ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 27/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 580/2001
Περίληψη
Αναπροσαρμογή
συντελεστών
καθαριότητας – φωτισμού.

τελών

Σήμερα 29 Οκτωβρίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 25-10-2001 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους
και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.)
και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 29 μέλη.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
574/2001 απόφασης προσήλθε ο κ. Ε. Σοφιανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 577/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Π. Πιτούλιας.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 578/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος και
επανήλθε κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 580/2001
απόφασης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 582/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Σ. Παναγιωτίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 586/2001
απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Κεσίδης, Θ.
Σιδηρόπουλος, Π. Αγαθαγγελίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 590/2001
απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Κουρουζίδης, Ν.
Χαμαλής, Ε. Σοφιανίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 35ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 20-10-2001 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου Κυριαζή Κόλβατζη, που έχει ως εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 25/75 το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει
μέχρι 31 Οκτωβρίου για τον καθορισμό των τελών καθαριότητας-αποκομιδής
απορριμμάτων και φωτισμού.
Η απόφαση αυτή πρέπει να κοινοποιηθεί στη ΔΕΗ μέχρι 30 Νοεμβρίου κάθε
έτους για να ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
Ομοίως με το άρθρο 25 παρ. 12 του Ν. 1828/89 το τέλος καθ/τας και
φωτισμού ενοποιείται σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος και επιβάλλεται για την
αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθ/τας και φωτισμού καθώς και
κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές υπηρεσίες
ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Από τους συνημμένους πίνακες εσόδων – εξόδων προκύπτει ότι :
1. Τα έσοδα από το τέλος καθαριότητας-φωτισμού οικιών και καταστημάτων θα
ανέλθουν στο ποσό των 960.086.000 δρχ. (2.817,315 EY) εάν παραμείνουν οι
συντελεστές που καθορίσθηκαν με την αριθ. 497/99 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Για το Δημοτικό Διαμέρισμα Βέροιας δημιουργούνται τρεις κατηγορίες :
Ι. Κατηγορία οικιακής χρήσης :
α) Για τους χώρους που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή εγκατάσταση
φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στους
οποίους δεν συμπεριλαμβάνονται οι ιδιωτικές κλινικές.
β) Για τους μη στεγασμένους χώρους ακινήτων που χρησιμοποιούνται για
άσκηση επαγγέλματος καθώς και για τις κατοικίες που κατοικούνται εποχιακά.
γ) Για τους στάβλους.
δ) Για τους σταθμούς αυτοκινήτων (parking) παραμένει το ποσό των 380
δρχ/τμ. (1,12 EY).
ε) Για τους λοιπούς χώρους άλλης χρήσης άνω των 6.000 τμ για το πέραν του
ορίου των 6.000 τμ εμβαδού, από 380 σε 400 δρχ/τμ. (1,17 EY)
ΙΙ. Κατηγορία γενικής χρήσης :
Για τους λοιπούς χώρους άλλης χρήσης από 920 σε 970 δρχ./τμ (2,85 EY)
ΙΙΙ. Κατηγορία υπερκαταστημάτων τροφίμων :
Για τα πολυκαταστήματα τροφίμων πέραν των 150 τμ με τέλος 2 ½ φορές το
εκάστοτε τέλος της κατηγορίας γενικής χρήσης, ήτοι (7,12 ΕΥ).
Για τα υπόλοιπα Δημοτικά Διαμερίσματα δημιουργούνται δύο κατηγορίες ως εξής.
Ι. Γεωργιανών, Καστανέας, Κ. Βερμίου , Ράχης και Τριποτάμου.
α) Για την κατηγορία οικιακής χρήσης από 340 σε 360 δρχ/τμ (1,06 EY).
β) Για την κατηγορία γενικής χρήσης από 400 σε 420 δρχ./τμ (1,23 EY)
ΙΙ. Κουμαριάς, Αγ.Βαρβάρας, Αμμου και Ασωμάτων.
α) Για την κατηγορία οικιακής χρήσης από 200 σε 220 δρχ/τμ (0,66 EY).
β) Για την κατηγορία γενικής χρήσης από 230 σε 260 δρχ./τμ (0,76 EY)
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 14 του Ν. 1828/89 όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 παρ. 16 του Ν.2503/97 όταν το ύψος των τελών ή
εισφορών κλιμακώνεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα έκτασης ή κτίσματος ή άλλη
μονάδα υπολογισμού, η διαφορά του συντελεστή μεταξύ της πρώτης και της
τελευταίας κατηγορίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20/πλάσιο της πρώτης.

