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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην ππ’ αξηζ. 5/2020 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απόθ. 102/2020
Πεξίιεςε
Έγθξηζε επηζηξνθήο ρξεκαηηθώλ πνζώλ σο
αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ, από κε δηθαηνύρνπο
πξνλνηαθώλ επηδνκάησλ
ήκεξα 20 Μαρηίοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Παραζκεσή θαη ώξα 11:00
ζπλήιζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην ζε ζπλεδξίαζε δηα πεξηθνξάο, ύζηεξα από ηελ κε εκεξνκελία
16-3-2020 γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δόζεθε ζ’ όινπο ηνπο πκβνύινπο, ηνπο
Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
λ.3852/2010, όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε
από ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019 θαη ηνπ άξζξνπ 10 ηεο από 11-3-2020 Πξάμεο
Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ επί ζπλόινπ 41 κειώλ βξέζεθαλ
παξόληα 40 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδόπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Μ. νπκειίδεο
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8)
Β.Λπθνζηξάηεο, 9) Κ. Γξεγνξηάδεο, 10) Λ.Αθξηβόπνπινο, 11) Θ.
Κνξσλάο, 12) Α. Λαδαξίδεο, 13) Α.ηδεξόπνπινο, 14)Α.Γέιιαο,
15)Λ.Αζιαλίδεο, 16)Γ.Μπαηζαξά, 17) . Σδήκα, 18)
Δ.Κειεζίδεο, 19)Κ.Βαζηιεηάδεο, 20) Κ.Παινπθίδεο, 21)
Γ.Ππξηλόο, 22)Υ.Σζηνύληαο, 23)Ν.Λαδόπνπινο, 24) Π.Παπιίδεο,
25) Γ.Γνπιηίδεο, 26) Γ.Μηραειίδεο, 27)Υ.Κειεζίδεο, 28)
Ν.Αγγέινπ, 29) Β.ηεθαλόπνπινο, 30) Α.Μαξθνύιεο, 31)
Κ.Σξνρόπνπινο, 32) .ηνπγηάλλνο, 33)Κ.Θενδσξίδεο, 34)
Π.Μνπρηάξε, 35) Α.πκεσλίδνπ, 36)Γ.Σζαλαθηζίδεο, 37)
Γ.Ράιιε, 38) Γ.Γεκεξηδίδεο, 39) Γ.Μειηόπνπινο, 40)
Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Η.Καξαγηάλλεο

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο, .Κσηζηαληήο, .Παπά, Μ.Παπαδνπνύινπ, Δ.Υεηκσλόπνπινο, Α.Εεζηόπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο,
Η.Βνξγηαηδίδεο, Γ.Ληιηόπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Υ.Κεραΐδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Α. Σζαπξάλεο,
Η.ηδεξόπνπινο, Υ.Βελεηηθίδεο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκώλαο, Υ. Σζαλαζίδεο, Κ.Βύδαο, Γ.ίηαο, Δ.Παγνύξαο, Π.
Πνηακόπνπινο, Α.Πηηνύιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο, Ζ.Καξακήηζνο

εμείωζε:
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ηε ζπλέρεηα ν πξόεδξνο, εηζεγνύκελνο ην 19ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε
ππόςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ην από 5-3-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ θνηλσληθήο
πξνζηαζίαο Δπζηαζίνπ Κειεζίδε, πνπ έρεη σο εμήο:
ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 94 παξ. 3Β, πεξίπησζε 17 ηνπ Ν. 3852/2010 « Νέα
Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα
Καιιηθξάηεο », ε αξκνδηόηεηα ρνξήγεζεο ησλ πξνλνηαθώλ επηδνκάησλ κεηαβηβάζηεθε ζηνπο
Γήκνπο.
Ζ ρνξήγεζε πξνλνηαθώλ επηδνκάησλ γίλεηαη κε βάζε ηηο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο
πνπ ηζρύνπλ γηα θάζε επίδνκα θαη ε πιεξσκή κέζσ ησλ Κεληξηθώλ Απηνηειώλ Πόξσλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο – Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθώλ θαη
Αλάπηπμεο – Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθήο θαη Αλαπηπμηαθήο Πνιηηηθήο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
ε πνιιέο πεξηπηώζεηο δηαπηζηώλεηαη όηη νη δηθαηνύρνη πξνλνηαθώλ επηδνκάησλ δελ
δειώλνπλ αιεζή ζηνηρεία ή δελ επηθαηξνπνηνύλ ηα ζηνηρεία ρνξήγεζεο, κε απνηέιεζκα λα
πξνθύπηνπλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα πνζά, ηα νπνία θαη πξέπεη λα επηζηξαθνύλ (π.ρ.
ζάλαηνη, ιήμε επηδόκαηνο θαη κε πιήξσζε ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνζηνύ αλαπεξίαο, εξγαζία θ.ι.π.).
Με βάζε ηα πξναλαθεξόκελα, ηνλ έιεγρν ησλ αηνκηθώλ θαθέισλ δηθαηνύρσλ πξνλνηαθώλ
επηδνκάησλ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο θαη έρνληαο ππόςε :
1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2690/9.3.1999 ( ΦΔΚ 45/Α/1999)
2) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.Γ. 318/69 (ΦΔΚ 212/Α/1969) , ζύκθσλα
κε ηηο νπνίεο « ρξεκαηηθά πνζά αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα ππό δήκσλ θαη θνηλνηήησλ,
αλαδεηνύληαη ππό ηνύησλ …. εηο βάξνο ησλ ππόρξεσλ, δη’ απνθάζεσο ηνπ δεκνηηθνύ ή
θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ…»
3) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Α.Ν. 344/1968 ( ΦΔΚ 71/Α/1968 ), όπσο
απηό αληηθαηαζηάζεθε από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4304/2014 ( ΦΔΚ 234/Α/2014 ),
ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο « ρξεκαηηθέο αμηώζεηο ησλ Ο.Σ.Α. πνπ αθνξνύλ ζε απόδνζε θόξσλ,
ηειώλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξώλ πνπ πξνθύπηνπλ εμαηηίαο κε ππνβνιήο από ηνπο ππόρξενπο
ησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ γηα ηε βεβαίσζή ηνπο ή ππνβνιήο αλαθξηβώλ ή ειιηπώλ ζηνηρείσλ ή
ιαλζαζκέλα βεβαησκέλσλ νθεηιώλ, βεβαηώλνληαη ζε βάξνο ησλ ππόρξεσλ εληόο εηθνζαεηίαο από
ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο πνπ δεκηνπξγήζεθε ε ζρεηηθή ππνρξέσζε πξνο θαηαβνιή ηνπο,
ρσξίο ηελ επηβνιή πξνζαπμήζεσλ »
4) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ Ν. 4270/2014 ( ΦΔΚ 143/Α/2014 ),
ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο «αξκόδην όξγαλν γηα ηνλ θαηαινγηζκό κε λόκηκσλ δαπαλώλ, πνπ
πιεξώζεθαλ κε ηίηινπο πιεξσκήο πνπ δελ εθδίδνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνύ
Διέγρνπ, είλαη ν δηαηάθηεο θαη ηα θαηά λόκν αξκόδηα όξγαλα πνπ έρνπλ δηαπηζηώζεη ηελ
παξάλνκε πιεξσκή…»
5) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 4331/2015 ( ΦΔΚ 69/Α/2015 ) ζύκθσλα κε ηηο
νπνίεο «νη αρξεσζηήησο θαηαβιεζείζεο παξνρέο αλαδεηνύληαη άηνθα, δηα ζπκςεθηζκνύ, κε
κεληαία παξαθξάηεζε 20% από ηηο ηπρόλ ρνξεγνύκελεο ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο…. νη σο άλσ
ξπζκίζεηο εθαξκόδνληαη θαη γηα όια ηα επηδόκαηα πνπ ρνξεγνύληαη ιόγσ αλαπεξίαο, όπσο
ελδεηθηηθά, πξνλνηαθά, βαξηάο αλαπεξίαο…»
6) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2472/1997 ( ΦΔΚ 50/Α/1997 ) πεξί « πξνζηαζίαο
ηνπ αηόκνπ από ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα »
7) Σν κε αξ. πξση. 11430/7.4.2017 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ κε ζέκα
«Αλάθηεζε αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πξνλνηαθώλ επηδνκάησλ», όπνπ αλαθέξεηαη όηη « …
ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ ην γεγνλόο όηη δελ πθίζηαληαη εηδηθόηεξεο ξπζκίζεηο πνπ λα αθνξνύλ
ζπγθεθξηκέλα ηελ αλάθηεζε κε λνκίκσο ρνξεγεζέλησλ πξνλνηαθώλ επηδνκάησλ, άπνςε ηνπ
Τπνπξγείνπ καο είλαη όηη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε εθαξκόδνληαη ηα ζρεηηθώο νξηδόκελα ζην
αξ. 26 παξ. 2 ηνπ Ν.Γ. 318/1969, ήηνη ε αλαδήηεζε θαη επηδίσμε είζπξαμεο ησλ αρξεσζηήησο
θαηαβιεζέλησλ πνζώλ δηελεξγείηαη θαηόπηλ ζρεηηθήο απόθαζεο δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ πνπ
ιακβάλεηαη θαηόπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ πξόλνηαο – θνηλσληθήο
πξνζηαζίαο ηνπ θαηαβάιινληνο δήκνπ κε ηελ νπνία πηζηνπνηείηαη ε κε λνκηκόηεηα ηεο
πξαγκαηνπνηεζείζαο θαηαβνιήο, ην ζπλνιηθό θαηαβιεζέλ πνζό, ηα ζηνηρεία ηνπ ιαβόληνο θαζώο
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θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηε βεβαίσζε θαη είζπξαμε ηνπ θαηαβιεζέληνο πνζνύ,
ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί εζόδσλ ησλ ΟΣΑ».
αο γλσζηνπνηνύκε όηη :
Α) Τπάξρεη ν εμήο επηδνκαηνύρνο, πνπ κε λνκίκσο εηζέπξαμε πνζό πξνλνηαθνύ
επηδόκαηνο, ην νπνίν ζα απαηηεζεί σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλαπό ηνλ ίδην, γηα ην ιόγν πνπ
αλαθέξεηαη:

α/α

Ονομαηεπώνσμο

1

Λ.Δ. ηνπ Μ.

Ποζό ζε
εσρώ

5.008,00

Καηεγορία
επιδόμαηος
Βαξηά
Αλαπεξία

Χρονικό
διάζηεμα
Από 01-11-2016
έσο 28-02-2018

Αιηιολογία με
νόμιμες
καηαβολής
Γηθαηώζεθε
ζύληαμε ρεξείαο
από ηνλ ΔΦΚΑ.

Β) Ο θαησηέξσ ζπκθώλεζε λα θαηαβάιιεη ην νθεηιόκελν πνζό ζε κεληαίεο δόζεηο όπσο
πξνθύπηεη από ην ππ’ αξίζκ. Πξση. 5282/05-03-2020 πξαθηηθό δηαθαλνληζκνύ αρξεσζηήησο
θαηαβιεζέλησλ.
Αιηιολογία
Χρονικό
Μενιαίες με νόμιμες
διάζηεμα
δόζεις
καηαβολής
Από 12-12Γηθαηώζεθε
Δπίδνκα
2013 έσο 30ζύληαμε από
6.870
Κίλεζεο
06-2017
20
ην ΗΚΑ.
1 . Α. ηνπ Π
ηνπο αλσηέξσ πίλαθεο εκθαλίδνληαη κόλν ηα αξρηθά ησλ ππόρξεσλ ιόγσ πξνζηαζίαο
επαίζζεησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ. Σα πιήξε ζηνηρεία ησλ ππόρξεσλ, βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε
ηεο Τπεξεζίαο.
Ήδε έρεη ηεξεζεί ε λόκηκε δηαδηθαζία ηεο αθξόαζεο όπσο πξνθύπηεη από ηηο κε αξ.
πξση. 17299/21-06-2018, 5282/05-03-2020, θιήζεηο γηα αθξόαζε.
Ωο εθ ηνύηνπ θαιείηαη ην Γεκνηηθό πκβνύιην :
1) Να εγθξίλεη ηελ επηζηξνθή ησλ ρξεκαηηθώλ πνζώλ ( ζπλνιηθά 11878,00επξώ ) από
ηνπο αλσηέξσ κε δηθαηνύρνπο πξνλνηαθώλ επηδνκάησλ, γηα ην ιόγν πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ
θαζέλα, σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ.
2) Να εγθξίλεη γηα ηνλ κε δηθαηνύρν πξνλνηαθνύ επηδόκαηνο κε αξρηθά .Α. ηνπ Π. ηελ
θαηαβνιή ηνπ νθεηιόκελνπ πνζνύ 4.000 επξώ ηνλ κήλα Απξίιην θαη 19 κεληαίεο δόζεηο ησλ
151,05 επξώ.
3) Να εμνπζηνδνηήζεη ηε Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ λα πξνβεί ζηε ζύληαμε ζρεηηθνύ
ρξεκαηηθνύ θαηαιόγνπ θαη ζηηο ινηπέο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, γηα ηελ επηζηξνθή ησλ πνζώλ
απηώλ όπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, αλά θαηεγνξία επηδόκαηνο .
Καη θάιεζε ην ζπκβνύιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Μειηόπνπινο: Ζ ζέζε καο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα είλαη λα απνζπξζεί από ηελ
εκεξήζηα δηάηαμε θαη λα μαλαέξζεη σο ζέκα όηαλ ζα νκαινπνηεζνύλ νη ζπλζήθεο ζε κηα θαλνληθή
δηα δώζεο ζπλεδξίαζε. ηελ πεξίπησζε πνπ παξακείλεη σο ζέκα λα ζεσξεζεί όηη απέρνπκε από
ηελ ςεθνθνξία.
Πξόεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε ηνπ αληηδεκάξρνπ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο
Δπζηαζίνπ Κειεζίδε;
Οη δεκνηηθνί ζύκβνπινη Γ.Μειηόπνπινο, Η.Σζαλαμίδεο απείραλ από ηελ ςεθνθνξία ηνπ
παξόληνο ζέκαηνο
Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ηνπ αληηδεκάξρνπ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο Δπζηαζίνπ Κειεζίδε
ςήθηζαλ όινη νη ππόινηπνη δεκνηηθνί ζύκβνπινη.
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε:
Ποζό ζε Καηεγορία
α/α Ονομαηεπώνσμο
εσρώ
επιδόμαηος
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1.- Σν από 5-3-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο Δπζηαζίνπ
Κειεζίδε.
2.- Σν κε αξ. πξση. 11430/7-4-2017 έγγξαθν ηνπ Τπ. Δζσηεξηθώλ.
3.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο
4.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν.4331/2015, ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ Ν.4270/2014, ηνπ άξζξνπ 65
ηνπ λ.3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 72 ηνπ λ.4555/2018, ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ.
3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε από ηα
άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019, ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ Ν.3852/2010 (Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο),
ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.2690/1999, ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.2472/1997, ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.Γ.
318/1969 θαη ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Α.Ν. 344/1968, όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 32 ηνπ
Ν.4304/2014
Απνθαζίδεη Οκόθσλα
Α) Δγθξίλεη ηελ επηζηξνθή ζπλνιηθνύ πνζνύ 11.878,00€ σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ
από ηνπο θάησζη κε δηθαηνύρνπο πξνλνηαθώλ επηδνκάησλ θαη γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη
ζηνλ θαζέλα:

α/α

1

2

Ονομαηεπώνσμο

Λ.Δ. ηνπ Μ.

. Α. ηνπ Π

5.008,00

Βαξηά
Αλαπεξία

Από 01-11-2016
έσο 28-02-2018

Αιηιολογία με
νόμιμες
καηαβολής
Γηθαηώζεθε
ζύληαμε
ρεξείαο από
ηνλ ΔΦΚΑ.

6.870,00

Δπίδνκα
Κίλεζεο

Από 12-12-2013
έσο 30-06-2017

Γηθαηώζεθε
ζύληαμε από
ην ΗΚΑ.

Ποζό ζε
εσρώ

Καηεγορία
επιδόμαηος

Χρονικό
διάζηεμα

Β) Δγθξίλεη ηελ επηζηξνθή ζπλνιηθνύ πνζνύ 6.870,00€ σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο
από ηνλ .Α. ηνπ Π. σο εμήο: α) πνζό 4.000,00€ ζηηο 30/4/2020 θαη β) πνζό 2.870,00€ ζε
δεθαελληά (19) κεληαίεο δόζεηο (ήηνη 151,05€/κήλα), κε πξώηε εκεξνκελία θαηαβνιήο ηεο
κεληαίαο δόζεο ηελ 31ε Μαΐνπ 2020.
Γ) Δμνπζηνδνηεί ηε Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ λα πξνβεί ζηε ζύληαμε
ρξεκαηηθνύ θαηαιόγνπ θαη ζε όιεο ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο γηα ηελ επηζηξνθή ησλ ρξεκαηηθώλ
πνζώλ, όπσο απηά παξνπζηάδνληαη παξαπάλσ θαη αλά θαηεγνξία επηδόκαηνο

ΑΔΑ: 6ΠΗΖΩ9Ο-ΔΣΖ

Ζ απόθαζε έιαβε αύμ. αξηζκό 102 / 2020
.............................................................................................……….................................
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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Β.
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Κ.
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Α.
.
Β.
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Λ.
Θ.
Α.
Α.
Λ.
Γ.
.
Δ.
Κ.
Κ.
Γ.
Υ.
Ν.
Π.
Γ.
Γ.
Υ.
Ν.
Β.
Α.
Κ.
.
Κ.
Π.
Α.
Γ.
Γ.
Γ.
Γ.
Η.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Αριζηομένες Λαδαρίδες
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Σζηθιίδεο
Παπαδόπνπινο
Αζιάλνγινπ
Ρίδνο
Θενδσξίδεο
Σζαρνπξίδεο
Γηακάληεο
Λπθνζηξάηεο
Γξεγνξηάδεο
Αθξηβόπνπινο
Κνξσλάο
ηδεξόπνπινο
Γέιιαο
Αζιαλίδεο
Μπαηζαξά
Σδήκα
Κειεζίδεο
Βαζηιεηάδεο
Παινπθίδεο
Ππξηλόο
Σζηνύληαο
Λαδόπνπινο
Παπιίδεο
Γνπιηίδεο
Μηραειίδεο
Κειεζίδεο
Αγγέινπ
ηεθαλόπνπινο
Μαξθνύιεο
Σξνρόπνπινο
ηνπγηάλλνο
Θενδσξίδεο
Μνπρηάξε
πκεσλίδνπ
Σζαλαθηζίδεο
Ράιιε
Γεκεξηδίδεο
Μειηόπνπινο
Σζαλαμίδεο

Η.

Καξαγηάλλεο

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 1-4-2020
Ο Γήμαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

