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Περίληψη
Εν μέρει αναπροσαρμογή των τελών διαφήμισης.
Σήμερα 31 Οκτωβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα 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 27-10-2016 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 31 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Τ. Χατζηαθανασίου, 4) Β.
Παπαδόπουλος,
5)Α.Σιδηρόπουλος,
6)Δ.Κουλουριώτης,
7)Δ.Τραπεζανλής,
8)
Θ.
Κορωνάς,
9)Σ.Διαμάντης,
10)Γ.Σοφιανίδης, 11) Ν. Μωυσιάδης, 12) Β.Λυκοστράτης, 13) Γ.
Κάκαρης,
14)Μ.
Παπαϊωάννου,
15)Ι.Χειμώνας,
16)Λ.Ακριβόπουλος, 17)Σ.Ασλάνογλου, 18) Ν. Μαυροκεφαλίδης,
19)Α.Σιακαβάρας, 20)Θ.Τέτος, 21)Ι.Κυρατλίδης, 22) Μ.
Σουμελίδης, 23) Ν. Τσιαμήτρος, 24)Ζ.Πατσίκας, 25) Α.
Καγκελίδης,
26)Γ.Γουλτίδης,
27)Ι.Παπαγιάννης,
28)Σ.Ελευθεριάδου,
29)Ν.Μπέκης,
30)Α.Μαρκούλης,
31)Γ.Μελιόπουλος.

Απόντες
Χ. Κούτρας, Π.Τσαπαρόπουλος,
Γ.Ορφανίδης,
Ε.Ιακωβίδου,
Χ.Γαϊτάνου, Κ.Καραπαναγιωτίδης,
Η.Τσιφλίδης,
Π.Παπαδίνα,
Α.Αποστολόπουλος, Σ.Στουγιάννος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Ι.Σιδηρόπουλος, Ν. Αγγέλου, Γ.Λιλιόπουλος, Ι.Καραγιάννης

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, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ.Πιστοφίδης,
Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ε.Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας,
Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησε ο κ. Ι.Παπαγιάννης και προσήλθαν οι κ.κ.
Λ.Ακριβόπουλος, Μ.Παπαϊωάννου
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 575/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Γουλτίδης, Ζ.Πατσίκας, Μ.Σουμελίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 577/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Κυρατλίδης, Σ.Ελευθεριάδου, Α.Καγκελίδης και
προσήλθαν οι κ.κ. Ν.Μπέκης, Ζ.Πατσίκας
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 588/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Τσιαμήτρος, Λ.Ακριβόπουλος και προσήλθε ο κ.
Μ.Σουμελίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 589/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος, Ι.Χειμώνας
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 590/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Λ.Ακριβόπουλος
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 591/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.Μπέκης
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 603/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Ζ.Πατσίκας
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 607/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν.Μπέκης
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του συμβουλίου την υπ’ αριθ. 484/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αυτή
εισηγείται στο Δ.Σ.:
Την εν μέρει αναπροσαρμογή των τελών διαφήμισης, ως εξής:
α) Στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΟΙΑΣ, προσθήκη παραγράφου στην Κατηγορία Γ΄,
ως εξής:
«Για διαφημίσεις που γίνονται σε Αστικά & Υπεραστικά λεωφορεία ΚΤΕΛ καθορίζεται
τέλος διαφήμισης 200,00 € ετησίως ανά πλευρά οχήματος (Δεξιά, αριστερή & πίσω πλευρά) και
ανά όχημα».
β) Τη μη αναπροσαρμογή των τελών διαφήμισης και να παραμείνουν ως έχουν και όπως
αυτά έχουν διαμορφωθεί, σύμφωνα με την αριθμ.662/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
για τις λοιπές κατηγορίες σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Η συζήτηση του παρόντος θέματος καταχωρήθηκε στη συζήτηση του 3ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης για το οποίο εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 577/2016 απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση της Ο.Ε. για την εν μέρει αναπροσαρμογή των
τελών διαφήμισης;
Μέλη: Ναι
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ν.Μπέκης, Α.Μαρκούλης.
Αρνητική ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Γ.Μελιόπουλος
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την υπ’ αριθ. 484/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
2.- Την υπ’ αριθ. 662/2015 απόφαση του Δ.Σ.
3.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, του Ν.2946/2011, του άρθρου 15 του Β.Δ.
24.9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τους Ν. 1144/1981, 1900/1990, 2130/1993,
2753/1999, 2880/2001 και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει την αναπροσαρμογή και τη μη αναπροσαρμογή αντίστοιχα, ανά κατηγορία των
τελών διαφήμισης του Δήμου Βέροιας, στις παρακάτω κατηγορίες, ως εξής:
1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: (παραμένει το ίδιο τέλος που ίσχυε για το έτος 2016)
Για τις διαφημίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλώνται:
α) Μέσα σε μόνιμα και σταθερά ή προσωρινά πλαίσια, τα οποία τοποθετούνται σε
πλατείες, οδούς, πεζοδρόμια, δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους, που καθορίζονται με
απόφαση του οικείου Δημοτικού συμβουλίου,
β) Στις περιφράξεις ακάλυπτων χώρων και ανεγειρόμενων οικοδομών ή
εγκαταλειμμένων, με συναίνεση του ιδιοκτήτη ή νομέα ή των διαχειριστών αυτών,
γ) Σε χώρους σιδηροδρομικών, λιμενικών και αεροπορικών σταθμών, καθώς και
σε χώρους σταδίων και γηπέδων που καθορίζονται από τη διοίκηση των αντίστοιχων
φορέων,
δ) Μέσα σε καταστήματα, κινηματογράφους, θέατρα και άλλους δημόσιους
χώρους και
ε) Σε περίπτερα, στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αναμονής επιβατών
λεωφορείων, αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών,
στο ποσό των 0,52 € το τ.μ εβδομαδιαίως.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: (παραμένει το ίδιο τέλος που ίσχυε για το έτος 2016)
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α) Για διαφημίσεις τύπου TFT, LCD-LED-MATRIX, κυλιόμενες, ηλεκτρικές
εφημερίδες κ.λ.π. στο ποσό των 86,50 € το τ.μ. ετησίως .
β) Για φωτεινές ή φωτιζόμενες σε χώρους όπου επιτρέπεται στο ποσό των 43,30 €
το τ.μ. ετησίως.
γ) Για επιγραφές μη φωτεινές στο ποσό των 13,50 € το τ.μ. ετησίως.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ
Για τις διαφημίσεις που γίνονται μέσα σε οχήματα σιδηροδρόμων, τροχιοδρόμων,
ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και κάθε τύπου οχήματος δημόσιας χρήσης, ή στη
εξωτερική επιφάνεια αυτών, διαστάσεων μέχρι 30 επί 50 εκατοστών, σε 1,25 € ανά μήνα,
ανεξάρτητα από τις ημέρες χρησιμοποίησης. (παραμένει το ίδιο τέλος που ίσχυε για το έτος
2016)

Για διαφημίσεις της κατηγορίας αυτής μεγαλύτερων διαστάσεων καταβάλλεται
ανάλογο πολλαπλάσιο τέλος. (παραμένει το ίδιο τέλος που ίσχυε για το έτος 2016)
Για διαφημίσεις που γίνονται σε οχήματα ΤΑΧΙ καθορίζεται τέλος διαφήμισης σε
7,00€ ανά μήνα και όχημα. (καθορισμός νέου τέλους)
Για διαφημίσεις που γίνονται σε Αστικά & Υπεραστικά λεωφορεία ΚΤΕΛ
καθορίζεται τέλος διαφήμισης σε 200,00 € ετησίως ανά πλευρά οχήματος (Δεξιά,
αριστερή & πίσω πλευρά) και ανά όχημα. (καθορισμός νέου τέλους)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ: (παραμένει το ίδιο τέλος που ίσχυε για το έτος 2016)
Για τα ταμπλό του Δήμου που διατίθενται στη διαφήμιση, καθώς και σε βιτρίνες
εντός των καταστημάτων στο ποσό των 41,00 € εβδομαδιαίως.
2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: (παραμένει το ίδιο τέλος που ίσχυε για το έτος 2016)
Για τις διαφημίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλώνται:
α) Μέσα σε μόνιμα και σταθερά ή προσωρινά πλαίσια, τα οποία τοποθετούνται σε
πλατείες, οδούς, πεζοδρόμια, δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους, που καθορίζονται με
απόφαση του οικείου Δημοτικού συμβουλίου.
β) Στις περιφράξεις ακάλυπτων χώρων και ανεγειρόμενων οικοδομών ή
εγκαταλειμμένων, με συναίνεση του ιδιοκτήτη ή νομέα ή των διαχειριστών αυτών.
γ) Σε χώρους σιδηροδρομικών, λιμενικών και αεροπορικών σταθμών, καθώς και
σε χώρους σταδίων και γηπέδων που καθορίζονται από τη διοίκηση των αντίστοιχων
φορέων.
δ) Μέσα σε καταστήματα, κινηματογράφους, θέατρα και άλλους δημόσιους
χώρους.
ε) Σε περίπτερα, στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αναμονής επιβατών
λεωφορείων, αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών,
το τέλος ορίζεται στο ποσό των 0,35 € το τ.μ εβδομαδιαίως.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: (παραμένει το ίδιο τέλος που ίσχυε για το έτος 2016)
α) Για διαφημίσεις φωτεινές που γίνονται με ηλεκτρικές εφημερίδες στο ποσό των
50,47 € το τ.μ. ετησίως .
β) Για φωτεινές ή φωτιζόμενες σε χώρους όπου επιτρέπεται στο ποσό των 25,22 €
το τ.μ. ετησίως.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: (παραμένει το ίδιο τέλος που ίσχυε για το έτος 2016)
Για διαφημίσεις που γίνονται μέσα σε οχήματα σιδηροδρόμων, τροχιοδρόμων,
ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και κάθε τύπου οχήματος δημόσιας χρήσης, ή στη
εξωτερική επιφάνεια αυτών, διαστάσεων μέχρι 0,30 επί 0,35 στο ποσό των 1,51 €
μηνιαίως.
Για διαφημίσεις της κατηγορίας αυτής μεγαλύτερων διαστάσεων καταβάλλεται
ανάλογο πολλαπλάσιο τέλος.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ: (παραμένει το ίδιο τέλος που ίσχυε για το έτος 2016)
Για διαφημίσεις που γίνονται μέσα σε εστιατόρια, καφενεία και παρεμφερή
καταστήματα με ημερολόγια, δώρα, έντυπα κάθε είδους, παραστάσεις ή λέξεις σε
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αυτοκόλλητα ή είδη με διαφημιστικές παραστάσεις ή λέξεις, το τέλος ορίζεται σε 15,12%
επί της δαπάνης διαφήμισης.
Ως δαπάνη διαφήμισης για την κατηγορία αυτή λογίζεται το ποσό που
καταβάλλεται από τον διαφημιζόμενο για τη διενέργεια της διαφήμισης, στο οποίο
περιλαμβάνεται και οποιαδήποτε άλλης φύσεως δαπάνη που έγινε χάριν της διαφήμισης.
3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΓΙΝΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: (παραμένει το ίδιο τέλος που ίσχυε για το έτος 2016)
Διαφημίσεις που αναγράφονται, αναρτώνται ή επικολλώνται:
α) Μέσα σε μόνιμα και σταθερά ή προσωρινά πλαίσια, τα οποία τοποθετούνται σε
πλατείες, οδούς, πεζοδρόμια, δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους, που καθορίζονται με
απόφαση του οικείου Δημοτικού συμβουλίου, προς 30,00 €/τ.μ. κατά έτος.
β) Στις περιφράξεις ακάλυπτων χώρων και ανεγειρόμενων οικοδομών ή
εγκαταλειμμένων, με συναίνεση του ιδιοκτήτη ή νομέα ή των διαχειριστών αυτών προς
20,00 €/τ.μ. κατά έτος.
γ) Σε χώρους σταδίων και γηπέδων που καθορίζονται από τη διοίκηση των
αντίστοιχων φορέων προς 20,00 €/τ.μ. κατά έτος.
δ) Σε περίπτερα, στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αναμονής επιβατών
λεωφορείων, αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών, προς 20,00 €/τ.μ. κατά έτος..
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: (παραμένει το ίδιο τέλος που ίσχυε για το έτος 2016)
Διαφημίσεις φωτεινές σε χώρους όπου επιτρέπεται, προς 35,00 €/τ.μ. κατά έτος.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: (παραμένει το ίδιο τέλος που ίσχυε για το έτος 2016)
Διαφημίσεις μέσα ή στην εξωτερική επιφάνεια οχημάτων δημόσιας χρήσης,
μέγιστων διαστάσεων 30 επί 50 εκατοστών, προς 2,00 € ανά μήνα .
Για διαστάσεις μεγαλύτερες από τις προαναφερόμενες επιβάλλεται ανάλογα
πολλαπλάσιο τέλος.
4. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΒΡΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: (παραμένει το ίδιο τέλος που ίσχυε για το έτος 2016)
Για τις διαφημίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλώνται:
α) Μέσα σε μόνιμα και σταθερά πλαίσια ή προσωρινά και κινητά πλαίσια, τα
οποία τοποθετούνται σε πλατείες, οδούς, πεζοδρόμια, δημόσιους και κοινόχρηστους
γενικά χώρους, που στη προκειμένη περίπτωση καθορίστηκαν με την ίδια απόφαση του
Δημοτικού συμβουλίου.
β) Στις περιφράξεις ακάλυπτων χώρων και ανεγειρόμενων οικοδομών ή
εγκαταλειμμένων, με συναίνεση του ιδιοκτήτη ή νομέα ή των διαχειριστών αυτών.
γ) Σε χώρους σιδηροδρομικών, λιμενικών και αεροπορικών σταθμών, καθώς και
σε χώρους σταδίων και γηπέδων που καθορίζονται από τη διοίκηση των αντίστοιχων
φορέων.
δ) Μέσα σε καταστήματα, κινηματογράφους, θέατρα και άλλους δημόσιους
χώρους και σε περίπτερα, στο ποσό των 0,10 € το τ.μ. εβδομαδιαίως.
ε) Για στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αναμονής επιβατών λεωφορείων,
αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών, διαχωρίζει αυτά ως εξής:
Χαρακτηρίζει στέγαστρα Α΄ κατηγορίας αυτά που βρίσκονται επί της οδού
Βέροιας-Νάουσας και επιβάλλει τέλος 0,30 € το τ.μ. εβδομαδιαίως και στέγαστρα Β΄
κατηγορίας όλα τα υπόλοιπα, για τα οποία επιβάλλει τέλος 0,10 € το τ.μ εβδομαδιαίως.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: (παραμένει το ίδιο τέλος που ίσχυε για το έτος 2016)
α) Για φωτεινές σε χώρους όπου επιτρέπεται, σε 15,00 € το τ.μ. ετησίως.
β) Για μη φωτεινές ή φωτιζόμενες σε χώρους όπου επιτρέπεται, σε 5,00 € το τ.μ.
ετησίως
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: (παραμένει το ίδιο τέλος που ίσχυε για το έτος 2016)
Για διαφημίσεις που γίνονται μέσα σε οχήματα σιδηροδρόμων, τροχιοδρόμων,
ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και κάθε τύπου οχήματος δημόσιας χρήσης, ή στη
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εξωτερική επιφάνεια αυτών, διαστάσεων μέχρι 30 επί 50 εκατοστών, σε 1,00 € μηνιαίως
εκάστη.
Για διαφημίσεις της κατηγορίας αυτής μεγαλύτερων διαστάσεων καταβάλλεται
ανάλογο πολλαπλάσιο τέλος.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ: (παραμένει το ίδιο τέλος που ίσχυε για το έτος 2016)
α) Για διαφημίσεις που διενεργούνται σε ημερολόγια, δώρα, φέϊγ-βολάν,
παραστάσεις ή λέξεις σε αυτοκόλλητα, είδη με διαφημιστικές παραστάσεις ή λέξεις, που
χρησιμοποιούνται σε εστιατόρια, καφενεία και άλλα όμοια καταστήματα, σε ποσοστό 2%
επί της δαπάνης διαφήμισης.
β) Απαγορεύεται η προβολή και διαφήμιση στους χώρους που ορίζουν οι διατάξεις
του άρθρου 2 παρ.1 του Ν. 1491/94.
γ) Καθορίζει τις γενικές προδιαγραφές, προϋποθέσεις και διαδικασίες
τοποθέτησης εμπορικών επιγραφών και διαφημίσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’
αρ. 20351/85 ΚΥΑ των υπουργών Εσωτερικών και ΧΟΠ.
5. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ
Δεν υπάρχουν αποφάσεις τα προηγούμενα έτη για επιβολή τέλους διαφήμισης.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1-1-2017.
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 581 / 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

Α.
Θ.
Β.
Α.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Παπαδόπουλος
Σιδηρόπουλος

Ε.

Δ.
Δ.

Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Θ.

Κορωνάς

Σ.
Γ.
Ν.
Β.
Γ.
Μ.
Ι.
Λ.
Σ.
Ν.
Α.
Θ.
Ι.
Μ.
Ν.
Ζ.
Α.
Γ.
Ι.
Σ.
Ν.
Α.
Γ.

Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Λυκοστράτης
Κάκαρης
Παπαϊωάννου
Χειμώνας
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Τέτος
Κυρατλίδης
Σουμελίδης
Τσιαμήτρος
Πατσίκας
Καγκελίδης
Γουλτίδης
Παπαγιάννης
Ελευθεριάδου
Μπέκης
Μαρκούλης
Μελιόπουλος

Γ.
Ι.
Ι.
Ν.

Γκόγκα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Λιλιόπουλος
Σιδηρόπουλος
Καραγιάννης
Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 4-11-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

