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ΑΔΑ: 6ΧΕΨΩ9Ο-ΡΔΓ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 18/2016 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 470/2016
Περίληψη
Έγκριση α) συμμετοχής του Δ.Βέροιας στην
πανελλήνια εκστρατεία για τον περιορισμό του
καπνίσματος σε δημόσιους ανοικτούς χώρους και
β) έκδοσης του σχετικού ψηφίσματος.
Σήμερα 31 Αυγούστου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με
ημερομηνία 26-8-2016 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους,
τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 38 μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ. Ι.Χειμώνας, Κ.Καραπαναγιωτίδης,
Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6)Α.Σιδηρόπουλος, Σ.Στουγιάννος
7)Δ.Κουλουριώτης, 8)Δ.Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς,
10)Σ.Διαμάντης, 11)Γ.Σοφιανίδης, 12) Ν. Μωυσιάδης,
13)Π.Τσαπαρόπουλος, 14) Β.Λυκοστράτης, 15) Γ. Κάκαρης,
16)Μ. Παπαϊωάννου, 17)Λ.Ακριβόπουλος, 18)Σ.Ασλάνογλου,
19)Γ.Ορφανίδης, 20)Ε.Ιακωβίδου, 21) Χ. Γαϊτάνου, 22) Ν.
Μαυροκεφαλίδης,
23)Α.Σιακαβάρας,
24)Θ.Τέτος,
25)Ι.Κυρατλίδης, 26) Μ. Σουμελίδης, 27) Ν. Τσιαμήτρος,
28)Ζ.Πατσίκας,
29)
Α.
Καγκελίδης,
30)Γ.Γουλτίδης,
31)Ι.Παπαγιάννης,
32)Η.Τσιφλίδης,
33)Σ.Ελευθεριάδου,
34)Ν.Μπέκης,
35)Π.Παπαδίνα,
36)Α.Αποστολόπουλος,
37)Α.Μαρκούλης, 38)Γ.Μελιόπουλος.

