ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 12/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 297/2010
Περίληψη
Έγκριση τροποποίησης-συμπλήρωσης της αριθ. 626/2009
απόφασης περί μείωσης τελών καθαριότητας & φωτισμού και
συντελεστή φόρου φωτιζόμενης επιφάνειας για άτομα με
αναπηρία, πολυτέκνους κ.λ.π..
Σήμερα 10 Μαϊου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 6-5-2010 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
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Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

Σ.

Aπόντες
Παναγιωτίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
Η. Σοφιανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης
Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Τρανίδης, Ε. Σοφιανίδης και
αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Ι. Καλαϊτζίδης, Γ.
Ορφανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 294/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ.. Γ. Ορφανίδης και αποχώρησε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 295/2010 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Ε. Σοφιανίδης, Γ. Ορφανίδης
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 297/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 300/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Γ. Μιχαηλίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 301/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Γ. Μιχαηλίδης και αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 303/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Α. Δελαβερίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 305/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 312/2010 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Α. Παπαστεργίου, Γ.
Κάκαρης, Β. Γιαννουλάκης.
10) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 329/2010 απόφασης
προσήλθε ο κ. Γ. Κάκαρης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 17-3-2010 εισηγητικό σημείωμα του
αναπληρωτή Δημάρχου Παύλου Παυλίδη, που έχει ως εξής:
Με την 626/2009 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την μείωση
τελών καθ/τας –φωτισμού και συντελεστή φόρου φωτιζόμενης επιφάνειας για άτομα
με αναπηρία, πολύτεκνους, τρίτεκνους κλπ. σε ποσοστό 25%.
Για την ορθή εφαρμογή της παραπάνω απόφασης κρίνεται απαραίτητη η
συμπλήρωσή της, με τις παρακάτω προσθήκες, διευκρινίσεις και τροποποιήσεις
κριτηρίων-δικαιολογητικών:
Προσθήκες:
 Κατόπιν αιτήσεως του Συλλόγου Μονογονεϊκών Οικογενειών προτείνεται να
ενταχθεί και αυτή η ευαίσθητη ομάδα στην ευνοϊκή ρύθμιση «ως
μονογονεϊκές- άπορες οικογένειες»
Με τα παρακάτω κριτήρια- δικαιολογητικά:
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
- Διαζευκτήριο, αντίγραφο ασφαλιστικών μέτρων ή δήλωση διάσταση από το
Πρωτοδικείο από όπου να προκύπτει ότι ο αιτών-ούσα έχει την επιμέλεια των
ανηλίκων τέκνων.
- Πρόσφατο λογαριασμό της ΔΕΗ στο όνομα του αιτούντος ή της αιτούσας
αρχηγού μονογονεϊκής οικογένειας.
- Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας προηγούμενου οικονομικού έτους με
όριο εισοδήματος ίσο με το εκάστοτε όριο φτώχειας όπως αυτό ορίζεται από
το Νόμο, ώστε να πληρείται το κριτήριο της απορίας.
- Φωτοτυπία των δύο όψεων Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
- Οριο εισοδήματος για Μονογονεϊκές Οικογένειες με 1 ή 2 τέκνα
10.500,00€.
Σημείωση: 1)Μονογονεϊκές οικογένειες τρίτεκνες εμπίπτουν στην κατηγορία
τρίτεκνοι με εισοδηματικά κριτήρια όπως αναφέρονται παρακάτω.
2)Μονογονεϊκές οικογένειες πολύτεκνες εμπίπτουν στην κατηγορία πολυτέκνων
χωρίς όριο εισοδήματος.
 Οσο αφορά τις τρίτεκνες οικογένειες κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης των
Νομικών Συμβούλων του Δήμου σύμφωνα με την οποία είναι εφικτή η
θέσπιση εισοδηματικού κριτηρίου καθώς οι αυτές δε τυγχάνουν της
απόλυτης συνταγματικής προστασίας που ισχύει για τις πολύτεκνες
οικογένειες.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνουμε τα παρακάτω κριτήρια
εισοδήματος:
-σε τρίτεκνους χήρους-ες όριο εισοδήματος 15.500,00€
Σημείωση: Τρίτεκνοι χήροι-ες που πληρούν τα κριτήρια πολυτεκνίας δηλαδή και τα
τρία τέκνα τους είναι ανήλικα ή το μεγαλύτερο είναι φοιτητηής-σπουδαστής έως και 25
ετών εμπίπτουν στην κατηγορία πολύτεκνοι για την οποία δεν υφίσταται κριτήριο
εισοδήματος.
-σε τρίτεκνους διαζευγμένους ή σε διάσταση (Μ.Ο.) όριο εισοδήματος 13.000,00€.
-σε τρίτεκνο ζευγάρι όριο εισοδήματος 10.500,00€.


