ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 29/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 634/2001
Περίληψη
Έγκριση έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής
αποβολής κατά της Φανής Παπαγιάννη.
Σήμερα 12 Νοεμβρίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την
με ημερομηνία 8-11-2001 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 27 μέλη.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
634/2001 απόφασης αποχώρησαν Β. Γιαννουλάκης,
Ε. Σοφιανίδης, Γ. Μανακούλης, Π. Αγαθαγγελίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 14-6-2001 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Η Παπαγιάννη Φανή κατέχει αυθαίρετα το τμήμα με στοιχεία (Α-Β-Γ-Δ-ΕΖ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Α) εμβαδού = 510,20 μ2 εντός του οικισμού Σελίου. Το παραπάνω
οικόπεδο συνορεύει προς Ανατολάς με δημοτική πλατεία (χώρος στάθμευσης), προς
Δυσμάς με κοινοτικό δρόμο και οικόπεδο της Παπαγιάννης Φανής, προς Βορρά με
δημοτική έκταση και δρόμο, και προς Νότο με οικόπεδο της Παπαγιάννη Φανής και
κοινόχρηστη δημοτική έκταση, όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό
διάγραμμα.
Το Τοπικό Συμβούλιο με την υπ΄αριθ. 5/2001 απόφασή του στην 2/2001
συνεδρίασή του εισηγείται ομόφωνα την διοικητική αποβολή της Φανής Παπαγιάννη
από την παραπάνω αυθαίρετα κατεχόμενη δημοτική έκταση.
Στο ως άνω οικόπεδο ο Δήμος Βέροιας ετοιμάζει μελέτη επέκτασης της
πλατείας.Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο
ν΄αποφασίσει αν θα ασκηθεί πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής κατά της Φανής
Παπαγιάννη, διότι σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.Δ/τος 31/68 «περί προστασίας της
περιουσίας των Ο.Τ.Α.» όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 του Ν.2307/95 (ΦΕΚ
113Α/95) «το πρωτόκολλο δ/κής αποβολής προκειμένου περί δημοτικών κτημάτων,
συντάσσεται από τον Δήμαρχο, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου».
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την από 29-6-01
γνωμοδότηση του δικηγόρου του Δήμου Γ. Παπαστεργίου με την οποία φρονεί ότι με
τα υπάρχοντα έγγραφα στοιχεία είναι αδύνατο να κριθεί με ασφάλεια το ιδιοκτησιακό
καθεστώς της επίδικης έκτασης, η οποία, κατά το πλείστον εξαρτάται από την
ερμηνεία τοπογραφικών διαγραμμάτων και της εφαρμογής αυτών στο έδαφος, όπως
και της πραγματικής κατάστασης.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος :Προσκομίσατε τίτλο ιδιοκτησίας;
Καπράρας δικηγόρος :Ο Δήμος πρέπει ν΄αποδείξει ότι η έκταση αυτή είναι
δική του, κι όχι εμείς. Ωστόσο με τους τίτλους ιδιοκτησίας που προσκομίσαμε,
ανταποδείξαμε ότι αυτή η έκταση δεν είναι ούτε κοινοτική, ούτε δημοτική, αλλά είναι
ιδιοκτησία του συνεταιρισμού Μικρού Μερά. Άρα ο Δήμος δεν έχει δικαίωμα να
κάνει αυτήν τη διοικητική αποβολή.
Διαφωνώ με την εισήγηση. Η γνωμοδότηση λέει ότι: «εφόσον είναι
προέκταση πλατείας …».
Δεν έγινε αυτοψία, ούτε πέρασε από την επιτροπή κτηματολογίου. Πρόκειται
για ιδιοκτησία του συνεταιρισμού Μικρού Μερά. Ήταν χαράδρα και μπαζώθηκε επί
Τζιμούρτα για να γίνει πλατεία.
Πουλασουχίδης:Αυτά είναι γνωστά. Το αναλύσατε διεξοδικά στην
προηγούμενη συνεδρίαση του ΔΣ. Υπάρχει εισήγηση του Τ.Σ., απ΄όπου ξεκίνησε το
θέμα και η οποία λέει να αποβληθεί διοικητικά η κα Παπαγιάννη από το
συγκεκριμένο ακίνητο. Υπάρχει η εισήγηση του δικηγόρου.
Καπράρας :Η εισήγηση του δικηγόρου λέει αυτό που σας είπα.
Πρόεδρος :Ερωτήσεις;
Γεωργιάδης Χ.: Πριν ένα μήνα έγινε δικαστήριο γι΄αυτήν την υπόθεση.
