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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 15/2021 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 262/2021
Περίληψη
Έγκριση α) αποδοχής ειδικών όρων δανειακής
σύμβασης μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων και Δήμου Βέροιας, για την εκτέλεση του
έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και
δημοτικών ανοικτών αθλητικών χώρων Δήμου
Βέροιας», το οποίο είναι ενταγμένο στο ειδικό
αναπτυξιακό πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
Σήμερα 15 Νοεμβρίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση: α) δια ζώσης, στο Δημαρχείο, στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46 και β) με τηλεδιάσκεψη (με
χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) ύστερα από την με ημερομηνία
11-11-2021 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους και τους
Προέδρους Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε
από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και το άρθρο 10 του ν.4674/2020.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 36 μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1) Η. Τσιφλίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ. Ν.Αγγέλου, Χ.Κελεσίδης
Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6)Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Σ.Στουγιάννος, Π.Μουχτάρη,
Β.Λυκοστράτης, 9) Κ. Γρηγοριάδης, 10) Λ.Ακριβόπουλος, 11) Θ. Γ.Δεμερτζίδης
Κορωνάς, 12) Α. Λαζαρίδης, 13) Α.Σιδηρόπουλος, 14)Α.Δέλλας,
15)Λ.Ασλανίδης, 16)Γ.Μπατσαρά, 17) Σ. Τζήμα, 18)
Ε.Κελεσίδης, 19)Κ.Βασιλειάδης, 20) Κ.Παλουκίδης, 21)
Δ.Πυρινός, 22)Χ.Τσιούντας, 23)Ν.Λαζόπουλος, 24) Π.Παυλίδης,
25) Μ. Σουμελίδης, 26) Γ.Γουλτίδης, 27) Γ.Μιχαηλίδης, 28)
Β.Στεφανόπουλος, 29) Α.Μαρκούλης, 30) Κ.Τροχόπουλος,
31)Κ.Θεοδωρίδης,
32)Δ.Τσανακτσίδης,
33)
Δ.Ράλλη,
34)Χ.Τσολακίδης, 35) Γ.Μελιόπουλος, 36) Ι.Τσαναξίδης.

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων
Γ.Τσιλογιάννης

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων
Σ.Κωτσιαντής, Σ.Παπά, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφιανίδης, Ι.Βοργιατζίδης,
Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης, Ι.Σιδηρόπουλος,
Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας, Γ.Σίτας,
Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Χ.Κεφτές, Η.Καραμήτσος

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ Π.Παυλίδης, Γ.Μελιόπουλος, Ι.Τσαναξίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 264/2021 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ Μ.Σουμελίδης, Β.Στεφανόπουλος και προσήλθε ο
κ. Λ.Ασλανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 267/2021 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.Σιδηρόπουλος.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 278/2021 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.Σιδηρόπουλος.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 279/2021 απόφασης αποχώρησε ο κ. Δ.Τσανακτσίδης.
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη, ο
οποίος εξέθεσε στο σώμα τα εξής:
Ζητώ από το Δ.Σ. τη συζήτηση και λήψη απόφασης εκτάκτως επί του θέματος της
αποδοχής ειδικών όρων δανειακής σύμβασης μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
και Δήμου Βέροιας, για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και
δημοτικών ανοικτών αθλητικών χώρων Δήμου Βέροιας». Το θέμα κατατίθεται ως έκτακτο διότι
πρέπει άμεσα να προχωρήσει η διαδικασία σύναψης της δανειακής σύμβασης
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την πρόταση του Δημάρχου για τη συζήτηση του θέματος
αυτού ως εκτάκτου;
Μέλη: Ναι.
Στη συνέχεια, αφού δέχθηκε ομόφωνα 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 15-11-2021
εισηγητικό σημείωμα του αναπληρωτή δημάρχου Βασιλείου Παπαδόπουλου, που έχει ως εξής:
Με την με αριθμ. 1780 - 30/9/2021 (ΑΔΑ: 6ΣΤΙ46ΜΤΛ6-ΔΡ6) απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης ΑΤ10 η πρόταση
του Δήμου Βέροιας με τίτλο « Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και δημοτικών
ανοιχτών αθλητικών χώρων Δήμου Βέροιας »
Σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης, η χρηματοδότηση γίνεται
με υπογραφή δανειακής σύμβασης με το Ταμείο παρακαταθηκών. Το ΤΠΔ ενέκρινε τη χορήγηση
επενδυτικού δανείου στο Δήμος Βέροιας, συνολικού ποσού € 398.000,00, για την εκτέλεση έργου
« Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων Δήμου
Βέροιας », ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης:
Ενέκρινε τη χορήγηση επενδυτικού δανείου στο φορέα σας, συνολικού ποσού
398.000,00, για την εκτέλεση έργου « Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και δημοτικών
ανοιχτών αθλητικών χώρων Δήμου Βέροιας », ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα
Αντώνης Τρίτσης :
Α] κατά 50% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ποσό
199.000,00
Β] κατά 50% από πόρους του Τ.Π. & Δανείων, ποσό
199.000,00 με τους παρακάτω ειδικότερους όρους :
1. Επιτόκιο χορήγησης:
Σταθερό (ενδεικτικό) 1,91% για το 50% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, καθώς το
ακριβές επιτόκιο από πόρους της ΕΤΕπ θα καθορίζεται κατά την ανάληψη του ποσού από την
ΕΤΕπ.
Σταθερό επιτόκιο 3,10% , για το 50% από το Τ.Π και Δανείων , ανεξάρτητα από το
χρόνο συνομολόγησης καθώς αφορά στην εφαρμογή ενός ενιαίου προγράμματος χρηματοδότησης
που αποπληρώνεται από το Π.Δ.Ε.
2. Διάρκεια εξόφλησης του δανείου : 15 χρόνια, με έναρξη εξυπηρέτησης την 1/1 του
επομένου της ολοκλήρωσης του έργου ή της προμήθειας έτους, όπως προκύπτει από την
σύμβαση ανάθεσης του έργου ή της προμήθειας.
3. Τοκοχρεολυτική δόση :
Ενδεικτική Συνολική εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση: 16.005,33
α) 7.660,28 Ενδεικτική εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση για το 50% του ποσού του
δανείου που θα προέλθει από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
β) € 8.345,05 Σταθερή εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση για το 50% του ποσού του
δανείου που θα προέλθει από πόρους του Τ.Π. & Δανείων.
4. Ενδιάμεσοι τόκοι:
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Για κάθε ποσό δανείου που θα εκταμιεύεται πριν την ολοκλήρωση του έργου –
προμήθειας – μελέτης, θα καταβάλλεται αντίστοιχα για κάθε εξάμηνο ο απλός καθαρός τόκος που
αναλογεί στο αναληφθέν ποσό από την ημερομηνία της εκταμίευσης μέχρι την 31/12 του έτους
ολοκλήρωσης του έργου – προμήθειας – μελέτης.
5. Ασφάλεια δανείου:
Στις δανειακές συμβάσεις περιλαμβάνεται ρήτρα εκχώρησης εσόδων εκ μέρους του
δικαιούχου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε περίπτωση μη ορθής και σύννομης
χρήσης των πόρων του προγράμματος (σύμφωνα με τις παρ. 1 & 2 του άρθρου 11 της υπ’αρίθμ.
22766/9-4-2020 ΚΥΑ). Ειδικότερα :
«Ο Δήμος εκχωρεί στο «Τ.Π. & Δανείων», από σήμερα και για όλη την διάρκεια του
δανείου από όλα γενικά τα έσοδα του «Δήμου» και κατά προτεραιότητα από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) αφού έχουν ληφθεί υπόψη οι κατά περίπτωση ειδικές ρυθμίσεις των
άρθρων 113 παρ.6 περ.β΄του ν.1892/1990 και 34 του ν.3697/2008 που ορίζουν τα ποσοστά της
υποχρεωτικής τους δέσμευσης για την κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών, τακτικά και έκτακτα,
από οποιαδήποτε πηγή και αιτία παρόντα και μελλοντικά, τις προσόδους του, τα μισθώματα τις
προς αυτόν χρηματικές παροχές και επιχορηγήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο ή τρίτους, παρούσες
και μελλοντικές εκτός εκείνων που δεν εκχωρούνται σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 176
του ν.3463/2006 όπως το τρίτο και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 ισχύουν μετά την
αντικατάστασή τους από τα άρθρα 36 παρ.3 του ν.3801/2009 και 45 παρ.3 του ν.3731/2008
αντίστοιχα, και το «Τ.Π& Δανείων» δικαιούται να εισπράττει το σύνολο του ποσού που έχει
εκταμιευτεί προς αυτόν από το συνομολογηθέν δάνειο, ανεξάρτητα από τα ποσά που έχουν
αποδοθεί από το ΠΔΕ για την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων του, καθώς και το
σύνολο του ποσού που αφορά σε κάθε είδους έξοδα και λοιπές δαπάνες συνομολόγησης και
εξόφληση του δανείου αυτού, σύμφωνα με τη ρητή διάταξη της παρ.1 του άρθ.11 της υπ΄αριθμ.
22766/2020 Κ.Υ.Α. για την εξόφληση του συνόλου των οφειλών του προς του Τ.Π & Δανείων».
6. Πρόσθετη ασφάλεια δανείου :
Για Πρόσθετη ασφάλεια του δανείου σε κεφάλαιο, κάθε είδους τόκους, έξοδα κλπ, ο
«Δανειολήπτης» σε περίπτωση κήρυξης έκπτωτου του αναδόχου του Έργου, εκχωρεί στο «Τ. Π.
& Δανείων» έως την ολοκλήρωση και το κλείσιμο του Έργου, όλες τις αξιώσεις του που
απορρέουν ή θα απορρεύσουν από τη σύμβαση ανάθεσής του Έργου/Προμήθειας και ειδικότερα
την εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως.
7. Δικαιώματα : € 3.000,00, τα οποία αναλύονται ειδικότερα ως εξής: α) αμοιβή για τη
συγκέντρωση, επεξεργασία, έλεγχο και αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων € 1.000,00, β)
έξοδα για διαδικασία έγκρισης € 1.000,00, γ) δαπάνες για τον οικονομικό και νομικό έλεγχο των
εξασφαλίσεων των δανείων € 1.000,00. Η κάλυψη κάθε είδους εξόδου και λοιπών δαπανών
συνομολόγησης και εξόφλησης γίνεται από το Εθνικό ή συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [Π.Δ.Ε].
ΙΙ. Να εξουσιοδοτήσει το νόμιμο εκπρόσωπό του Δήμαρχο Βέροιας, κ. Βοργιαζίδη
Κωνσταντίνο για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου.
Κατόπιν τούτων,
Εισηγούμαστε:
1. Την έγκριση των ειδικών όρων όπως παραπάνω αναφέρονται.
2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Βέροιας για την υπογραφή της δανειακής
Σύμβασης.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 15-11-2021 εισηγητικό σημείωμα του αναπληρωτή δημάρχου Βασιλείου
Παπαδόπουλου.
2.- Την με αρ. πρωτ. 1780/30-9-2021 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
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3.- Την με αρ. πρωτ. 3751/11/14-10-2021 απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων.
4.- Το με αρ. πρωτ 92043/22-10-2021 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
6.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του
ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.
4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν είναι
γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Αποδέχεται τους ειδικούς όρους και τις προϋποθέσεις για τη σύναψη δανειακής
σύμβασης μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του Δήμου Βέροιας, για την
εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και δημοτικών ανοικτών
αθλητικών χώρων Δήμου Βέροιας», το οποίο είναι ενταγμένο στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», οι οποίοι έχουν ως εξής:
«1. Επιτόκιο χορήγησης:
Σταθερό (ενδεικτικό) 1,91% για το 50% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, καθώς το
ακριβές επιτόκιο από πόρους της ΕΤΕπ θα καθορίζεται κατά την ανάληψη του ποσού από την
ΕΤΕπ.
Σταθερό επιτόκιο 3,10% , για το 50% από το Τ.Π και Δανείων , ανεξάρτητα από το
χρόνο συνομολόγησης καθώς αφορά στην εφαρμογή ενός ενιαίου προγράμματος χρηματοδότησης
που αποπληρώνεται από το Π.Δ.Ε.
2. Διάρκεια εξόφλησης του δανείου : 15 χρόνια, με έναρξη εξυπηρέτησης την 1/1 του
επομένου της ολοκλήρωσης του έργου ή της προμήθειας έτους, όπως προκύπτει από την
σύμβαση ανάθεσης του έργου ή της προμήθειας.
3. Τοκοχρεολυτική δόση :
Ενδεικτική Συνολική εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση: 16.005,33
α) 7.660,28 Ενδεικτική εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση για το 50% του ποσού του
δανείου που θα προέλθει από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
β) € 8.345,05 Σταθερή εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση για το 50% του ποσού του
δανείου που θα προέλθει από πόρους του Τ.Π. & Δανείων.
4. Ενδιάμεσοι τόκοι:
Για κάθε ποσό δανείου που θα εκταμιεύεται πριν την ολοκλήρωση του έργου –
προμήθειας – μελέτης, θα καταβάλλεται αντίστοιχα για κάθε εξάμηνο ο απλός καθαρός τόκος που
αναλογεί στο αναληφθέν ποσό από την ημερομηνία της εκταμίευσης μέχρι την 31/12 του έτους
ολοκλήρωσης του έργου – προμήθειας – μελέτης.
5. Ασφάλεια δανείου:
Στις δανειακές συμβάσεις περιλαμβάνεται ρήτρα εκχώρησης εσόδων εκ μέρους του
δικαιούχου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε περίπτωση μη ορθής και σύννομης
χρήσης των πόρων του προγράμματος (σύμφωνα με τις παρ. 1 & 2 του άρθρου 11 της υπ’αρίθμ.
22766/9-4-2020 ΚΥΑ). Ειδικότερα :
«Ο Δήμος εκχωρεί στο «Τ.Π. & Δανείων», από σήμερα και για όλη την διάρκεια του
δανείου από όλα γενικά τα έσοδα του «Δήμου» και κατά προτεραιότητα από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) αφού έχουν ληφθεί υπόψη οι κατά περίπτωση ειδικές ρυθμίσεις των
άρθρων 113 παρ.6 περ.β΄του ν.1892/1990 και 34 του ν.3697/2008 που ορίζουν τα ποσοστά της
υποχρεωτικής τους δέσμευσης για την κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών, τακτικά και έκτακτα,
από οποιαδήποτε πηγή και αιτία παρόντα και μελλοντικά, τις προσόδους του, τα μισθώματα τις
προς αυτόν χρηματικές παροχές και επιχορηγήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο ή τρίτους, παρούσες
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και μελλοντικές εκτός εκείνων που δεν εκχωρούνται σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 176
του ν.3463/2006 όπως το τρίτο και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 ισχύουν μετά την
αντικατάστασή τους από τα άρθρα 36 παρ.3 του ν.3801/2009 και 45 παρ.3 του ν.3731/2008
αντίστοιχα, και το «Τ.Π& Δανείων» δικαιούται να εισπράττει το σύνολο του ποσού που έχει
εκταμιευτεί προς αυτόν από το συνομολογηθέν δάνειο, ανεξάρτητα από τα ποσά που έχουν
αποδοθεί από το ΠΔΕ για την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων του, καθώς και το
σύνολο του ποσού που αφορά σε κάθε είδους έξοδα και λοιπές δαπάνες συνομολόγησης και
εξόφληση του δανείου αυτού, σύμφωνα με τη ρητή διάταξη της παρ.1 του άρθ.11 της υπ΄αριθμ.
22766/2020 Κ.Υ.Α. για την εξόφληση του συνόλου των οφειλών του προς του Τ.Π & Δανείων».
6. Πρόσθετη ασφάλεια δανείου :
Για Πρόσθετη ασφάλεια του δανείου σε κεφάλαιο, κάθε είδους τόκους, έξοδα κλπ, ο
«Δανειολήπτης» σε περίπτωση κήρυξης έκπτωτου του αναδόχου του Έργου, εκχωρεί στο «Τ. Π.
& Δανείων» έως την ολοκλήρωση και το κλείσιμο του Έργου, όλες τις αξιώσεις του που
απορρέουν ή θα απορρεύσουν από τη σύμβαση ανάθεσής του Έργου/Προμήθειας και ειδικότερα
την εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως.
7. Δικαιώματα : € 3.000,00, τα οποία αναλύονται ειδικότερα ως εξής: α) αμοιβή για τη
συγκέντρωση, επεξεργασία, έλεγχο και αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων € 1.000,00, β)
έξοδα για διαδικασία έγκρισης € 1.000,00, γ) δαπάνες για τον οικονομικό και νομικό έλεγχο των
εξασφαλίσεων των δανείων € 1.000,00. Η κάλυψη κάθε είδους εξόδου και λοιπών δαπανών
συνομολόγησης και εξόφλησης γίνεται από το Εθνικό ή συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [Π.Δ.Ε].
ΙΙ. Να εξουσιοδοτήσει το νόμιμο εκπρόσωπό του Δήμαρχο Βέροιας, κ. Βοργιαζίδη
Κωνσταντίνο για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου».
Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βέροιας Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη για την υπογραφή της
δανειακής σύμβασης.
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 262/2021
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστομένης Λαζαρίδης
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Τσιφλίδης
Παπαδόπουλος
Ασλάνογλου
Ρίζος
Θεοδωρίδης
Τσαχουρίδης
Διαμάντης
Λυκοστράτης
Γρηγοριάδης
Ακριβόπουλος
Κορωνάς
Σιδηρόπουλος
Δέλλας
Ασλανίδης
Μπατσαρά
Τζήμα
Κελεσίδης
Βασιλειάδης
Παλουκίδης
Πυρινός
Τσιούντας
Λαζόπουλος
Παυλίδης
Γουλτίδης
Μιχαηλίδης
Στεφανόπουλος
Μαρκούλης
Τροχόπουλος
Θεοδωρίδης
Τσανακτσίδης
Ράλλη
Τσολακίδης
Μελιόπουλος
Τσαναξίδης

Μιχαήλ Σουμελίδης
Γ.

Τσιλογιάννης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 22-11-2021
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

