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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην ππ’ αξηζ. 24/2016 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απφθ. 577/2016
Πεξίιεςε
Με
αλαπξνζαξκνγή
ησλ
θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ

ηειψλ

ήκεξα 31 Οκηωβρίοσ ηνπ έηνπο 2016 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεσηέρα θαη ψξα 18:00
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Βέξνηαο, Μεηξνπφιεσο 46, ζην Γεκαξρείν, χζηεξα απφ ηελ κε
εκεξνκελία 27-10-2016 γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δφζεθε ζ’ φινπο ηνπο
πκβνχινπο, ηνπο Πξνέδξνπο Γεκνηηθψλ & Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ, ηνπο Δθπξνζψπνπο Σνπηθψλ
Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ
επί ζπλφινπ 41 κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 31 κέιε:
Παρόνηες
1) Α. Λαδαξίδεο, 2) Θ. Αγγειίλαο, 3) Σ. Υαηδεαζαλαζίνπ, 4) Β.
Παπαδφπνπινο,
5)Α.ηδεξφπνπινο,
6)Γ.Κνπινπξηψηεο,
7)Γ.Σξαπεδαλιήο,
8)
Θ.
Κνξσλάο,
9).Γηακάληεο,
10)Γ.νθηαλίδεο, 11) Ν. Μσπζηάδεο, 12) Β.Λπθνζηξάηεο, 13) Γ.
Κάθαξεο,
14)Μ.
Παπατσάλλνπ,
15)Η.Υεηκψλαο,
16)Λ.Αθξηβφπνπινο, 17).Αζιάλνγινπ, 18) Ν. Μαπξνθεθαιίδεο,
19)Α.ηαθαβάξαο, 20)Θ.Σέηνο, 21)Η.Κπξαηιίδεο, 22) Μ.
νπκειίδεο, 23) Ν. Σζηακήηξνο, 24)Ε.Παηζίθαο, 25) Α.
Καγθειίδεο,
26)Γ.Γνπιηίδεο,
27)Η.Παπαγηάλλεο,
28).Διεπζεξηάδνπ,
29)Ν.Μπέθεο,
30)Α.Μαξθνχιεο,
31)Γ.Μειηφπνπινο.

Απόνηες
Υ. Κνχηξαο, Π.Σζαπαξφπνπινο,
Γ.Οξθαλίδεο, Δ.Ηαθσβίδνπ,
Υ.Γατηάλνπ, Κ.Καξαπαλαγησηίδεο,
Ζ.Σζηθιίδεο, Π.Παπαδίλα,
Α.Απνζηνιφπνπινο, .ηνπγηάλλνο

Παρόνηες πρόεδροι Γημ. & Σοπ. Κοινοηήηων & Δκπρόζωποι Σοπ. Κοινοηήηων
Δ.Γθφγθα, Η.ηδεξφπνπινο, Ν. Αγγέινπ, Γ.Ληιηφπνπινο, Η.Καξαγηάλλεο

Απόνηες πρόεδροι Γημ. & Σοπ. Κοινοηήηων
& Δκπρόζωποι Σοπ. Κοινοηήηων
Υ.Κεραΐδεο, .Κσηζηαληήο, Ν.Γεξνχθεο, Γ.Παπαπεηξίδεο, . Κξνκκχδαο, Δ. Δκκαλνπειίδεο, Ζ.νθηαλίδεο, .
Μηζνθέθαινο, Α. Βνξγηαδίδνπ, Α. Πέηξνπ, Υ.ηαθπιίδνπ, Α. Καθαγηάλλεο, Ζ. Μπαηζαξάο, Κ.Πηζηνθίδεο,
Α.Γθεθφπνπινο, .Λπθνζηξάηεο, Υ. Σζαλαζίδεο, Δ.Μνηζηφπνπινο, Π. Πνηακφπνπινο, Α. Πηηνχιηαο, Κ. Σδήκαο,
Μ. Λακπξηαλίδεο, Μ. Σέηνο.

