ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 12/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 339/2006
Περίληψη
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 7ου
θέματος «Ανάκληση ή μη της αριθ. 172/1999 απόφασης
Δ.Σ. περί τροποποίησης εγκεκριμένης ερυθράς μεταξύ
των Ο.Τ. 561-Ο.Τ. 562 (οδός Μοσχοπόλεως)».

Σήμερα 10 Ιουλίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 6-7-2006 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 31 μελών βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη.
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Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Φουρνιάδης
Κρομμύδας
Ρήσσου
Χιονίδης
Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Δάσκαλος
Δελαβερίδης
Μιχαηλίδης
Παπαστεργίου
Τσιάρας
Σοφιανίδης

Aπόντες
Α.
Χ.
Σ.
Κ.
Γ.

Γκαμπέσης
Ντόβας
Μηλιόπουλος
Πουλασουχίδης
Ορφανίδης

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Κ. Χιονίδης, και αποχώρησαν
οι κ.κ. Θ. Σιδηρόπουλος, Μ. Γαβρίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 334/2006 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Η. Σοφιανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 335/2006 απόφασης προσήλθε ο κ.
Γ. Μιχαηλίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Β.
Γιαννουλάκης, Χ. Ουσουλτζόγλου, Δ. Δάσκαλος, Κ. Μιχαηλίδης, Π.
Ποταμόπουλος.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 336/2006 απόφασης προσήλθαν
οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Β. Γιαννουλάκης, Χ. Ουσουλτζόγλου, Δ.
Δάσκαλος, Η. Σοφιανίδης, Κ. Μιχαηλίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 337/2006 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Α. Τσιάρας, Η. Σοφιανίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.338 /2006 απόφασης προσήλθε ο
κ. Η. Σοφιανίδης και αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 339/2006 απόφασης προσήλθε ο
κ. Α. Τσιάρας και αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Τροχόπουλος, Η.
Σοφιανίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 340/2006 απόφασης προσήλθε ο
κ. Η. Σοφιανίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 350/2006 απόφασης αποχώρησε η
κ. Χ. Ουσουλτόγλου.
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 351/2006 απόφασης προσήλθε η
κ. Χ. Ουσουλτζόγλου.
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 354/2006 απόφασης προσήλθε ο
κ. Δ. Δάσκαλος και αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
12) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 363/2006 απόφασης προσήλθε ο
κ. Α. Δελαβερίδης.
13) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 368/2006 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Ι. Καλαϊτζίδης, Σ. Κρομμύδας, Α. Δελαβερίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 7-12-2006 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου τεχνικών Μιχαήλ Σακαλή, το οποίο έχει ως εξής:
Η Υπηρεσία μας το 1980 κατόπιν αιτήσεως τους κ. Χατζηδημητρίου –
Καπετανάκη, για έκδοση οικοδομικής άδειας, έδωσε υψόμετρα ερυθράς στο Ο.Τ. 562
όπως αυτά φαίνονται στο έγγραφο 28-8-1980/Αριθ. Πρωτ. 11491. Με το έγγραφο της
28-12-1989/Αριθ. Πρωτ. 3272 δόθηκαν από την Υπηρεσία μας τα απαραίτητα
στοιχεία για τον καθορισμό της ερυθράς στο Ο.Τ. 562 κατόπιν αιτήσεως του κ.
Παναγιώτη Καπετανάκη προσθήκη ορόφου σε υπάρχουσα διώροφη οικοδομή. Τα