Οι παραπάνω συντελεστές ισχύουν και για ακίνητα που βρίσκονται σε εκτός
σχεδίου πόλεως περιοχές, και για τους χώρους που στερούνται ηλεκτρικής
εγκατάστασης.
Τα έξοδα των υπηρεσιών καθ/τας και φωτισμού για το έτος 2002 θα
ανέλθουν στο ποσό των 2.914.165 ΕΥ δηλ. αύξηση περίπου 3,4%.
Υστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Ο πρόεδρος στη συνέχεια έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον πίνακα εσόδων –
εξόδων υπηρεσιών καθ/τας και φωτισμού έτους 2002, που έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΣΟΔΩΝ –ΕΞΟΔΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2002
ΕΣΟΔΑ ……………………………………………………………. Ε 2.817.315,00
Α.-ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
σε ΕΥΡΩ
1.
Αποδοχές 75 μονίμων υπαλλήλων (53 οδοκ., 19 οδηγοί, 1
947.900,00
προϊστάμενος, 1 φύλακας, 1 επόπτης υγείας
2.
Εισφορά ΤΥΔΚΥ των παραπάνω υπαλλήλων
123.300,00
3.
Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση Ι.Δ. (6 εργάτες καθ/τας
293.470,00
ΙΔΑΧ,1 οδηγός ΙΔΑΧ, 34 εργάτες καθ/τας ΙΔΟΧ, 6 οδηγοί
ΙΔΟΧ, 2 χειριστές ΙΔΟΧ).
4.
Εξοδα κίνησης υπαλλήλων
85.100,00
5.
Εισφορές ΙΚΑ-ΤΕΑΜ των παραπάνω υπαλλήλων
88.000,00
6.
Υπερωρίες
32.300,00
7.
Συντήρηση αυτοκινήτων
49.900,00
8.
Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού
2.950,00
9.
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
73.370,00
10. Προμήθεια ειδών καθ/τας
2.950,00
11. Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών
73.370,00
12. Διαμόρφωση χώρου και ταφή απορριμάτων
5.850,00
13. Λειτουργία κυνοκομείου
44.000,00
Προμήθεια
λοιπού
κεφαλαιακού
εξοπλισμού
(βελτίωση14.
118.835
ανακατασκευή βυτιοφόρων 41.085,00, κάδοι
πλαστικοί
14.673,00, κάδοι μεταλλικοί 44.002,00, 1 φορτηγάκι 3 τόνων
19.075,00).

15.
16.

Λοιπές δαπάνες
Ποσοστό που αναλογεί στα έσοδα καθ/τας από τη δαπάνη
της εισφοράς 3% υπέρ ΤΑΔΚΥ 2.680.184,00 Χ 3%
17. Δαπάνες αποσβέσεως των απορριματοφόρων αυτ/των
704.328,00 Χ 10%
18. Ποσοστό είσπραξης ΔΕΗ 2%
19. Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Καθ/τας
Β.-ΕΞΟΔΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
1.
Αποδοχές 2 μονίμων υπαλλήλων
2.
Εισφορές ΤΥΔΚΥ
3.
Έξοδα κίνησης υπαλλήλων
4.
Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου (6
ηλεκ/γοι ΙΔΟΧ)
5.
Εισφορές ΙΚΑ-ΤΕΑΜ

2.950,00
80.400,00
70.430,00
73.370,00
93.900,00
σε ΕΥΡΩ
41.100,00
5.850,00
2.950,00
44.000,00
14.670,00
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Γ.-

