ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 10/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 239/2001
Περίληψη

Έγκριση κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης
ακινήτων για τη διάνοιξη της δυτικής παράκαμψης
Βέροιας από Ε.Ο. Βέροιας – Έδεσσας της Ε.Ο.
Βέροιας – Κοζάνης.
Σήμερα 23 Απριλίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας Δ. Βικέλα & Μητροπόλεως
γωνία, 2ος όροφος στο κτίριο του Ο.Τ.Ε., ύστερα από την με ημερομηνία 19-4-2001
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 21 μέλη.
Παρόντες
Aπόντες
Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
-------1. Μ. Ποτουρίδης
Μ. Γαβρίδης
2. Ι. Κουρουζίδης
Δ. Πέτκος
3. Δ. Ταχματζίδης
Ν. Χαμαλής
4. Κ. Πουλασουχίδης
Π. Πιτούλιας
5. K. Aσλάνογλου
Α. Κεσίδης
6. Α. Δελαβερίδης
Σ. Παναγιωτίδης
Απόντες Δημαρχιακοί
7. Κ. Κόλβατζης
Λ. Τσαβδαρίδης
Πάρεδροι
8. Ε. Λελεκάκης
Ε. Σοφιανίδης
9. Γ. Ουρσουζίδης
Ε. Λευκοπούλου
Χ. Μουτσιόπουλος
10. Λ. Τάκης
Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
11. Ν. Ουσουλτζόγλου
Γ. Μανακούλης
12. Σ. Γεωργιάδης
Π. Αγαθαγγελίδης
13. Ι. Τριανταφυλλίδης ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 242/2001
απόφασης προσήλθε ο κ. Ε. Κουκουρδής.
14. M. Σουμελίδης
15. Α. Ταραλάς
16. Χ. Σκουμπόπουλος
17. Χ. Γεωργιάδης
18. Β. Γιαννουλάκης
19. Θ. Σιδηρόπουλος
20. Ι. Ακριβόπουλος
21. Ε. Κουκουρδής

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το από 21-3-2001 εισηγητικό σημείωμα του νομικού
συμβούλου του Δήμου κ. Αθανασίου Μακρυγιάννη, που έχει ως εξής:
Προκειμένου να κατασκευασθεί η δυτική παράκαμψη της πόλης, ο Δήμος
Βέροιας προχώρησε στην απευθείας εξαγορά των ακινήτων, από τα οποία θα
περνούσε ο δρόμος.
Μεταξύ των εμπλεκομένων στην παραπάνω διαδικασία ακινήτων
περιλαμβάνονται και (α) τμήμα της ιδιοκτησίας των αδελφών Μητρούλα (Δημητρίου,
Γεωργίου, Αθανασίου και Νικολάου) και (β) η ιδιοκτησία Δημητρίου Γώτα, επί των
οποίων υφίστανται βάρη πολλών εκατομμυρίων (υποθήκες, προσημειώσεις,
κατασχέσεις).
Δυστυχώς , παρά τις προσπάθειες, που κατέβαλε ο Δήμος, για την απευθείας
εξαγορά των παραπάνω δύο ιδιοκτησιών, αυτό δεν επετεύχθη με αποκλειστική
ευθύνη των ιδιοκτητών τους.
Κατόπιν αυτών, αποτελεί μονόδρομο για το Δήμο η κίνηση της διαδικασίας
απαλλοτρίωσης των παραπάνω ακινήτων, τα οποία βρίσκονται εκτός του σχεδίου της
πόλης, με αντικειμενικό σκοπό την παρακατάθεση της αποζημίωσης, που θα
καθορισθεί νόμιμα, ώστε να επέλθει συντέλεση της απαλλοτρίωσης και να
ακολουθήσει κατάληψη των περί ων πρόκειται ακινήτων.