ημείωζη: 1) Καηά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε απνρψξεζε ν θ. Η.Παπαγηάλλεο θαη πξνζήιζαλ νη θ.θ.
Λ.Αθξηβφπνπινο, Μ.Παπατσάλλνπ
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 575/2016 απφθαζεο απνρψξεζαλ νη θ.θ. Γ.Γνπιηίδεο, Ε.Παηζίθαο, Μ.νπκειίδεο
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 577/2016 απφθαζεο απνρψξεζαλ νη θ.θ. Η.Κπξαηιίδεο, .Διεπζεξηάδνπ, Α.Καγθειίδεο θαη
πξνζήιζαλ νη θ.θ. Ν.Μπέθεο, Ε.Παηζίθαο
4) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 588/2016 απφθαζεο απνρψξεζαλ νη θ.θ. Ν.Σζηακήηξνο, Λ.Αθξηβφπνπινο θαη πξνζήιζε ν θ.
Μ.νπκειίδεο.
5) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 589/2016 απφθαζεο απνρψξεζαλ νη θ.θ. Γ.Μειηφπνπινο, Η.Υεηκψλαο
6) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 590/2016 απφθαζεο πξνζήιζε ν θ.Λ.Αθξηβφπνπινο
7) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 591/2016 απφθαζεο απνρψξεζε ν θ. Ν.Μπέθεο
8) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 603/2016 απφθαζεο απνρψξεζαλ νη θ.θ. Ν.Μσπζηάδεο, Ε.Παηζίθαο
9) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 607/2016 απφθαζεο πξνζήιζε ν θ. Ν.Μπέθεο
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ηε ζπλέρεηα ν πξφεδξνο, εηζεγνχκελνο ην 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε
ηνπ ζπκβνπιίνπ ηελ ππ’ αξηζ. 480/2016 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία απηή
εηζεγείηαη ζην Γ..:
Σε κε αλαπξνζαξκνγή ησλ ζπληειεζηψλ ησλ Σειψλ Καζαξηφηεηαο θαη Φσηηζκνχ γηα
φιεο ηηο θαηεγνξίεο ρξήζεο ζην Γήκν Βέξνηαο θαη ζε φιεο ηηο ππφινηπεο Γεκνηηθέο θαη Σνπηθέο
Κνηλφηεηεο θαη λα παξακείλνπλ σο έρνπλ θαη φπσο απηνί έρνπλ δηακνξθσζεί ζχκθσλα κε ηελ
αξηζκ.658/2015 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
Καη θάιεζε ην ζπκβνχιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Πξφεδξνο: Απφ ηα 11 ζέκαηα ησλ ηειψλ ην 5ν θαη ην 7ν κφλν αθνξά κεξηθή
αλαπξνζαξκνγή ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ. ην κελ 5ν δελ είλαη νπζηαζηηθά αλαπξνζαξκνγή είλαη
άιινο ηξφπνο θαζνξηζκνχ γηα ηα πεξίπηεξα, άιινο θαζνξηζκφο δει. ηνπ ηέινπο πεδνδξνκίνπ.
Πξηλ ήηαλ κε ην κέηξν, ηψξα είλαη κε εθάπαμ πνζφ αλά ρξφλν. ην 7ν ζέκα πνπ αθνξά ηα
δεκνηηθά ηέιε, είλαη πάιη κεξηθή αλαπξνζαξκνγή δεκνηηθψλ ηειψλ θαη αθνξά ηε Γ.Κ. Βέξνηαο,
φπνπ γίλεηαη κεξηθή αλαπξνζαξκνγή δηαθεκηζηηθψλ ηειψλ κφλν ζηε δεκνηηθή ελφηεηα Βέξνηαο
θαη παξακέλνπλ ην ίδην ζηηο ππφινηπεο ελφηεηεο.
Μπέθεο: Θα ήζεια λα ξσηήζσ αλ γηα φια ππάξρεη θάπνηα ζρεηηθή κειέηε φζνλ αθνξά ηε
θνξνδνηηθή ηθαλφηεηα πνπ έρνπλ νη ρξήζηεο θαη δεχηεξνλ, φζνλ αθνξά ηα έζνδα, αλ έρνπλ δει.
κηα αλαινγηθφηεηα. Θα ήζεια λα κάζσ πφζνη είλαη νη πνιηηηθνί γάκνη ζην Γεκαξρείν θαη πνηα
δεπγάξηα απφ ειηθηαθή άπνςε πξνζέξρνληαη λα θάλνπλ πνιηηηθφ γάκν.
Παηζίθαο: Ζ κείσζε ηειψλ δηαθήκηζεο αθνξά θαη ηα αζιεηηθά θέληξα πνπ πιεξψλνπλ νη
ζχιινγνη; Όρη; Πνηνο πιεξψλεη ηέινο δηαθήκηζεο ζηνλ Γήκν;
Καγθειίδεο: Ήκνπλ ληνο θαη γέξαζα Γήκαξρε, ζπδεηνχζακε φηη πξέπεη λα ππάξρεη
ηζνλνκία θαη πξέπεη λα ππάξρεη γηα φια ηα δηακεξίζκαηα θαη ηηο ελφηεηεο ην ίδην.
Λέγακε ηφηε, αλ ζπκάζηε θαιά, φηη ν Γ.Γνβξά ήηαλ ζην 0,17€/η.κ. έκεηλε γηα λα θηάζνπλ
νη άιινη λα ηνλ πιεζηάζνπλ.
Θα κνπ πείηε δελ πξνηείλνπκε απμήζεηο, αιιά ην θσο ζηνπο δεκφηεο ηνπ Γ.Γνβξά είλαη
δηαθνξεηηθφ θαίλεηαη θη ν ήιηνο βγαίλεη θαη ην βξάδπ θαη δελ αλάβνπλ ηα θψηα ηνπ ειεθηξηθνχ.
Πφηε πξνβιέπεηαη λα εμνκνησζεί απηφ ην πνζφ ην 0,05€ κε ην 0,17€. ήκεξα θαη ην ηάιηξν θαη ην
δεθάξηθν αλ είλαη λα πιεξψλεη θάπνηνο ην ρξφλν 20€, 30€ θαη αλ πιήξσλε ηα κηζά θαη απηά αλ ηα
έδηλε ζην παηδάθη ηνπ λνκίδσ φηη ζα ήηαλ…