Να προστεθεί ότι «Προτείνεται η σύσταση Τριμελούς Επιτροπής για τον
έλεγχο δικαιολογητικών .

Διευκρινίσεις:






Στην παράγραφο 4 στο δεύτερο εδάφιο να διευκρινιστεί το χρονικό διάστημα
παραλαβής αιτήσεων με την εξής προσθήκη «από 1ης Οκτωβρίου έως 30
Νοεμβρίου (πλην του έτους 2010 μέχρι 31 Μαρτίου)» μετά από τις λέξεις
κάθε έτος…
Στην παράγραφο 4, εδάφιο τρίτο, στην κατηγορία Πολύτεκνοι στο δεύτερο
δικαιολογητικό να συμπληρωθεί μετά τη λέξη ΑΣΠΕ … «η φωτοτυπία του
ΠΑΣΟ πολυτεκνίας επικυρωμένη από τον Σύλλογο».
Κατόπιν αιτήσεως του Συλλόγου Νεφροπαθών οι κατηγορίες των
νεφροπαθών που διαχωρίζονται στην προηγούμενη απόφαση σε
μεταμοσχευμένους και μη μεταμοσχευμένους, προτείνεται να ενταχθούν στην
κατηγορία των αναπήρων με 67% και άνω ανεξαρτήτως εισοδήματος, της
παραγράφου 1. Η διάκριση αυτή σύμφωνα με το Σύλλογο δεν υφίσταται σε
όλους τους φορείς (Πρόνοια, ΔΕΥΑΒ κλπ) που εφαρμόζουν ανάλογες
πολιτικές.

Απαλοιφές:
 Στην παράγραφο 1, εδάφιο δεύτερο, απαλοιφή του κριτηρίου «Φωτοτυπία
ισχύοντος πάσο αναπηρίας» διότι η έκδοσή του είναι προαιρετική.
 Στην παράγραφο 4, εδάφιο τέταρτο, κατηγορία τρίτεκνοι, απαλοιφή του
δεύτερου δικαιολογητικού «Βεβαίωση Συλλόγου τρίτεκνων ότι είναι μέλη»
διότι το προηγούμενο κριτήριο «πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
είναι επαρκές για την πιστοποίηση της τριτεκνίας.
Υστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν’
αποφασίσει σχετικά.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Παυλίδης: Στην επιτροπή ελέγχου των δικαιολογητικών προτείνω τους
υπαλλήλους του Δήμου Π. Δαούλα, Θ. Τάνο και Ι. Χατζηγιάννη.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 16 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Σ. Μηλιόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Δελαβερίδης, Α. Τσιάρας, Ν.
Τσιαμήτρος, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Κ. Συμεωνίδης, Μ. Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου,
Γ. Κάκαρης.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 4 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Μ. Σακαλής, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε. Γουναράς.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την πρόταση του κ. Π. Παυλίδη για τη
συγκρότηση της επιτροπής;
Σύμβουλοι: Ναι.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 17-3-2010 εισηγητικό σημείωμα του αναπληρωτή Δημάρχου Π. Παυλίδη.
2.- Τα αιτήματα των Συλλόγων Μονογονεϊκών Οικογενειών και Νεφροπαθών.
3.- Την από 21-10-2009 εισήγηση της επιτροπής Οικονομικών του Δ.Σ.
4.- Τις προτάσεις των δημ. συμβούλων Χ. Σκουμπόπουλου, Μ. Σουμελίδη.
5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
6.- Τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει
Ι) Κατά Πλειοψηφία: Εγκρίνει την τροποποίηση-συμπλήρωση της αριθ.
626/2009 απόφασής του περί μείωσης τελών καθαριότητας & φωτισμού και
συντελεστή φόρου φωτιζόμενης επιφάνειας για άτομα με αναπηρία, πολυτέκνους
κ.λ.π., η οποία και διαμορφώνεται, ως εξής:

Α) Εγκρίνει τη μείωση κατά ποσοστό 25% των δημοτικών τελών
καθαριότητας & φωτισμού και συντελεστή φόρου φωτιζόμενης επιφάνειας της κύριας
κατοικίας των παρακάτω ατόμων:
1.- Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, όπως η ιδιότητά τους
οριοθετείται από την κείμενη νομοθεσία, των παρακάτω κατηγοριών,
ανεξαρτήτως του ετησίου οικογενειακού τους εισοδήματος:
α) Με νοητική υστέρηση (αυτισμός, ψυχοκινητική υστέρηση, σύνδρομο Ντάουν)
β) Νεφροπαθείς μεταμοσχευμένοι και μη.
γ) Τυφλοί
δ) Τετραπληγικοί (τετραπληγία, σπαστική τετραπληγία, τετραπάρεση, σπαστική
τετραπάρεση).
Προκειμένου οι παραπάνω να τύχουν της εν λόγω μείωσης θα πρέπει να
καταθέτουν στο Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου κάθε έτος, από 1
Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου (πλην του έτους 2010 31 Μαρτίου), οι ίδιοι ή οι
νόμιμοι εκπρόσωποί τους, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 Φωτοτυπία των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής για το ποσοστό αναπηρίας
 Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ
2.- Άτομα με τις παρακάτω ιδιότητες, όπως αυτές οριοθετούνται από την
κείμενη νομοθεσία, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνάει
το ποσό των € 15.000,00:
α) Παραπληγία (παραπληγία, σπαστική παραπληγία, παραπάρεση, σπαστική
παραπάρεση, ημιπληγία)
β) Καρκινοπάθεια, ακρωτηριασμός (άνω ή κάτω άκρων)
γ) Σκλήρυνση κατά πλάκας
δ) Αλτσχάιμερ
ε) Ψυχασθένεια (ψυχωσική συνδρομή, σχιζοφρένεια, Ν.Δ.Φ. διαταραχή, Ψ.Ν.
διαταραχή).
Προκειμένου οι παραπάνω να τύχουν της εν λόγω μείωσης θα πρέπει να
καταθέτουν στο Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου κάθε έτος από 1
Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου (πλην του έτους 2010 μέχρι 31 Μαρτίου), οι ίδιοι ή οι
νόμιμοι εκπρόσωποί τους, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 Φωτοτυπία των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής για το ποσοστό αναπηρίας
 Εκκαθαριστικό ΔΟΥ
 Φωτοτυπία ισχύοντος πάσο αναπηρίας
 Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ
3. Άτομα που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση, όπως η ιδιότητά τους
οριοθετείται από την κείμενη νομοθεσία, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό τους
εισόδημα δεν ξεπερνάει το ποσό των € 15.000,00.
Προκειμένου οι παραπάνω να τύχουν της εν λόγω μείωσης θα πρέπει να
καταθέτουν στο Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου κάθε έτος από 1
Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου (πλην του έτους 2010 μέχρι 31 Μαρτίου), οι ίδιοι ή οι
νόμιμοι εκπρόσωποί τους, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 Φωτοτυπία των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 Βεβαίωση ή γνωμάτευση Δημόσιου Νοσοκομείου
 Εκκαθαριστικό ΔΟΥ
 Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ
4.- Πολυτέκνους όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται από την κείμενη
νομοθεσία, ανεξαρτήτως του ετησίου οικογενειακού τους εισοδήματος, εφόσον
ένα τουλάχιστον από τα τέκνα τους είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε αναγνωρισμένη
σχολή.
Προκειμένου οι παραπάνω να τύχουν της εν λόγω μείωσης θα πρέπει να
καταθέτουν στο Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου από 1 Οκτωβρίου έως

30 Νοεμβρίου κάθε έτους (πλην του έτους 2010 μέχρι 31 Μαρτίου), οι ίδιοι ή οι
νόμιμοι εκπρόσωποί τους, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 Φωτοτυπία των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας (ΑΣΠΕ) ή φωτοτυπία του ΠΑΣΟ
πολυτεκνίας επικυρωμένη από τον Σύλλογο.
 Βεβαίωση σπουδών εφόσον δηλώνουν ότι τέκνο τους σπουδάζει σε
αναγνωρισμένη σχολή.
 Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ
5.- Τριτέκνους, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται από την κείμενη
νομοθεσία, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνάει το ποσό
των € 15.500,00 για τρίτεκνους χήρους-ες, το ποσό των € 13.000,00 για
τρίτεκνους διαζευγμένους ή σε διάσταση (Μ.Ο.) και ποσού € 10.500,00 για
τρίτεκνο ζευγάρι.
Προκειμένου οι παραπάνω να τύχουν της εν λόγω μείωσης θα πρέπει να
καταθέτουν στο Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου, από 1 Οκτωβρίου έως
30 Νοεμβρίου κάθε έτους (πλην του έτους 2010 μέχρι 31 Μαρτίου),οι ίδιοι ή οι
νόμιμοι εκπρόσωποί τους, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 Φωτοτυπία των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 Βεβαίωση σπουδών εφόσον δηλώνουν ότι τέκνο τους σπουδάζει σε
αναγνωρισμένη σχολή.
 Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ
6.- Μονογονεϊκές-άπορες οικογένειες με ένα (1) ή δύο (2) τέκνα εφόσον το
ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνάει το ποσό των € 10.500,00.
Προκειμένου οι παραπάνω να τύχουν της εν λόγω μείωσης θα πρέπει να
καταθέτουν στο Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου, από 1 Οκτωβρίου έως
30 Νοεμβρίου κάθε έτους (πλην του έτους 2010 μέχρι 31 Μαρτίου),οι ίδιοι ή οι
νόμιμοι εκπρόσωποί τους, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 Φωτοτυπία των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 Διαζευκτήριο, αντίγραφο ασφαλιστικών μέτρων ή δήλωση διάστασης από το
Πρωτοδικείο από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών ή η αιτούσα έχει την
επιμέλεια των ανήλικων τέκνων.
 Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ στο όνομα του αιτούντος ή της αιτούσας
αρχηγού μονογονεϊκής οικογένειας.
 Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας του προηγούμενου από την υποβολή
της σχετικής αίτησης οικονομικού έτους, με όριο εισοδήματος ίσο με το
εκάστοτε όριο φτώχιας, όπως αυτό ορίζεται από το Νόμο, ώστε να πληρείται
το κριτήριο της απορίας.
- Μονογονεϊκές τρίτεκνες οικογένειες εμπίπτουν στην κατηγορία τρίτεκνοι με
εισοδηματικά κριτήρια.
- Μονογονεϊκές πολύτεκνες οικογένειες εμπίπτουν στην κατηγορία πολύτεκνοι χωρίς
όριο εισοδήματος.
Β) Η παραπάνω μείωση δεν θα ισχύει σωρευτικά για άτομα που ανήκουν σε
περισσότερες από μία από τις παραπάνω κατηγορίες αλλά θα λαμβάνεται υπόψη η
ευνοϊκότερη ανά κατηγορία ρύθμιση.
Γ) Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη νομιμοποίησή της από τον Γενικό
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στη συνέχεια τη δημοσίευση
περίληψης αυτής σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα από το Γραφείο
Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου.
ΙΙ) Εγκρίνει τη σύσταση Τριμελούς Επιτροπής για τον έλεγχο των παραπάνω
δικαιολογητικών, αποτελούμενη από τους Πέτρο Δαούλα, Δ/ντή Οικονομικού Δήμου,
Θωμά Τάνο, Προϊστάμενο Τμήματος Ταμείου Δήμου και Ιωάννη Χατζηγιάννη,
Προϊστάμενο Τμήματος Γραμματείας & Συλλογικών Οργάνων Δήμου Βέροιας.

ΙΙΙ)Η με αριθ. 626/09 απόφασή του τροποποιείται ή καταργείται αντίστοιχα κατά το
μέρος της που αφορά τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του Δήμου.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 297 / 2010
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ.
Δ.
Τ.
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Α.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν.
Ν.
Κ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Μ.
Γ.

Σ.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Κάκαρης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 18-5-2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Β.
Ι.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.
Ι.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

