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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 7/2022 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 70/2022
Περίληψη
Δέσμευση του Δ.Σ. για την κάλυψη της επιπλέον
δαπάνης από ίδιους πόρους, στα πλαίσια υποβολής
πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Προμήθεια
εξοπλισμού για την αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων
Δήμου Βέροιας» του Πράσινου Ταμείου
Σήμερα 28 Μαρτίου του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00
συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο 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 24-3-2022 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ που δόθηκε σ’ όλους τους
Συμβούλους και τους Προέδρους Δημοτικών 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, της υπ’ αριθ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 16506/18-3-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1302/18-3-2022) και της υπ’ αριθ. 643/24-9-2021
εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 33 μέλη:
Παρόντες
1) Η. Τσιφλίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ.
Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6)Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8)
Β.Λυκοστράτης, 9) Κ. Γρηγοριάδης, 10) Λ.Ακριβόπουλος, 11) Θ.
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) Π.Παυλίδης, 24)Γ.Μιχαηλίδης, 25)
Ν.Αγγέλου, 26) Α.Μαρκούλης, 27) Κ.Τροχόπουλος, 28)
Σ.Στουγιάννος, 29)Κ.Θεοδωρίδης, 30) Π.Μουχτάρη, 31)
Δ.Τσανακτσίδης, 32) Γ.Μελιόπουλος, 33) Ι.Τσαναξίδης.

Απόντες
Ν.Λαζόπουλος, Μ. Σουμελίδης,
Β.Στεφανόπουλος, Χ.Κελεσίδης,
Γ.Γουλτίδης, Γ.Δεμερτζίδης,
Δ.Ράλλη, Χ.Τσολακίδης

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 Σ.Στουγιάννος, Θ.Θεοδωρίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 65/2022 αποχώρησαν οι κ.κ Α.Μαρκούλης, Κ.Τροχόπουλος, Π.Μουχτάρη, Κ.Θεοδωρίδης,
Ν.Αγγέλου.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 66/2022 αποχώρησαν οι κ.κ Γ.Μιχαηλίδης, Κ.Ρίζος, Ι.Τσαναξίδης και προσήλθε ο κ.
Κ.Παλουκίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 67/2022 αποχώρησε ο κ. Δ.Τσανακτσίδης.
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του συμβουλίου το από 23-3-2022 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου περιβάλλοντος
Βασιλείου Παπαδόπουλου, που έχει ως εξής:
A) Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010: «Το δημοτικό συμβούλιο
αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου
στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο
μεταβίβασε σε επιτροπή του».
B) Με την πιο πάνω 1η σχετική πρόσκληση το Πράσινο Ταμείο καλεί τους Δήμους της
χώρας, που έχουν πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων καθώς και τους Συνδέσμους της
αντίστοιχης χωρικής επικράτειας, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, σύμφωνα με τον Οδηγό
Διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»
για τα έτη 2021-2022, Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π. 2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές
δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».
Ο Άξονας Προτεραιότητας του Χρηματοδοτικού Προγράμματος περιλαμβάνει δύο (2)
μέτρα ως εξής:
Μέτρο 1. Σύνθετες αστικές αναπλάσεις
Επιλέξιμες δράσεις στο Μέτρο 1:
Α. Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου ή δίκτυο
αυτών.
Β. Αποκατάσταση/επανάχρηση δημόσιων κτιρίων χαρακτηρισμένων ως διατηρητέα,
μνημεία ή έργα τέχνης.
Μέτρο 2. Παρεμβάσεις στον αστικό χώρο
Επιλέξιμες δράσεις στο Μέτρο 2:
2.1 Αναδιαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων, χώρων πρασίνου και υφιστάμενων δικτύων
κοινοχρήστων χώρων πρασίνου, με έμφαση στη συμπλήρωση των φυτεύσεων.
2.2. Αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου.
2.3. Δημιουργία ή αναβάθμιση παιδικών χαρών.
2.4. Αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική αναβάθμιση, διεύρυνση, ανακατασκευή,
πεζοδρόμων ή και πεζοδρομίων και επιμέρους υποδομών τους ή και δημιουργία νέων
πεζοδρομίων σε μέρη που δεν υπάρχουν και θεωρούνται απαραίτητα για την ασφαλή διέλευση
των πεζών, για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών με πρόνοια και για εμποδιζόμενα άτομα, σε
κάθε περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού.
2.5. Ανακαίνιση και διαμόρφωση κτιρίων που βρίσκονται στην ιδιοκτησία Ο.Τ.Α./
Δικαιούχου ή έχουν εκμισθωθεί/παραχωρηθεί σε ΟΤΑ/ Δικαιούχο από φορείς που
συγκαταλέγονται στους εν δυνάμει δικαιούχους του Πράσινου Ταμείου για χρονική διάρκεια
τουλάχιστον 15 ετών, με στόχο την επανάχρησή τους για την κάλυψη αναγκών εγκατάστασης
κοινωνικών, πολιτιστικών ή εν γένει αναπτυξιακών δραστηριοτήτων,
2.6. Αισθητική αναβάθμιση όψεων κτιρίων που βρίσκονται στην ιδιοκτησία Ο.Τ.Α./
Δικαιούχου ή έχουν εκμισθωθεί/παραχωρηθεί σε ΟΤΑ/Δικαιούχο από φορείς που
συγκαταλέγονται στους εν δυνάμει δικαιούχους του Πράσινου Ταμείου για χρονική διάρκεια
τουλάχιστον 15 ετών, σε αξιόλογα τουριστικά, κοινωνικά ή πολιτιστικά σημεία της πόλης ή του
δήμου, όπως σε κεντρικές πλατείες, καθώς και κτιρίων κεντρικών αξόνων και παραλιακών
μετώπων.
2.7. Διαμόρφωση θεσμοθετημένων χώρων στάθμευσης οχημάτων, υπαίθριων με
βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και υλικά καθώς και υπόγειων.
2.8. Αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολείων, ενίσχυση της φύτευσης και της
διαπερατότητας των εδαφών για τη δημιουργία χώρων πρασίνου στα σχολεία.
Γ. Ο Δήμος Βέροιας καλύπτει την βασική προϋπόθεση, αυτής των πληθυσμιακών
κριτηρίων, βάσει της απογραφής του έτους 2011, για την υποβολή πρότασης,.
Κατά την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης κάθε Δήμος μπορεί να υποβάλλει έως
δύο (2) προτάσεις, οι οποίες πρέπει να εντάσσονται υποχρεωτικά στο ίδιο Μέτρο του
προγράμματος. Διευκρινίζεται ότι μία πρόταση μπορεί να περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε
περισσότερους του ενός χώρους, με το ίδιο φυσικό αντικείμενο. Εάν ένας Δήμος υποβάλλει
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προτάσεις σε δύο διαφορετικά Μέτρα, ή περισσότερες από δύο προτάσεις στο ίδιο Μέτρο, οι
αιτήσεις δεν θα εξετάζονται.
Το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»
ενισχύει έργα, δράσεις και άλλες παρεμβάσεις που στοχεύουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση
των πόλεων, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους. Χρηματοδοτεί
δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου οι οποίες επιλέγονται από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 77
του Ν. 4495/2017 «Έλεγχος και ρποστασία του Δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»
(όπως ισχύει), όπως περιγράφονται στη συνέχεια..
Για το σκοπό αυτό, η μεθοδολογία και ο τρόπος σχεδιασμού των παρεμβάσεων είναι
κρίσιμο να οδηγούν στη βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής παρέμβασης με την
ενσωμάτωση βιοκλιματικών χαρακτηριστικών, αύξηση του πρασίνου και επίτευξη της μέγιστης
δυνατής ποιότητας και ασφάλειας.
Οι υποβαλλόμενες προτάσεις εξετάζονται με άμεση αξιολόγηση, με σειρά προτεραιότητας
εισερχομένου. Κάθε πρόταση που υποβάλλεται, αξιολογείται άμεσα χωρίς να απαιτείται να
παρέλθει η προθεσμία υποβολής. Εφόσον πληροί το σύνολο των κριτηρίων αξιολόγησης επί ποινή
αποκλεισμού –όπως αναφέρονται στο εδάφιο 5 του Οδηγού Διαχείρισης του Χ.Π.– τα έργα
εντάσσονται, βάσει του προϋπολογισμού τους.
Για το σκοπό αυτό προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου
ένταξης.
Η απόφαση ένταξης του έργου εκδίδεται με βάση τον προϋπολογισμό του, λαμβάνοντας
υπόψη το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο», όπως διαμορφώνεται ανά Μέτρο του
Χ.Π. και σε συνάρτηση με τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου.
Το συνολικό «ποσό ένταξης» –δηλαδή το συνολικό ποσό χρηματοδότησης που δύναται να
αιτηθεί και να λάβει από το Πράσινο Ταμείο– δεν μπορεί να υπερβαίνει το «ανώτατο ποσό
χρηματοδότησης ανά δικαιούχο», όπως διαμορφώνεται ανά Μέτρο, σε συνάρτηση με τα
πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου. Δηλαδή πρέπει να ικανοποιούνται ταυτόχρονα και
οι δύο ακόλουθες προϋποθέσεις :
Α. Το τελικό ποσό ένταξης δεν μπορεί να υπερβαίνει:
 το 60% του Οριστικού Προϋπολογισμού των έργων για έργα του Μέτρου 1
 το 80% του Οριστικού Προϋπολογισμού των έργων για έργα του Μέτρου 2.
 το 40% του Οριστικού Προϋπολογισμού των έργων για έργα που αφορούν
αποκλειστικά διαμόρφωση παιδικών χαρών.
Ειδικά για τα Διατηρητέα κτίρια και τους Κοινόχρηστους Χώρους που έχουν αποκτηθεί
μέσω Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου το τελικό ποσό ένταξης θα
ανέρχεται στο 80% του προϋπολογισμού του έργου
Β. Το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο» του προγράμματος κλιμακώνεται
με βάση τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου ως ακολούθως:
Όπου:
i
i. Για το Μέτρο 1 το ανώτατο ύψος χρηματοδότησης ανά δικαιούχο διαμορφώνεται
από τον τύπο Χ1= (200.000+Π*5)*σΑΠ
ii ii. Για το Μέτρο 2 το ανώτατο ύψος χρηματοδότησης ανά δικαιούχο διαμορφώνεται
από τον τύπο Χ2= (200.000+Π)*0,8
Όπου :
Π = ο Μόνιμος ή εναλλακτικά ο Πραγματικός - de facto Πληθυσμός του Δήμου, βάσει της
επίσημης απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ του 2011 (ΦΕΚ 698/Β/2014, / (ΦΕΚ 699/B/2014).
http://www.statistics.gr/el/2011-census-pop-hous).
σΑΠ = συντελεστής Αστικής Πυκνότητας, ο οποίος διαμορφώνεται σε:
• 1,1 για τους Δήμους οι οποίοι ανήκουν στις Περιφερειακές Ενότητες Αθηνών,
Πειραιώς και Θεσσαλονίκης (οι οποίοι θεωρούνται ως αμιγώς αστικοί),
• σε 0,8 για τους Δήμους οι οποίοι δεν διαθέτουν οικισμό πάνω από 5.000 κατοίκους
και
• σε 1,0 για όλους τους υπόλοιπους.
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Το ανώτατο ποσό που δύναται να διεκδικήσει ο Δήμος Βέροιας με βάση τον πληθυσμό
του και σύμφωνα με το Παράρτημα του Οδηγού Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού προγράμματος
είναι:
1. Για πρόταση που θα υποβληθεί στο Μέτρο 1:
533.540€
2. Για πρόταση που θα υποβληθεί στο Μέτρο 2:
213.366€
Επίσης το τελικό ποσό ένταξης δεν μπορεί να υπερβαίνει:
 το 60% του Οριστικού Προϋπολογισμού των έργων για έργα του Μέτρου 1
 το 80% του Οριστικού Προϋπολογισμού των έργων για έργα του Μέτρου 2.
 το 40% του Οριστικού Προϋπολογισμού των έργων για έργα που αφορούν
αποκλειστικά διαμόρφωση παιδικών χαρών
Στην περίπτωση υποβολής δύο προτάσεων από τον δικαιούχο της ίδιας χωρικής
επικράτειας (πάντα για το ίδιο Μέτρο στο οποίο έχει επιλέξει να υποβάλει προτάσεις ο Δήμος), ως
«ποσό ένταξης» νοείται το άθροισμα των δύο επιμέρους χρηματοδοτήσεων και δεν δύναται να
ξεπερνά το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανάλογα με το μέτρο ένταξης.
Μετά τη συμβασιοποίηση του έργου (συνυπολογιζόμενων τυχόν εκπτώσεων), η
χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου για κάθε έργο παραμένει αυτή η οποία έχει προκύψει ως
ποσοστό του αρχικού προϋπολογισμού, έως το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης και έχει εγκριθεί
με τη σχετική απόφαση ένταξης του Πράσινου Ταμείου. Είναι δε δυνατόν να καλύπτει έως το
ποσό της σύμβασης, εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει το ποσό ένταξης του Δήμου.
Η πρόταση θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται με απόφαση του Δ.Σ. του δήμου για την
κάλυψη του επιπλέον ποσού από ίδιους πόρους.
Δ. Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής πρόσκλησης του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, η
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του
Δήμου Βέροιας συνέταξε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού για
την αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Βέροιας», προϋπολογισμού 259.016,78 € (συμπ.
ΦΠΑ 24%).
Με βάση την Πρόσκληση υποβολής Προτάσεων και τον Οδηγό Διαχείρισης
Χρηματοδοτικού Προγράμματος προκύπτουν τα ακόλουθα:
• Ύψος πρότασης : 259.016,78 € (συμπ. ΦΠΑ 24%).
• Αναμενόμενο Ποσό ένταξης : 207.213,42€
• Ιδία συμμετοχή (εφόσον απαιτηθεί) : 51.803,36€
Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει :
Την δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου για την κάλυψη του επιπλέον ποσού (έως
51.803,36€) από ίδιους πόρους για τη χρηματοδότηση της πρότασης, εφόσον απαιτηθεί
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Παπαδόπουλος: Ο εξοπλισμός αφορά όργανα άθλησης εξωτερικών χώρων, παγκάκια
κλασσικού τύπου, γιατί οι περιοχές που θα τοποθετηθούν δεν είναι κατάλληλες για «έξυπνα»
παγκάκια και ηλιακά φωτιστικά σώματα
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου περιβάλλοντος Βασιλείου
Παπαδόπουλου;
Λευκή ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Γ.Μελιόπουλος
Υπέρ της εισήγησης του αντιδημάρχου περιβάλλοντος Βασιλείου Παπαδόπουλου ψήφισαν
όλοι οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 23-3-2022 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου περιβάλλοντος Βασιλείου
Παπαδόπουλου.
2.- Την υπ’ αριθ. 227.10/2021 απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου
3.- Την με αρ. πρωτ. 4410/22-6-2021 πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου
4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
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5.- 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
Δεσμεύεται για την κάλυψη από ίδιους πόρους της επιπλέον δαπάνης και μέχρι του ποσού
των 51.803,36€ (εφόσον κάτι τέτοιο απαιτηθεί), στα πλαίσια υποβολής πρότασης
χρηματοδότησης της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων
Δήμου Βέροιας» στον άξονα 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού
Ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το
έτος 2021 του Πράσινου Ταμείου
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 70/2022
.............................................................................................……….................................
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 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Τσιφλίδης
Παπαδόπουλος
Ασλάνογλου
Ρίζος
Θεοδωρίδης
Τσαχουρίδης
Διαμάντης
Λυκοστράτης
Γρηγοριάδης
Ακριβόπουλος
Κορωνάς
Σιδηρόπουλος
Δέλλας
Ασλανίδης
Μπατσαρά
Τζήμα
Κελεσίδης
Βασιλειάδης
Παλουκίδης
Πυρινός
Τσιούντας
Παυλίδης
Μιχαηλίδης
Αγγέλου
Μαρκούλης
Τροχόπουλος
Στουγιάννος
Θεοδωρίδης
Μουχτάρη
Τσανακτσίδης
Μελιόπουλος
Τσαναξίδης

Γ.

Τσιλογιάννης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 8-4-2022
Ο Δήμαρχος
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