Βέροιας για μη οικιακή χρήση.
3.- Τις προτάσεις των δημοτικών συμβούλων όπως αυτές αναπτύχθηκαν στη
συζήτηση του παρόντος θέματος.
4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 3 του Ν. 1069/80 όπως αντικαταστάθηκαν με το
άρ. 6, παρ. 10 του Ν. 2307/95, καθώς και του άρ. 8, παρ. 4 του Ν. 2539/97.
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει την αρ. 105/2001 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας για «Καθορισμός
προστίμου αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000)/περίπτωση, για περίπτωση χρήσης
του πόσιμου νερού από δημότες των δημοτικών διαμερισμάτων του διευρυμένου
Δήμου Βέροιας για μη οικιακή χρήση».

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 413/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
I.
Κ.
Α.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ Δ.
Ε.
Κ.
Γ.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Λ.
Σ.
Ι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ
Π.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Kουρουζίδης
Ασλάνογλου
Δελαβερίδης
Πέτκος
Λελεκάκης
Γκαβαϊσές
Ουρσουζίδης
Τάκης
Γεωργιάδης
Τριανταφυλλίδης
Πιτούλιας

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ
Χ. Μουτσιόπουλος
Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 25-7-2001
Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ

Χ.
Χ.
Β.
Ε.
Ι.
Μ.
Ε.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Σοφιανίδης
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Κουκουρδής
Μανακούλης

