ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 24/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 622/2009
Περίληψη
Καθορισμός συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζημίωσης
ρυμοτομούμενων επικειμένων ιδιοκτησίας Δ. Τσιλώνη και
ψήφιση πίστωσης.
Σήμερα 26 Οκτωβρίου 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 22-10-2009 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 20 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
Α. Παπαστεργίου
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
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Aπόντες
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Κάκαρης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Η. Σοφιανίδης
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
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
προσήλθε ο κ. Σ. Παναγιωτίδης και αποχώρησε ο κ. Χ.
Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 622/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Β. Γιαννουλάκης και αποχώρησαν οι κ.κ. Σ.
Διαμαντής, Η. Σοφιανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 626/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Σ. Διαμαντής.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 627/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Ν. Τσιαμήτρος.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 638/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 2° θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 20-10-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου
Ανάπτυξης & Οικονομικών Παύλου Παυλίδη, που έχει ως εξής:
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 255/2002 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Βέροιας με την οποία κηρύχθηκε η απαλλοτρίωση ρυμοτομούμενων
ακινήτων για την κατασκευή γέφυρας κτηνιατρείου και διαπλάτυνση της οδού
Ακροπόλεως και το από 11/04/2002 πίνακα επικειμένων που θεωρήθηκε από των
Δ/ντή της Πολεοδομίας Βέροιας Κωστούλα Γεώργιο , στo υπό στοιχεία (65-66-6768-69-70-65) εδαφικό τμήμα με φερόμενο ιδιοκτήτη τον Διονύσιο Τσιλώνη,
υπάρχουν τα παρακάτω επικείμενα:
α) ρυμοτομούμενη κατοικία συνολικού όγκου 270 κ.μ. ή 77,14 τ.μ.
β) περιφράξεις τσιμ/νων. 13 τρέχοντα μέτρα.
γ) Δένδρα:
(3) τεμάχια
δ) Γκρό Μπετόν 80 τ.μ. ή 12 κ.μ.
Με την συνημμένη αίτησή του ο Διονύσιος Τσιλώνης , ζητά να αποζημιωθεί
για τα παραπάνω επικείμενα.
Ο δικηγόρος του Δήμου γνωμοδοτεί με την 28-05-2009 γνωμοδότησή του ότι
είναι νόμιμος ο προτεινόμενος συμβιβαστικός καθορισμός της τιμής.
Η αξία των επικειμένων στο υπό στοιχεία (65-66-67-68-69-70-65) εδαφικό
τμήμα καθορίστηκε με το από 16-6-2009 πρακτικό της επιτροπής προσδιορισμού
ακινήτων όπως παρακάτω φαίνεται:
1) ρυμοτομούμενη κατοικία εμβαδού 77,14τ.μ. x 430 €/τμ
= 33.170,20 €
2) περιφράξεις τσιμ/νων. 13 τρέχοντα μέτρα x 70€/τρέχον μέτρο = 910,00 €
Μερικό σύνολο =
34.080,20 €
Δένδρα:
(3) τεμάχια x 40 €/τεμ =120 €
Γκρό Μπετόν 80 τ.μ. x 22,5 €/τ.μ. = 1.800 €
Συνολικό κόστος=34,080,20 €+120 € + 1.800 €= 36.000,20 €
Σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. 1 του Ν. 3463/06 (Νέος Δημοτικός και
Κοινοτικός Κώδικας ) το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που
αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή
της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Εν προκειμένου αποφασίζει και για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την
κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο ποσού μεγαλύτερου των 30.000 €.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με
το εδάφιο η΄ παρ. 1 του άρθρου 103 του Ν. 3463/06 Δημοτικός και κοινοτικός
κώδικας να εισηγηθεί για τον εξώδικο συμβιβασμό της αξίας των παραπάνω
επικειμένων και να ψηφίσει το ποσόν των 36.000,20Ευρώ σε βάρος της πίστωσης
που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α.40/7421 <<Δαπάνες
εφαρμογής σχεδίου πόλεως>>.