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Ν. Αγγέλου

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Χ.Κεχαΐδης, Σ.Κωτσιαντής, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης, Σ.
Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ.Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Ι.Σιδηρόπουλος, Η.
Μπατσαράς, Κ.Πιστοφίδης, Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Ε.Μοτσιόπουλος,
Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Τσιαμήτρος, Ι.Παπαγιάννης και προσήλθε
ο κ.Η.Τσιφλίδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 462/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Σ.Ελευθεριάδου, Γ.Μελιόπουλος
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 463/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Η.Τσιφλίδης, Δ.Κουλουριώτης και προσήλθε ο
κ.Γ.Μελιόπουλος
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 467/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ζ.Πατσίκας, Γ.Ορφανίδης, Π.Παπαδίνα
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 468/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Θ.Αγγελίνας
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 469/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Μ.Παπαϊωάννου και προσήλθαν οι
κ.κ. Γ.Ορφανίδης, Χ.Γαϊτάνου, Θ.Αγγελίνας, Ζ.Πατσίκας
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 470/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Σ.Ασλάνογλου, Γ.Σοφιανίδης και προσήλθαν οι
κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Μ.Παπαϊωάννου
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 471/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Τ.Χατζηαθανασίου, Λ.Ακριβόπουλος, Γ.Κάκαρης,
Ν.Μωυσιάδης και προσήλθαν οι κ.κ. Σ.Ασλάνογλου, Γ.Σοφιανίδης
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 472/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Π.Τσαπαρόπουλος, Γ.Μελιόπουλος και προσήλθαν
οι κ.κ. Λ.Ακριβόπουλος, Γ.Κάκαρης, Ν.Μωυσιάδης
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 473/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.Μπέκης
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 479/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Καγκελίδης, Χ.Γαϊτάνου
12) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 480/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Αποστολόπουλος, Ι.Κυρατλίδης
13) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 485/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ζ.Πατσίκας και προσήλθε ο κ.Α.Αποστολόπουλος
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του συμβουλίου το από 3-8-2016 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη,
που έχει ως εξής:
Με το αριθ. πρωτ. 59/26-7-2016 έγγραφό της η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία μας
γνωρίζει ότι ξεκίνησε μία πανελλήνια εκστρατεία (καμπάνια) με στόχο να περιοριστεί το
κάπνισμα και σε δημόσιους ανοιχτούς χώρους προκειμένου:
1) Να περιοριστεί η ελευθερία του καπνίσματος και έτσι να μην υπάρχουν αρνητικά
παραδείγματα στη νέα γενιά για την κοινωνική αποδοχή αυτής της ανθυγιεινής συνήθειας και για
να μην ενοχλούνται και επιβαρύνονται οι μη καπνιστές, ιδίως όσοι βρίσκονται στις μικρές ηλικίες
αλλά και οι μεγαλύτεροι.
2) Να μειωθεί η τοξική ρύπανση στους δημόσιους χώρους από τα αποτσίγαρα. Τα
αποτσίγαρα δεν είναι απλά σκουπίδια. Περιέχουν περισσότερες από 4000 τοξικές ουσίες,