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος
366.850,00
Συντήρηση δικτύου φωτισμού πόλης και συν/σμών
17.600,00
Συντήρηση δικτύου φωτισμού πάρκων και παιδικών χαρών
11.750,00
Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών
2.950,00
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Κέντρου
11.750,00
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις Συνοικίες
11.750,00
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτ. Διαμερισμάτων
11.750,00
Μικροεπεκτάσεις Δικτύων Φωτισμού Πόλης και Συν/σμών
23.450,00
Ποσοστό 3% επί των παραπάνω δαπανών (πλην
85.400,00
αποσβέσεων) για την συμβολή της Υπηρεσίας Καθ/τας και
Φωτισμού στις λειτουργικές δαπάνες του Δήμου
2.914.165,00
ΣΥΝΟΛΟ
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την από 25-10-2001
εισήγηση της επιτροπής οικονομικών του Δ.Σ. με την οποία αυτή εισηγείται
ομόφωνα:
Για το Δημοτικό Διαμέρισμα Βέροιας:
1.-Κατηγορία οικιακής χρήσης
α)Από 380 σε 393 δρχ./τ.μ. (1,15 ΕΥΡΩ).
β)Από 380 σε 393 δρχ./τ.μ. (1,15 ΕΥΡΩ).
γ)Από 380 σε 393 δρχ./τ.μ. (1,15 ΕΥΡΩ).
δ)Από 380 σε 393 δρχ./τ.μ. (1,15 ΕΥΡΩ).
ε)Για τους λοιπούς χώρους άλλης χρήσης άνω των 6.000 τ.μ. για το πέραν του
ορίου των 6.000 τ.μ. από 400 δρχ. σε 414 δρχ./τ.μ. (1,20 ΕΥΡΩ).
2.-Κατηγορία γενικής χρήσης
Για τους λοιπούς χώρους άλλης χρήσης από 970 δρχ. σε 1.003 δρχ./τ.μ. (2,95
ΕΥΡΩ).
3.-Κατηγορία Υπερκαταστημάτων τροφίμων
Μέχρι 150 τ.μ. από 970 δρχ. σε 1.009 δρχ. (2,96 ΕΥΡΩ) , άνω των 150 τ.μ.
από 2.425 δρχ. σε 2.525 δρχ. (7,40 ΕΥΡΩ).
Για τα υπόλοιπα Δημοτικά Διαμερίσματα ως εξής:
Α)Γεωργιανών, Καστανιάς, Κ.Βερμίου, Ράχης και Τριποτάμου.
α)Για την κατηγορία οικιακής χρήσης από 360 σε 368 δρχ./τ.μ. (1,08 ΕΥΡΩ).
β)Για την κατηγορία γενικής χρήσης από 420 δρχ. σε 430 δρχ./τ.μ. (1,26
ΕΥΡΩ).
Β)Κουμαριάς Αγ. Βαρβάρας, Άμμου και Ασωμάτων.
α)Για την κατηγορία οικιακής χρήσης από 220 σε 225 δρχ./τ.μ. (0,66 ΕΥΡΩ).
β)Για την κατηγορία γενικής χρήσης από 260 σε 266 δρχ./τ.μ. (0,78 ΕΥΡΩ).
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Σκουμπόπουλος :Από την αρχή της παρούσας δημοτικής περιόδου, είχαμε
τοποθετηθεί και είχαμε πει ότι δεν θα συμφωνούμε για καμία αναπροσαρμογή τελών
δικαιωμάτων και φόρων που επιβάλλει ο Δήμος πάνω από τον πληθωρισμό. Το ύψος
της αναπροσαρμογής που εισηγείται βρίσκεται στα πλαίσια αυτά του πληθωρισμού.
Ειδικά για το τέλος καθαριότητας και φωτισμού, είναι άδικο ως προς τους
κατοίκους του κέντρου, της Περιφέρειας, των Δ.Δ., αλλά και μεταξύ των Δ.Δ.
Υπάρχει διαφορά στα τέλη ανάμεσα στο Δήμο και στα Δ.Δ. Δεν μπορεί να επιβαρύνει
το ηλεκτρικό ρεύμα της Βέροιας τους κατοίκους ενός Δ.Δ. Δεν μπορεί το ηλεκτρικό
ρεύμα ενός Δ.Δ. να το επιβαρύνεται ένα άλλο Δ.Δ.
Να δούμε την επιβολή αυτού του τέλους καθαριότητας και φωτισμού σε
μηδενική βάση. Να αναθέσουμε σε ένα μελετητικό γραφείο να εξετάσει όλα τα
δεδομένα για την επιβολή του τέλους και την αναπροσαρμογή των τελών αυτών, σε