Επίσης έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την από 21-10-1009 εισήγηση της
επιτροπής Οικονομικών του Δ.Σ., με την οποία αυτή εισηγείται ομόφωνα τον

καθορισμό συμβιβαστικά της αποζημίωσης της ιδιοκτησίας του Δ. Τσιλώνη με το
συνολικό ποσό των € 58.000,00.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δάσκαλος: Εισηγούμαι τον καθορισμό συμβιβαστικά με το ποσό των €
58.000,00. Το δημ. συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει για να δοθεί το ποσό αυτό για
να προχωρήσουμε το έργο της γέφυρας Κούσιου που σκοπεύουμε να
δημοπρατήσουμε εντός του Νοεμβρίου.
Πρόεδρος: Ερωτήσεις.
Σκουμπόπουλος: Το συνολικό κόστος των επικειμένων είναι € 36.000,20
σύμφωνα με το πρακτικό της επιτροπής εκτίμησης του άρθ. 186 του Δημοτικού
Κώδικα. Πώς η επιτροπή οικονομικών έφτασε στο ποσό των € 58.000,00; Δεν είναι
λόγος αυτός που είπε ο κ. αντιδήμαρχος ότι το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να δώσει
μέχρι τόσο. Αν η αξία του ακινήτου είναι παραπάνω ή παρακάτω ποιος μπορεί να μας
το πει αυτό; Αυτό μπορούν να το πούνε μόνο οι ορκωτοί εκτιμητές. Γιατί δεν το
στείλατε σε ορκωτούς εκτιμητές;
Δελαβερίδης: Είναι εδώ ο κ. Τσιλώνης; Τον καλέσατε στην επιτροπή
οικονομικών;
Πρόεδρος: Ο κ. Τσιλώνης δεν παραβρίσκεται στη συνεδρίαση.
Παυλίδης: Ο κ. Τσιλώνης εγγράφως αποδέχθηκε την αποζημίωσή του με το
ποσό των € 58.000,00. Τον καλέσαμε στην επιτροπή και επιχειρήθηκε συμβιβασμός
με τον κ. Τσιλώνη. Αρχικά με προγενέστερο έγγραφό του ζητούσε από 75.000,00 έως
100.000,00.
Σκουμπόπουλος: Πολλές φορές εδώ μέσα μας δόθηκε η ευκαιρία να
αποδείξουμε ότι τα θέματα εισάγονται πρόχειρα στο δημ. συμβούλιο και σε βάρος
του Δήμου. Δεν μπορεί η επιτροπή εκτίμησης να καθορίζει την αξία των επικειμένων
στο ποσό των 36.000,20 και η επιτροπή οικονομικών να εισηγείται το ποσό των €
58.000,00. Γιατί δεν το δώσατε σε ορκωτούς εκτιμητές να το εκτιμήσουν; Εκείνοι θα
έκριναν αντικειμενικά την αξία των επικειμένων. Πώς μπορούμε εμείς να
αποφασίσουμε; Ο κ. Τσιλώνης ζητούσε λέτε από 75.000,00 έως 100.000. Πώς εσείς
το πάτε στις € 58.000,00. Αν είναι έτσι, να το πάω κι εγώ στις € 78.000,00 ή στις €
108.000,00. Τι θα μας διασφάλιζε όλους εμάς εδώ και θα αποδείκνυε ότι δεν
σκορπάμε το δημοτικό χρήμα; Οι ορκωτοί εκτιμητές. Γι’ αυτό υπάρχει η νομοθεσία,
για να την τηρούμε. Στείλτε το σε ορκωτούς εκτιμητές και αν δεν εισακουστεί αυτή η
πρότασή μου εγώ προτείνω να δώσουμε αποζημίωση € 108.000,00.
Δελαβερίδης: Το εν λόγω κτίσμα βρίσκεται σε δημοτικό οικόπεδο. Θα
μπορούσε να είχε γίνει διοικητική αποβολή εδώ και τόσα χρόνια και να σηκωθεί να
φύγει. Αυτό βέβαια δεν έγινε από καμία διοικητική αρχή και δεν θα ερχόταν και
σήμερα στο συμβούλιο αν δεν προέκυπτε το θέμα της γέφυρας Κούσιου. Αν η
υπηρεσία και η επιτροπή εκτίμησης αλλάξει την εκτίμησή της και μεγεθύνει λίγο το
ποσό, θα το αποδεχθώ κι εγώ, διαφορετικά δεν θα το ψηφίσω διότι δεν
κατοχυρωνόμαστε ως δημοτικοί σύμβουλοι. Συμφωνώ με τον κ. Σκουμπόπουλο ότι
κάποιοι ορκωτοί μπορούν να μας βγάλουν από τη δύσκολη θέση.