αποτελούν το μεγαλύτερο ρυπαντή στις παραλίες και τη θάλασσα, δεν είναι βιοδιασπώμενα και
για την αποδόμησή τους χρειάζονται έως και 15 χρόνια.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει
α) Τη συμμετοχή ή μη του Δήμου στην πανελλήνια εκστρατεία για την ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση των δημοτών σχετικά με την ανάγκη οι δημόσιοι χώροι (παιδικές χαρές,
πλατείες, άλση, χώροι άθλησης, υπαίθρια θέατρα, στάσεις αναμονής για επιβίβαση σε ΜΜΜ,
παραλίες κ.α.) να είναι ελεύθεροι από καπνό και να μην μολύνονται από τα αποτσίγαρα.
β) Να υιοθετήσει το συνημμένο σχετικό ψήφισμα.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Φέρνουμε το θέμα, όχι ότι προσδοκούμε ότι θα έχουμε σημαντικά
αποτελέσματα μια και το κάπνισμα είναι μια πονεμένη ιστορία κι η αντικαπνιστική εκστρατεία
είναι μια πονεμένη ιστορία, δεν συνηθίσαμε να μην καπνίζουμε ακόμα στους κλειστούς χώρους.
Η Περιφέρεια με την αντικαπνιστική εταιρεία μας στέλνει ένα έγγραφο. Καλό είναι να
αρχίσουμε να περνάμε μηνύματα που έχουν σχέση με την αντικαπνιστική εταιρεία, καλό είναι να
αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι δεν πρέπει εμείς οι μεγάλοι να δίνουμε μηνύματα στα παιδιά
καπνίζοντας δίπλα τους ή σέρνοντας το καρότσι με το βρέφος κι από πάνω η μαμά να καπνίζει και
ταυτόχρονα να πετά τα αποτσίγαρα στην πλατεία ή έξω από την τράπεζα που περιμένει, που
βλέπουμε μια απαράδεκτη κατάσταση με τα αποτσίγαρα.
Καλό είναι να περάσουμε κάποια μηνύματα, με αυτή τη λογική έρχεται το δεύτερο θέμα
και στο τέλος το διαβάσατε υπάρχει ένα ψήφισμα. Η ερώτηση είναι σχετική με αυτό που θα πω, ο
καρκίνος του πνεύμονα θερίζει, καρδιαγγειακές παθήσεις το ίδιο, τα θυμώματα της ουροδόχου
κύστης είναι συχνοί πελάτες του ανδρικού πληθυσμού στους ουρολόγους αποτέλεσμα του
καπνίσματος, ας τα σκεφτούμε και ας πάρουμε θέση. Δεν είναι εύκολο κανείς να πάρει θέση και
να περιορίσει το κάπνισμα αλλά μια σύσταση μια παραίνεση, μια προσπάθεια να περιοριστεί να
έχουμε λιγότερα θλιβερά αποτελέσματα.
Μελιόπουλος: Πρόεδρε θέλω να ρωτήσω και δεν θα διαφωνήσω, μου κίνησαν την
περιέργεια αυτά τα στοιχεία, τα απόβλητα που ρίχνονται από τα αποτσίγαρα, τα στοιχεία τα
παραθέτει η ελληνική αντικαρκινική εταιρεία και καλά κάνει αυτός είναι ο στόχος, δεν το έχω
ξαναδεί κάπου και έχω αυτή την περιέργεια.
Πρόεδρος: Αυτά είναι διεθνή στοιχεία, δεν είναι αμφισβητούμενα αυτά τα στοιχεία και
ίσως είναι και περισσότερα, δεν μπορούν να συλλέξουν αυτή τη στιγμή πληροφορίες. Αυτά τα
στοιχεία δεν μπορώ να σας πω πως τα συνέλεξαν, τα συνέλεξαν με πολύ προσπάθεια.
Μπέκης: Πολύ σύντομα θα πω ότι μιλάμε για ευχές. Νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι ξέρουν
όλες αυτές τις επιπτώσεις, τα πακέτα των τσιγάρων τα λένε. Υπάρχει μια καινούργια διαταγή που
βγάζει φωτογραφίες πνευμόνων από καπνιστές κ.ο.κ. Υπάρχει μια εκστρατεία εκφοβισμού για
τους καπνιστές το οποίο πάλι δεν μπορεί να αποδώσει, δεν πιάνει τόπο. Είναι αλλού το πρόβλημα
και τι κινδυνεύουμε να πάθουμε; Να γίνουμε κυνηγοί, να απομονώσουμε ανθρώπους, να το δούμε
κοινωνικά, ρατσιστικά, έχω αυτή την αμφιβολία.
Αποφασίζουμε για κάτι που στην ουσία είναι ευχή και μακάρι να κόψουμε και όλοι το
κάπνισμα.
Μαρκούλης: Ανεπιφύλακτα είμαστε υπέρ της έκδοσης του συγκεκριμένου ψηφίσματος,
υπέρ της συμμετοχής του Δ. Βέροιας στην πανελλήνια εκστρατεία υπέρ των ελεύθερων χώρων
από τον καπνό.
