ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 17/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 427/2009
Περίληψη
Έγκριση λύσης της μίσθωσης εργοστασίουεργοταξίου & μηχανολογικού εξοπλισμού της
συγχωνευθείσας δημοτικής επιχείρησης «Εξόρυξης
Κοπής & Επεξεργασίας Μαρμάρου».
Σήμερα 13 Ιουλίου του έτους 2009 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 9-7-2009 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Β. Γιαννουλάκης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Γ. Ορφανίδης

Χ.
Σ.
Μ.
Ι.

Aπόντες
Γεωργιάδης
Παναγιωτίδης
Σακαλής
Καλαϊτζίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Σ. Κρομμύδας
Η. Σοφιανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης
Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Γ. Ορφανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση του 22ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Τρανίδης, Ε. Σοφιανίδης, Ι. Καπετανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 423/2009 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Ε. Σοφιανίδης, Β. Γιαννουλάκης, Γ. Ορφανίδης, Ι.
Καπετανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 424/2009 απόφασης αποχώρησε
ο κ. Α. Δελαβερίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 426/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Α. Δελαβερίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 427/2009 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Γ. Κάκαρης, Α. Δελαβερίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 428/2009 απόφασης προήλθε ο κ.
Γ. Κάκαρης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 443/2009 απόφασης αποχώρησε ο
κ. Γ. Κάκαρης.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 446/2009 απόφασης αποχώρησε ο
κ. Π. Παυλίδης.
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 447/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Π. Παυλίδης.
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 448/2009 απόφασης αποχώρησε
ο κ. Τ. Χατζηαθανασίου.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 1-7-2009 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου Οικονομικών & Ανάπτυξης Παύλου Παυλίδη, που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθ. 367/09 ΑΔΣ εγκρίθηκε η εκποίηση με
δημοπρασία της ακίνητης περιουσίας και του μηχανολογικού εξοπλισμού της
συγχωνευθείσας δημοτικής επιχείρησης «Εξόρυξης, Κοπής και Επεξεργασίας
Μαρμάρου».
Η Δημοπρασία για την εκποίηση θα γίνει εφόσον λυθεί η σύμβαση μίσθωσης
με την εταιρία «Λευκά Μάρμαρα Βεροίας ΕΠΕ».
Η παραπάνω εταιρία με τη σημερινή της επωνυμία «Μπάρμπαρης Μάρμαρα
Βεροίας Α.Ε.» δέχεται τη λύση της μίσθωσης με συμψηφισμό των
αλληλοϋποχρεώσεων με το Δήμο μας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ταμειακής Υπηρεσίας οι υποχρεώσεις της
εταιρίας προς τον δήμο από μισθώματα μέχρι σήμερα ανέρχονται στο ποσό των
50.014,66 ευρώ πλέον χαρτόσημο 1.742,14 ευρώ.
Η συνολική υποχρέωση της μισθώτριας εταιρίας προς το Δήμο ανέρχεται στο
ποσό των 51.756,80 ευρώ.
Σύμφωνα με το από 22/04/1998 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης
εργοστασίου-εργοταξίου και μηχανολογικού εξοπλισμού της συγχωνευθείσας πλέον
«Δημοκοινοτικής Επιχείρησης Εξόρυξης Κοπής και Επεξεργασίας Μαρμάρου Δήμου
Βέροιας Κοινότητας Κουμαριάς και της εταιρίας με την τότε επωνυμία «Λευκά
Μάρμαρα Βεροίας Ε.Π.Ε.» και με την σημερινή της επωνυμία «Μπάρμπαρης
Μάρμαρα Βεροίας Α.Ε.» ο Δήμος οφείλει στην εταιρία το ποσό των 44.020,00 ευρώ
(15.000.000 δρχ.) που καταβλήθηκε από την μισθώτρια, ως εγγύηση για την πιστή
τήρηση των όρων της σύμβασης.
Επίσης ο Δήμος οφείλει στην μισθώτρια σύμφωνα με την υπογραφείσα
σύμβαση και τα προσκομισθέντα παραστατικά, ποσό 7.408,30 ευρώ για την επισκευή
του μηχανήματος κεφαλοκόπτης, το οποίο επισκευάσθηκε από την μισθώτρια και θα
βαρύνει το Δήμο.
Σύμφωνα με τα παραπάνω η συνολική υποχρέωση του Δήμου προς την
μισθώτρια εταιρία ανέρχεται στο ποσό των 51.428,30 ευρώ.
Από τον συμψηφισμό των αλληλοϋποχρεώσεων προκύπτει διαφορά 328,50
ευρώ (51.756,80-51.428,30=328,50) ως υποχρέωση της μισθώτρια προς το Δήμο
Βέροιας.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν’
αποφασίσει:
1.- Την λύση ή μη της σύμβασης μίσθωσης μεταξύ του Δήμου Βέροιας και της
εταιρείας με τη σημερινή επωνυμία «Μπάρμπαρης Μάρμαρα Βεροίας Α.Ε.».
2.- Τον συμψηφισμό ή μη των αλληλοϋποχρεώσεων μεταξύ του Δήμου και της
μισθώτριας εταιρίας και την καταβολή της διαφοράς των 328,50 ευρώ στο Δήμο μας.
3.- Την διαγραφή ή μη του ποσού των 50.014,66 ευρώ, που αντιστοιχεί σε μισθώματα
μέχρι τις 06/07/2009, από τους χρηματικού καταλόγους του Δήμου.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Παυλίδης: Κε πρόεδρε, βάση του συμφωνητικού που υπήρχε παλαιότερα η
επιχείρηση έχει δώσει ένα ποσό στον δήμο. Χρωστάει κάποια ενοίκια, ο δήμος πρέπει
να επιστρέψει την εγγύηση για να λυθεί η σύμβαση, να προχωρήσει ο δήμος σε
συμβολαιογραφική πράξη για λύση της μίσθωσης και να προχωρήσει η υπηρεσία στις
διαδικασίες για την εκποίηση, όπως αποφασίσαμε σε προηγούμενη συνεδρίαση.
Σκουμπόπουλος: Στην προηγούμενη συνεδρίαση που αποφασίζαμε την
εκποίηση της ακίνητης περιουσίας & του εξοπλισμού της πρώην επιχείρησης
Μαρμάρου, την τελευταία στιγμή ο κ. Αντιδήμαρχος απέσυρε από το θέμα την
εκποίηση του 2% της επιχείρησης που είχε συστήσει η εταιρία μαρμάρων με τον
δήμο και σας είπα να το διερευνήσει ο νομικός σύμβουλος, που δεν ξέρω αν το έκανε,

Η δημοτική επιχείρηση καταργήθηκε και υπεισήλθε ο Δήμος στα δικαιώματά της. Η
άλλη επιχείρηση για το λατομείο στην οποία μετέχει ο Δήμος με ποσοστό 2%, δεν
καταργήθηκε. Πώς συμμετέχει ο δήμος τώρα σε εκείνη την επιχείρηση με το 2%; Το
συμφωνητικό που είχατε την καλοσύνη και μας βάλατε τώρα μέσα και δεν το είχατε
στην προηγούμενη συνεδρίαση, αφού αναφέρει για τη διάρκεια μίσθωσης και
αναλύει ποια θα είναι η διάρκεια της μίσθωσης λέει για το λατομείο: «απαραίτητη
προϋπόθεση για την παρούσα μίσθωση με την έννοια της επικύρωσης των
υποχρεώσεων από τη μια μεριά των συμβαλλομένων, είναι η εκμετάλλευση από την
μεριά της μισθώτριας για όλη την διάρκεια της μίσθωσης και της μαρμαροφόρου
λατομικής έκτασης. Σας ρωτώ τώρα: πώς εκποιείτε εσείς το εργοστάσιο όταν βασική
προϋπόθεση, προαπαιτούμενο, της μίσθωσης του εργοστασίου ήταν το λατομείο; Τι
θα κάνετε τώρα; Τι θα πείτε τώρα στον κόσμο που θα βγάλετε σε δημοπρασία τώρα
την εκποίηση του εργοστασίου; Βασική προϋπόθεση της μίσθωσης ήταν αυτή, και
σας το είχα πει αλλά δεν το ήξερα αυτό, από την εμπειρία το κατάλαβα κι εγώ
τελευταία στιγμή. Τι γίνεται τώρα; Πώς εκποιείτε το εργοστάσιο και δεν εκποιείτε και
το λατομείο; Πού πάει το λατομείο; Βάζετε τους συνεταίρους μας με 98% να
εκμεταλλεύονται την περιουσία του δήμου, το λατομείο; Να πού ήταν όλο το
παιχνίδι. Δεν συμφωνώ κοι συνάδελφοι για τη λύση της μίσθωσης και επιμένω στην
απόφαση εκείνη.
Παυλίδης: Κε πρόεδρε, άλλο είναι το εργοστάσιο και τα μηχανήματα που
βρίσκονται στην Κουμαριά και άλλο είναι το λατομείο και η άδεια του και
βρίσκονται σε μια περιοχή έξω από την Καστανιά. Ούτε σε γειτονικό χώρο είναι ούτε
το ένα με το άλλο έχει καμία σχέση και φυσικά με αυτό το θέμα έχουν ασχοληθεί και
οι δικηγόροι του δήμου και μάλιστα έχει ετοιμαστεί και συμβολαιογραφικό έγγραφο
για τη λύση της μίσθωσης και περιμένουμε αύριο μετά την απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου να ολοκληρωθεί η λύση. Κανένα δικαίωμα επί του λατομείου δεν έχει
απεμπολήσει ο δήμος έστω και με το 2% που βρίσκεται μέχρι σήμερα. Επειδή δίνετε
τόσο μεγάλη σημασία, θέλω να διευκρινίσω τα εξής: η άδεια λατομείου σήμερα είναι
σε ισχύ επομένως δεν μπορεί κανένας να φέρει μια πρόταση συγκεκριμένη, ναι ή όχι.
Θα πρέπει να ληφθούνε τα οικονομικά αυτής της επιχείρησης δηλαδή αν πάμε σε
λύση να μπουν εκκαθαριστές ή αν θα συνεχιστεί, θα συνεχιστεί με αυτό το μοντέλο
μέχρι να λήξει η διάρκεια της μίσθωσης του λατομείου. Ο δήμος δεν έχει
απεμπολήσει κανένα δικαίωμα. Βγάζει σε δημοπρασία τα μηχανήματα και το κτήμα
που ουδεμία σχέση έχουν με το λατομείο.
Σκουμπόπουλος: Προσπάθησε να κρατηθεί από τα μαλλιά ο πνιγμένος, εν
προκειμένω ο κος Αντιδήμαρχος. Βασική προϋπόθεση μίσθωσης του εργοστασίου
είναι η εκμετάλλευση του λατομείου και λέει το συμφωνητικό πως θα δοθεί και αυτό
στους ενοικιαστές. Τώρα που δεν θα είναι ενοικιαστές αυτοί, το προαπαιτούμενο που
πάει; Εμείς δεν έχουμε τίποτε. Πού επιστρέφεται; Δηλαδή θα εκποιηθεί το
εργοστάσιο στους πρώην μισθωτές και θα εκμεταλλεύονται το λατομείο; Αν
βεβαιώσετε απόψε ότι δεν θα έχουν κανέναν δικαίωμα στο λατομείο, ναι. Αλλιώτικά
κάνετε χαριστική πράξη 100% και χάνει ο δήμος πολλά χρήματα από τα ενοίκια και
χάνει και το λατομείο. Απλά Ελληνικά. Αυτά γράφουν τα συμφωνητικά. Τίποτε
παραπάνω. Σας είπα να το ερευνήσει ο νομικός σύμβουλος το είπα από την εμπειρία
τι γίνεται με το 2%; Και εσύ προτείνεις να μην το εκποιήσουμε το 2% γιατί στην
πρώτη σας εισήγηση μιλούσατε για εκποίηση του 2%. Τώρα μου λέτε άλλα
πράγματα. Το λατομείο το χαρίζετε στους μισθωτές. Σας ρώτησα και σας είπα είναι
σε ισχύ η εταιρία που ίδρυσε τα μάρμαρα με το δήμο. 2% έχει ο δήμος και 98% τα
μάρμαρα. Τώρα τι γίνεται;
Δήμαρχος: Ξέρει πολύ καλά ο κ. Σκουμπόπουλος, διότι πληροφορείται τι
γίνεται στο δημαρχείο, πόσες συσκέψεις με τους δικηγόρους γίνανε για αυτά τα
θέματα και πόσο εξονυχιστικά εξετάστηκαν αυτά τα ζητήματα. Ουδείς χαρίζει
λατομεία, ουδείς χαρίζει σε κάποιους κάτι. Αυτά μακριά από εμάς.

Σκουμπόπουλος: Κε πρόεδρε, να επαναλάβω την πρόταση μου: δεν
συμφωνούμε με την λύση της μίσθωσης και ζητούμε ο νομικός να ερευνήσει το θέμα
της διατήρησης ή όχι αυτής της εταιρίας. Επειδή καταργήθηκε η δημοκοινοτική
επιχείρηση μήπως συμπαρέσυρε και την λύση της εταιρίας εκείνης οπότε οι
ενοικιαστές, τώρα θα είναι αυτοί που θα αγοράσουν το εργοστάσιο, δεν θα έχουν
δικαίωμα να πάνε στο λατομείο και θα σας δέρνουνε μετά.
Δήμαρχος: Τελικά θα μας δέρνουν γιατί δεν θα πάρουν το λατομείο ή μας το
τρώνε το λατομείο;
Σκουμπόπουλος: Να το διερευνήσει ο νομικός σύμβουλος.
Παυλίδης: Συγνώμη λίγο να γίνει κατανοητό το εξής τελευταία φορά.
Καταρχάς δεν πήγα εγώ στον συμβολαιογράφο για να ετοιμάσω τη λύση της
μίσθωσης. Πήγε ο δικηγόρος του δήμου που είναι σε συνεργασία. Έχουν γίνει οι
συνεργασίες και αυτοί που ήτανε στα κτίρια του δήμου προτείνουν τη λύση της
μίσθωσης και δεν αναφέρουν κάτι για το λατομείο. Εμείς προχωρούμε στην
δημοπράτηση των μηχανημάτων και του κτιρίου. Καμία σχέση με το λατομείο. Δεν
απεμπολούμε κανένα δικαίωμα το 2% το είχαμε αποσύρει τον προηγούμενο χρόνο
είναι απλό.
Δάσκαλος: Δηλαδή το λατομείο επιστρέφει στον δήμο.
Παυλίδης: Το λατομείο είναι εκμεταλλεύσιμο κατά 98% από εκείνη την
εταιρία και κατά 2% από τον δήμο. Κάθε πέτρα που κουβαλιέται με το φορτηγό το
98% της πέτρας είναι εκμεταλλεύσιμο από την εταιρία και το 2% είναι του δήμου. Η
εταιρία έχει σχέση αποκλειστικά με την εκμετάλλευση του λατομείου. Δεν έχει σχέση
με τα μηχανήματα και τα κτίρια. Αυτά τα κτίρια είναι του δήμου γι’ αυτό και τα
βγάζουμε σε δημοπρασία. Αυτά είναι του δήμου. Δεν επεμβαίνει καμιά εταιρία αφού
θα γίνει δημοπρασία. Αλλιώς θα προσβληθεί η διαδικασία της δημοπρασίας.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Σκουμπόπουλου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 3 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε. Γουναράς.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση του αντιδημάρχου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 14 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Σ. Μηλιόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν.
Μαυροκεφαλίδης, Κ. Συμεωνίδης, Μ. Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου.
Λευκή ψήφο έδωσε ο σύμβουλος Ι. Ακριβόπουλος.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 1-7-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Π. Παυλίδη.
2.- Την αριθ. 367/2009 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η εκποίηση με
δημοπρασία της ακίνητης περιουσίας και του μηχανολογικού εξοπλισμού της
συγχωνευθείσας δημοτικής επιχείρησης «Εξόρυξης Κοπής και Επεξεργασίας
Μαρμάρου» εφόσον λυθεί η σύμβαση μίσθωσης με την εταιρεία «Λευκά Μάρμαρα
Βέροιας Ε.Π.Ε.».
3.- Το από 22-4-1998 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης που υπογράφηκε μεταξύ της
συγχωνευθείσας δημοτικής επιχείρησης «Εξόρυξης Κοπής & Επεξεργασίας
Μαρμάρου»(πρώην Δημοκοινοτικής Επιχείρησης Εξόρυξης Κοπής και Επεξεργασίας
Μαρμάρου Δήμου Βέροιας Κοινότητας Κουμαριάς» και της εταιρείας με την
επωνυμία «Λευκά Μάρμαρα Βέροιας Ε.Π.Ε.».
4.- Ότι η συνολική οικονομική υποχρέωση της παραπάνω μισθώτριας εταιρείας προς
τον Δήμο ανέρχεται στο ποσό των € 51.756,80 (€ 50.014,66 οφειλόμενα μισθώματα +
€ 1.742,14 χαρτόσημο).
5.- Ότι η συνολική οικονομική υποχρέωση του Δήμου προς την παραπάνω μισθώτρια
εταιρεία ανέρχεται στο ποσό των € 51.428,30 (€ 44.020,00 επιστροφή εγγυητικής
επιστολής + € 7.408,30 για επισκευή μηχανήματος κεφαλοκόπτης).

6.- Ότι μετά τον συμψηφισμό των αλληλοϋποχρεώσεων προκύπτει οφειλή της
παραπάνω μισθώτριας εταιρείας προς τον Δήμο ποσού € 328,50.
7.- Την ανάγκη διαγραφής του ποσού των € 50.014,66 (οφειλόμενα μισθώματα μέχρι
τις 6-7-2009) από τους σχετικούς χρηματικούς καταλόγους του Δήμου για την
υλοποίηση του παραπάνω σκοπού.
8.- Τις απόψεις και προτάσεις των δημοτικών συμβούλων, όπως αυτές αναπτύχθηκαν
στη συζήτηση του παρόντος θέματος.
9.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
10.- Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει τη λύση της σύμβασης εκμίσθωσης του εργοστασίου-εργοταξίου
και του μηχανολογικού εξοπλισμού της συγχωνευθείσας δημοτικής επιχείρησης
«Εξόρυξης Κοπής & Επεξεργασίας Μαρμάρου» Δήμου Βέροιας και της εταιρείας
«Λευκά Μάρμαρα Βέροιας Ε.Π.Ε.» (νυν «Μπάρμπαρης Μάρμαρα Α.Ε.»).
Β) Εγκρίνει τον συμψηφισμό των αλληλοϋποχρεώσεων που απορρέουν από
την παραπάνω σύμβαση, μετά τον οποίο προκύπτει οφειλή της μισθώτριας εταιρείας
προς τον Δήμο ποσού € 328,50 {€ 51.756,80 οφειλή της μισθώτριας προς τον Δήμο
(€ 50.014,66 οφειλόμενα μισθώματα + € 1.742,14 χαρτόσημο) - € 51.428,30 οφειλή
του Δήμου προς τη μισθώτρια εταιρεία (€ 44.020,00 επιστροφή εγγυητικής επιστολής
+ € 7.408,30 για επισκευή μηχανήματος κεφαλοκόπτης)}.
Η εν λόγω οφειλή θα πληρωθεί στο Δήμο εφάπαξ εντός προθεσμίας
δεκαπέντε (15) ημερών από την ειδοποίηση της παραπάνω εταιρείας.
Γ) Εγκρίνει τη διαγραφή του ποσού των € 51.428,30 (μισθώματα μέχρι τις 67-2009) από τους αντίστοιχους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 427 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ.
Δ.
Τ.
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Α.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν.
Ν.
Κ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Μ.

Ι.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Καπετανίδης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 15-7-2009
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ

Χ.
Β.
Ε.
Μ.
Ε.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γιαννουλάκης
Σοφιανίδης
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Ορφανίδης