Σύμφωνα με το άρθρο 274 παρ. 1 περίπτ. α΄του Δημοτικού και Κοινοτικού
Κώδικα (ΔΚΚ), επιτρέπεται να απαλλοτριωθούν αναγκαστικά, χάριν των Δήμων και
Κοινοτήτων, για λόγους δημόσιας ωφέλειας, αστικά ή αγροτικά ακίνητα, για τη
διάνοιξη, διεύρυνση, διαμόρφωση και κατασκευή Δημοτικών και Κοινοτικών οδών,
καθώς και οδών, που συνδέουν ένα Δήμο ή μία Κοινότητα με εθνική ή επαρχιακή
οδό και συναφών τεχνικών έργων.
Η κήρυξη της απαλλοτρίωσης ακινήτου, που βρίσκεται μέσα στη διοικητική
περιφέρεια του Δήμου, γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του (άρθρο 275 παρ.
1 του ΔΚΚ).
Στο κείμενο της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου πρέπει να αναφέρονται
όλα τα κύρια συστατικά της απαλλοτριωτικής απόφασης (απαλλοτριούμενη έκταση
κατά θέση και εμβαδόν, ιδιοκτήτες, ο υπέρ ου η απαλλοτρίωση, ο συγκεκριμένος
σκοπός δημόσιας ωφέλειας).
Για να εκδοθεί η απόφαση, που κηρύσσει την απαλλοτρίωση , απαιτούνται:
α)Κτηματολογικό διάγραμμα, που απεικονίζει την απαλλοτριωτέα έκταση και
τις επιμέρους ιδιοκτησίες, που περιλαμβάνονται σ΄αυτήν,
β)Κτηματολογικός πίνακας, στον οποίο εμφαίνονται οι εικαζόμενοι ιδιοκτήτες
των ακινήτων, το εμβαδόν κάθε ακινήτου και τα κύρια προσδιοριστικά στοιχεία των
κατασκευών που βρίσκονται σ' αυτό και των λοιπών συστατικών του (άρθρο 275 παρ.
3 ΔΚΚ).
Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία κηρύσσεται η
απαλλοτρίωση, κοινοποιείται στους καθ΄ ων η απαλλοτρίωση με δημοτικό ή δημόσιο
όργανο και συντάσσεται αποδεικτικό κοινοποίησης (άρθρο 275 παρ. 5 ΔΚΚ).
Η ίδια απόφαση, μαζί με όλα τα έγγραφα στοιχεία, που είναι αναγκαία για τη
νόμιμη έκδοσή της, αποστέλλεται στο Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας για έλεγχο
νομιμότητας (άρθρο 177 παρ. 1 και 2 ΔΚΚ).
Μετά τον έλεγχο νομιμότητας και την έγκριση-κύρωσή της, η περί
απαλλοτρίωσης απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δημοσιεύεται, με φροντίδα του
Δήμου, μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα, που εκδίδεται στο νομό, οπότε και
ολοκληρώνεται η διαδικασία κήρυξης της απαλλοτρίωσης (άρθρο 275 παρ. 7 ΔΚΚ).

Ενόψει των ανωτέρω, καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει για την
απαλλοτρίωση των ακινήτων, όπως αυτά εμφαίνονται στο συνταχθέν αρμοδίως
κτηματολογικό διάγραμμα, προκειμένου να κατασκευασθεί-διανοιχθεί η δυτική
παράκαμψη της πόλης.
Και κάλεσε το Συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος :Στις αποφάσεις για απευθείας εξαγορά, υπήρξαν 2 προβλήματα. Η
Αγροτική Τράπεζα συμφώνησε με το τίμημα, επειδή όμως οι υποθήκες υπερβαίνουν
τα ποσά αυτά, ζήτησε να λάβει αυτά τα ποσά ως εξόφληση μέρους των οφειλών της
απέναντι στην Αγροτική Τράπεζα.
Και οι 2 ιδιοκτησίες δεν αποδέχτηκαν να πάρουν τις αποζημιώσεις. Συνεπώς
δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά μόνο η κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για
να προχωρήσει το έργο.