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Βέβαια ανακύπτει και ένα ζήτημα, παραβίαση του άρθ.4 στου συντάγματος σε σχέση με
αυτούς που έχουν επιλέξει να καπνίζουν, γι’ αυτούς δεν πρέπει να υπάρχει μια αντίστοιχη
πρόβλεψη για τη δημιουργία ειδικών χώρων έτσι ώστε να μπορούν ελεύθερα σε εκείνο το χώρο
να μπορούν να καπνίζουν; Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο νομίζω ότι είναι εύλογο και θα
πρέπει και στα πλαίσια της εκδημοκρατισμένης της αντιμετώπισης των θεμάτων, με ιδιαίτερη
ευαισθησία θα πρέπει να δούμε και αυτή την παράμετρο.
Πρόεδρος: Είναι σωστό αυτό που λέτε.
Μελιόπουλος: Εγώ θα το ψηφίσω το ψήφισμα αλλά δεν μπορώ να μην πω δυο κουβέντες,
όχι τόσο για το ψήφισμα αυτό για τη συλλογιστική που βάζει η επιστολή που στέλνει προς τον
Δήμαρχο.
Καταρχήν για την κακοδαιμονία των δήμων για την υποχρηματοδότηση και την ελλιπή
καθαριότητα να φορτωθεί στο τσιγάρο, κάτι το οποίο είναι ψευδές.
Η ελλιπής χρηματοδότηση, η αδυναμία προσλήψεων, η παλαιότητα των οχημάτων, δεν
λέω μόνο στον δικό μας δήμο, αυτές είναι οι αιτίες, το έχουμε πει επανειλημμένα, το
αναγνωρίζεται και εσείς απλά χρησιμοποιείτε πολιτικά λόγια. Η αντιλαϊκή πολιτική που
εφαρμόζουν για την καθαριότητα.
Επίσης, στην ελληνική αντικαρκινική εταιρία πουθενά δεν γίνεται λόγος για την
πρόσληψη, ότι δεν έχει κανείς τη δυνατότητα να απευθυνθεί στους γιατρούς, τα νοσοκομεία που
κλείνουν το ένα μετά το άλλο, ανθρώπων που πεθαίνουν ενώ θα μπορούσαν με μια απλή εξέταση
να δουν τι έχουν, αυτές τις επιφυλάξεις έχω.
Κλείνοντας, θα το ψηφίσω το ψήφισμα κι η ελληνική αντικαρκινική εταιρεία να δει το
θέμα των παθήσεων του καρκίνου και των άλλων παθήσεων σε σχέση με την πολιτική που
εφαρμόζεται και όχι μόνο να δαιμονοποιεί το κάπνισμα.
Κούτρας: Θα πω δυο λόγια γιατί γνωρίζω το θέμα πολύ καλά, Το 90% του καρκίνου του
πνεύμονα οφείλεται στο κάπνισμα και δεν εξαρτάται από τον αριθμό των τσιγάρων που
καπνίζουμε, αλλά από τη χρονική διάρκεια του καπνίσματος.
Έχει αποτύχει πλήρως η εκστρατεία διακοπής του καπνίσματος σε κλειστούς χώρους, δεν
εφαρμόζεται τίποτα. Πηγαίνετε σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, τα τασάκια είναι γεμάτα, είτε
λέγεται νοσοκομείο είτε διάφορες υπηρεσίες. Ενώ σε διπλανές χώρες, Τουρκία, εφαρμόζουν τη
διακοπή του καπνίσματος σε κλειστούς χώρους κι αφού έχει αποτύχει πλήρως η ελληνική
αντικαρκινική εταιρεία τώρα θέλει να περιορίσει το κάπνισμα σε ελεύθερους χώρους.
Το βασικότερο είναι μια αγωγή υγείας σε μικρότερες ηλικίες για να μην ξεκινήσει το
κάπνισμα, εκεί είναι όλη η ιστορία. Έχουν καταφέρει όλες οι χώρες να μειώσουν το κάπνισμα στο
20%, εμείς δώσαμε κάποια στοιχεία από το 40 πήγαμε στο 33%. Είναι τραγικό για τη χώρα,
νομίζω τα ίδια στατιστικά στοιχεία που έχουμε εμείς τα έχει κι η Ισπανία. Ο καρκίνος του
πνεύμονα θερίζει, είναι με μεγάλη διαφορά ο πρώτος σε συχνότητα καρκίνος. Να φανταστείτε μια
συχνότητα όλοι οι άλλοι είναι χαμηλά και αυτός 36% από τους καρκίνους, είναι τραγική η
κατάσταση.
Θα πείτε δεν υπάρχει ενημέρωση. Η ενημέρωση είναι πλήρης. Όλοι γνωρίζουν τις
βλαβερές επιπτώσεις του καπνίσματος αλλά δεν υπάρχει συνειδητοποίηση αυτών των βλαβερών
επιπτώσεων, να συνειδητοποιήσουμε ο καθένας μας ώστε να μπορούμε σε επίπεδο οικογένειας,
σχολείων, να πείσουμε τους πολίτες ώστε να περιορίσουμε το κάπνισμα. Αλλά υπάρχει τέτοια
αδιαφορία, είχε έρθει ένα έγγραφο από το Υπουργείο Υγείας το οποίο το έστειλαν από την Ε.Ε., τι
κάνει το νοσοκομείο και ζητάει τι κάνατε για συγκεκριμένες 48 δράσεις για τη διακοπή και