μηδενική βάση, έτσι ώστε να γίνει δικαιότερη κατανομή των τελών καθαριότητας και
φωτισμού σε όλους τους συμπολίτες.
Ακριβόπουλος :Καλύφθηκα από τον κ. Σκουμπόπουλο.
Χαμαλής :Συμφωνώ με την πρόταση του κ. Σκουμπόπουλου. Να γίνει από
μηδενική βάση αναπροσαρμογή. Αλλά για φέτος σε σχέση με τις αναπροσαρμογές
άλλων Δήμων, είμαστε πολύ χαμηλά.
Πρόεδρος :Συμφωνεί το σώμα;
Σύμβουλοι:Ναι.
Γεωργιάδης Χ.:Δεν συμφωνώ.
Δήμαρχος :1)Όταν ξεκινήσαμε το 1999 είχαμε πολλά διαφορετικά τιμολόγια.
Προσπαθήσαμε να τα ενοποιήσουμε. Οι περισσότερες από τις πρώην Κοινότητες
είχαν θεσπισμένα τέλη, μεγαλύτερα απ΄αυτά τα οποία βάλαμε εμείς ως Δήμος. 2)Η
πρόταση του κ. Σκουμπόπουλου να υπάρχει μία μελέτη, είναι θεωρητικά σωστή.
Με το καινούργιο νομοσχέδιο σε σχέση με την Τ.Α., το οποίο είναι υπό
συζήτηση, ανοίγει ο δρόμος για την υπηρεσία της καθαριότητας, να εξετάσει το ΔΣ
εάν τμήμα της υπηρεσίας αυτής θα γίνει με δημοπρασία στον ιδιωτικό τομέα.
Συνεπώς, αν πρέπει, να γίνει μία μελέτη το 2002 και να αφορά το 2003. Είναι
σωστό σαν προσέγγιση όμως αφού οριστικοποιηθεί το καινούργιο νομοσχέδιο. Η
μελέτη θα πρέπει να λάβει υπόψη της τις ανάγκες της υπηρεσίας, το ποσοστό
ωρίμανσης του προσωπικού κ.α. Αυτό θα βοηθήσει και θα είναι ευκολότερος ο
προσδιορισμός της πραγματικής αξίας και ανά περιοχή και ανά τμήμα. Για
παράδειγμα το κόστος της μισθοδοσίας από την ωρίμανση του προσωπικού κλπ.,
ξεπερνάει φέτος κατά πολύ την αύξηση του 3,4%. Φτάνει στο 5,7-5,8%.
Η λογική αύξηση του 3,4% συνολικότερα και για όλες τις υποκατηγορίες, θα
καλύψει τις δαπάνες και είναι μέσα στα λογικά πλαίσια.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την πρόταση της επιτροπής;
Σύμβουλοι: Ναι.
Κατά ψήφισε ο σύμβουλος Χ. Γεωργιάδης.
Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 20-10-2001 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Κ. Κόλβατζη.
2.- Την με αριθ. 497/2000 προγενέστερη απόφασή του με την οποία καθορίστηκαν οι
συντελεστές των τελών καθ/τας – φωτισμού.
3.- Ότι τα έξοδα των υπηρεσιών καθ/τας και φωτισμού για το έτος 2002 θα ανέλθουν
στο ποσό των 2.914.165,00 ευρώ δηλ. αύξηση περίπου 3,4%.
4.- Την από 25-10-2001 εισήγηση της επιτροπής οικονομικών του Δ.Σ.
5.- Την ανάγκη αναπροσαρμογής των τελών καθ/τας και φωτισμού για τον
ισοσκελισμό εσόδων - εξόδων της υπηρεσίας καθ/τας.
6.- Ότι ο Δήμος παρέχει υπηρεσία καθ/τας όχι μόνο στα ακίνητα εντός σχεδίου πόλης
αλλά και στα ακίνητα που βρίσκονται στις εκτός σχεδίου πόλης περιοχές και εντός
των διοικητικών ορίων του ενιαίου Δήμου.
7.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
8.- Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 12) του Ν. 25/75, του άρθρου 17 του Ν.1080/80,
του άρθρου 25 (παρ. 12 & 14) του Ν. 1828/89 όπως αυτές τροπ/θηκαν με το αρ. 11
(παρ. 16) του Ν. 2503/97 και του Ν. 2539/97.
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει την αναπροσαρμογή του τέλους καθ/τας και φωτισμού έπ’ αυτών
που ισχύουν το 2001.