Αζιάλνγινπ: Σα έζνδα θ.Μπέθε είλαη αληαπνδνηηθά, δελ έρνπκε θάλεη θακία κειέηε,
απιά ηα εξεζίζκαηα ησλ πνιηηψλ παίξλνπκε θάζε θνξά, ψζηε λα βειηησλφκαζηε θαη νη κε
απμήζεηο είλαη απηφ αθξηβψο. Ενξηζηήθακε πνιιέο θνξέο γηα λα θάλνπκε απμήζεηο θαη εκείο δελ
ηηο θάλακε γηαηί ν θφζκνο είλαη δνξηζκέλνο θαη δελ έρεη θνξνδνηηθή ηθαλφηεηα. Απηφ νθείιεηαη
πην πνιχ ζηνλ Γήκαξρν.
Οη πνιηηηθνί γάκνη είλαη πεξίπνπ 100 ην ρξφλν θαη επεηδή ην θηίξην είλαη πάξα πνιχ θαιφ
καο πξνηηκνχλ γηα ηηο θσηνγξαθίεο.
Ζ αλαπξνζαξκνγή πξνο ηα θάησ ησλ ηειψλ αθνξά ηα ιεσθνξεία αζηηθά θαη ππεξαζηηθά
γηα ηηο πιεπξέο πνπ δηαθεκίδνληαη, ηεκαρηζηά ήηαλ εμσπξαγκαηηθφ λνχκεξν ην νπνίν απαγφξεπε
ζηνλ θαζέλα λα καο πιεζηάζεη γηα λα δηαθεκηζηεί. Σν δηαπηζηψζακε απηφ θαη θάλακε έλα πην
πξνζηηφ λνχκεξν θαη γηα λα εηζπξάηηνπκε θαη λα κπνξεί λα δηαθεκηζηεί θάπνηνο ζηα αζηηθά
ππεξαζηηθά.
Κε Καγθειίδε εκείο δηαηεξήζακε φηη πήξακε απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο δήκνπο, νη
πξνεγνχκελνη δήκνη ήηαλ αληαπνδνηηθνί δει. θαη ζε απηφ αθφκα είραλ αληαπνδνηηθφ ραξαθηήξα.
Δπνκέλσο ζπγρσλεπφκελν απηφ ζε έλα θεληξηθφ δήκν θαιιηθξαηηθφ δηαηεξήζακε ηα ίδηα. Γελ
θάλακε θακία αχμεζε γηα πάξα πνιιά ρξφληα, ζεβαζηήθακε ηνλ αληαπνδνηηθφ ραξαθηήξα ησλ
ηειψλ πνπ είραλ θαη γηα ηνπο άιινπο δήκνπο.
Μπέθεο: Αλ δελ θάλσ ιάζνο, είλαη δεχηεξε θνξά πνπ έξρεηαη ην δήηεκα, πήξακε κηα
απφθαζε ηφηε. Σφηε ζηε ζπδήηεζε ππνζηεξίμακε θάηη πνπ ζα ην ππνζηεξίμσ θαη ηψξα φηη δελ
είλαη θαηά ηε γλψκε καο δίθαην λα κέλνπλ ζηαζεξά ηα ηέιε. Πξέπεη λα κεηψλνληαη φπνπ ππάξρεη
αλάγθε, λα κεηψλνληαη, γηαηί νη πνιίηεο δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε ηδηαίηεξεο δχζθνιεο
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ζηηγκέο θαη λα απμάλνληαη θάπνπ φπνπ ππάξρνπλ επηρεηξήζεηο θεξδνθφξεο, κεγάιεο επηθάλεηεο
θσηηζκνχ φπσο ηα θνπηηά επίζεο ηεο ΓΔΖ ή ηνπ ΟΣΔ θιπ., δει. κηα αλαινγηθφηεηα αλάινγα κε
ηε δπλαηφηεηα πνπ έρεη θάζε επηρείξεζε ή πνπ δελ έρεη θάζε πνιίηεο λα πιεξψζεη.
Απφ απηή ηελ άπνςε ζα ςεθίζσ ιεπθφ θαη ζα θάλσ κφλν κηα παξαηήξεζε γηα ηνλ
πνιηηηθφ γάκν γηαηί θαη απηφ ην ζπδεηήζακε ηφηε. Πηζηεχσ φηη νη πνιηηηθνί γάκνη δελ γίλνληαη
θπξίσο απφ πεπνίζεζε, αιιά γίλνληαη θπξίσο γηα ηελ απνθπγή φρη κφλν ηεο εθθιεζίαο αιιά
ρηιίσλ δπν εμφδσλ πνπ ζπλεπάγεηαη έλαο ζξεζθεπηηθφο γάκνο.
Τπάξρνπλ δεπγάξηα πνπ ζέινπλ λα ηαθηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ην νηθνγελεηαθφ δίθαην
γξήγνξα θαη άκεζα, λα ζηήζνπλ έλα λνηθνθπξηφ θαη βάδνπλ γηα ην κέιινλ απηφ ην επίζεκν πνπ
ζπλεπάγεηαη πάξα πνιιά παξάπιεπξα έμνδα θαη φρη ηελ εθθιεζία απηή θαζεαπηή.
Δπνκέλσο πηζηεχσ αλ δελ κπνξεί λα θαηαξγεζεί ηνπιάρηζηνλ λα κεησζεί ζην κηζφ, δελ
είλαη πνιιά ηα έζνδα πνπ ζα ράζεη ν δήκνο θαη αο καο πξνηηκνχλ γηα ην θηίξην.
Μαξθνχιεο: Όζνλ αθνξά ην ζέκα πνπ θέξαηε γηα ςήθηζε ζρεηηθά κε ηελ αλαπξνζαξκνγή
ή κε ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ, φπσο είλαη γλσζηφ ε ζπγθεθξηκέλε δαπάλε είλαη
θαζαξά αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα. Δπνκέλσο είλαη πεξηνξηζκέλεο νη δπλαηφηεηεο ηνπ Γ.. κε
δεδνκέλνπ ιφγσ ησλ αλαγθψλ φπσο δηακνξθψλνληαη, ζα πξέπεη λα δηακνξθψλνληαη θαη ηα
ζπγθεθξηκέλα ηέιε.
Βέβαηα ηα ηειεπηαία ρξφληα, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη έρνπκε κηα ζπλερή κείσζε ησλ
δαπαλψλ κηζζνδνζίαο, αζθαιηζηηθήο θάιπςεο θιπ. ζε ζρέζε κε ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ λνκίδσ
φηη ζα κπνξνχζε κε κηα λέα αλαινγηζηηθή κειέηε λα πξνθχςεη κηα δηαθνξά ε νπνία ηειηθά ζα
απνβαίλεη πξνο φθεινο ησλ δεκνηψλ.
Όζνλ αθνξά ηα ινηπά, θξνλνχκε φηη εθηφο απφ ην ζέκα γηα ηνπο πνιηηηθνχο γάκνπο πνπ ζα
θάλσ εηδηθή αλαθνξά θαη ην 8ν ζέκα πνπ αθνξά ηα ηέιε ζηάζκεπζεο θαη ζα θάλσ εηδηθή
αλαθνξά, ζεσξψ ζε φια ηα ππφινηπα δεηήκαηα επεηδή άπηνληαη κηαο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο πνπ
πξέπεη λα έρεη ν δήκνο θαη λα επηδνηεί νπζηαζηηθά ηηο θάζε είδνπο δξαζηεξηφηεηεο, ζα πξέπεη λα
ππάξρεη κηα κέξηκλα έηζη ψζηε απηφο πνπ επηδηψθεη ηελ άζθεζε κηαο επαγγεικαηηθήο δξάζεο λα
έρεη κηα κεησκέλε ζπκκεηνρή ζε απηά ηα ηέιε.
Όζνλ αθνξά ην θνκκάηη ησλ πνιηηηθψλ γάκσλ ζα ήζεια λα πσ φηη ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη
απηνί πνπ επηιέγνπλ ηνλ πνιηηηθφ γάκν ηνλ επηιέγνπλ εμαηηίαο ηνπ φηη είλαη κεησκέλα ηα έμνδα,
ζχκθσλα κε ην πλεχκα πνπ αλέθεξε ν θ.Μπέθεο, ζα πξέπεη λα δνχκε ηελ παξάκεηξν φηη είλαη
γεληθψο κεησκέλνη νη γάκνη. Δγψ θξνλψ φηη ζηελ παξνχζα θάζε ζα πξέπεη ν δήκνο λα θάλεη κηα
πνιηηηθή εληειψο δσξεάλ, δει. λα θαηαξγεζεί εληειψο ην ηέινο γηα ηνπο πνιηηηθνχο γάκνπο.
Γηα ηα ηέιε ζηάζκεπζεο λα πσ φηη ππάξρεη έλα θελφ κε ηνπο ρψξνπο πνπ απηή ηε ζηηγκή
ειέγρνληαη. Βεβαίσο ζα πξέπεη λα γίλεη έλαο επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο, ζα
πξέπεη λα δνζνχλ εηδηθά θίλεηξα γηα ηνπο πνιίηεο ηεο Βέξνηαο λα ρξεζηκνπνηνχλ απηνχο ηνπο
νξγαλσκέλνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο κε κεησκέλν φκσο ηέινο θαη βέβαηα φζνλ αθνξά ηνπο
επηζθέπηεο ζα πξέπεη λα ππάξμεη κηα γεληθφηεξε πνιηηηθή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ηεξαζηίνπ
δεηήκαηνο πνπ έρνπκε κε ηε ζηάζκεπζε ζηελ πφιε ηεο Βέξνηαο.
Ννκίδσ φηη ζα πξέπεη λα δνχκε ηελ πξννπηηθή δεκηνπξγίαο λέσλ ρψξσλ πεξηκεηξηθά ηεο
πφιεο ηεο Βέξνηαο ψζηε νη επηζθέπηεο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξθάξνπλ εθεί ηα νρήκαηά
ηνπο δσξεάλ. Απφ εθεί θαη πέξα, κε έλα κηθξφ ηέινο κεηαθνξάο λα εηζέξρνληαη ζηελ πφιε ηεο
Βέξνηαο. Απηφ ην είρακε πεξηιάβεη θαη ζην πξφγξακκά καο θαη απηέο είλαη νη ζέζεηο καο γηα ηα
ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα.
Μειηφπνπινο: Οκνινγψ φηη σο δεκνηηθή αξρή καο έρεηε ιίγν κπεξδέςεη. Απφ ηε κία
δεηάηε ηεο αχμεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ πφιε θαη απφ ηελ άιιε απηνχο πνπ έξρνληαη γηα λα
παληξεπηνχλ ηνπο επηβάιιεηαη ηέιε γηα λα ηνπο δηψμεηε. Πξφεδξε ζα ηνπνζεηεζψ ζπλνιηθά γηα ηα
δεκνηηθά ηέιε θαη κεηά ζην επηκέξνπο ζέκα πνιχ ζχληνκα ηη ιέκε εκείο γηα ην θάζε ηέινο πνπ
επηβάινπλ νη θπβεξλήζεηο θαη νη δηνηθήζεηο ησλ δήκσλ.
Ξεθηλψληαο ζα ήζεια λα πσ φηη ζηελ θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία πνπ δνχκε ηα πάληα
απνηεινχλ εκπφξεπκα πνπ πξέπεη λα πιεξψλεηαη. Βαζηθή αξρή, ζπλεπήο κε ηελ παξαπάλσ αξρή,
δηαρξνληθά νη θπβεξλήζεηο ζε ζπλεξγαζία αλ ζέιεηε πφηε κπξνζηά νη δηνηθήζεηο ησλ δήκσλ πφηε
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κπξνζηά νη θπβεξλήζεηο επέβαιαλ ηελ αξρή ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο γηα θάζε ππεξεζία πξνο ην
δεκφηε, είηε είλαη άκεζε αληαπνδνηηθφηεηα, είηε είλαη έκκεζε.
Αλ κεηξήζσ ηα ηέιε πνπ έρνπκε λα ζπδεηήζνπκε ζήκεξα εδψ λνκίδσ είλαη 11 θαη αλ
κεηξήζσ ηα ηέιε χδξεπζεο, ηέιε απνρέηεπζεο, ηα ηξνθεία ζε παηδηθνχο ζηαζκνχο, ηηο ζπλδξνκέο
γηα λα αζιεζεί θάπνηνο, λα πάεη λα κάζεη ην παηδί ηνπ πνιηηηζκφ, λα κελ βάινπκε ην ΔΝΦΗΑ ζηελ
πνξεία πνπ ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο θαη αλ έρσ ην ρξφλν ζα κηιήζσ γηα ηηο
αιιαγέο ζηνλ Καιιηθξάηε πνπ έξρνληαη.
Καηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη κηα ζεηξά ηέιε θαη θφξνη, εηδηθά ηα αληαπνδνηηθά ηέιε
δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά κηα βαξηά κνξθή αληηιατθήο θνξνινγίαο. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη ιατθέο
νηθνγέλεηεο πιεξψλνπλ μαλά θαη μαλά γηα ππεξεζίεο πνπ έρνπλ ήδε πιεξψζεη, είηε κε ην θφξν
εηζνδήκαηνο άκεζα ζην θξάηνο, είηε κε ην ΦΠΑ, ηνπο άιινπο έκκεζνπο θφξνπο πνπ επηβάιιεη
θεληξηθά ε θπβέξλεζε αιιά θαη κε ηνπο θφξνπο πνπ επηβάιιεη ε ηνπηθή δηνίθεζε.
Δκείο ε ζέζε καο είλαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο κείσζεο γηα ηελ ιατθή νηθνγέλεηα φισλ
απηψλ ησλ θφξσλ θαη ηειψλ πνπ επηβάιιεη ε δηνίθεζε, αιιά δελ κέλνπκε κφλν αλ ζέινπκε
κείσζε γηα ηα δεκνηηθά ηέιε, κηιάκε γηα ην πψο ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ νη δήκνη ψζηε λα έρνπλ ζα
αλαγθαία έζνδα γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηε ιατθή νηθνγέλεηα.
Πνηεο είλαη νη ζέζεηο καο; Δκείο ιέκε ηελ πιήξε θαη επαξθή θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ηνπηθήο δηνίθεζεο γηα ηε ιεηηνπξγία φισλ ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ηθαλνπνίεζεο
ησλ ιατθψλ αλαγθψλ. Να επηζηξέςνπλ φια ηα παξαθξαηεζέληα ηφζν ηα παιαηφηεξα φζν θαη ηα
θαηλνχξγηα … Ο Γήκαξρνο έρεη αλαθεξζεί πνιιέο θνξέο ζε απηφ πνπ πάεη λα δεκηνπξγεζεί θαη
δελ μέξσ ζε πφζα δηζεθαηνκκχξηα επξψ έρεη θηάζεη.
Να επηβιεζεί θνξνινγία 45% ζην κεγάιν θεθάιαην γηα λα πξνθχςνπλ νη αλαγθαίνη θφξνη
πνπ ιέηε φηη ην θξάηνο δελ έρεη, ζηελ εθθιεζηαζηηθή πεξηνπζία θπζηθά θαη ηαπηφρξνλα λα
θαηαξγεζεί ην ΦΠΑ ζηα είδε πιαηηάο θαηαλάισζεο θαη ζηα ηηκνιφγηα ησλ πξψελ ΓΔΚΟ.
Βέβαηα ε πξφηαζή καο απηή ζπλδπάδεηαη ηαπηφρξνλα κε ην πσο ζα αλαηξαπνχλ νη
θαηεπζχλζεηο πνπ ζήκεξα επηβάιιεη ν θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο, θπζηθά πξνο ηελ θαηεχζπλζε
ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, ησλ θησρψλ αγξνηψλ, ησλ
απηναπαζρνινχκελσλ, ησλ ιατθψλ νηθνγελεηψλ. Σαπηφρξνλα φιε απηή ε πξφηαζε δελ κπνξεί λα
κελ είλαη αλαπφζπαζηα δεκέλε γηα ηελ πάιε θαη ηελ αλαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ πνπ ππάξρνπλ
απηή ηε ζηηγκή ηφζν ζην θνηλσληθφ επίπεδν, ηφζν θαη ζε επίπεδν θεληξηθήο εμνπζίαο θαη ηνπηθήο
δηνίθεζεο.
Κιείλνληαο, ζέισ λα ζηαζψ πνιχ ζχληνκα θαη αο ην έρνπκε απηφ θαηά λνπ θαη λα
δείμνπκε ηε δένπζα πξνζνρή, νη δξαζηηθέο αιιαγέο πνπ επηβάιινληαη κέζα απφ ηηο αιιαγέο ζηνλ
Καιιηθξάηε, έγηλε θαη ην ζρεηηθφ ζπλέδξην θαη εθεί ζπκθψλεζαλ φιεο νη παξαηάμεηο θαη φια ηα
θφκκαηα πιελ ηνπ Κ.Κ., ζα επηθέξνπλ θαη άιινπο θφξνπο ή ζα αλαγθάζνπλ ηελ ηνπηθή δηνίθεζε
λα επηβάιιεη θαη άιινπο θφξνπο ζηα πιαίζηα ηεο πξνψζεζεο, ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο
απηνηέιεηαο, ζε απηφ πνπ κελχνπλ φια ηα θφκκαηα πιελ ηνπ ΚΚΔ, φιεο νη παξαηάμεηο πιελ ηεο
Λατθήο πζπείξσζεο.
Καγθειίδεο: Θέισ λα πσ φηη κε ηνλ Γήκαξρν φηαλ ήκαζηε ζηελ πξνεγνχκελε δηνίθεζε
είρακε κηα άπηαηζηε ζπλεξγαζία θαη κάιηζηα ήηαλ έλαο απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ κπνξνχζα λα
ζπλελλνεζψ θαιχηεξα θαη κε δπν ηξεηο αθφκε φηαλ ήκνπλ αληηδήκαξρνο νηθνλνκηθψλ.
Σαπηηδφηαλ ζε πνιιά νη απφςεηο καο.
Έλα ζέκα πνπ ήηαλ γηα ηέιε άξδεπζεο, είρακε κηα ζέζε ζπδεηψληαο φηη φλησο πξέπεη ε
άξδεπζε λα πάεη ζηε ΓΔΤΑΒ. Σειηθά πέξα ηνπ φηη πνιιέο γεσηξήζεηο ρξεσλφηαλ ν Γήκνο,
ρξεσλφηαλ ζηε ΓΔΤΑΒ ηα θφζηε πνπ έπξεπε γηαηί αθνξνχζαλ ηελ χδξεπζε, εληνχηνηο εγψ θξίλσ
γηα θαιχηεξε ιεηηνπξγία, φζνλ αθνξά αληαιιαθηηθά, ακνηβέο ηξίησλ θαη φζνλ αθνξά ηνλ θίλδπλν
πνπ ειινρεχεη ζην ζέκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηελ εθηξνπήο δει ζε θάπνηνλ ηνκέα λα έρνπκε
θάπνηα πξνβιήκαηα θάπνηα ζηηγκή, θαιφ ζα ήηαλ λα γίλεη ε κεηαθνξά απηήο ηεο δξάζεο ηεο
άξδεπζεο, λα πάεη γηα πνιινχο ιφγνπο πνπ αλέθεξα θαη παιηφηεξα θαη εγγξάθσο ζηελ
πξνεγνχκελε Γήκαξρν, έπξεπε λα πάλε λα κεηαθεξζνχλ ζηε ΓΔΤΑΒ. Άξα ε ζέζε καο παξακέλεη
ίδηα, δελ ηελ αιιάδσ κε ηίπνηα θαη ζε απηφ ην ζέκα. Θα ηα ςεθίζσ φια εθηφο απφ ην 6ν πνπ
αθνξά ηα ηέιε ηεο άξδεπζεο.
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Αζιάλνγινπ: Ήζεια λα πσ φηη δελ είλαη εχθνιν, ν θ.Μπέθεο πξφηεηλε απμήζεηο ζηνπο
επηρεηξεκαηίεο θαη ν θ.Μαξθνχιεο κεηψζεηο ζηνπο επηρεηξεκαηίεο, δελ είλαη θαζφινπ εχθνιν γηαηί
κείσζε ή αχμεζε ζε θάπνην ηνκέα ζα θέξεη αχμεζε ησλ ππνινίπσλ. Καιχηεξν γηα κέλα ζα ήηαλ
ζηνρεπκέλεο απμήζεηο, ζηνρεπκέλεο κεηψζεηο, πξνζσπηθή άπνςε απηή.
Πξφεδξνο: Πνιχ ζχληνκα λα πσ θαη εγψ ηνπιάρηζηνλ γηα ηα βαζηθά ηέιε πνπ είλαη ηα
ηέιε θαζαξηφηεηαο, θ.Μπέθε δελ είλαη ν πην δίθαηνο ηξφπνο απηφο κε ηνλ νπνίν ρξεψλνληαη ηα
ηέιε. Ζ ρξέσζε κε βάζε ηα ηεηξαγσληθά, ν θαζέλαο κπνξεί λα ην ζθεθηεί φηη δελ είλαη δίθαην. Σν
δίθαην είλαη φηη ν ξππαίλσλ πιεξψλεη. Γπζηπρψο απηφ ην πξάγκα δελ γίλεηαη ζηελ Διιάδα.
ίγνπξα φηαλ ζα γίλεη θαη ζηελ Διιάδα, ζα απνθαηαζηαζεί ε φπνηα αδηθία ππάξρεη, θάπνηνη
πιεξψλνπλ πεξηζζφηεξν, θάπνηνη ιηγφηεξν. Ο κνλαδηθφο ηξφπνο πνπ είλαη δίθαηνο, θαλείο άιινο.
Μειηφπνπινο: Να πσ φηη δελ ζα ην ςεθίζνπκε ην ζέκα, ζα ςεθίζνπκε θαηά. Δίκαζηε κηαο
άιιεο θηινζνθίαο ζε απηά ηα ηέιε ζηελ θαηεχζπλζε ηεο κείσζεο σο θαη θαηάξγεζεο γηα
άλεξγνπο, γηα θησρνχο αγξφηεο, γηα φζνπο έρνπλ έλα εηζφδεκα θαη δελ κπνξνχλ λα ηα θέξνπλ
βφιηα. Έρνπκε θαηαζέζεη νινθιεξσκέλε πξφηαζε, μέξνπκε φηη δελ ζπκθσλείηε θαη ζε θάζε
πεξίπησζε δελ ζα ην ςεθίζνπκε.
Μαξθνχιεο: Γηα λα κελ ζεσξεζεί ςεθίδνληαο ιεπθφ φηη θαηαςεθίδνπκε ηελ πξφηαζε, δελ
ηελ ςεθίδνπκε φρη γηαηί δηαθσλνχκε, δελ ζέινπκε απμήζεηο, εκείο ζέινπκε κεηψζεηο, ζχκθσλα κε
ηελ ηνπνζέηεζε.
Μειηφπνπινο: Γηα ην δεχηεξν ζέκα, ε ζέζε καο είλαη λα θαηαξγεζεί ν θφξνο θσηηδφκελεο
επηθάλεηαο γηα ηελ θαηνηθία, λα απμεζεί γηα ηνπο εκπνξηθνχο θαη βηνκεραληθνχο ρψξνπο. Να πάκε
ζηα ηέιε ρξήζεο πεδνδξνκίσλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, λα κεησζεί ην ηέινο απηφ θαη λα ππάξρεη
πξφβιεςε πνπ πνιιέο θνξέο δελ γίλεηαη, θαηαζηξαηεγείηαη γηα ηελ ηήξεζε ησλ ειεχζεξσλ
ρψξσλ.
Γηα ηα ηέιε ζηάζκεπζεο ε ζέζε καο είλαη λα θαηαξγεζνχλ.
Σα ηέιε δηαθήκηζεο ζα ςεθίζσ ιεπθφ θαη ην ηέινο πνιηηηθνχ γάκνπ λα θαηαξγεζεί φπσο
είπακε ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή. Γηα ηα ηέιε άξδεπζεο εθφζνλ δειψλεηε εδψ ζε φινπο ηνπο
ηφλνπο φηη κέιεκά ζαο είλαη λα κελ είλαη ν αγξφηεο ζην ρσξάθη πξέπεη λα κεησζεί. Δζείο εθηηκάηε
φηη είλαη ιίγν θαη έρεηε κηα ηάζε λα ηα απμήζεηε, φζν γη απηφ πνπ ιέγεηε φηη πξέπεη λα κεησζεί
ζηε ΓΔΤΑΒ φζνη ηπρφλ αγξφηεο παξαθνινπζνχλ απηή ηε ζπλεδξίαζε λα αγσληζηνχλ απηφ λα ην
απνηξέςνπλ γηαηί απηφ ζα έρεη θαηαθφξπθε αχμεζε ησλ ηειψλ άξδεπζεο.
Γηα ηα ηέιε δηθαηψκαηνο ηαθήο πξνηείλνπκε κείσζε κε αχμεζε ηνπο θφζηνπο ζηνπο
νηθνγελεηαθνχο ηάθνπο. ηελ θαηάξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο βνζθήο θαη νη βνζθφηνπνη δσξεάλ ζηνπο
κηθξνθηελνηξφθνπο.
Όζνλ αθνξά ην ηέινο ιατθήο αγνξάο θαη ζε επαθέο κε κέιε ησλ ιατθψλ αγνξψλ εθηηκνχλ
θαη απηνί φηη ην θφζηνο είλαη αθξηβφ θαη αλαγθάδνληαη ρξφλν κε ην ρξφλν λα παξαηήζνπλ ηε
δνπιεηά ηνπο, λα κεησζεί θαη απηφ ην ηέινο.
Πξφεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε ηεο Ο.Δ. γηα ηελ κε αλαπξνζαξκνγή ησλ ηειψλ
ζηάζκεπζεο;
Μέιε: Ναη
Λεπθή ςήθν έδσζαλ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη Ν.Μπέθεο, Α.Μαξθνχιεο.
Αξλεηηθή ςήθν έδσζε ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο Γ.Μειηφπνπινο
Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε:
1.- Σελ ππ’ αξηζ. 480/2016 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
2.- Σελ ππ’ αξηζ. 658/2015 απφθαζε ηνπ Γ..
3.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο.
4.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν.3852/2010, ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ Ν.3463/2006, ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 1 (παξ. 12) ηνπ Ν. 25/75, ησλ άξζξσλ 4 θαη 5 ηνπ Ν.1080/80, ηνπ άξζξνπ 25 (παξ. 12
& 14) ηνπ Ν. 1828/89 φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην άξζξν 11 (παξ. 16) ηνπ Ν. 2503/97 θαη
ηεο αξηζ. 22976/22-7-2016 ΚΤΑ.
Απνθαζίδεη θαηά Πιεηνςεθία
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Δγθξίλεη ηε κε αλαπξνζαξκνγή ησλ ζπληειεζηψλ ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ
ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο, νη νπνίνη παξακέλνπλ σο εμήο:
Α) Καηεγνξία νηθηαθήο ρξήζεο:
1) Γηα ηελ πφιε ηεο Βέξνηαο ζε 1,60€/η.κ θαη πεξηιακβάλεη:
α) Σνπο ρψξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θαηνηθία ή εγθαηάζηαζε θηιαλζξσπηθψλ ή
λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ ζηνπο νπνίνπο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη
νη ηδησηηθέο θιηληθέο,
β) Σνπο κε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο αθηλήησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα άζθεζε επαγγέικαηνο
θαζψο θαη γηα ηηο θαηνηθίεο πνπ θαηνηθνχληαη επνρηαθά,
γ) Σνπο ζηάβινπο,
δ) Σνπο ζηαζκνχο απηνθηλήησλ (parking).
2) Γηα ηηο ππφινηπεο Γεκνηηθέο θαη Σνπηθέο Κνηλφηεηεο, θαζψο θαη ηνπο Οηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ
Βέξνηαο ζε 1,30 €/η.κ.
Β) Λνηπέο θαηεγνξίεο ρξήζεο:
1. Γηα ηελ πφιε ηεο Βέξνηαο θαη γηα:
α) Σελ θαηεγνξία γεληθήο ρξήζεο:
Γηα ηνπο ινηπνχο ρψξνπο άιιεο ρξήζεο ζε 3,68 € / η.κ.
β) Σελ θαηεγνξία ππεξθαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ:
2) Γηα ηα πνιπθαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ κέρξη ησλ 150 η.κ ζε 3,68 € / η.κ.
3) Γηα ηα πνιπθαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ πέξαλ ησλ 150 η.κ. κε ηέινο 2½ θνξέο ην
εθάζηνηε ηέινο ηεο θαηεγνξίαο γεληθήο ρξήζεο πνπ ηζρχεη γηα ηελ πφιε ηεο Βέξνηαο, δειαδή
9,20€/η.κ.
γ) Γηα ηνπο ινηπνχο ρψξνπο άιιεο ρξήζεο κέρξη ηνπ νξίνπ ησλ 6.000 η.κ. ζε 1,47 € / η.κ. θαη γηα
ην πέξαλ ηνπ νξίνπ ησλ 6.000 η.κ., ζε 1,50 € / η.κ.
δ) Γηα ηα Βηνκεραληθά-Βηνηερληθά θηίξηα ηεο εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο Βέξνηαο, ζε 3,00 € / η.κ.
[πιελ πεξηπηψζεσλ γ΄].
2. Γηα ηηο Σ.Κ. Γεσξγηαλψλ, Καζηαληάο, Σξηπνηάκνπ, Κ.Βεξκίνπ, Ράρεο, Κνπκαξηάο, Αγίαο
Βαξβάξαο, Άκκνπ & Αζσκάησλ θαη γηα ηελ θαηεγνξία γεληθήο ρξήζεο ζε 1,50 € / η.κ.
3. Γηα ηηο Γ.Δ Βεξγίλαο, Γνβξά, Απ. Παχινπ θαη Μαθεδνλίδνο θαη γηα ηελ θαηεγνξία γεληθήο
ρξήζεο ζε 1,50 € / η.κ.
4. Γηα ηα Βηνκεραληθά-Βηνηερληθά θηίξηα εληφο θαη εθηφο ζρεδίνπ ζηηο Σ.Κ. Γεσξγηαλψλ,
Καζηαληάο, Σξηπνηάκνπ, Κ.Βεξκίνπ, Ράρεο, Κνπκαξηάο, Αγίαο Βαξβάξαο, Άκκνπ & Αζσκάησλ
θαζψο θαη ζηηο 4 Γεκνηηθέο Δλφηεηεο Απ. Παχινπ, Γνβξά, Μαθεδνλίδνο θαη Βεξγίλαο, ζε
2,00€/η.κ.
Οη παξαπάλσ ζπληειεζηέο ηζρχνπλ θαη γηα αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη ζε εθηφο ζρεδίνπ
πφιεο πεξηνρέο ησλ Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ.
Γ) Καηαξηίδεη ηνλ πίλαθα Αληαπνδνηηθψλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ
έηνπο 2017, ν νπνίνο δηακνξθψλεηαη σο εμήο:
ΠΗΝΑΚΑ
ΔΟΓΩΝ – ΔΞΟΓΩΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΘ/ΣΑ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡ/ΜΟΤ
ΔΣΟΤ 2017
Α. ΔΟΓΑ:
06.00.0311 Σέινο θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ
4.499.542,00€
06.00.2111 Σέινο θαζαξηφηεηαο θαη ειεθ/ζκνχ παξειζφλησλ εηψλ
846.458,00€
5.346.000,00€
ΤΝΟΛΟ
Β. ΔΞΟΓΑ:
ΠΟΟ
02.20.601

Απνδνρέο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ

02.20.602

Απνδνρέο πξνζσπηθνχ ΗΓΑΥ

327.000,00€

02.20.604

Απνδνρέο πξνζσπηθνχ ΗΓΟΥ

140.000,00€

1.100.000,00€
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02.20.605

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο

02.20.606

Λνηπέο παξνρέο

02.20.6151

Γηθαηψκαηα ΓΔΖ

02.20.6211

Αληίηηκν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο

02.20.6231

Γηάζεζε ζχκκεηθησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ

02.20.6253

Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθψλ κέζσλ

23.000,00€

02.20.626

πληεξήζεηο θαη επηζθεπέο κεηαθνξηθψλ θαη ινηπψλ
κέζσλ
Λνηπέο παξνρέο

68.000,00€

02.20.627

426.500,00€
40.500,00€
142.000,00€
605.000,00€

02.20.641
02.20.6422

Οδνηπνξηθά Έμνδα Τπαιιήισλ

1.000,00€

02.20.663

Δίδε Τγηεηλήο θαη Καζαξηφηεηαο

37.000,00€

02.20.664

Καχζηκα θαη ιηπαληηθά

279.000,00€

02.20.667

Αληαιιαθηηθά κεραληθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ

180.000,00€

02.20.713

Πάγηνο θαη ινηπφο εμνπιηζκφο (Καιαζνθφξν, θάδνη,
ειεθηξνινγηθφ πιηθφ θιπ)
Δγθαηαζηάζεηο ειεθηξ/ζκνχ θνηλήο ρξήζεο
ΤΝΟΛΟ

268.000,00€

02.20.7325

Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο αξρίδεη απφ 1-1-2017.

κέζσλ

θαη

15.000,00€
12.000,00€

Σέιε θπθινθνξίαο
κεραλεκάησλ
Έμνδα Μεηαθνξψλ

02.20.632

κεηαθνξηθψλ

1.500.000,00€

80.000,00€

102.000,00€
5.346.000,00€
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Ζ απφθαζε έιαβε αχμ. αξηζκφ 577 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Σηλέματος Υαηζηαθαναζίοσ
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Α.
Θ.
Β.
Α.

Λαδαξίδεο
Αγγειίλαο
Παπαδφπνπινο
ηδεξφπνπινο

Δ.

Γ.
Γ.

Κνπινπξηψηεο
Σξαπεδαλιήο

Θ.

Κνξσλάο

.
Γ.
Ν.
Β.
Γ.
Μ.
Η.
Λ.
.
Ν.
Α.
Θ.
Η.
Μ.
Ν.
Ε.
Α.
Γ.
Η.
.
Ν.
Α.
Γ.

Γηακάληεο
νθηαλίδεο
Μσπζηάδεο
Λπθνζηξάηεο
Κάθαξεο
Παπατσάλλνπ
Υεηκψλαο
Αθξηβφπνπινο
Αζιάλνγινπ
Μαπξνθεθαιίδεο
ηαθαβάξαο
Σέηνο
Κπξαηιίδεο
νπκειίδεο
Σζηακήηξνο
Παηζίθαο
Καγθειίδεο
Γνπιηίδεο
Παπαγηάλλεο
Διεπζεξηάδνπ
Μπέθεο
Μαξθνχιεο
Μειηφπνπινο

Γ.
Η.
Η.
Ν.

Γθφγθα
ΠΡΟΔΓΡΟΗ & ΔΚΠΡΟΩΠΟΗ
ΣΟΠΗΚΩΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Ληιηφπνπινο
ηδεξφπνπινο
Καξαγηάλλεο
Αγγέινπ

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 7-11-2016
Ο Γήμαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