περιορισμό του καπνίσματος. Τι 48 δράσεις; Εδώ δεν κάνουμε καμία, τι να συμπληρώσουμε; Τι
να στείλουμε; Πιστεύω το Υπουργείο έστειλε κάποιο έγγραφο στην Ε.Ε., αλλά θα ήταν ψεύτικο κι
αυτό το έγγραφο, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι να μειώσουμε από την εφηβική ηλικία, συνήθως
από τότε αρχίζουν, να μειώσουμε όσο μπορούμε το κάπνισμα και με την αγωγή υγείας σε επίπεδο
σχολείου και πραγματικά πρέπει όλοι οι δάσκαλοι και οι καθηγητές να πάρουν τέτοια
πρωτοβουλία μήπως και εμείς καταφέρουμε να γίνουμε ευρωπαϊκή χώρα ως προς τη διακοπή του
καπνίσματος.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του Δημάρχου;
Μέλη: Ναι
Αρνητική ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ζ.Πατσίκας, Ν.Μωυσιάδης
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Λευκή ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Γ.Ορφανίδης
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 3-8-2016 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Το με αρ. πρωτ. 59/26-7-2016 έγγραφο της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας.
3.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Βέροιας στην πανελλήνια εκστρατεία για τον
περιορισμό του καπνίσματος σε ανοικτούς δημόσιους χώρους.
Β) 1.- Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:
«Το Δ.Σ. Βέροιας δηλώνει την πρόθεσή του να συμμετέχει ενεργά στην εκστρατεία για
την ευαισθητοποίηση των δημοτών σχετικά με την ανάγκη οι δημόσιοι χώροι να είναι ελεύθεροι
από καπνό και να μην μολύνονται από τα αποτσίγαρα.
Σε αυτό το πλαίσιο καλούμε τους φίλους καπνιστές να αποφύγουν το κάπνισμα σε:
 Παιδικές χαρές
 Πλατείες
 Άλση
 Δασύλλια
 Χώρους άθλησης
 Καλοκαιρινά θέατρα και κινηματογράφους
 Στάσεις αναμονής για επιβίβαση σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
 Παραλίες
Επίσης τους καλούμε να μην πετάνε τα αποτσίγαρα στους παραπάνω αναφερόμενους
χώρους, ούτε στα πεζοδρόμια ή τους δρόμους. Το αποτσίγαρο δεν είναι απλά ένα μικρό σκουπίδι,
είναι ένα τοξικό απόβλητο που βλάπτει τον άνθρωπο και το περιβάλλον, ενώ προκαλεί άσκοπη
οικονομική επιβάρυνση στον Δήμο.
Ας προχωρήσουμε λοιπόν σε μια μικρή αλλαγή στη συμπεριφορά μας, για να
προφυλάξουμε τα παιδιά μας, να σεβαστούμε την υγεία των συμπολιτών μας, να προστατεύσουμε
το περιβάλλον και να διατηρήσουμε το Δήμο μας καθαρό»
2.- Το παρόν ψήφισμα να κοινοποιηθεί στα τοπικά και ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε., καθώς και
στην ιστοσελίδα του Δήμου.

ΑΔΑ: 6ΧΕΨΩ9Ο-ΡΔΓ
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 470/ 2016
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Αθανάσιος Αποστολόπουλος

Α.
Θ.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Ε.

Α.
Δ.
Δ.

Σιδηρόπουλος
Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Ν.

Θ.

Κορωνάς

Σ.
Γ.
Ν.
Π.
Β.
Γ.
Μ.
Λ.
Σ.
Γ.
Ε.
Χ.
Ν.
Α.
Θ.
Ι.
Μ.
Ν.
Ζ.
Α.
Γ.
Ι.
Σ.
Η.
Ν.
Π.
Α.
Γ.

Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Τσαπαρόπουλος
Λυκοστράτης
Κάκαρης
Παπαϊωάννου
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Ορφανίδης
Ιακωβίδου
Γαϊτάνου
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Τέτος
Κυρατλίδης
Σουμελίδης
Τσιαμήτρος
Πατσίκας
Καγκελίδης
Γουλτίδης
Παπαγιάννης
Ελευθεριάδου
Τσιφλίδης
Μπέκης
Παπαδίνα
Μαρκούλης
Μελιόπουλος

Γκόγκα
ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 9-9-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