Β) Καθορίζει τους συντελεστές των τελών καθ/τας και φωτισμού Δήμου
Βέροιας για το έτος 2002, ανά Δημοτικό Διαμέρισμα, ως εξής:
1.- Για το Δημοτικό Διαμέρισμα Βέροιας:
Ι. Κατηγορία οικιακής χρήσης:
α) Για τους χώρους που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή εγκατάσταση
φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στους
οποίους δεν συμπεριλαμβάνονται οι ιδιωτικές κλινικές,
β) Για τους μη στεγασμένους χώρους ακινήτων που χρησιμοποιούνται για άσκηση
επαγγέλματος καθώς και για τις κατοικίες που κατοικούνται εποχιακά,
γ) Για τους στάβλους,
δ) Για τους σταθμούς αυτοκινήτων (πάρκινκ),
από 380 σε 393 δρχ. (1,15 ευρώ) το τ.μ. και
ε) Για τους λοιπούς χώρους άλλης χρήσης μέχρι του ορίου των 6.000 τ.μ. από 380 σε
393 δρχ. (1,15 ευρώ) το τ.μ. και για το πέραν του ορίου των 6.000 τ.μ. από 400 σε
414 δρχ. (1,21 ευρώ) το τ.μ.
ΙΙ. Κατηγορία γενικής χρήσης: Για τους λοιπούς χώρους άλλης χρήσης από 970 σε
1.003 δρχ. (2,94 ευρώ) το τ.μ.
ΙΙΙ. Κατηγορία χρήσης υπερκαταστημάτων τροφίμων:
α) Για τα πολυκαταστήματα τροφίμων μέχρι των 150 τ.μ. από 970 σε 1.003 δρχ. (2.94
ευρώ) το τ.μ.
β) Για τα πολυκαταστήματα τροφίμων πέραν των 150 τ.μ. από 2.425 σε 2.525
δρχ.(7,41 ευρώ) το τ.μ.
2.- Για τα υπόλοιπα Δημοτικά Διαμερίσματα, ως εξής:
Ι) Γεωργιανών, Καστανέας, Κάτω Βερμίου, Ράχης και Τριποτάμου.
α) Για την κατηγορία οικιακής χρήσης από 360 σε 372 δρχ. (1,09ευρώ) το τ.μ.
β) Για την κατηγορία γενικής χρήσης από 420 σε 434 δρχ. (1,27 ευρώ) το τ.μ.
ΙΙ) Κουμαριάς, Αγίας Βαρβάρας, Άμμου και Ασωμάτων.
α) Για την κατηγορία οικιακής χρήσης από 220 σε 227 δρχ. (0,67 ευρώ) το τ.μ.
β) Για την κατηγορία γενικής χρήσης από 260 σε 269 δρχ. (0,79 ευρώ) το τ.μ.
Οι παραπάνω συντελεστές ισχύουν και για ακίνητα που βρίσκονται σε εκτός
σχεδίου πόλης περιοχές και για τους χώρους που στερούνται ηλεκτρικής
εγκατάστασης.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1-1-2002.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 580/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μ.
I.
Μ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ Κ.
Κ.
Α.
Δ.
Κ.
Ε.
Γ.
Ν.
Λ.
Ν.
Σ.
Ι.
Π.
Α.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ποτουρίδης
Kουρουζίδης
Γαβρίδης
Πουλασουχίδης
Ασλάνογλου
Δελαβερίδης
Πέτκος
Κόλβατζης
Λελεκάκης
Ουρσουζίδης
Χαμαλής
Τάκης
Ουσουλτζόγλου
Γεωργιάδης
Τριανταφυλλίδης
Πιτούλιας
Κεσίδης

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ
Χ. Μουτσιόπουλος
Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 26-11-2001
Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ

Χ.
Χ.
Β.
Σ.
Θ.
Ε.
Ι.
Μ.
Ε.
Γ.
Π.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Σιδηρόπουλος
Σοφιανίδης
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Κουκουρδής
Μανακούλης
Αγαθαγγελίδης

