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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 21/2020 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 327/2020
Περίληψη
Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την
αναμόρφωση (16η) προϋπολογισμού και τεχνικού
προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020
Σήμερα 7 Δεκεμβρίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 16:00
συνήλθε διά τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με
ημερομηνία 3-12-2020 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους,
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 της υπ’ αριθ. 60249/22-9-2020 εγκυκλίου του
Υπ.Εσωτερικών.
Διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί
συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 35 μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1) Η. Τσιφλίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ. Γ.Μιχαηλίδης, Ν.Αγγέλου,
Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6)Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Γ.Γουλτίδης, Σ.Στουγιάννος,
Β.Λυκοστράτης, 9) Κ. Γρηγοριάδης, 10) Λ.Ακριβόπουλος, 11) Θ. Α.Συμεωνίδου, 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)Χ.Κελεσίδης, 27) Β.Στεφανόπουλος, 28)
Α.Μαρκούλης, 29) Κ.Τροχόπουλος, 30)Κ.Θεοδωρίδης, 31)
Π.Μουχτάρη,
32)Δ.Τσανακτσίδης,
33)
Δ.Ράλλη,
34)
Γ.Μελιόπουλος, 35) Ι.Τσαναξίδης.

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων
Γ.Τσιλογιάννης, 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, Χ.Βενετικίδης, 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 προσήλθαν οι κ.κ. Β.Στεφανόπουλος, Κ.Βασιλειάδης και
αποχώρησαν οι κ.κ. Π.Παυλίδης, Μ.Σουμελίδης, Χ.Κελεσίδης, Β.Στεφανόπουλος, Λ.Ακριβόπουλος
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 324/2020 απόφασης προσήλθε ο κ. Λ.Ακριβόπουλος
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 325/2020 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Μαρκούλης, Κ.Θεοδωρίδης, Κ.Τροχόπουλος,
Π.Μουχτάρη
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 326/2020 απόφασης αποχώρησε ο κ. Η.Τσιφλίδης
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 331/2020 απόφασης προσήλθε ο κ. Η.Τσιφλίδης
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του συμβουλίου την υπ’ αριθ. 416/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αυτή
εισηγείται στο Δ.Σ.:
Ι) Την Αναμόρφωση (16η) του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020, ως εξής:
α) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 5.000,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:10.6115.003 και τίτλο «Παροχή
υπηρεσιών διεξαγωγής μοριακών εξετάσεων για την ανίχνευση του Κορωνοϊού SARS-COV-2
στο προσωπικό του Δήμου ως προληπτικό μέτρο για την Αποτροπή Μετάδοσης της νόσου
COVID-19», από Ίδια Έσοδα.
β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 4.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:35.6644.001 και τίτλο «Προμήθεια
καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες», από Ίδια Έσοδα.
γ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 7.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με Κ.Α.:20.6699.001 και τίτλο «Προμήθεια
Ζωοτροφών», από Ίδια Έσοδα.
δ) Αποδέχεται την επιχορήγηση ποσού 3.037.462,51€, σε εκτέλεση της με αρ. 5990/09-112020 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα ένταξη της Πράξης
«Βιοκλιματικό - πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην παλιά πόλη της Βέροιας» και:
1) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με Κ.Α.: 00.1328.020 και τίτλο
«Επιχορήγηση για Βιοκλιματικό - πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην παλιά πόλη της Βέροιας»
με ποσό 3.037.462,51€.
2) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού ΚΑ:90.9111.001 από τον
ΚΑ:00.1328.020 ποσό 3.037.462,51€ και δημιουργεί νέες πιστώσεις με Κ.Α.: α) 64.7341.001 και
τίτλο «Βιοκλιματικό - πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην παλιά πόλη της Βέροιας-Δικαιούχος:
Δήμος Βέροιας» με ποσό 2.888.997,51€ από χρηματοδότηση ΕΣΠΑ και β) 64.7341.002 και τίτλο
«Βιοκλιματικό - πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην παλιά πόλη της Βέροιας-Υποέργο
Αρχαιολογίας» με ποσό 148.465,00€ από χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.
ε) Αποδέχεται την επιχορήγηση ποσού 85.120,00€, σε εκτέλεση της με αρ απόφ.
76686/11-11-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα την ««Επιχορήγηση Δήμων από το
Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) αρμοδιότητας τους» και:
1) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με: Κ.Α.: 00.4319.001 και τίτλο
«Επιχορήγηση Δήμων από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την παροχή κοινωνικών
υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)
αρμοδιότητας τους» με ποσό 85.120,00€.
2) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού ΚΑ:90.9111.001 από τον
Κ.Α.:00.4319.001 ποσό 85.120,00€ και δημιουργεί ισόποσα νέα πίστωση με Κ.Α.:00.6718.001
και τίτλο «Απόδοση Επιχορήγησης σε Νομικά Πρόσωπα Δήμου Βέροιας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) για
την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών (ΚΔΑΠ)» με χρηματοδότηση Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
ζ) Αποδέχεται την επιχορήγηση ποσού 325.366,48€ σε εκτέλεση της αριθμ. πρωτ.
79903/20-11-2020 απόφασης ΥΠΕΣ «Έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της χώρας συνολικού
ποσού 50.000.000,00€ προς κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν
από την εμφάνιση του COVID-19» και 1) στο σκέλος των εσόδων ενισχύει την πίστωση με
ΚΑ:00.1211.001 και τίτλο «Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για κάλυψη πάσης φύσεως αναγκών ΟΤΑ λόγω
COVID-19» με ποσό 325.366,48€ και 2) στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει το ανωτέρω ποσό των
325.366,48€ στο Αποθεματικό Κεφαλαίο του Δήμου με ΚΑ:90.9111.001, το οποίο και ενισχύει.
ΙΙ) Την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Βασιλειάδης: Στη Γ΄ παρ. αναφέρεται ότι ενισχύουμε με 7.000€ κωδικό για την προμήθεια
ζωοτροφών. Για ποιον λόγο κάνουμε τώρα, στο τέλους του έτους την αναμόρφωση αυτή; Τι ποσό
είχε προϋπολογιστεί; Έχει σχέση με την αύξηση του αριθμού των αδεσπότων;
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Δέλλας: Η πίστωση για μοριακές εξετάσεις για την ανίχνευση του κορωνοϊού αφορά μόνο
τους υπαλλήλους του Δήμου ή και αιρετούς; Θεωρώ ότι πολλοί από τους αιρετούς είναι στην
πρώτη γραμμή, είναι πολύ εκτεθειμένοι στον κορωνοϊό. Θα δοθεί αυτή η δυνατότητα στους
αιρετούς;
Δήμαρχος: Δεν περιλαμβάνονται οι αιρετοί κ.Δέλλα, ίσως αυτό να γίνει την επόμενη
χρονιά
Μελιόπουλος: Εμείς Πρόεδρε ψηφίζουμε υπέρ της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, με
εξαίρεση την Δ΄ παράγραφο για την οποία θα δώσουμε λευκή ψήφο
Θεωρούμε ότι τα τεστ πρέπει να γίνουν και στα υπόλοιπα Ν.Π. του Δήμου και πρέπει να
γίνει ανάλογη πρόβλεψη στον προϋπολογισμό τους.
Δήμαρχος: Τα Ν.Π. του Δήμου έχουν Διοικητικά Συμβούλια και μπορούν να αποφασίσουν
ανάλογα για το προσωπικό τους
Κορωνάς: Εγώ θα ήθελα να πω κάτι σχετικά με την ΣΤ΄ παρ. της αναμόρφωσης. Στην
επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. θα σας δώσω περισσότερες πληροφορίες για τα έσοδα της ΚΕΠΑ
από τις εκδηλώσεις που έκανε το καλοκαίρι , καθώς και τις απώλειες εσόδων που είχε και την
κάλυψή τους με ίδια κεφάλαια από την ίδια αιτία.
Τα λέω αυτά διότι η ΚΕΠΑ έκανε αυτές τις εκδηλώσεις, επιβαρύνθηκε με όλα τα έξοδα,
έχασε αντίστοιχα άλλα έσοδα, χωρίς να ζητήσει από τον Δήμο πρόσθετη χρηματοδότηση. Αυτί
δίνεται σε απάντηση όλων όσων είχαν ειπωθεί πριν το καλοκαίρι σχετικά με τη ματαίωση
εκδηλώσεων και την εκπόνηση άλλων έργων από τον Δήμο. Είναι μεγάλο το ποσό κι
αξιομνημόνευτο, γι’ αυτό δεσμεύομαι την επόμενη φορά να σας προσκομίσω το ακριβές ποσό του
2020, για να δείτε την τάξη μεγέθους και το πως διαχειριστήκαμε τα οικονομικά μας και δεν
επιβαρύναμε τον Δήμο ακόμη περισσότερο.
Ακριβόπουλος: Εμείς ως Ν.Π. έχουμε προχωρήσει στο να λάβουμε προσφορές,
προκειμένου να συνεργαστούμε με κάποια από τα εργαστήρια που λειτουργούν στην πόλη μας,
για να μπορέσουμε ως Ν.Π. να προσφέρουμε αυτήν την υπηρεσία στους εργαζομένους μας.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση της Ο.Ε.;
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Γ.Μελιόπουλος, Ι.Τσαναξίδης για την Δ΄
παράγραφο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού
Υπέρ της εισήγησης της Ο.Ε. ψήφισαν είκοσι τέσσερις (24) δημοτικοί σύμβουλοι, οι:
Β.Παπαδόπουλος, Σ.Ασλάνογλου, Κ.Ρίζος, Θ.Θεοδωρίδης, Α.Τσαχουρίδης, Σ.Διαμάντης,
Β.Λυκοστράτης, Κ. Γρηγοριάδης, Λ.Ακριβόπουλος, Θ. Κορωνάς, Α.Λαζαρίδης, Α.Σιδηρόπουλος,
Α.Δέλλας, Λ.Ασλανίδης, Γ.Μπατσαρά, Σ.Τζήμα, Ε.Κελεσίδης, Κ.Βασιλειάδης, Κ.Παλουκίδης,
Δ.Πυρινός, Χ.Τσιούντας, Ν.Λαζόπουλος, Δ.Τσανακτσίδης, Δ.Ράλλη
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την υπ’ αριθ. 416/2020 απόφαση της Ο.Ε.
2.- Την ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου
έτους 2020, για τη δημιουργία και την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων
3.- Ότι δεν έχει κατατεθεί εναλλακτική πρόταση από τις παρατάξεις ή συμβούλους (παρ. 8&9, αρ.
77 του Ν.4172/13 και παρ. IV της αριθ. 108/72349/16-10-19 εγκυκλίου ΥΠΕΣ)
4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του
ν.4555/2018, 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, των άρθρων 161 και
207 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), του άρθρου 4 του Π.Δ. 185/2007, όπως τροποποιήθηκε από το
άρθρο 4 του Π.Δ. 89/2011, ως και αυτές του άρθρου 8 του από 17/5-15/6/59 Β.Δ. «περί
οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και κοινοτήτων».
Αποφασίζει Ομόφωνα
Ι) Την Αναμόρφωση (16η) του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020, ως εξής:
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α) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο (ΚΑ:90.9111.001)
ποσό 5.000,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:10.6115.003 και τίτλο «Παροχή
υπηρεσιών διεξαγωγής μοριακών εξετάσεων για την ανίχνευση του Κορωνοϊού SARS-COV-2
στο προσωπικό του Δήμου ως προληπτικό μέτρο για την Αποτροπή Μετάδοσης της νόσου
COVID-19», από Ίδια Έσοδα.
β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο (ΚΑ:90.9111.001)
ποσό 4.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:35.6644.001 και τίτλο «Προμήθεια
καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες», από Ίδια Έσοδα.
γ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο (ΚΑ:90.9111.001)
ποσό 7.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με Κ.Α.:20.6699.001 και τίτλο «Προμήθεια
Ζωοτροφών», από Ίδια Έσοδα.
δ) Αποδέχεται την επιχορήγηση ποσού 3.037.462,51€, σε εκτέλεση της με αρ. 5990/09-112020 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα ένταξη της Πράξης
«Βιοκλιματικό - πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην παλιά πόλη της Βέροιας» και:
1) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με Κ.Α.: 00.1328.020 και τίτλο
«Επιχορήγηση για Βιοκλιματικό - πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην παλιά πόλη της Βέροιας»
με ποσό 3.037.462,51€.
2) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου (ΚΑ:90.9111.001)
από τον ΚΑ:00.1328.020 ποσό 3.037.462,51€ και δημιουργεί νέες πιστώσεις με Κ.Α.: α)
64.7341.001 και τίτλο «Βιοκλιματικό - πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην παλιά πόλη της
Βέροιας-Δικαιούχος: Δήμος Βέροιας» με ποσό 2.888.997,51€ από χρηματοδότηση ΕΣΠΑ και β)
64.7341.002 και τίτλο «Βιοκλιματικό - πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην παλιά πόλη της
Βέροιας-Υποέργο Αρχαιολογίας» με ποσό 148.465,00€ από χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.
ε) Αποδέχεται την επιχορήγηση ποσού 85.120,00€, σε εκτέλεση της με αρ απόφ.
76686/11-11-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα την ««Επιχορήγηση Δήμων από το
Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) αρμοδιότητας τους» και:
1) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με: Κ.Α.: 00.4319.001 και τίτλο
«Επιχορήγηση Δήμων από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την παροχή κοινωνικών
υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)
αρμοδιότητας τους» με ποσό 85.120,00€.
2) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου (ΚΑ:90.9111.001)
από τον Κ.Α.:00.4319.001 ποσό 85.120,00€ και δημιουργεί ισόποσα νέα πίστωση με
Κ.Α.:00.6718.001 και τίτλο «Απόδοση Επιχορήγησης σε Νομικά Πρόσωπα Δήμου Βέροιας
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)» με χρηματοδότηση Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
ΙΙ.
ζ) Αποδέχεται την επιχορήγηση ποσού 325.366,48€ σε εκτέλεση της αριθμ. πρωτ.
79903/20-11-2020 απόφασης ΥΠΕΣ «Έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της χώρας συνολικού
ποσού 50.000.000,00€ προς κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν
από την εμφάνιση του COVID-19» και 1) στο σκέλος των εσόδων ενισχύει την πίστωση με
ΚΑ:00.1211.001 και τίτλο «Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για κάλυψη πάσης φύσεως αναγκών ΟΤΑ λόγω
COVID-19» με ποσό 325.366,48€ και 2) στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει το ανωτέρω ποσό των
325.366,48€ στο Αποθεματικό Κεφαλαίο του Δήμου (ΚΑ:90.9111.001), το οποίο και ενισχύει.
ΙΙ) Την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020.

ΑΔΑ: ΩΜ0ΛΩ9Ο-ΧΗΓ

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 327 / 2020
.............................................................................................……….................................
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
Κελεσίδης
Στεφανόπουλος
Μαρκούλης
Τροχόπουλος
Θεοδωρίδης
Μουχτάρη
Τσανακτσίδης
Ράλλη
Μελιόπουλος
Τσαναξίδης

Μιχαήλ Σουμελίδης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 9-12-2020
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