Σκουμπόπουλος :Σε ποια φάση βρίσκεται το έργο της Δυτικής Παράκαμψης;
Τι συνέπεια έχει αυτή η αλλαγή της διαδικασίας από απευθείας αγορά σε
αναγκαστική απαλλοτρίωση; Επηρεάζει την εξέλιξη του έργου, αυτή η διαδικασία;
Δήμαρχος :Σαφώς . Θα δούλευε ο εργολάβος.
Γώτας Δημήτριος :Με την αποζημίωση αγοράζουμε μία γκαρσονιέρα 40-50
τμ., ενώ με παίρνετε 1 στρ. έκταση και κτίσμα.
Πρόεδρος :Τοποθετήσεις;
Σκουμπόπουλος :Άλλη μία προχειρότητα. Είχαμε πει, όταν ήρθε το θέμα για
απευθείας αγορά, ότι έπρεπε να γίνει κήρυξη απαλλοτρίωσης. Λάθος η διαδικασία.
Συμφωνούμε να προχωρήσει έστω και καθυστερημένα η κήρυξη της απαλλοτρίωσης.
Να μας ακούτε στο μέλλον.
Ουσουλτζόγλου :Κάθε οικόπεδο έχει την αξία του, σύμφωνα με τις
αντικειμενικές αξίες που υπάρχουν. Δικαστικώς θα πάρουν λιγότερα χρήματα. Το
εξηγήσαμε αυτό στους οικοπεδούχους; Πρέπει να καταλάβουν οι οικοπεδούχοι ότι
είναι προς το συμφέρον τους να έρθουν σε απευθείας επαφή με το Δήμο και να
αποδεχτούν τα χρήματα.
Δήμαρχος :Ήρθα σε επαφή και σήμερα με τον κ. Γώτα και τους εξήγησα, ότι
στο τέλος, εάν συγκρίνουν τα έσοδα με τα έξοδα, θα είναι ζημιωμένοι και οι δύο. Δεν
μπορούν όμως να το καταλάβουν και επειδή αυτή η προσπάθεια γίνεται κυρίως σε
σχέση με την Τράπεζα, εδώ και 5 μήνες δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. Αν αύριο
αλλάξουν άποψη, κανένας δεν θα πει όχι.
Κε Σκουμπόπουλε, βιασύνη υπήρχε για να προλάβουμε. Εάν δεν υπήρχε
βιασύνη, δεν θα εντασσόταν αυτό ούτε στο Γ΄ΚΠΣ, γιατί θα πηγαίναμε στη
διαδικασία της διαχειριστικής αρχής. Ήταν το τελευταίο έργο που έγινε προένταξη
γιατί μετά προκηρύχθηκε η διαδικασία της διαχειριστικής αρχής και θα
δημοπρατούσαμε αυτό το έργο αρχές του 2002.
Προχειρότητα δεν υπήρξε.
Εάν ο κ. Γώτας δεν αποδεχτεί την πρόταση του Δήμου, θα ορίσουμε μέσα σε
1 μήνα δικάσιμο για τον καθορισμό της προσωρινής τιμής μονάδος. Η παράσταση
του κ. Γώτα για τον καθορισμό της τιμής μονάδος και η αντιδικία που θα ξεκινήσει
με την Αγροτική Τράπεζα για το ποιος είναι δικαιούχος της αποζημίωσης, με τις
δικαστικές δαπάνες είναι βέβαιο ότι θα απομειώσουν το τελικό ποσό που θα πάρει.
Με τον κ. Μητρούλα δεν υπάρχει διαφορά σ΄ότι αφορά την τιμή . Η μόνη
διαφορά είναι ότι δεν συναινεί το δικό του ποσοστό επί του τμήματος που έχει
συμφωνηθεί να το εισπράξει η Αγροτική Τράπεζα, έναντι της οφειλής του. Από αύριο
κιόλας θα κηρύξουμε την απαλλοτρίωση.

Σκουμπόπουλος :Εάν αυτό που είπε σήμερα ο Δήμαρχος, το είχε κάνει τότε
όταν είχα πει να κηρύξουμε την απαλλοτρίωση, αντί να πάμε στην απευθείας αγορά,
θα είχαμε κερδίσει όλο αυτό το χρόνο, και δεν θα είχαμε καμία καθυστέρηση.
Δήμαρχος :Εάν δεν υπήρχαν συμφωνημένες τιμές, δεν θα γινόταν η ένταξη
του έργου.
Σκουμπόπουλος :Επειδή, απ΄ότι φαίνεται και από το επόμενο θέμα, δεν είχαμε
πάρει απόφαση για την απευθείας αγορά ενός οικοπέδου ιδιοκτησίας αγνώστου και
επειδή δεν μπορεί να γίνει αγορά με άγνωστο ιδιοκτήτη, πρέπει να προστεθεί
σ΄αυτήν την απόφαση.
Επειδή η αναγκαστική απαλλοτρίωση είναι επιβεβλημένη για την διάνοιξη της
δυτικής παράκαμψης Βέροιας από εθνική οδό (Ε.Ο.) Βέροιας-Έδεσσας έως εθνική
οδό (Ε.Ο.) Βέροιας-Κοζάνης, οδός που συνδέει την οδό Ακροπόλεως με την οδό
Σταδίου και εκείθεν με τον μελλοντικό νέο αυτοκινητόδρομο Βέροιας – Σκύδρας.
Επειδή η διάνοιξη του ανωτέρω δρόμου θα συμβάλει αποφασιστικά στην
επίλυση του μεγάλου κυκλοφοριακού προβλήματος που αντιμετωπίζει η πόλη και θα
διευκολύνει την είσοδο των οχημάτων από την δυτική πλευρά της πόλης.
Επειδή η διάνοιξη του ανωτέρω δρόμου θα συνδέσει στο άμεσο μέλλον την
πόλη εκείθεν με τον νέο αυτοκινητόδρομο Βέροιας – Σκύδρας και θα αποτελεί την
δυτική είσοδο της πόλης.
Επειδή η χάραξη και διάνοιξη της ανωτέρω δυτικής παράκαμψης που
επιβάλλει την αναγκαστική απαλλοτρίωση των παρακάτω ακινήτων, με βάση την
νόμιμα συνταχθείσα και από όλα τα αρμόδια όργανα εγκριθείσα μελέτη, είναι η
πλέον κατάλληλη κυκλοφοριακά και συγκοινωνιακά, προκειμένου να καλύψει τον
αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο που θα δέχεται η ανωτέρω υπό διάνοιξη οδός, που
αποτελεί την δυτική είσοδο της πόλης.
Επειδή ο αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος από την δυτική είσοδο της πόλης,
που είναι ο μεγαλύτερος σε σχέση με όλες τις άλλες εισόδους της πόλης, συνάγεται
ευθέως από την εκπονηθείσα κυκλοφοριακή μελέτη, που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ.
350/96 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας.
Επειδή η ανωτέρω υπό διάνοιξη οδός χωροθετήθηκε νόμιμα από τα αρμόδια
όργανα της Πολιτείας.
Επειδή η ανωτέρω υπό διάνοιξη οδός δεν καταλαμβάνει δασική έκταση,
Επειδή τα απαλλοτριούμενα ακίνητα είναι αγροτικά, βρίσκονται εκτός του
εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως αλλά εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βέροιας.
Επειδή ο υφιστάμενος σήμερα πλησίον αυτής αγροτικός δρόμος είναι
απολύτως ακατάλληλος για να καλύψει τις ανάγκες που επιβάλλουν την νέα χάραξη
και διάνοιξη, α) από άποψη πλάτους, δεδομένου ότι δεν ξεπερνά τα 6 μέτρα, ενώ ο
νέος δρόμος θα έχει πλάτος 16 μέτρων, β) από άποψη μορφολογίας, δεδομένου ότι ο
υφιστάμενος αγροτικός δρόμος έχει στροφές και καμπυλότητες, ενώ με βάση τον
φόρτο, την χρήση του και τις ταχύτητες που θα αναπτύσσονται σε αυτόν επιβάλλεται
να είναι σε ευθεία γραμμή, γ) από άποψη οριζοντιογραφίας, δεδομένου ότι, αν
κρατείτο ο σημερινός υφιστάμενος δρόμος τότε η κλήση του δρόμου θα υπερέβαινε
κατά πολύ τα ανώτατα αποδεκτά επιστημονικά όρια, δ) από άποψη ορθής και νόμιμης
χάραξης αυτού, δεδομένου ότι τα οριζοντιογραφικά χαρακτηριστικά του υφιστάμενου
δρόμου, έστω και να διαπλατυνότανε, θα αντίκειντο στις σχετικές Υπουργικές
Αποφάσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ που θεσπίζουν και καθορίζουν τους κανόνες των εκτός
του σχεδίου πόλεως κατασκευαζόμενων δρόμων.
Επειδή και αν ακόμη αποφασιζότανε η διαπλάτυνση του υφισταμένου
αγροτικού δρόμου, πράγμα που αντίκειται τόσο στην επιστήμη όσο και στην

νομοθεσία, και πάλι θα απαλλοτριωνότανε αναγκαστικά ένα σημαντικό τμήμα από τα
παρακάτω απαλλοτριούμενα αγροτικά ακίνητα.
Επειδή η αναγκαιότητα της διάνοιξης του δρόμου αυτού είχε γίνει ουσιαστικά
αποδεκτή και από τους κυρίους των απαλλοτριουμένων ακινήτων
Επειδή η προσπάθεια του Δήμου για απ’ ευθείας εξαγορά των υπό
απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών, στην οποία είχαν συμφωνήσει οι ιδιοκτήτες και είχε
καθορισθεί συμβιβαστικά και το τίμημα που θα καταβαλλότανε, κατέστη άκαρπη,
δεδομένου ότι τα ανωτέρω ακίνητα είναι ενυπόθηκα στην Αγροτική Τράπεζα και οι
κύριοι αυτών αρνούνται να προσέλθουν στην υπογραφή των σχετικών συμβολαίων,
εφ’ όσον η Αγροτική Τράπεζα παρακρατήσει από το τίμημα το ποσό για το οποίο
κάθε ένα από αυτά βαρύνεται με την ανωτέρω εμπράγματη ασφάλεια.
Κατόπιν αυτών και αφού λήφθηκαν υπ’ όψη:
1. Οι διατάξεις των άρθρων 274 επ. του Π.Δ. 410/95, όπως ισχύει σήμερα.
2. Το συνταχθέν από τον Πολιτικό Μηχανικό της Διεύθυνσης Τεχνικού και
Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας Μάρκο Κακοδήμο επισυναπτόμενο κτηματολογικό
διάγραμμα
3. Τον συνταχθέντα από τον Πολιτικό Μηχανικό της Διεύθυνσης Τεχνικού και
Πολεοδομίας Δήμου Βέροιας Μάρκο Κακοδήμο επισυναπτόμενο κτηματολογικό
πίνακα απαλλοτριώσεων.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Κηρύσσει αναγκαστική απαλλοτρίωση, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 274 επ.
του Π.Δ. 410/95, όπως ισχύει σήμερα, χάριν προφανούς δημόσιας ωφέλειας και
μάλιστα χάριν της διάνοιξης της δυτικής παράκαμψης Βέροιας, από εθνική οδό (Ε.Ο.)
Βέροιας - Έδεσσας έως εθνική οδό (Ε.Ο.) Βέροιας-Κοζάνης, για τους λόγους που
αναλυτικά μνημονεύονται στο αιτιολογικό της παρούσας, των παρακάτω αγροτικών
και μη δασικών ακινήτων, που βρίσκονται μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου
Βέροιας και περιγράφονται αναλυτικά στον συνοδεύοντα της παρούσας
κτηματολογικό διάγραμμα και κτηματολογικό πίνακα απαλλοτρίωσης, ήτοι:
1. Τμήμα του υπ’ αρ. 490 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Βέροιας, ιδιοκτησίας
Δημητρίου Μητρούλα, που βρίσκεται στην περιοχή «Καλλίγκα» των διοικητικών
ορίων του Ειρηνοδικείου και Δήμου Βέροιας, έχει εμβαδόν 944,90 τ.μ. και
συνορεύει γύρωθεν, βόρεια με το υπ’ αρ. 489 αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Ε.
Παπαμιχαήλ σε μήκος 11,55 μ. ανατολικά με υφιστάμενη αγροτική οδό σε μήκος
50,97 μ., νότια με ιδιοκτησία Δημητρίου Γώτα σε μήκος 33,55 μ. και δυτικά με το
υπόλοιπο του υπ’ αρ. 490 αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας Δημητρίου Μητρούλα σε
μήκος 45,70 μ., όπως αυτό περιγράφεται με τα στοιχεία 65-64-68-69-75-83-8271-72-73-74-65 του επισυναπτόμενου κτηματολογικού διαγράμματος, μαζί με τα
υφιστάμενα επικείμενα, ήτοι κτίσμα εμβαδού 218 τ.μ., μία πομώνα και περίφραξη
από αγκαθωτό σύρμα μήκους 28 μέτρων.
2. Αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Δημητρίου Γώτα, που βρίσκεται στην περιοχή
«Καλλίγκα» των διοικητικών ορίων του Ειρηνοδικείου και Δήμου Βέροιας, έχει
εμβαδόν 1.000 τ.μ. και συνορεύει γύρωθεν, βόρεια με το υπ’ αρ. 490 αγροτεμάχιο
ιδιοκτησίας Δημητρίου Μητρούλα, ανατολικά με υφιστάμενη αγροτική οδό, νότια
με κοινόχρηστη έκταση και δυτικά με κοινόχρηστη έκταση και με το 490
αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Δημητρίου Μητρούλα, όπως αυτό περιγράφεται με τα
στοιχεία
82-83-75-76-77-78-79-79Α-82Α-82
του
επισυναπτόμενου
κτηματολογικού διαγράμματος, μαζί με τα υφιστάμενα επικείμενα, ήτοι κτίσμα
εμβαδού 382,5 τ.μ.

3. Τμήμα του υπ’ αρ. 496 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Βέροιας, ιδιοκτησίας
αγνώστου, που βρίσκεται στην περιοχή «Καλλίγκα» των διοικητικών ορίων του
Ειρηνοδικείου και Δήμου Βέροιας, έχει εμβαδόν 58,83 τ.μ. και συνορεύει γύρωθεν,
βόρεια με το υπ’ αρ. 540 αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Αφών Σαμούκα, ανατολικά με το
υπ’ αριθ. 496 αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας ιδίου αγνώστου, νότια με ιδιοκτησία ιδίου
αγνώστου και δυτικά με το υπόλοιπο του υπ’ αρ. 496 αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας ιδίου
αγνώστου, όπως αυτό περιγράφεται με τα στοιχεία 96-97-98-98α-98β-96α-96 του
επισυναπτόμενου κτηματολογικού διαγράμματος.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 239/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μ.
I.
Κ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ Κ.
Α.
Κ.
Ε.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κ.
Γ.
Λ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ
Σ.
Ι.
Μ.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ποτουρίδης
Kουρουζίδης
Πουλασουχίδης
Ασλάνογλου
Δελαβερίδης
Κόλβατζης
Λελεκάκης
Γκαβαϊσές
Ουρσουζίδης
Τάκης
Γεωργιάδης
Τριανταφυλλίδης
Σουμελίδης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 25-4-2001
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ

Χ.
Χ.
Β.
Θ.
Ι.
Ε.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Σιδηρόπουλος
Ακριβόπουλος
Κουκουρδής