Παρέστη ο Δήμος για την υποστήριξη των συμφερόντων του; Αν όχι, γιατί;
Ουρσουζίδης: Αγοράσατε από τον συνεταιρισμό του Σελίου, κάποιο
οικόπεδο. Ποιο είναι το εμβαδόν αυτού του ακινήτου; Μου είπαν ότι αγοράσατε ένα
οικόπεδο 200 τ.μ., ενώ αυτό που εμφανίζετε σήμερα είναι 800 τ.μ.

Τάκης :Τι παραστατικά στοιχεία υπάρχουν από τον συνεταιρισμό του Μικρού
Μερά που να αποδεικνύουν αυτό;
Μακρυγιάννης, δικηγόρος :Οσο καιρό είμαι στο Δήμο, δεν μου χρεώθηκε η
υπόθεση Παπαγιάννη να την χειριστώ.
Καπράρας :Η κα Φανή Παπαγιάννη κατέχει το οικόπεδο αυτό από το 50.
Κατέθεσε αγωγή αναγν. κυριότητας κατά του Μικρού Μερά. Η υπόθεση αυτή ήταν
να δικαστεί στις 10/5, αλλά ανεβλήθη λόγο αποχής των δικηγόρων και δικάστηκε
στις 18/10.Αναμένουμε την έκδοση της απόφασης.
Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος ν΄αποδείξει ότι το κατεχόμενο οικόπεδο είναι
ιδιοκτησία του Δήμου. Δεν είναι δημοτικό . Δεν παραστάθηκε ο συνεταιρισμός. Έτσι
θα αποκτήσουμε τον τίτλο.
Εάν κατέχω 500 τ.μ. είναι του συνεταιρισμού και όχι δικό σας. Ότι κατέχει ο
καθένας, το κατέχει ως ιδιοκτήτης. Ότι δεν κατέχεται είναι το συνεταιρισμού. Το
Σέλι είναι χτισμένο σε ιδιοκτησία. Ερευνάται εάν το αυτό το συγκεκριμένο οικόπεδο
ήταν κάποτε πλατεία και άρα του Δήμου, όπως και οι δρόμοι.
Το τέλος της εισήγησης του δικηγόρου είναι υπέρ μας.
Πρόεδρος :Τοποθετήσεις.
Δήμαρχος :Δεν υπήρξε κανένα δικαστήριο που ν΄αφορούσε το Δήμο και να
μην παρέστει. Εάν είναι δημοτική έκταση δεν χωρά χρησικτησία κλπ. Συνήθως ο
συναιρισμός δεν παρίσταται στο δικαστήριο και βγαίνει τίτλος όμως μόνο μεταξύ
των διαδίκων. Η οποιαδήποτε όμως αυτή απόφαση, δεν παράγει κανένα έννομο
αποτέλεσμα.
Είχε παρουσιαστεί μία εκδοχή από τον κ. Καπράρα, ότι αυτός ο χώρος δεν
είναι τμήμα της πλατείας και συνεπώς δεν μπορεί ο Δήμος να κάνει διοικητική
αποβολή. Όμως υπάρχουν:
1)Το εισηγητικό σημείωμα της υπηρεσίας που λέει ότι ένα κομμάτι από την
έκταση αυτήν που κατέχει η κα Παπαγιάννη, αποτελεί τμήμα αυτής της πλατείας.
2)Το τοπογραφικό διάγραμμα, που λέει ότι αυτός ο χώρος είναι στην πλατεία.
3)Η διάταξη του Ν.1337 που λέει ότι όσοι χώροι κατέστησαν κοινόχρηστοι,
και ιδιωτικοί να ήταν, είναι πλέον δημοτικοί.
Θεωρώντας ότι είναι δημοτική έκταση, θα προχωρήσουμε στην έκδοση του
πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και αν γίνει προσβολή του πρωτοκόλλου,
ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, θα αποφανθεί το δικαστήριο εάν πράγματι ο
Δήμος είναι κύριος αυτής της έκτασης και ορθά εξέθεσε το πρωτόκολλο διοικητικής
αποβολής ή αν δεν είναι, θα δικαιωθεί ο συμπολίτης. Δεν υπάρχει δεύτερος δρόμος
υπεράσπισης των συμφερόντων, εκτός εάν ο κ.Καπράρας είχε τότε, ως νομικός
παραστάτης, την ευγενή καλοσύνη, στη δίκη που είχε με το Μικρό Μερά και ενόψει
του ότι εκκρεμούσε το θέμα στο ΔΣ, να προσεπικαλούσε και το Δήμο Βέροιας, οπότε
θα μπορούσε να βγει επί της ουσίας πλέον απόφαση που θα δεσμεύει και το Δήμο σε
όποια απόφαση έπαιρνε το δικαστήριο. Αυτό δεν έγινε.
Δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την έκδοση του πρωτοκόλλου. Από εκεί και
πέρα, αν υπάρχουν νομικά και ουσιαστικά επιχειρήματα, θα κριθούν κατά τη
διαδικασία προσβολής του πρωτοκόλλου, ενώπιον του Ειρηνοδικείου.
Εισηγούμαι την έκδοση του πρωτοκόλλου, γιατί το καθήκον μας είναι να
υπερασπίζουμε την περιουσία και τα συμφέροντα του Δήμου.
Σκουμπόπουλος: Χωρίς νομικά και τεχνικά επιχειρήματα προσπάθησε ο
Δήμαρχος να πείσει το σώμα για την άσκηση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής.
Δήμαρχος: Αν θέλει ο κ. Σκουμπόπουλος να κάνει δευτερολογία, να
παραιτηθεί της πρωτομιλίας του και να κάνει δευτερολογία για να με απαντήσει.

Ας μας πει την πρωτογενή του άποψη, χωρίς να αναφέρεται στη δική μου
τοποθέτηση.
Σκουμπόπουλος :Ας περιμένουμε να εκδοθεί η απόφαση του δικαστηρίου και
μετά να κάνουμε με το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής. Γιατί να επιβαρυνθεί
οικονομικά ο δημότης, όταν δεν μπορεί ο Δήμος να αποδείξει την ιδιοκτησία του;
Η τοπογραφική υπηρεσία αποφάνθηκε το 1987. Η τοπογραφική υπηρεσία της
τότε Νομαρχίας συνέταξε το κτηματολόγιο του Σελίου, όπου φαίνεται η ιδιοκτησία
της κας Παπαγιάννη, αλλά δεν λέει πουθενά στο τοπογραφικό διάγραμμα ότι ήταν
πλατεία.
Μετά από αυτό, προτείνω να μην ασκηθεί πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής
κατά της κας Παπαγιάννη, αφού δεν μπορούμε να αποδείξουμε κι εμείς ότι είναι δικό
μας αυτό το οικόπεδο. Οι χαράδρες που μπαζώνονται κάποτε τιμωρούν. Η φύση
τιμωρεί.
Ουρσουζίδης :Ο καθένας έχει εκφράσει διαφορετική άποψη. Η απόφαση του
Τ.Σ λέει να ασκήσουμε το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής και να αποδοθεί η
ιδιοκτησία εκεί που ανήκει. Η κα Παπαγιάννη ισχυρίζεται ότι κατέχει την ιδιοκτησία
εδώ και πολλά έτη. Ο κ. Καπράρας έχει εκφράσει την επιχειρηματολογία του. Η
εισήγηση του δικηγόρου του Δήμου λέει ότι πρέπει να εφαρμοσθεί στο έδαφος η
ιδιοκτησία και να ερμηνευθούν τα τοπογραφικά διαγράμματα.
Πριν πάει το θέμα αυτό στο δικαστήριο, προτείνω μία ομάδα τεχνικών να
προσεγγίσει το ζήτημα, με βάση τα πραγματικά στοιχεία, ώστε να προκύψει μία λύση
για να μην ταλαιπωρηθεί κανείς.
Ακριβόπουλος: Με βάση την εισήγηση του κ. Παπαστεργίου, είναι
παρακινδυνευμένο να προβούμε στη λήψη απόφασης περί πρωτοκόλλου διοικητικής
αποβολής.
Δεν πρέπει να ξεφύγουμε από το γράμμα του νόμου. Δεν μπορεί ο Δήμος να
ταλαιπωρεί τους πολίτες , χωρίς να είναι σίγουρος ότι αυτό που ισχυρίζεται είναι η
πραγματικότητα. Εμείς πρέπει να αποδείξουμε ότι αυτή η έκταση μας ανήκει.
Εχουμε και μία άλλη δυνατότητα . Από τη στιγμή που μας έχει δηλώσει ο κ.
Καπράρας ότι συζητήθηκε στο δικαστήριο τον προηγούμενο μήνα, να περιμένουμε
την έκδοση της απόφασης και να διεκδικήσουμε και πάλι εκεί, την αναγνώριση της
κυριότητάς μας. Έχουμε δηλαδή κι αυτό το ενδεχόμενο. Γιατί να φτάσουμε στο
ακραίο, το θέμα αφού μπορούμε και με τον τρόπο της τριτανακοπής; Δεν πρέπει να
παρασυρθούμε στην έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής.