Σακαλής: Είναι ανήκουστο το ότι η επιτροπή εκτίμησης εκτιμά τα επικείμενα
€ 36.020,00 και η επιτροπή οικονομικών € 58.000,00 άσχετα από το κίνητρο που
ήταν να συμβιβαστούμε για να προσχωρήσει το θέμα της γέφυρας Κούσιου και δεν
έχει σημασία πόσα χρήματα ζητάει ο ενδιαφερόμενος. Αν δεν υπήρχε το θέμα της
γέφυρας, θα δίναμε τόσο απλόχερα € 58.000,00; Φυσικά όχι. Εδώ κι ένα χρόνο
παιδευόμαστε με τη γέφυρα Κτηνιατρείου. Σωστά είπε ο κ. Δελαβερίδης ότι
πρόκειται για κτίσμα που βρίσκεται σε δημοτικό οικόπεδο. Δεν έπρεπε τόσο καιρό να
δούμε ποια είναι αυτά τα οικόπεδα ή να προνοήσουμε για τα κτίσματα που

εμποδίζουν στην κατασκευή της γέφυρας από πιο μπροστά και φτάσαμε στο παρά
πέντε και προτείνετε να δώσουμε όσο-όσο για να φύγουν και να προχωρήσει το έργο;
Έτσι προωθείτε τα έργα του Δήμου; Το ίδιο θα κάνατε αν δεν επρόκειτο για ένα τόσο
σημαντικό έργο; Αυτός μπορεί να ζητήσει και € 150.000,00. Δεν νομίζω ότι πρέπει να
προχωρήσουμε στον καθορισμό της τιμής μονάδας με αυτό το ποσό.
Παυλίδης: Η υπηρεσία έκανε καλά τη δουλειά της. Ο κ. Τσιλώνης με
προγενέστερο έγγραφό του ζητούσε από € 75.000,00 έως € 100.000,00. Οποιος πάει
εκεί θα δει ένα σχεδόν καινούριο σπίτι που κατοικείται. Η επιτροπή οικονομικών
έκανε διαπραγματεύσεις με τον ενδιαφερόμενο πριν καταλήξει στο ποσό αυτό.
Παζαρεύεις με κάποιον για να κλείσεις στην καλύτερη τιμή και θεωρούμε ότι σε αυτή
την περίπτωση πετύχαμε αρκετά καλή τιμή.
Δάσκαλος: Το σπίτι αυτό κατοικείται από τον κ. Διονύσιο Τσιλώνη, ο οποίος
είναι
και
καρδιοπαθής,
και
τη
σύζυγό
του.
Έγιναν πολλές διαπραγματεύσεις και με τον ίδιο και με τον γιό του που ήρθε από την
Αθήνα. Αρχικά ζητούσε 75-100 χιλ. ευρώ και ένα οικόπεδο γιατί θεωρούσε ότι το
οικόπεδο που είναι κτισμένο το σπίτι είναι δικό του. Μετά από έλεγχο που έγινε και
στο Κτηματολόγιο φτάσαμε στο συμπέρασμα ότι είναι δημοτικό και οφείλουμε
αποζημίωση μόνο για επικείμενα. Η επιτροπή εκτίμησης το εκτίμησε σε € 36.000 και
το ίδιο θα το εκτιμούσαν και οι ορκωτοί εκτιμητές. Η επιτροπή εκτίμησης δεν μπορεί
να το ανεβάσει στις € 40.000. Αυτό μπορεί να το κάνει η επιτροπή οικονομικών του
Δ.Σ. και το ίδιο το δημ. συμβούλιο. Αν δοθεί σε ορκωτούς εκτιμητές και το
εκτιμήσουν € 40.000 θα πάμε στα δικαστήρια και το έργο της γέφυρας θα πάει 5
χρόνια πίσω. Ή θέλουμε να κάνουμε ένα έργο ή δεν θέλουμε. Η απόφασή μας είναι
περισσότερο πολιτική. Πρέπει να προχωρήσει το έργο της γέφυρας Κούσιου.
Δήμαρχος: Είναι καθαρά θέμα πολιτικής βούλησης να προχωρήσουμε επειδή
το θέμα αφορά τη δωρεά. Αν καθυστερήσουμε με δικαστήρια κ.λ.π. θα καθυστερήσει
το έργο που οι δωρητές περιμένουν να δουν και μάλιστα ο ένας εξ αυτών είναι και 90
χρονών. Τα επικείμενα αφορούν ένα πολύ περιποιημένο διώροφο σπίτι που
κατοικείται και δεν μπορεί το ποσό να είναι μικρό. Ή παίρνουμε μία απόφαση για να
τελειώνουμε γρήγορα με αυτές τις απαλλοτριώσεις, όπως τελειώσαμε και με τις
προηγούμενες, για να ξεκινήσει η γέφυρα ή μπορούμε να πάμε και στα δικαστήρια
και όπου αλλού θέλει ο καθένας.
Σκουμπόπουλος: Ένα διώροφο σπίτι, πρόσφατα ανακαινισμένο, € 58.000,00,
πολιτικό όργανο είμαστε, πολιτικά μιλάμε κ.λ.π. Εδώ μέσα μοιράζουμε τα χρήματα
του Δήμου όπως θέλουμε. Για να σας δώσω € 58.000,00 κοι συνάδελφοι να δούμε θα
φτιάξετε διώροφο σπίτι με € 58.000,00; Δηλαδή επειδή το κατέχει, βρέθηκε 50 χρόνια
εκεί ο συμπολίτης μας και έχτισε εκεί το σπίτι του, εμείς τώρα θα τον
εκμεταλλευτούμε; Τι ψευτοδιλήμματα είναι αυτά? Εδώ και 10 χρόνια συζητάμε για
τη γέφυρα και 3 χρόνια τώρα είστε στη δημοτική αρχή. Γιατί δεν φροντίσατε έγκαιρα
και στα δικαστήρια να πάτε και διοικητικές αποβολές να κάνετε; Γιατί μας φέρνετε
προ τετελεσμένων γεγονότων και μας λέτε στο τέλος και ότι δεν θέλουμε να γίνει η
γέφυρα; Γιατί να θέλουμε εμείς σήμερα να εκμεταλλευτούμε έναν συμπολίτη φτωχό
με 100τ.μ. σπίτι και να μιλάμε πολιτικά; Είναι δυνατό να φτιαχτεί τέτοιο σπίτι με €
58.000,00; Να δοθούνε τουλάχιστον € 75.000,00.
Δελαβερίδης: Με το σκεπτικό της κας Δημάρχου, αν ο ενδιαφερόμενος
ζητούσε € 300.000,00, θα παίρναμε πολιτική απόφαση και θα του τα δίναμε για να
γίνει η γέφυρα; Είναι ένα και το ίδιο. Ή μία καρφίτσα πας να κλέψεις ή € 1.000.000
είναι το ίδιο πράγμα.

Δήμαρχος: Όχι γιατί αυτό που προτείνουμε είναι ένα λογικό ποσό ενώ οι €
300.000,00 είναι παράλογο ποσό. Υπάρχει επομένως διαφορά μεταξύ ενός
παράλογου και ενός λογικού ποσού.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση της επιτροπής οικονομικών για
€ 58.000,00;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 12 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Σ. Μηλιόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν.
Μαυροκεφαλίδης, Α. Παπαστεργίου.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Χ. Σκουμπόπουλου για €
75.000,00;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 5 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Μ. Σακαλής, Ε. Γουναράς.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι σύμβουλοι Α. Δελαβερίδης, Μ. ΤσιαμήτρουΚαραχατζή.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 20-10-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Π. Παυλίδη.
2.- Την αριθ. 255/2002 απόφασή του, με την οποία κηρύχθηκε η απαλλοτρίωση
ρυμοτομούμενων ακινήτων για την κατασκευή της γέφυρας Κτηνιατρείου (νυν γέφυρα Αδελφών
Κούσιου) και τη διαπλάτυνση της οδού Ακροπόλεως καθώς και τον από 11-4-2002 σχετικό
πίνακα επικειμένων.
3.- Την από 16-6-2009 έκθεση της επιτροπής του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).

4.- Την από 28-5-2009 γνωμοδότηση του δικηγόρου του Δήμου, με την οποία
γνωμοδοτεί ότι νόμιμα μπορεί να προχωρήσει ο αιτούμενος συμβιβασμός.
5.- Την από 21-10-2009 εισήγηση της επιτροπής Οικονομικών του Δ.Σ.
6.- Ότι η συνολική τιμή που πρότεινε η επιτροπή οικονομικών ως αποζημίωση για τα
παραπάνω ρυμοτομούμενα επικείμενα είναι συμφέρουσα για το Δήμο προκειμένου να
προχωρήσει άμεσα η υλοποίηση κατασκευής της παραπάνω Γέφυρας για την εξυπηρέτηση
των πολιτών.
7.- Την από 9-10-2009 δήλωση του αιτούντα ότι δέχεται τη συνολική τιμή των €
58.000,00 για την αποζημίωση των παραπάνω επικειμένων ιδιοκτησίας του.
8.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2009 και στον Κ.Α. 40/7421
«Δαπάνες εφαρμογής σχεδίου πόλης» υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση.
9.- Την πρόταση του δημ. συμβούλου Χ. Σκουμπόπουλου.
10.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
11.- Τις διατάξεις των άρθρων 93, 103 { παρ. 2 (εδ. η) & 3} και 186 του Ν. 3463/06
(Κ.Δ.Κ).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Καθορίζει συμβιβαστικά την αποζημίωση των ρυμοτομούμενων
επικειμένων: α) οικίας συνολικού όγκου 270κ.μ. ή εμβαδού 77,14τ.μ., β)
περιφράξεων τσιμ/νων δεκατριών (13) τρεχόντων μέτρων, γ) τριών (3) δένδρων και
δ) γκρο μπετόν όγκου 12κ.μ. ή εμβαδού 80τ.μ., ιδιοκτησίας του Διονυσίου Τσιλώνη,
που βρίσκονται στο υπό στοιχεία (65-66-67-68-69-70-65) εδαφικό τμήμα,
ιδιοκτησίας Δήμου Βέροιας, επί της οδού Λυκούργου αρ. 39, υπόχρεος των οποίων
είναι ο Δήμος Βέροιας, σύμφωνα με την αριθ. 255/2002 απόφασή του, με την οποία
κηρύχθηκε η απαλλοτρίωση ρυμοτομούμενων ακινήτων για την κατασκευή της γέφυρας
Κτηνιατρείου (νυν γέφυρα αδελφών Κούσιου) και τη διαπλάτυνση της οδού Ακροπόλεως καθώς

και τον από 11-4-2002 σχετικό πίνακα επικειμένων, συνολικά σε € 58.000,00, με σκοπό την
υλοποίηση του έργου κατασκευής της Γέφυρας Αδελφών Κούσιου.
Β) Το ποσό της αποζημίωσης θα πληρωθεί από τον Δήμο εφάπαξ.
Γ) Ο Διονύσιος Τσιλώνης δήλωσε ότι αποδέχεται την προτεινόμενη
συνολική τιμή αποζ/σης των παραπάνω ρυμοτομούμενων επικειμένων ιδιοκτησίας
του, υποχρεούται δε να καταθέσει στο Δήμο σχετική υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται
την προτεινόμενη συνολική τιμή αποζ/σης των παραπάνω ρυμοτομούμενων
επικειμένων ιδιοκτησίας του ως οριστική και τελεσίδικη καθώς και τους υπόλοιπους
όρους αυτής της απόφασης.
Δ) Ψηφίζει πίστωση ποσού € 58.000,00 σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α.
40/7421 «Δαπάνες εφαρμογής σχεδίου πόλης» του προϋπολογισμού του Δήμου έτους
2009 για να διατεθεί στον παραπάνω δικαιούχο.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 622/ 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ.
Δ.
Τ.
Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Α.
Ν.
Ν.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης

Σ.
Η.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Σοφιανίδης.

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 8/12/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Β.
Σ.
Μ.
Μ.
Ε.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς

