ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 27/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 817/2010
Περίληψη
Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση δαπανών δημοσίων
σχέσεων.
Σήμερα 20 Δεκεμβρίου 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 16-12-2010 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 19 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Α. Παπαστεργίου
Χ. Σκουμπόπουλος
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης

Σ.
Κ.
Μ.
Γ.
Χ.
Ι.
Ε.
Μ.

Aπόντες
Μηλιόπουλος
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Κάκαρης
Γεωργιάδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Σ. Παναγιωτίδης και
αποχώρησε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 789/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 790/2010 απόφασης
προσήλθε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.
4) Κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας
διάταξης αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 791/2010 απόφασης
προσήλθε ο κ. Α. Δελαβερίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Τ.
Χατζηαθανασίου, Μ. Τσιαμήτρου, Ι. Καλαϊτζίδης, Σ.
Διαμαντής, Η. Σοφιανίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 794/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 795/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Γ. Ορφανίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 796/2010 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Α. Δελαβερίδης, Γ.
Ορφανίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 797/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Μ. Σουμελίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 32ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 14-12-2010 εισηγητικό σημείωμα της
Δημάρχου, που έχει ως εξής:
Α) O Δήμος Βέροιας
α) με την 135/2010 απόφασή του, ενέκρινε την ανάληψη υπό την αιγίδα του,
του 10ου Διεθνούς συνεδρίου της Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδος και του 8ου
Ελλαδο-Κυπριακού Αθλητιατρικού συνεδρίου που διοργανώνεται από την
Αθλητιατρική Εταιρεία Ελλάδος από 19 έως 21 Μαρτίου 2010 στη Βέροια,
εγκρίνοντας και τις σχετικές πιστώσεις σε βάρος του Κ.Α. 00 / 6441 «Συμμετοχές σε
συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις» του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος
έτους καθορίζοντας τις μέχρι του ποσού των € 1.500,00 . Για το παραπάνω συνέδριο
παρασχέθηκε η όλη τεχνική υποστήριξη από την εταιρεία ΜΑΤΙΝΑ ΤΣΑΜΗ & ΣΙΑ
ΕΕ έναντι του ποσού των € 1.210,00
β) με την 279/2010 απόφασή του, ενέκρινε τη συνδιοργάνωση του Δήμου
Βέροιας με την Λέσχη Αυτοκινήτου Βέροιας του 16ου Ράλλι «Φίλιππος» που
πραγματοποιήθηκε στη πόλη μας στις 24-25/4/2010 καθορίζοντας το ποσό
συμμετοχής του για την κάλυψη μέρους των εξόδων της παραπάνω εκδήλωσης μέχρι
του ποσού των € 2.000,00 εις βάρος του Κ.Α. 00/6434.001 «Λοιπές δαπάνες
Δημοσίων Σχέσεων» του προϋπολογισμού του Δήμου τρ. Έτους. Για τις ανάγκες της
παραπάνω εκδήλωσης τυπώθηκαν αφίσες και banner από τον κ. ΤΑΚΗ Λ. ΓΕΩΡΓΙΟ
έναντι του ποσού των € 1.845,00
γ) με την 683/2010 απόφασή του, ενέκρινε την ανάληψη υπό την αιγίδα του
και τη συνδιοργάνωση με την Πανελλήνια εταιρεία Ωτορινολαρυγγολογίας του 20ου
Διεθνούς Επιστημονικού Συνέδριου της που διοργανώνεται στη Βέροια από 22 έως
24/10/2010 ψηφίζοντας και τις σχετικές πιστώσεις σε βάρος του Κ.Α. 00 / 6434-001
΄΄ Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων ΄΄ του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος
έτους καθορίζοντας τις μέχρι του ποσού των € 1.000,00 . Για τις ανάγκες του
παραπάνω συνεδρίου παραπάνω εκδήλωσης παρατέθηκε καφές και αναψυκτικό στα
διαλλείματα του συνεδρίου που παρακολούθησαν 150 άτομα περίπου, από το
αρτοζαχαροπλαστείο ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΓΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ έναντι του ποσού των €
314,69 και μικρό γεύμα στο εστιατόριο του ΝΙΚΟΥ Γ. ΙΩΑΝΝΗ έναντι του ποσού
των € 449,55
δ) με την 785/2010 απόφασή του ενέκρινε την έκδοση ψηφίσματος για τον
θάνατο του Μεγάλου Δωρητή - ευεργέτη του Δήμου Εμμανουήλ Κούσιου και μεταξύ
άλλων την κατάθεση στεφάνου στη σορό του εκλιπόντος και να γίνει η κηδεία του
δημοτική δαπάνη. Ετσι κατατέθηκε στεφάνι που προμηθευτήκαμε από το κατάστημα
ΚΩΝ/ΝΟΥ Α. ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗ έναντι του ποσού των € 50,00 ενώ η όλη κηδεία του
έγινε από Γραφείο Τελετών ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΣΤ. ΙΩΑΝΝΗ έναντι του ποσού των €
2.340,00.
Β) Επίσης ο Δήμος Βέροιας
1. διοργάνωσε εκδήλωση – έκθεση με το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας στη Στέγη
Γραμμάτων και Τεχνών και για το σκοπό αυτό προμηθευτήκαμε σφυρίχτρες που
μοιράσθηκαν στους επισκέπτες της έκθεσης κυρίως στους μαθητές που επισκέφθηκαν
την έκθεση, από την ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ έναντι του ποσού των € 492,00
2. διοργάνωσε εκδήλωση για την 28η Οκτωβρίου στο Δημοτικό διαμέρισμα
Αγ. Βαρβάρας και για το σκοπό αυτό προμηθευτήκαμε κεράσματα και ποτά από το
κατάστημα της ΓΙΑΤΖΗ Χ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ έναντι του ποσού των € 684,30
3. Διοργάνωσε τη θεμελίωση της «Γέφυρας Αφων Κούσιου» και για το σκοπό
αυτό προμηθευτήκαμε δύο κασέτες digital 8, φωτογραφήθηκε η όλη εκδήλωση και

βιντεοσκοπήθηκε από τον ΑΣΙΚΙΔΗ Δ. ΤΑΣΟ έναντι του συνολικού ποσού των €
620,71
4. Διοργάνωσε τις Δημοτικές εκλογές σε όλο το Δήμο Βέροιας στις 7 και 14
Νοεμβρίου 2010 και για το σκοπό αυτό προμηθευτήκαμε σάντουιτς και νερά από το
κυλικείο της ΒΕΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ έναντι του συνολικού ποσού
των € 1.940,00 και από το εστιατόριο του ΔΙΑΛΕΚΤΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΦΩΤΗ έναντι
του ποσού των € 935,50
5. Διοργάνωσε το 34ο συνέδριο της ΤΕΔΚ Ν. Ημαθίας στο Δημαρχείο και για το
σκοπό αυτό προμηθευτήκαμε τσάι καφέ αναψυκτικά και βουτήματα από το κυλικείο
της ΜΑΡΙΑΣ Η. ΓΑΛΕΤΑ έναντι του ποσού των € 333,00 .
6. Διοργάνωσε συνάντηση της ομάδας στήριξης του Urbact II Links και για το
σκοπό αυτό παρατέθηκε μπουφές με καφέ αναψυκτικά και βουτήματα καθώς και
ελαφρύ γεύμα (σάντουιτς) σε είκοσι συμμετέχοντες από το κυλικείο της ΜΑΡΙΑΣ Η.
ΓΑΛΕΤΑ έναντι του ποσού των € 188,70 .
7. Διοργάνωσε την τελετή ορκωμοσίας των μελών του νέου Δημοτικού
Συμβουλίου Συμβουλίου Βέροιας των μελών των συμβουλίων των Δημοτικών
Κοινοτήτων και των μελών και εκπροσώπων των συμβουλίων των Τοπικών
Κοινοτήτων και για το σκοπό αυτό προμηθευτήκαμε άνθη από το ανθοπωλείο
ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΣ έναντι του ποσού των € 399,60 , ενώ η όλη εκδήλωσε
βιντεοσκοπήθηκε από τον ΓΕΩΡΓΙΟ Α. ΧΑΡΑΤΖΙΔΗ έναντι του ποσού των €
369,00και φωτογραφήθηκε από την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Δ. ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ έναντι του
ποσού των € 184,50
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρο 158 του Ν. 3463/2006
(Κ.Δ.Κ.) ΄΄ Πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του
προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας μπορεί να διατεθούν, με απόφαση του
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών, που αφορούν: α)
Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές,
αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος ή η
Κοινότητα, εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται με την
προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και
πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του. β) Όμοιες εκδηλώσεις που
οργανώνουν άλλοι φορείς και συμμετέχει ο Δήμος ή η Κοινότητα. γ) Τιμητικές
διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και φιλοξενία αντιπροσωπειών ή φυσικών προσώπων
τα οποία συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο στην κοινωνική, οικονομική και
πολιτιστική ανάπτυξη ή προβολή του Δήμου ή της Κοινότητας, καθώς και οι
συνεπαγόμενες δαπάνες δημοσίων σχέσεων. δ) Την τουριστική προβολή, με κάθε
πρόσφορο μέσο, του Δήμου ή της Κοινότητας. ε) Έκτακτες επιχορηγήσεις σε νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου ή της Κοινότητας. ΄΄.
Στον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας οικονομικού έτους 2010 και
στον Κ.Α. 00/6434.001 ΄΄ Λοιπές δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων ΄΄ υπάρχει
γραμμένη σχετική πίστωση ύψους € 40.000,00 με σημερινό υπόλοιπο € 7.770,00
στον Κ.Α. 00 / 6441 «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις»
υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση ύψους € 5.000,00 με σημερινό υπόλοιπο €
1.250,00
στον Κ.Α. 00 / 6434.004 «Συμμετοχή του Δήμου στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα
URBACT II» υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει
A) συνολικό ποσό € 10.957,85 σε βάρος του Κ.Α. 00/6434.001 ΄΄ Λοιπές
δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων ΄΄ για να διατεθεί αντίστοιχα ως εξής:
ΑΣΙΚΙΔΗΣ Δ. ΤΑΣΟΣ
ΒΕΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ

620,71
1.940,00

ΓΑΛΕΤΑ ΜΑΡΙΑ του ΗΛΙΑ

333,00

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ ΙΩΑΝΝΗΣ

2.340,00

ΓΙΑΤΣΗ Χ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ

684,30

ΔΙΑΛΕΚΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΦΩΤΗΣ

935,50

ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ

399,60

ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ Δ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

184,50

ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

492,00

ΝΙΚΟΥ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ

449,55

ΠΑΓΟΥΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

314,69

ΤΑΚΗΣ Λ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΑΡΑΤΖΙΔΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

1.845,00
50,00
369,00
10.957,85

B) να ψηφίσει συνολικό ποσό € 1.210,00 σε βάρος του Κ.Α. 00 / 6441
«Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις» για να διατεθεί
αντίστοιχα ως εξής:
ΤΣΑΜΗ ΜΑΤΙΝΑ & ΣΙΑ ΕΕ

1.210,00

ΣΥΝΟΛΟ

1.210,00

Γ) να ψηφίσει συνολικό ποσό € 188,70 σε βάρος του Κ.Α. 00 / 6434.004
«Συμμετοχή του Δήμου στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα URBACT II» για να
διατεθεί αντίστοιχα ως εξής:
ΓΑΛΕΤΑ ΜΑΡΙΑ του ΗΛΙΑ

188,70

ΣΥΝΟΛΟ

188,70

Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 14-12-2010 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Τις αριθ. 135, 279, 683, 785/2010 αποφάσεις του.
3.- Ότι ο Δήμος διοργάνωσε εκδηλώσεις: με το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας, για την
επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στο Τ.Δ. Αγ. Βαρβάρας, για τη θεμελίωση της «Γέφυρας
Αφών Κούσιου», διοργάνωσε τις δημοτικές εκλογές, το 34ο συνέδριο της ΤΕΔΚ,
συνάντηση της ομάδας στήριξης του Urbact II Links, την τελετή ορκωμοσίας των

μελών του δημοτικού συμβουλίου, των μελών των συμβουλίων των δημοτικών και
τοπικών κοινοτήτων και των εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων.
4.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2010 και στους ΚΑ 00/6434 «Λοιπές
δαπάνες δημοσίων σχέσεων» 00/6441 «Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις,
διαλέξεις» 00/6434.004 «Συμμετοχή του Δήμου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Urbact
II» υπάρχουν γραμμένες οι σχετικές πιστώσεις.
5.- Ότι σκόπιμο είναι να εγκριθούν οι παραπάνω δαπάνες.
6.- Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη διάθεση συνολικού ποσού € 10.957,85 σε βάρος της πίστωσης
με ΚΑ 00/6434 «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» του προϋπολογισμού του
Δήμου έτους 2010 για την εξόφληση των παρακάτω λογ/σμών:
1. Ποσό € 620,71 υπέρ του Τάσου Ασικίδη για την αντιμετώπιση της δαπάνης
βιντεοσκόπησης και φωτογράφησης εκδήλωσης.
2.- Ποσό € 1.940,00 υπέρ της Παναγιώτας Βέργου για την αντιμετώπιση της δαπάνης
προμήθειας εμφιαλωμένων νερών, σάντουϊτς.
3.- Ποσό € 333,00 υπέρ της Μαρίας Γαλέτα για την αντιμετώπιση της δαπάνης
προμήθειας καφέδων, αναψυκτικών, βουτημάτων.
4.- Ποσό € 2.340,00 υπέρ του Ιωάννη Γεωργιάδη για την αντιμετώπιση της δαπάνης
της κηδείας του Ε. Κούσιου.
5.- Ποσό € 684,30 υπέρ της Βασιλικής Γιατζή για την αντιμετώπιση της δαπάνης
προμήθειας ποτών, γλυκών.
6.- Ποσό € 935,50 υπέρ του Φωτίου Διαλεκτόπουλου για την αντιμετώπιση της
δαπάνης προμήθειας εμφιαλωμένων νερών, σάντουϊτς.
7.- Ποσό € 399,60 υπέρ του Ιωάννη Κουκούλιου για την αντιμετώπιση της δαπάνης
προμήθειας λουλουδιών.
8.- Ποσό € 184,50 υπέρ της Παρασκευής Κώστογλου για την αντιμετώπιση της
δαπάνης φωτογράφησης εκδήλωσης.
9.- Ποσό € 492,00 υπέρ της Σοφίας Μουρατίδου για την αντιμετώπιση της δαπάνης
προμήθειας αναμνηστικών.
10.- Ποσό € 449,55 υπέρ του Ιωάννη Νίκου για την αντιμετώπιση της δαπάνης
παράθεσης γεύματος.
11.- Ποσό € 314,69 υπέρ του Ευθυμίου Παγούρα για την αντιμετώπιση της δαπάνης
παράθεσης μπουφέ.
12.- Ποσό € 1.845,00 υπέρ του Γεωργίου Τάκη για την αντιμετώπιση της δαπάνης
εκτύπωσης αφισών και μπάνερ (banner).
13.- Ποσό € 50,00 υπέρ του Κων/νου Τσαβδαρίδη για την αντιμετώπιση της δαπάνης
προμήθειας στεφανιού.
14.- Ποσό € 369,00 υπέρ του Γεωργίου Χαρατσίδη για την αντιμετώπιση της
δαπάνης βιντεοσκόπησης εκδήλωσης.
Β) Εγκρίνει τη διάθεση συνολικού ποσού € 1.210,00 σε βάρος της πίστωσης
με ΚΑ 00/6441 «Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις, διαλέξεις» του
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2010 για την εξόφληση λογαριασμού υπέρ της
εταιρείας ΤΣΑΜΗ ΜΑΤΙΝΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. για την αντιμετώπιση της δαπάνης τεχνικής
υποστήριξης εκδήλωσης.
Α) Εγκρίνει τη διάθεση συνολικού ποσού € 188,70 σε βάρος της πίστωσης με
ΚΑ 00/6434.004 «Συμμετοχή του Δήμου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Urbact II» του
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2010 για την εξόφληση λογαριασμού υπέρ της
Μαρίας Γαλέτα για την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας καφέδων,
αναψυκτικών, βουτημάτων.
Τα σχετικά εντάλματα θα εκδοθούν στο όνομα των παραπάνω δικαιούχων.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 817 / 2010
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ.
Δ.
Τ.
Γ.
Π.
Ν.
Α.
Α.
Ν.
Ν.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης

Σ.
Η.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Σοφιανίδης

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 26-1-2011
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Β.
Σ.
Μ.
Ε.
Ι.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