Σιδηρόπουλος :Η απόφαση του Τ.Σ δεν ήταν η ορθότερη. Δεν μπορεί ο Δήμος
να αποδείξει ότι το οικόπεδο αυτό δεν ανήκει στην κα Παπαγιάννη; Αδυνατεί να το
αποδείξει ο Δήμος ότι του ανήκει.
Άκουσα από φίλους μου εκεί, ότι υπάρχουν πολλές αντιπαλότητες μεταξύ
των κατοίκων του Σελίου. Δεν το πιστεύω ότι αυτό θα συμβαίνει και στην
προκειμένη περίπτωση.
Είμαι κατά της άσκησης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά της κας
Παπαγιάννη.
Τάκης :Να βρεθεί συμβιβαστική λύση ύστερα από συζητήσεις, για να μη
φτάσουμε στα δικαστήρια.
Πρόεδρος :Δευτερολογίες.
Σκουμπόπουλος :Έγιναν πολλοί οι ιδιοκτήτες οικοπέδων στο Σέλι, ύστερα
από απλές βεβαιώσεις των εκάστοτε προέδρων. Να γίνει κτηματολόγιο.
Δεν πρέπει να ασκηθεί πρωτόκολλο διοικητικής αναβολής, γιατί ούτε ο
Δήμος έχει στοιχεία για το ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Πιτούλιας :Ζητάω το λόγο γιατί ακούστηκαν αιχμές κατά του προέδρου του
Τ.Σ. από τον κ. Σκουμπόπουλο. Δεν πήγαμε στο δικαστήριο διότι δεν μας αφορά. Το
οικόπεδο αυτό δεν είναι ιδιοκτησία του Μικρού Μερά. Είναι Κοινοτική. Τα σύνορα
τα ξέρουμε. Το κτηματολόγιο δεν εφαρμόστηκε λόγω πολλών ατασθαλιών.
Σκουμπόπουλος :Επί προσωπικού. Δεν είπα ονομαστικά τον κ. Πιτούλια.
Δήμαρχος :Η αξιωματική αντιπολίτευση θυμάται τα Τ.Σ., μόνο όταν ταιριάζει
στα δικά της κομματικά σχέδια. Είναι η 2η φορά που απόφαση του Τ.Σ η αξιωματική
αντιπολίτευση την έγραψε στα παλιά της τα παπούτσια. Κε Σκουμπόπουλε, δεν
εκδικείται μόνο η φύση αλλά και ο λαός έχει μνήμη και τιμωρεί .Ευχαριστώ την
αξιωματική αντιπολίτευση διότι με τις τοποθετήσεις της φρόντισε να εξοπλίσει την
νομική παράσταση της κας Παπαγιάννη με «νομικά» επιχειρήματα για ένα
επικείμενο δικαστήριο. Η σοβαρότητα όμως πρέπει να πρυτανεύει. Άκουσα
τοποθέτηση που έλεγε γιατί να σύρεται ο πολίτης άδικα στα δικαστήρια και από την
άλλη, η αξιωματική αντιπολίτευση είπε να κάνει ο Δήμος τριτανακοπή κατά της
απόφασης αυτής. Δηλαδή ούτως ή άλλως, το επιχείρημα είτε της οικονομικής
δαπάνης, ή του να σύρεται στα δικαστήρια ένας συμπολίτης, αλληλοαναιρείται από
τις τοποθετήσεις του κ. Σκουμπόπουλου και του κ. Ακριβόπουλου.Δεν είναι
οικονομικό το θέμα. Στο ίδιο δικαστήριο θα εκδικασθεί και το πρωτόκολλο
διοικητικής αποβολής .Η δαπάνη είναι η ίδια, είτε θα κάνει ο Δήμος τριτανακοπή,
είτε θα εκδόσει το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής. Εχει όμως διαφορά εάν θα
ασκήσει το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής.
Προσπαθούμε να «καναλιζάρουμε» την όλη διαδικασία σε θέσεις όπου η
άμυνα του Δήμου θα είναι ασθενέστερη. Δεν ξέρω τι συμφωνίες γίνονται κάτω από
το τραπέζι ανά πάσα στιγμή σ΄αυτήν την πόλη.
1)Όταν έρχεται η υπηρεσία του Δήμου και υπογράφει ο αρμόδιος υπάλληλος
ότι πρόκειται για αυθαίρετα κατεχόμενη δημοτική έκταση, είναι αίολο το επιχείρημά
του. Δεν μπορώ να το αγνοήσω αυτό.
2)Το μόνο εχέγγυο για να λυθεί αυτό το θέμα είναι η δικαιοσύνη είτε με τη
μορφή της τριτανακοπής, που δεν συμφωνώ, διότι εάν θα πάμε για τριτανακοπή και
δεν εκδώσουμε πρωτόκολλο, θα υπάρξει το νομικό επιχείρημα ότι ο Δήμος, ενώ
υπήρχε θέμα στο ΔΣ, δεν τόλμησε να κάνει πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής και
κάνει τώρα τριτανακοπή.
3)Εάν πάμε στο δικαστήριο, θα πάμε μέσω πρωτοκόλλου. Θα οριστεί
πραγματογνώμονας.
Εχουμε ηθική και νομική υποχρέωση να προστατεύσουμε τα συμφέροντα του
Δήμου και όχι να γίνουμε συνήγοροι κατά των συμφερόντων του.
Σκουμπόπουλος :Ζητώ τριτολογία.
Πρόεδρος :Για την τριτομιλία θα αποφασίσει το σώμα.
Πρόεδρος: Υπάρχει η πρόταση του Χ. Σκουμπόπουλου για τριτολογία; Ποιοι
συμφωνούν;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 10 σύμβουλοι:
Δ. Πέτκος, Ε. Λελεκάκης, Ι. Τριανταφυλλίδης, Χ. Σκουμπόπουλος, Χ. Γεωργιάδης,
Λ. Τσαβδαρίδης, Θ. Σιδηρόπουλος, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσαμήτρου – Καραχατζή,
Ε. Κουκουρδής.
Πρόεδρος: Ποιοι διαφωνούν;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 13 σύμβουλοι:
Μ. Ποτουρίδης, Ι. Κουρουζίδης, Μ. Γαβρίδης, Κ. Πουλασουχίδης, Κ. Ασλάνογλου, Κ.
Κόλβατζης, Γ. Ουρσουζίδης, Ν. Χαμαλής, Λ. Τάκης, Σ. Γεωργιάδης, Π. Πιτούλιας, Μ.
Σουμελίδης, Α. Ταραλάς.
Πρόεδρος: Κατά πλειοψηφία απορρίπτεται η πρόταση.

Ποιοι διαφωνούν για την άσκηση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 8 σύμβουλοι:
Ι. Τριανταφυλλίδης, Χ. Σκουμπόπουλος, Χ. Γεωργιάδης, Λ. Τσαβδαρίδης, Θ.
Σιδηρόπουλος, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσαμήτρου – Καραχατζή, Ε. Κουκουρδής.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 15 σύμβουλοι:
Μ. Ποτουρίδης, Ι. Κουρουζίδης, Μ. Γαβρίδης, Κ. Πουλασουχίδης, Κ. Ασλάνογλου, Δ.
Πέτκος, Κ. Κόλβατζης, Ε. Λελεκάκης, Γ. Ουρσουζίδης, Ν. Χαμαλής, Λ. Τάκης, Σ.
Γεωργιάδης, Π. Πιτούλιας, Μ. Σουμελίδης, Α. Ταραλάς.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 14-6-2001 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Ότι η Φανή Παπαγιάννη κατέχει αυθαίρετα το τμήμα με στοιχεία (Α-Β-Γ-Δ-Ε-ΖΗ-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Α) εμβαδού 510,20 τ.μ. εντός του οικισμού Σελίου το οποίο συνορεύει
προς Ανατολάς με δημοτική πλατεία (χώρος στάθμευσης), όπως φαίνεται στο
επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα.
3.- Την με αριθ. 5/2001 απόφαση του Τ.Σ. Κάτω Βερμίου με την οποία ομόφωνα
αποφασίζει να γίνει διοικητική αποβολή στην Φ. Παπαγιάννη διότι προκύπτει ότι το
οικόπεδο κατέχεται παράνομα.
4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. Δ/τος 31/68 «Περί προστασίας της περιουσίας
των Ο.Τ.Α» όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με την παρ. 12 του αρ. 3 του Ν. 2307/95
(Φ.Ε.Κ. 113 Α΄/95) καθώς και των αρ. 1-24 του Α.Ν. 1539/38 και 2 του Α.Ν. 263/68.
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά της Φανής
Παπαγιάννη από την έκταση με στοιχεία (Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Α) εμβαδού
510,20 τ.μ. την οποία κατέχει αυθαίρετα και η οποία βρίσκεται εντός του οικισμού
Σελίου, όπως αυτή φαίνεται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 634/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 7-12-2001
Ο Δήμαρχος
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