ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 20/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 624/2010
Περίληψη
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου σε προτάσεις του Ε.Π.
«Ψηφιακή Σύγκλιση» και σύναψης αντιστοίχων μνημονίων
συνεργασίας.
Σήμερα 20 Σεπτεμβρίου 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 16-9-2010 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 21 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης

Τ.
Π.
Κ.
Σ.
Μ.
Γ.

Aπόντες
Χατζηαθανασίου
Τσαπαρόπουλος
Συμεωνίδης
Παναγιωτίδης
Σακαλής
Ορφανίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Σ. Κρομμύδας
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
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. Ν.
Τσιαμήτρος, Α. Παπαστεργίου, Ε. Σοφιανίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Α.
Δελαβερίδης, Γ. Κάκαρης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 623/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 6242010 απόφασης προσήλθε ο κ. Μ. Τρανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 628/2010 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.
Δελαβερίδης, Χ. Γεωργιάδης, Ι. Ακριβόπουλος, Ε. Σοφιανίδης, Ε. Γουναράς.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 629/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 630/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.
7) Κατά τη συζήτηση του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Α.
Δελαβερίδης και.
8) Κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.
Κάκαρης, Ι. Καλαϊτζίδης και αποχώρησε ο κ. Ν. Μωυσιάδης.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 634/2010 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ι.
Ακριβόπουλος, Ε. Γουναράς, Ι. Καλαϊτζίδης.
10) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 643/2010 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.
Μωυσιάδης, Γ. Κάκαρης.
11) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 651/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Μ. Σουμελίδης.
12) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 655/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Μ. Σουμελίδης
και αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
13) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 662/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.
Ακριβόπουλος.
14) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 663/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος.
15) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 664/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.
16) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 665/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο
Παύλο Παυλίδη, ο οποίος εξέθεσε στο σώμα τα εξής:
Παυλίδης: Αυτό είναι συμπληρωματικό του προηγούμενου, γιατί ενώ το
προηγούμενο αφορούσε προγραμματικές συμβάσεις με άλλους Δήμους, εδώ
πρόκειται για μνημόνια συνεργασίας. Είναι και αυτό ένα έγγραφο που απαιτείται απ’
το Υπουργείο. Όταν γίνεται κάτι στην περιοχή, θα πρέπει να συμφωνούν και οι
υπόλοιποι Καλλικρατικοί Δήμοι. Οι Δήμοι αυτοί, με τους οποίους έχουμε
επικοινωνήσει, θεωρούμε ότι συμφωνούν. Θα βγούμε όλοι κερδισμένοι απ’ αυτό το
για τις περιοχές μας. Τα επιπρόσθετα δύο έργα είναι η “Εξοικονόμηση Καυσίμων στα
Δημοτικά Οχήματα και Κτήρια“ και η “Βελτιστοποίηση της Αποκομιδής
Απορριμμάτων“. Το πρώτο συνίσταται στο ότι θα μπουν κάποιοι μηχανισμοί στα
ρεζερβουάρ των οχημάτων του Δήμου που θα ελέγχουν την ποσότητα του καυσίμου
και θα την αντιστοιχίζουν με τα χιλιόμετρα. Το ίδιο θα μπει και στα Δημοτικά κτήρια
και όλα αυτά που ακούμε για το πόσο θα πρέπει να μετριέται η στάθμη, αν έβαλε
πετρέλαιο κάποιος, όλες αυτές οι υποψίες που διαχέονται και σ’ αυτή τη κρίση που
έχουμε πρέπει να αντιμετωπιστούν με το κατάλληλο τρόπο όλα αυτά τα πράγματα για
να υπάρχει διαφάνεια και να υπάρχει και σωστή διαχείριση. Σε ό,τι αφορά την
“Βελτιστοποίηση της Αποκομιδής Απορριμμάτων” η πρόταση έχει ως εξής: ενώ εμείς
έχουμε στα οχήματα μας τα GPS και ξέρουμε πόσους κάδους σήκωσαν την ημέρα,
από πού πέρασαν και τι έκαναν, αυτό δεν το είχαν τα οχήματα των άλλων Δήμων που
θα συνενωθούν με το Δήμο Βέροιας. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι ευκαιρία, με
χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να τα προσθέσουμε και εκεί ώστε να μπορέσει να
γίνει καλύτερη διαχείριση εν συνόλω οπότε και τα απορριμματοφόρα πλέον θα μπουν
και ειδικοί κωδικοί επάνω στους κάδους απορριμμάτων για να ζυγίζονται και θα
ξέρουμε αν θα πρέπει να γίνει ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ ή οτιδήποτε άλλο από τους τόνους
απορριμμάτων που έχουν συλλεχθεί και όλα αυτά θα υπάρχουν σε στατιστικά
στοιχεία που θα δίνονται στον εκάστοτε Δήμαρχο. Η δεύτερη νέα πρόταση αφορά μια
εικονική ξενάγηση στον πολιτισμό της περιοχής μας, με την οποία θα μπορεί ο κάθε
επισκέπτης, όπου και να βρίσκεται, είτε στη Βεργίνα είτε στη Νικομήδεια είτε στη
Βέροια είτε σ’ οποιοδήποτε αρχαιολογικό χώρο της περιοχής, να κατεβάζει στο
κινητό του την ιστορία του μνημείου, την επισκεψιμότητα, να επιλέγει διαδρομές
κ.λ.π.. Είναι ένα συμπληρωματικό αυτού που έχουμε και εδώ στο Δήμο και θεωρούμε
ότι πρέπει να το ολοκληρώσουμε.
Προεδρεύων: Τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλος: Κε πρόεδρε, δεν συμφωνώ για τη συζήτηση και λήψη
απόφασης εκτάκτως επί του θέματος και ψηφίζω λευκό για την έγκριση των
μνημονίων. Πρέπει να ξέρουν οι συνάδελφοι τι υπογράφουμε και τι δεσμεύουμε για
το μέλλον των Δήμων μας.
Προεδρεύων: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Π. Παυλίδη για
συζήτηση και λήψη απόφασης εκτάκτως επί του θέματος;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 19 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Σ. Μηλιόπουλος, Ν.
Μωυσιάδης, Α. Δελαβερίδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Μ.
Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου, Χ. Γεωργιάδης, Β. Γιαννουλάκης, Ι. Ακριβόπουλος, Ε.
Σοφιανίδης, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε. Γουναράς, Ι. Καλαϊτζίδης.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισε ο σύμβουλος Χ. Σκουμπόπουλος.
Στη συνέχεια αφού συναίνεσε η 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 προεδρεύων
αντιπρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 20-9-2010
εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Παύλου Παυλίδη, που έχει ως εξής:
Ο Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού με την πρόσκληση 20.1 του Επιχ.
Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»καλεί τους πρωτοβάθμιους οργανισμούς
τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμους) λαμβάνοντας υπόψη τη νέα αρχιτεκτονική της
αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως

θα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2011 για την υποβολή προτάσεων πράξεων με τις
εξής προϋποθέσεις :
1. Κάθε προτεινόμενη πράξη δύναται να αφορά αποκλειστικά μόνο μία (1)
θεματική ενότητα από τις αναγραφόμενες στο Αντικείμενο προτάσεων
2. Σε περίπτωση Δήμου που δεν επέρχεται καμία μεταβολή σύμφωνα με τον Ν.
3852/2010 …….
3. Σε περίπτωση Δήμου που συνενώνεται με άλλους Δήμους σύμφωνα με τον Ν.
3852/2010, ισχύουν τα ακόλουθα :
I. δύναται να υποβάλλει ως Φορέας Πρότασης μαζί με τους υπό
συνένωση Δήμους έως και δύο (2) προτεινόμενες πράξεις οι οποίες
δεν μπορούν να αφορούν την ίδια θεματική ενότητα. Για την
υποβολή

κάθε

πρότασης

απαιτείται

προσκόμιση

Μνημονίου

Συνεργασίας που θα αναφέρει τις σχετικές αποφάσεις των Δημοτικών
Συμβουλίων, το περιεχόμενο της προτεινόμενης πράξης και τη
συμφωνία όλων των υπό συγχώνευση φορέων για την υποβολή της
πρότασης. Ως Δικαιούχος και Φορέας Λειτουργίας, μεταξύ των
Δήμων που συνενώνονται, αναλαμβάνει ο Δήμος η έδρα του οποίου θα
αποτελέσει την έδρα του υπό σύσταση Δήμου βάσει του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ

Α΄

87)

και

ως

Φορείς

Πρότασης

υπογράφουν

οι

συγχωνευόμενοι Δήμοι. Ο ορισμός ως Δικαιούχου ενός φορέα
διαφορετικού από τους παραπάνω Δήμους, ακολουθεί τα αναφερόμενα
στο άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3614/2007 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
II.

Σε περίπτωση που οι υπό συνένωση Δήμοι συμπράξουν με άλλους
Δήμους

προκειμένου

να

υποβάλλουν

από

κοινού

προτάσεις

"οριζόντιου" χαρακτήρα, δύναται να υποβάλλουν ως Φορείς Πρότασης
μέσω της σύμπραξης, τόσες επιπλέον προτάσεις πράξεων, ώστε να
έχουν υποβάλλει ως Φορείς Πρότασης συνολικά έως και τέσσερις (4)
προτάσεις πράξεων οι οποίες δεν μπορούν να αφορούν την ίδια
θεματική ενότητα. Για την υποβολή κάθε πρότασης, απαιτείται
προσκόμιση Προγραμματικής Σύμβασης την οποία θα υπογράψουν
όλοι οι υπό συνένωση Δήμοι με τα άλλα μέλη της σύμπραξης. Στην
προγραμματική σύμβαση θα ορίζεται μεταξύ άλλων ο Δήμος που θα
ενεργήσει ως Δικαιούχος της πρότασης και ως κεντρικός Φορέας
Λειτουργίας της πράξης και ο οποίος θα πρέπει είτε να είναι Δήμος
στο οποίο δεν επέρχεται καμία μεταβολή σύμφωνα με τον
Ν.3852/2010, ή να είναι Δήμος η έδρα του οποίου θα αποτελέσει την
έδρα υπό σύσταση Δήμου βάσει του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). Ο
ορισμός ως Δικαιούχου ενός φορέα διαφορετικού από τους Φορείς
Πρότασης, ακολουθεί τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 παρ. 3 του Ν.
3614/2007 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

III.

Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω προϋποθέσεων, τότε δεν
αξιολογείται καμία από τις υποβληθείσες προτάσεις, στις οποίες
συμμετέχει ο εν λόγω Δήμος.

4. Δήμος, από εκείνους που συνενώνονται σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010, δεν
μπορεί να συμμετέχει ως Φορέας Πρότασης σε προτεινόμενη πράξη στην
οποία δεν συμμετέχουν και όλοι οι υπό συνένωση με αυτόν Δήμοι.
Oι προτεινόμενες πράξεις θα πρέπει να εμπίπτουν μόνο σε μια (1) από τις ακόλουθες
θεματικές ενότητες
1. Πολιτισμός - Αθλητισμός
2. Κοινωνική Πρόνοια
3. Διαχείριση Πόρων
4. Μεταφορές
5. Διαφάνεια

-

Κοινωνική

Συμμετοχή

-

Εκπαίδευση

-

Επικοινωνία
Ο Δήμος Βέροιας αποφάσισε να συμμετάσχει στην πρόσκληση υποβάλλοντας 4
συνολικά προτεινόμενες πράξεις.
Οι δύο πράξεις που αφορούν αποκλειστικά το νέο Δήμο Βέροιας (με βάση το σχέδιο
«Καλλικράτης»), εντάσσονται στις θεματικές ενότητες 1 (Πολιτισμός Αθλητισμός) και 3 (Διαχείριση Πόρων).
Οι δύο πράξεις που αφορούν την υποβολή προτάσεων με όμορους Δήμους με την
προβλεπόμενη διαδικασία μέσω προγραμματικών συμβάσεων (όπου τελικός
δικαιούχος θα είναι ο Δήμος Βέροιας ενεργώντας για λογαριασμό των υπόλοιπων
Δήμων), εντάσσονται στις θεματικές ενότητες 2 (Κοινωνική Πρόνοια) και 5
(Διαφάνεια - Κοινωνική Συμμετοχή - Εκπαίδευση - Επικοινωνία)
Αναλυτικά οι προτάσεις του Δήμου Βέροιας είναι οι ακόλουθες:
1. Στη θεματική ενότητα 1 (Πολιτισμός- Αθλητισμός): «Εικονική Ξενάγηση στον
πολιτισμό

του

Βέροιας

με

χρήση

εργαλείων

επαυξημένης

πραγματικότητας» (παράρτημα 1)
2. Στη θεματική ενότητα 3 (Διαχείριση Πόρων): «Καινοτόμο σύστημα
εξοικονόμησης καυσίμων με εφαρμογή στα δημοτικά οχήματα και τα
δημοτικά κτίρια του Δήμου Βέροιας και σύστημα βελτιστοποίησης της
αποκομιδής των απορριμμάτων» (παράρτημα 2)
3. Στη θεματική ενότητα 2 (Κοινωνική Πρόνοια): «Εξοπλισμός και οργάνωση
ολοκληρωμένου δικτύου παροχής υπηρεσιών τηλεφροντίδας ασθενών με
χρόνια νοσήματα» (παράρτημα 3)
4. Στη θεματική ενότητα 5 (Διαφάνεια - Κοιν. Συμμετοχή - Εκπαίδευση Επικοινωνία): «Πλατφόρμα συνεργατικότητας και συμμετοχής των
πολιτών στα κοινά» (παράρτημα 4)
Παρακαλείται το Δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει:

1. Για τη συμμετοχή ή μη του Δήμου στις 4 προαναφερόμενες προτάσεις
προς υποβολή Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ)
2. Για την υπογραφή ή μη Μνημονίου Συνεργασίας για την κάθε πράξη
ξεχωριστά.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Προεδρεύων: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 19 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Σ. Μηλιόπουλος, Ν.
Μωυσιάδης, Α. Δελαβερίδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Μ.
Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου, Χ. Γεωργιάδης, Β. Γιαννουλάκης, Ι. Ακριβόπουλος, Ε.
Σοφιανίδης, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε. Γουναράς, Ι. Καλαϊτζίδης.
Λευκή ψήφο έδωσε ο σύμβουλος Χ. Σκουμπόπουλος.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 20-9-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Π. Παυλίδη.
2.- Την αναγκαιότητα σύναψης μνημονίων συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και των
Δήμων Βεργίνας, Μακεδονίδος, Δοβρά και Αποστόλου Παύλου για κάθε μία από τις
παραπάνω πράξεις του Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση 2010-2013).
3.- Τα σχέδια των μνημονίων συνεργασίας.
4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
5.- Τις διατάξεις των άρθρων 93 & 95 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 στις προτάσεις «Εξοπλισμός και
οργάνωση ολοκληρωμένου δικτύου παροχής υπηρεσιών τηλεφροντίδας ασθενών με
χρόνια νοσήματα», «Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης καυσίμων με εφαρμογή στα
δημοτικά οχήματα και τα δημοτικά κτήρια του Δήμου Βέροιας και σύστημα
βελτιστοποίησης της αποκομιδής των απορριμμάτων», «Εικονική ξενάγηση στον
πολιτισμό της Βέροιας με χρήση εργαλείων επαυξημένης πραγματικότητας» και
«Πλατφόρμα συνεργατικότητας και συμμετοχής των πολιτών στα κοινά» της
πρόσκλησης 20.1 του Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013» καθώς και τη
σύναψη σχετικών μνημονίων συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και των Δήμων
Βεργίνας, Μακεδονίδος, Δοβρά και Αποστόλου Παύλου, που επισυνάπτονται στην
παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
Γ) Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο Βέροιας, Χαρίκλεια Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη
για την υπογραφή των παραπάνω μνημονίων.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 624/ 2010
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ.
Δ.
Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Α.
Ν.
Ν.
Μ.
Γ.

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

Σ.
Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Κρομμύδας

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 28-9-2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Ι.
Ε.
Μ.
Ε.
Ι.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης

