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ΑΔΑ: ΨΙΦΟΩ9Ο-ΘΗΖ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην ππ’ αξηζ. 5/2020 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απφθ. 95/2020
Πεξίιεςε
Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ππ’ αξηζ. 752/2019 (Οξζή
Δπαλάιεςε) απφθαζεο ηνπ Γ.., πεξί νξηζκνχ
κειψλ, ζεηείαο & ζπγθξφηεζεο ηεο Γεκνηηθήο
Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο Γήκνπ Βέξνηαο
ήκεξα 20 Μαρηίοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Παραζκεσή θαη ψξα 11:00
ζπλήιζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζε ζπλεδξίαζε δηα πεξηθνξάο, χζηεξα απφ ηελ κε εκεξνκελία
16-3-2020 γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δφζεθε ζ’ φινπο ηνπο πκβνχινπο, ηνπο
Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
λ.3852/2010, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε
απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019 θαη ηνπ άξζξνπ 10 ηεο απφ 11-3-2020 Πξάμεο
Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ επί ζπλφινπ 41 κειψλ βξέζεθαλ
παξφληα 40 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδφπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Μ. νπκειίδεο
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8)
Β.Λπθνζηξάηεο, 9) Κ. Γξεγνξηάδεο, 10) Λ.Αθξηβφπνπινο, 11) Θ.
Κνξσλάο, 12) Α. Λαδαξίδεο, 13) Α.ηδεξφπνπινο, 14)Α.Γέιιαο,
15)Λ.Αζιαλίδεο, 16)Γ.Μπαηζαξά, 17) . Σδήκα, 18)
Δ.Κειεζίδεο, 19)Κ.Βαζηιεηάδεο, 20) Κ.Παινπθίδεο, 21)
Γ.Ππξηλφο, 22)Υ.Σζηνχληαο, 23)Ν.Λαδφπνπινο, 24) Π.Παπιίδεο,
25) Γ.Γνπιηίδεο, 26) Γ.Μηραειίδεο, 27)Υ.Κειεζίδεο, 28)
Ν.Αγγέινπ, 29) Β.ηεθαλφπνπινο, 30) Α.Μαξθνχιεο, 31)
Κ.Σξνρφπνπινο, 32) .ηνπγηάλλνο, 33)Κ.Θενδσξίδεο, 34)
Π.Μνπρηάξε, 35) Α.πκεσλίδνπ, 36)Γ.Σζαλαθηζίδεο, 37)
Γ.Ράιιε, 38) Γ.Γεκεξηδίδεο, 39) Γ.Μειηφπνπινο, 40)
Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Η.Καξαγηάλλεο

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο, .Κσηζηαληήο, .Παπά, Μ.Παπαδνπνχινπ, Δ.Υεηκσλφπνπινο, Α.Εεζηφπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο,
Η.Βνξγηαηδίδεο, Γ.Ληιηφπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Υ.Κεραΐδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Α. Σζαπξάλεο,
Η.ηδεξφπνπινο, Υ.Βελεηηθίδεο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκψλαο, Υ. Σζαλαζίδεο, Κ.Βχδαο, Γ.ίηαο, Δ.Παγνχξαο, Π.
Πνηακφπνπινο, Α.Πηηνχιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο, Ζ.Καξακήηζνο

ημείωζη:
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ηε ζπλέρεηα ν πξφεδξνο, εηζεγνχκελνο ην 12ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε
ππφςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ην απφ 9-3-2020 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ Γεκάξρνπ Κσλζηαληίλνπ
Βνξγηαδίδε, πνπ έρεη σο εμήο:
χκθσλα κε ην άξζ. 76 ηνπ Ν. 3852/2010 φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην αξ.78 ηνπ
Ν.4555/18 (Α΄133),“ζηνπο δήκνπο κε πιεζπζκφ κεγαιχηεξν απφ πέληε ρηιηάδεο (5.000)
θαηνίθνπο ζπγθξνηείηαη, κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία ιακβάλεηαη εληφο δχν
(2) κελψλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ, δεκνηηθή επηηξνπή δηαβνχιεπζεο σο
φξγαλν κε ζπκβνπιεπηηθέο αξκνδηφηεηεο. Ζ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηεο δεκνηηθήο επηηξνπήο
δηαβνχιεπζεο αθνινπζεί ηε ζεηεία ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ. Γεκνηηθή επηηξνπή δηαβνχιεπζεο
κπνξεί λα ζπγθξνηεζεί θαη ζε κηθξφηεξνπο δήκνπο, κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Ζ
δεκνηηθή επηηξνπή δηαβνχιεπζεο απνηειείηαη απφ εθπξνζψπνπο ησλ θνξέσλ ηεο ηνπηθήο
θνηλσλίαο, φπσο:
α) ησλ ηνπηθψλ εκπνξηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ζπιιφγσλ θαη νξγαλψζεσλ,
β) ησλ επηζηεκνληθψλ ζπιιφγσλ θαη θνξέσλ,
γ) ησλ ηνπηθψλ νξγαλψζεσλ εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ,
δ) ησλ εξγαδνκέλσλ ζην δήκν θαη ηα λνκηθά ηνπ πξφζσπα,
ε) ησλ ελψζεσλ θαη ζπιιφγσλ γνλέσλ,
ζη) ησλ αζιεηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ θαη θνξέσλ,
δ) ησλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ θαη θηλήζεσλ πνιηηψλ,
ε) άιισλ νξγαλψζεσλ θαη θνξέσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ
ζ) ησλ ηνπηθψλ ζπκβνπιίσλ λέσλ.
η) Γεκφηεο.
Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο δεκνηηθήο επηηξνπήο δηαβνχιεπζεο, πιελ ηεο
πεξίπησζεο η’ (δεκνηψλ) θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνέδξνπ, κπνξεί λα είλαη απφ είθνζη
πέληε (25) έσο πελήληα (50) κέιε. ηε δεκνηηθή επηηξνπή δηαβνχιεπζεο ζπκκεηέρνπλ θαη
δεκφηεο, ζε αξηζκφ ίζν κε ην 1/3 ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ εθπξνζψπσλ θνξέσλ ησλ πεξηπηψζεσλ
α’ έσο ζ’, νη νπνίνη νξίδνληαη κεηά απφ θιήξσζε, κεηαμχ ησλ εγγεγξακκέλσλ ζε εηδηθφ θαηάινγν
πνπ ηεξείηαη ζην δήκν θαη ζηνλ νπνίν κπνξεί λα εγγξάθεηαη θάζε δεκφηεο πνπ είλαη
εγγεγξακκέλνο ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηνπ δήκνπ. Έλαλ ηνπιάρηζηνλ κήλα πξηλ απφ ηε
ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο, ν δήκαξρνο δεκνζηεχεη ππνρξεσηηθά κε αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα
ηνπ δήκνπ πξφζθιεζε πξνο ηνπο δεκφηεο γηα εγγξαθή ζηνλ εηδηθφ θαηάινγν ηνπ πξνεγνχκελνπ
εδαθίνπ. Οη νξηδφκελνη απφ ηνλ εηδηθφ θαηάινγν απηφ, έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, δελ
ζπλππνινγίδνληαη φκσο γηα ηελ απαξηία ηεο επηηξνπήο.
ηε δεκνηηθή επηηξνπή δηαβνχιεπζεο πξνεδξεχεη ν πξφεδξνο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ.
ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο επηηξνπήο θαινχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζπκκεηέρνπλ ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ
ν δήκαξρνο, νη αληηδήκαξρνη, νη πξφεδξνη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ δήκνπ θαη νη πξφεδξνη ησλ
θνηλνηήησλ ηνπ δήκνπ, θαζψο θαη εθπξφζσπνη ησλ ηνπηθψλ νξγαλψζεσλ ησλ πνιηηηθψλ
θνκκάησλ θαη νη επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζην δεκνηηθφ
ζπκβνχιην. Καηά πεξίπησζε, κπνξεί λα θαινχληαη θαη εθπξφζσπνη αξκφδησλ θξαηηθψλ αξρψλ.
Με ηελ 752/2019 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Βέξνηαο εγθξίζεθε ε ζχζηαζε θαη
ε ζπγθξφηεζε ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο Γήκνπ Βέξνηαο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 76 ηνπ Ν. 3852/2010 φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην αξ.78 ηνπ Ν.4555/18 (Α΄133),
απνηεινχκελεο ζπλνιηθά απφ ηξηάληα πέληε (35) κέιε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνέδξνπ ηνπ
δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ.
Με ηελ απφ 4802/27-02-2020 αίηεζε ηεο ε Υξηζηίλα Οβεδίθ ηνπ Γεκνζζέλε αηηείηαη ηελ
παξαίηεζε ηεο απφ ηελ Γ.Δ.Γ..
Ύζηεξα απφ ην αίηεκα ηεο Υξηζηίλα Οβεδίθ ηνπ Γεκνζζέλε παξαθαιείηαη ην ζπκβνχιην
λα απνθαζίζεη:
α) Γηα ηελ απνδνρή ή κε ηνπ αηηήκαηνο απνρψξεζεο ηνπ ηαθηηθνχ κέινπο θαη
β) ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο αξηζκ. 752/2019 απφθαζεο ηνπ Γ.. ζρεηηθά κε ηελ ζπγθξφηεζε
ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο.
Καη θάιεζε ην ζπκβνχιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Πξφεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ;
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Οη δεκνηηθνί ζχκβνπινη Γ.Μειηφπνπινο, Η.Σζαλαμίδεο απείραλ απφ ηελ ςεθνθνξία ηνπ
παξφληνο ζέκαηνο
Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ηνπ Γεκάξρνπ ςήθηζαλ φινη νη ππφινηπνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη.
Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε:
1.- Σν απφ 9-3-2020 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ Γεκάξρνπ.
2.- Σελ ππ’ αξηζ. 752/2019 (Οξζή επαλάιεςε) απφθαζε ηνπ Γ..
3.- Σελ κε αξ. πξση. 4802/27-2-2020 αίηεζε ηεο Υ.Οβεδίθ
4.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο
5.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 72 ηνπ
λ.4555/2018, ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ.
4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019 θαη ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ
Ν. 3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 78 ηνπ λ. 4555/2018.
Απνθαζίδεη Οκφθσλα
Δγθξίλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο αξηζ. 752/2019 (Οξζή Δπαλάιεςε) απφθαζήο ηνπ, πεξί
νξηζκνχ κειψλ, ζεηείαο & ζπγθξφηεζεο ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο Γήκνπ Βέξνηαο
θαη εηδηθφηεξα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ παξαγξάθσλ Η.Β θαη ΗΗ, σο εμήο:
«Η) Β) Σνπο παξαθάησ δεκφηεο εγγεγξακκέλνπο ζηνπο εηδηθνχο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο
ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο:
1) Ησάλλε Γαιίθα, 2) Ησάλλε Καπαλίδε, 3) Βεζιεέκ Μαπξνκαηίδνπ, 4) νθία Παπά, 5)
Γήκεηξα Σζεξθέδε, 6) Αληψλην Σνιηφπνπιν, 7) πχξν Σζηβαιίδε, 8) Παλαγηψηε Φνπξληάδε.
ΗΗ) πγθξνηεί ηε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο Γήκνπ Βέξνηαο, σο εμήο:
1.- Αξηζηνκέλεο Λαδαξίδεο, Πξφεδξνο Γ.. Βέξνηαο, σο πξφεδξνο.
2.- Κσλζηαληίλνο Κχξηζεο, εθπξφζσπνο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο, σο
κέινο
3.- Λεσλίδαο Γατηαλάθεο, εθπξφζσπνο ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο, σο κέινο
4.- Καιιηφπε Παπανηθνλφκνπ, εθπξφζσπν ηνπ Γεσηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο, σο
κέινο
5.- Διέλε Αηζάινπ, εθπξφζσπνο ηνπ Δξγαηνυπαιιειηθνχ Κέληξνπ Βέξνηαο, σο κέινο
6.- Αζελά Πιηάηζηθα-Σζηπνπξίδνπ, εθπξφζσπνο ηνπ Δκπνξηθνχ πιιφγνπ Βέξνηαο, σο
κέινο
7.- Νηθφιανο Μπατξαθηάξεο, εθπξφζσπνο ηνπ πλδέζκνπ Μεηαπνηεηψλ Μεηάιισλ θαη
Παξεκθεξψλ Τιηθψλ Ν.Ζκαζίαο, σο κέινο
8.- Λάδαξνο Αζιαλίδεο, εθπξφζσπνο ηεο Οκνζπνλδίαο Δπαγγεικάησλ θαη Βηνηερληθψλ
Βέξνηαο, σο κέινο
9.- Ησάλλεο Μπιαηζηψηεο, εθπξφζσπνο ηνπ ψκαηνο Διιήλσλ Πξνζθφπσλ-Πεξηθεξεηαθή
Δθνξεία Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, σο κέινο
10.- Μηιηηάδεο Νηθνιαΐδεο, εθπξφζσπνο ηνπ πιιφγνπ Τπαιιήισλ Γήκσλ Ννκνχ
Ζκαζίαο, σο κέινο
11.- Μαξία Κακπξάλε, εθπξφζσπνο ηνπ πιιφγνπ Αιιειεγγχεο & Τπεξάζπηζεο ησλ
Αζθαιηζηηθψλ & Οηθνλνκηθψλ Γηθαησκάησλ ησλ Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ ΟΑΔΔ Ζκαζίαο, σο
κέινο
12.- Υαξάιακπνο Καπνπξηίδεο, εθπξφζσπνο ηεο Δπμείλνπ Λέζρεο Βέξνηαο, σο κέινο
13.- Κσλζηαληίλνο Γάξιαο, εθπξφζσπνο ηνπ πιιφγνπ Γεσπφλσλ Ν.Ζκαζίαο, σο κέινο
14.- Διέλε Κνππίδνπ, εθπξφζσπνο ηνπ πιιφγνπ Αξρηηεθηφλσλ Ν.Ζκαζίαο .Α.Ν.Ζ. , σο
κέινο
15.- Παξαζθεπή Παπιίδνπ, εθπξφζσπνο ηεο Δηαηξείαο Μειεηψλ Ηζηνξίαο & Πνιηηηζκνχ
Ν.Ζκαζίαο, σο κέινο
16.- Θενθάλεο Κνπηξνπιηάο, εθπξφζσπνο ηνπ Πνιηηηζηηθνχ πιιφγνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ,
σο κέινο
17.- Βαξβάξα ηαπξνπνχινπ, εθπξφζσπνο ηνπ πιιφγνπ Κππξίσλ Ννκνχ Ζκαζίαο «Ο
ΔΤΑΓΟΡΑ» , σο κέινο
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18.- Ησάλλεο ηδεξφπνπινο, εθπξφζσπνο ηνπ Πνιηηηζηηθνχ πιιφγνπ «Δπζηάζηνο
Υσξαθάο» , σο κέινο
19.- Κσλζηαληίλνο Παινπθίδεο, εθπξφζσπνο ηνπ σκαηείνπ Ηδηνθηεηψλ ΚαθεηεξηψλΚέληξσλ Γηαζθέδαζεο θαη Φπραγσγίαο, σο κέινο
20.- Ησαλλίδεο Μαπξνπδήο, εθπξφζσπνο ηνπ πιιφγνπ Γξνκέσλ Βέξνηαο, σο κέινο.
21.- Μηραήι Σδαθεξφπνπινο, εθπξφζσπνο ηεο Έλσζεο Αζηπλνκηθψλ Τπαιιήισλ
πλνξηαθήο Φχιαμεο Ν.Ζκαζίαο, σο κέινο
22.- Κσλζηαληίλνο Γνκαλφπνπινο, εθπξφζσπνο ηνπ πιιφγνπ ΓεπζηγλσζίαοΓαζηνλνκίαο θαη Σνπξηζκνχ «Ο ΚΑΡΑΝΟ» , σο κέινο
23.- Ζιίαο Γξακκαηηθφπνπινο, εθπξφζσπνο ηνπ Κνηλσληθνχ πλεηαηξηζκνχ
Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Κνη..Π.Δ.) Ζκαζίαο «ΓΔΜΟ» , σο κέινο
24.- Γεκήηξηνο Ππξηλφο, εθπξφζσπνο ηνπ Διιεληθνχ Δξπζξνχ ηαπξνχ-Πεξηθεξεηαθφ
Σκήκα Βέξνηαο, σο κέινο
25.- Παλαγηψηεο Υαηδεζάββαο, εθπξφζσπνο ηνπ πιιφγνπ Δθπαηδεπηηθψλ
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, σο κέινο
26.- Γξεγφξηνο Παπατσάλλνπ, εθπξφζσπνο ηνπ Αζιεηηθνχ Πνιηηηζηηθνχ πιιφγνπ
«Φίιηππνο» Βέξνηαο, σο κέινο
27.- Ησάλλεο Γαιίθαο, δεκφηεο εγγεγξακκέλνο ζηνλ εηδηθφ θαηάινγν ηνπ Γήκνπ, σο
κέινο.
28.- Ησάλλεο Καπαλίδεο, δεκφηεο εγγεγξακκέλνο ζηνλ εηδηθφ θαηάινγν ηνπ Γήκνπ, σο
κέινο.
29.- Βεζιεέκ Μαπξνκαηίδνπ, δεκφηηζζα εγγεγξακκέλε ζηνλ εηδηθφ θαηάινγν ηνπ Γήκνπ,
σο κέινο.
30.- νθία Παπά, δεκφηηζζα εγγεγξακκέλε ζηνλ εηδηθφ θαηάινγν ηνπ Γήκνπ, σο κέινο.
31.- Γήκεηξα Σζεξθέδε, δεκφηηζζα εγγεγξακκέλε ζηνλ εηδηθφ θαηάινγν ηνπ Γήκνπ, σο
κέινο.
32.- Αληψληνο Σνιηφπνπινο, δεκφηεο εγγεγξακκέλνο ζηνλ εηδηθφ θαηάινγν ηνπ Γήκνπ, σο
κέινο.
33.- πχξνο Σζηβαιίδεο, δεκφηεο εγγεγξακκέλνο ζηνλ εηδηθφ θαηάινγν ηνπ Γήκνπ, σο
κέινο.
34.- Παλαγηψηεο Φνπξληάδεο, δεκφηεο εγγεγξακκέλνο ζηνλ εηδηθφ θαηάινγν ηνπ Γήκνπ,
σο κέινο».
Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ε ππ’ αξηζ. 752/2019 (Οξζή Δπαλάιεςε) απφθαζε ηνπ Γ..
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Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Αριζηομένης Λαζαρίδης
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Σζηθιίδεο
Παπαδφπνπινο
Αζιάλνγινπ
Ρίδνο
Θενδσξίδεο
Σζαρνπξίδεο
Γηακάληεο
Λπθνζηξάηεο
Γξεγνξηάδεο
Αθξηβφπνπινο
Κνξσλάο
ηδεξφπνπινο
Γέιιαο
Αζιαλίδεο
Μπαηζαξά
Σδήκα
Κειεζίδεο
Βαζηιεηάδεο
Παινπθίδεο
Ππξηλφο
Σζηνχληαο
Λαδφπνπινο
Παπιίδεο
Γνπιηίδεο
Μηραειίδεο
Κειεζίδεο
Αγγέινπ
ηεθαλφπνπινο
Μαξθνχιεο
Σξνρφπνπινο
ηνπγηάλλνο
Θενδσξίδεο
Μνπρηάξε
πκεσλίδνπ
Σζαλαθηζίδεο
Ράιιε
Γεκεξηδίδεο
Μειηφπνπινο
Σζαλαμίδεο

Η.

Καξαγηάλλεο

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 1-4-2020
Ο Γήμαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