υψόμετρα αυτά δόθηκαν με βάση την εγκεκριμένη υψομετρική μελέτη του 1974. Σε
προγενέστερο χρονικό διάστημα δηλαδή το έτος 1988 ο Δήμος Βέροιας κατασκεύασε
τοιχίο στην οδό Μοσχοπόλεως, Ο.Τ. 562, με την τότε εγκεκριμένη υψομετρική
μελέτη του 1974. Με έγγραφο (αρ. πρωτ. 2125) η υπηρεσία μας χορήγησε τα
εγκεκριμένα υψόμετρα ερυθράς, με βάση την υψομετρική μελέτη του 1974, στους
αφούς Καρατζούλα στις 20/07/1998. Με έγγραφο (αρ. πρωτ. 2229) η υπηρεσία μας
χορήγησε τα εγκεκριμένα υψόμετρα ερυθράς, με βάση την υψομετρική μελέτη του
1974, στην κ. Μαρία Μακρή στις 20/07/1998.
Ακόμα κατόπιν αίτησης με αριθ. 2238/13-7-1998 οι κ. Παναγιώτης
Καπετανάκης και Νικόλαος Χατζηδημητρίου ζήτησαν από την Πολεοδομία του
Δήμου Βέροιας τροποποίηση ερυθράς μεταξύ των Ο.Τ. 561-Ο.Τ.562 στην οδό
Μοσχοπόλεως. Με την υπ΄ αριθμ. 172/99 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο της
Βέροιας αποφάσισε την τροποποίηση ερυθράς της οδού Μοσχοπόλεως.
Μετά από νέα αίτηση της κ. Μαρίας Μακρή με αρ. πρωτ. 1429/14-04-2000
στο Ο.Τ. 561, η υπηρεσία μας χορήγησε τα απαραίτητα στοιχεία ερυθράς 17-042000/αρ. πρωτ. 1429 σύμφωνα με την υπάρχουσα τροποποίηση της υψομετρικής
μελέτης με αρ. απόφ. Δημοτικού Συμβουλίου 172/99. Η ίδια κυρία έκανε προσφυγή
κατά της απόφασης 172/99 η οποία απορρίφθηκε από την επιτροπή του άρθρου
18Ν.2218/94 για τυπικούς λόγους. Ακόμα κατόπιν αιτήσεως του κ. Κυριακίδη
Χρήστου χορηγήθηκαν τα απαραίτητα υψόμετρα στην οδό Μοσχοπόλεως στο
Ο.Τ.561 (αρ. απόφ. 172/99 του Δημοτικού Συμβουλίου) στις 17/04/2002/αρ. πρωτ.
2168.
Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βέροιας προέβη στη σύνταξη
οριζοντιογραφίας και μηκοτομής της οδού Μοσχοπόλεως μεταξύ των Ο.Τ.561Ο.Τ.562. Ετσι φαίνεται ότι το τοιχίο έχει κατασκευαστεί με την τότε ισχύουσα (έτος
1988) εγκεκριμένη υψομετρική μελέτη του 1974.
Με αίτησή τους 21-9-2004/αριθ.πρωτ. 2416 οι 1) Μαρία Μακρή συζ.
Αθανασίου 2) Βασιλική Βαϊνά συζ. Ευθυμίου 3) Δημήτριος Σιδηρόπουλος του
Ιωάννη ζητούν να ισχύσει στην οδό Μοσχοπόλεως η εγκεκριμένη υψομετρική μελέτη
του 1974. Με αίτησή του 15-10-2004/αριθ.πρωτ. 2596 ο Νικόλαος Χατζηδημητρίου
του Ιωακείμ ζητά να ισχύσει στην οδό Μοσχοπόλεως η υπ΄ αριθμ. 172/99 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Βεροίας που τροποποιεί την εγκεκριμένη υψομετρική
μελέτη του 1974. Με αίτησή τους 16/9/2005 αριθ. πρωτ. Γ) 2038 οι Παναγιώτης
Καπετανάκης και Αικατερίνη Καπετανάκη ζητούν να ισχύσει στην οδό
Μοσχοπόλεως Ο.Τ. 562 – Ο.Τ. 561 η υπ΄ αριθμ. 172/99 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Βεροίας που τροποποιεί την εγκεκριμένη υψομετρική μελέτη του 1974.
Για να μη δημιουργηθούν προβλήματα στις ήδη κατασκευασμένες οικοδομές η
Υπηρεσία μας προτείνει να ισχύσει η εγκεκριμένη ερυθρά του 1974.
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την από 28-6-2006
εισήγηση της επιτροπής Τεχνικών Θεμάτων του Δ.Σ., με την οποία αυτή εμμένει στην
προηγούμενη απόφασή της και εισηγείται ομόφωνα να ισχύσει η εγκεκριμένη ερυθρά
του έτους 1974.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Σακαλής: Η Υπηρεσία μας το 1980, κατόπιν αιτήσεως των κ. Χατζηδημητρίου
– Καπετανάκη για έκδοση οικοδομικής άδειας, έδωσε υψόμετρα ερυθράς στο Ο.Τ.
562, όπως αυτά φαίνονται στο έγγραφο 28-8-1980/Αριθ. Πρωτ. 11491. Με το

έγγραφο της 28-12-1989/Αριθ. Πρωτ. 3272 δόθηκαν από την Υπηρεσία μας τα
απαραίτητα στοιχεία για τον καθορισμό της ερυθράς στο Ο.Τ. 562 κατόπιν αιτήσεως
του κ. Παναγιώτη Καπετανάκη για προσθήκη ορόφου σε υπάρχουσα διώροφη
οικοδομή. Τα υψόμετρα αυτά δόθηκαν με βάση την εγκεκριμένη υψομετρική μελέτη
του 1974. Σε προγενέστερο χρονικό διάστημα δηλαδή το έτος 1988 ο Δήμος Βέροιας
κατασκεύασε τοιχίο στην οδό Μοσχοπόλεως, Ο.Τ. 562, με την τότε εγκεκριμένη
υψομετρική μελέτη του 1974. Η υπηρεσία μας χορήγησε τα εγκεκριμένα υψόμετρα
ερυθράς, με βάση την υψομετρική μελέτη του 1974, στην κ. Μαρία Μακρή στις
20/07/1998 καθώς και στους Αφούς Καρατζούλα επίσης στις 20/07/1998. Κατόπιν
αίτησης, με αριθ. 2238/13-7-1998, οι κ.κ. Παναγιώτης Καπετανάκης και Νικόλαος
Χατζηδημητρίου ζήτησαν από την Πολεοδομία του Δήμου Βέροιας τροποποίηση
ερυθράς μεταξύ των Ο.Τ. 561-Ο.Τ.562 στην οδό Μοσχοπόλεως. Με την υπ΄ αριθμ.
172/99 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο της Βέροιας ενέκρινε την τροποποίηση
ερυθράς της οδού Μοσχοπόλεως. Μετά από νέα αίτηση της κ. Μαρίας Μακρή, με αρ.
πρωτ. 1429/14-04-2000, στο Ο.Τ. 561, η υπηρεσία μας χορήγησε τα απαραίτητα
στοιχεία ερυθράς 17-04-2000/αρ. πρωτ. 1429 σύμφωνα με την υπάρχουσα
τροποποίηση της υψομετρικής μελέτης με αρ. απόφ. Δημοτικού Συμβουλίου 172/99.
Η ίδια κυρία έκανε προσφυγή κατά της απόφασης, η οποία απορρίφθηκε από την
επιτροπή του άρθρου 18Ν.2218/94 για τυπικούς λόγους. Ακόμα κατόπιν αιτήσεως
του κ. Κυριακίδη Χρήστου χορηγήθηκαν τα απαραίτητα υψόμετρα στην οδό
Μοσχοπόλεως στο Ο.Τ.561 στις 17/04/2002. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
Βέροιας προέβη στη σύνταξη οριζοντιογραφίας και μηκοτομής της οδού
Μοσχοπόλεως μεταξύ των Ο.Τ.561-Ο.Τ.562. Ετσι φαίνεται ότι το τοιχίο έχει
κατασκευαστεί με την τότε ισχύουσα εγκεκριμένη υψομετρική μελέτη του 1974. Με
αίτησή τους 21-9-2004 οι 1) Μαρία Μακρή συζ. Αθανασίου 2) Βασιλική Βαϊνά συζ.
Ευθυμίου 3) Δημήτριος Σιδηρόπουλος του Ιωάννη ζητούν να ισχύσει στην οδό
Μοσχοπόλεως η εγκεκριμένη υψομετρική μελέτη του 1974. Με αίτησή του 15-102004/αριθ.πρωτ. 2596 ο Νικόλαος Χατζηδημητρίου του Ιωακείμ ζητά να ισχύσει
στην οδό Μοσχοπόλεως η υπ΄ αριθμ. 172/99 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Βεροίας που τροποποιεί την εγκεκριμένη υψομετρική μελέτη του 1974. Με αίτησή
τους 16/9/2005 οι Παναγιώτης Καπετανάκης και Αικατερίνη Καπετανάκη ζητούν να
ισχύσει στην οδό Μοσχοπόλεως Ο.Τ. 562 – Ο.Τ. 561 η υπ΄ αριθμ. 172/99 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Βεροίας που τροποποιεί την εγκεκριμένη υψομετρική
μελέτη του 1974. Η υπηρεσία μας, αφού έλαβε υπόψη όλες τις αιτήσεις και
τροποποιήσεις που έγιναν, καθώς επίσης και τα υψομετρικά που δόθηκαν και για να
μη δημιουργηθούν προβλήματα στις ήδη κατασκευασμένες οικοδομές προτείνει να
ισχύσει η εγκεκριμένη ερυθρά του 1974 και να γίνει ανάκληση της 172/99 απόφασης.
Π. Καπετανάκης: Η όλη κουβέντα γίνεται για 70 πόντους και παιδευόμαστε
20 χρόνια. Είναι ντροπή και αίσχος. Δηλαδή σ΄ έναν δρόμο που βρίσκεται στο κέντρο
σχεδόν της πόλης, στην Πιερίων και στο ύψος του Μαρινόπουλου, στην οδό
Μοσχοπόλεως, έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα που πραγματικά δεν καταλάβαμε
πώς δημιουργήθηκε. Εμείς τουλάχιστον το χτίσαμε πρώτοι. Εχω βγάλει μαζί με τη
σύζυγό μου τρεις άδειες οικοδομών την 973/79, την 161/90 και την 100/03. Η
οικοδομή μας, όταν χτίστηκε τη δεκαετία του ΄80, είχε μπροστά χωματόδρομο και
χτίστηκε στο ίδιο ακριβώς επίπεδο με όλες τις οικοδομές που βρίσκονται κάτω από
την οδό Μοσχοπόλεως. Αν αυτή η οικοδομή σηκωνόταν ψηλά θα ήταν ένα έκτρωμα,
κάτι που αναγνώρισε η Πολεοδομία και στον έλεγχο που έκανε θεώρησε ως ορθά
τοποθετημένη την οικοδομή. Εμείς ξεκινήσαμε έναν αγώνα δρόμου όταν μπήκε το
τοιχίο το 1998 για να βρούμε το δίκιο μας και τελικά καταφέραμε να πάρουμε
ομόφωνη απόφαση στο Δ.Σ., την οποία ψήφισε και ο κ. Κουρουζίδης, ενώ είπε ότι
δεν ξαναψήφισε μετά το 1990, κάτι που σημαίνει ότι μάλλον έκρινε ως πολύ ορθό το
αίτημά μας. Εγώ κυρίως έχω την πρόσοψή μου μπροστά στη Μοσχοπόλεως, ενώ οι
άλλοι που ενίστανται έχουν πρόσοψη στην οδό Πιερίων κι εκεί μπορούν να
παρκάρουν νταλίκες. Εσείς λέτε κε αντιδήμαρχε για να μη θιχτούν οι ήδη
κατασκευασμένες οικοδομές. Εγώ δεν έχω κατασκευασμένη οικοδομή; Δεν λέτε
όμως πού έχει πρόσοψη ο μεν και που ο δε. Οι άλλοι έχουν πρόσοψη στην οδό
Πιερίων, έχουν μαγαζιά που τα νοικιάζουν, έχουν τεράστια πεζοδρόμια και μπορούν

να παρκάρουν όχι μόνο Ι.Χ. αλλά και νταλίκες. Πίσω, ο λόγος γίνεται για 3 αποθήκες
και γι’ αυτές είναι οι 70 πόντοι που πήρε απόφαση το Δ.Σ. Ο κ. Κωστούλας, σ΄ ένα
έγγραφο που μας έστειλε, λέει ότι «θα δημιουργηθεί πρόβλημα στις εισόδους
αρκετών οικοδομών που έγιναν με τα εγκεκριμένα υψόμετρα». Ποιες είναι οι είσοδοι
αυτών των οικοδομών; Αυτό είναι ψευδές. Είναι 3 αποθήκες και οι ενδιαφερόμενοι
είμαστε εμείς, ο κ. Χατζηδημητρίου, η κα Βαϊνά, η κα Μακρή και ο κ. Σιδηρόπουλος.
Το τοιχίο αφορά την δική μου πρόσοψη και του γείτονά μου κ. Χατζηδημητρίου, που
ζει στη Γερμανία και αυτούς. Επομένως εμείς έχουμε το εξής ατού στα χέρια μας, ότι
δηλ. η Πολεοδομία έκρινε ως ορθά τοποθετημένη την οικοδομή μας, δεν μας έγινε
καμία παρατήρηση ή πρόστιμο. Η 161/90 μου παραχωρεί το δικαίωμα να κάνω
αλλαγή χρήσης τμήματος της πυλωτής σε γκαράζ για να κάνω μία ράμπα και να μπω
στο σπίτι μου γιατί αν γίνει κάποιος σεισμός, φωτιά ή πλημμύρα δεν μπορεί να μπει
κάποιος μέσα για να μας σώσει. Επομένως οι 70 πόντοι δίνουν τεράστια λύση κι ενώ
τα πάμε καλά με τους γείτονες μόνον εγώ ισχυρίζομαι το αίτημα. Εν κατακλείδι λέω
ότι εμείς ζητούμε το αυτονόητο, θέλουμε να μας παραχωρήσετε αυτούς τους 70
πόντους για να μπούμε στο σπίτι μας.
Φ. Καραβασίλης (Δικηγόρος Π. Καπετανάκη): Νομίζω πως πραγματικά
πρέπει να δείτε το θέμα γιατί αν είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε ένα βίντεο, θα
βλέπατε πως έχει σοβαρό πρόβλημα ο κ. Καπετανάκης, όπως το είδα εγώ που πήγα
στην περιοχή,. Ξεκίνησε μία ιστορία το ΄79 με μία πολεοδομική άδεια, η ερυθρά που
προβλεπόταν δεν ακολουθήθηκε και στη συνέχεια και πολεοδομικά κρίθηκε ότι είναι
σωστός αλλά και η απόφαση 172/99 του Δ.Σ. κρίθηκε νόμιμη, αφού πήγαν οι γείτονες
στην επιτροπή του άρθρου 18 και δεν ακυρώθηκε αυτή η απόφαση.
Δήμαρχος: Ζητώ να αναβληθεί το θέμα κε Πρόεδρε για να το εξετάσουμε επί
τόπου.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την πρόταση του κ. Δημάρχου για αναβολή
συζήτησης και λήψης απόφασης επί του θέματος;
Σύμβουλοι: Ναι.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την εισήγηση και πρόταση του Δημάρχου.
2.- Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Αναβάλει τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του 7ου θέματος «Ανάκληση ή
μη της αριθ. 172/1999 απόφασης Δ.Σ. περί τροποποίησης εγκεκριμένης ερυθράς
μεταξύ των Ο.Τ. 561-Ο.Τ. 562 (οδός Μοσχοπόλεως)».

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 339/ 2006
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χ.
Β.
Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ Ι.
Ν.
Ε.
Ε.
Μ.
Θ.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ.
Χ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ
Μ.
Χ.
Σ.
Β.

Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Φουρνιάδης
Κρομμύδας
Ρήσσου

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 21-7-2006
Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

Χ.
Ι.
Μ.
Δ.
Α.
Γ.
Α.
Α.
Η.

Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Δάσκαλος
Δελαβερίδης
Μιχαηλίδης
Παπαστεργίου
Τσιάρας
Σοφιανίδης

