ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 16/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 442/2010
Περίληψη
Αποδοχή αιτήματος της «Τουρισμός-Ψυχαγωγία Ε.Π.Ε.» για λύση
της μίσθωσης του δημοτικού αναψυκτηρίου Εληάς .
Σήμερα 5 Ιουλίου του έτους 2010 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 1-7-2010 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
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή

22. Ε.
23. Γ.

Γουναράς
Ορφανίδης

Σ.
Ν.
Ε.
Ι.

Aπόντες
Μηλιόπουλος
Τσιαμήτρος
Σοφιανίδης
Καλαϊτζίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
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
προσήλθε ο κ. Μ. Τρανίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Α.
Παπαστεργίου, Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 441/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Α. Παπαστεργίου.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 442/2010 απόφασης
προσήλθε ο κ. Σ. Παναγιωτίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.
Ακριβόπουλος, Α. Τσιάρας.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 443/2010 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Β. Γιαννουλάκης, Γ. Ορφανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 451/2010 απόφασης
προσήλθε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 457/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 459/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 461/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 479/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Γ. Κάκαρης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 25-6-2010 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου,
που έχει ως εξής:

Σας γνωρίζουμε ότι ύστερα από επαναληπτικό διαγωνισμό που
έγινε στις 25-5-2000 η εταιρία με επωνυμία « Επιχείρηση Αξιοποίησης
και εκμετάλλευσης του Τουριστικού Περιπτέρου Εληά Ε.Π.Ε.» με
διακριτικό τίτλο «Τουρισμός- Ψυχαγωγία Ε.Π.Ε.» εκμίσθωσε την
παραπάνω επιχείρηση από την δημοτική επιχείρηση «Τουριστικό
Περίπτερο Εληάς και Αναψυκτήρια» με το ποσό των 3.500.000 δρχ
(τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων δραχμών) μηνιαίως και με
αναπροσαρμογή που θα προσαυξάνεται μετά τη λήξη του 2ου μισθωτικού
έτους σε ποσοστό 5% επί του καταβαλλόμενου μισθώματος.
Στις 15-6-2000 υπέγραψε σύμβαση η παραπάνω εταιρεία με τον
πρόεδρο της δημοτικής επιχείρησης «Τουριστικό Περίπτερο Εληάς και
Αναψυκτήρια» για (9) χρόνια, δηλαδή από 15-6-2000 έως 14-6-2009.
Επίσης σας αναφέρουμε ότι σύμφωνα με την αριθ. 125/2008
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όλες οι επιχειρήσεις του Δήμου
έχουν συγχωνευτεί και έχει δημιουργηθεί η νέα επιχείρηση με την
επωνυμία
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ».
Μετά απ’ αυτό, το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Βέροιας ενημέρωσε
εγγράφως την διαχειρίστρια της παραπάνω επιχείρησης κ Αμαλία
Ελευθεριάδου ότι από την ημερομηνία συγχώνευσης η επιχείρηση
«Τουρισμός- Ψυχαγωγία Ε.Π.Ε.» θα πρέπει να αποδίδει τα μισθώματα
στο Δήμο Βέροιας.
Η παραπάνω μίσθωση έληξε την 14-6-2009, αλλά σύμφωνα με την
παρ 1 του άρθρου 5 του Π.Δ/τος 34/1995 «κωδικοποίηση εμπορικών
μισθώσεων» παρατείνεται αναγκαστικά για τρία ακόμη χρόνια, δηλαδή
μέχρι 14-6-2012.
Με την από 28-9-2009 αίτηση της η παραπάνω εταιρία ζητά να
μειωθεί το αναπροσαρμοζόμενο μηνιαίο μίσθωμα διότι υπάρχει
οικονομική κρίση.
Με την αριθ. 829/28-12-2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
εγκρίθηκε:
α) η τροποποίηση ως προς το ύψος του μισθώματος του άρθρου 5
της ανωτέρω σύμβασης και η μείωση του κατά τη λήξη του συμβατικού
χρόνου της μίσθωσης (15-6-2000 έως 14-6-2009 )καταβαλλομένου
μηνιαίου μισθώματος κατά ποσοστό 20% και
β) η τροποποίηση ως προς το ύψος του ποσοστού της ετήσιας
αναπροσαρμογής του μισθώματος, του άρθρου 6 της ίδιας σύμβασης
εκμίσθωσης και ο καθορισμός αυτής (ετήσιας αναπροσαρμογής) σε
ποσοστό 75 % της μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή του
προηγουμένου δωδεκάμηνου, όπως αυτή υπολογίζεται από την Εθνική
Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (δηλαδή από 1-1-2010 το μίσθωμα θα
ανέρχονταν πλέoν σε [(καθαρό μίσθωμα 15485,34 –μείωση
20%)=3097,068+(χαρτόσημο
3,6 %)=445,97=]12834,25 €.

Με την αριθ. 1406/8-3-2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέας
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο
την 16-03-2010 ακυρώθηκε σαν μη νόμιμη, η ανωτέρω απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου περί μείωσης του μισθώματος (θεωρείται πλέον
ως μη υπάρχουσα) και ο Δήμος Βέροιας υποχρεούται να συμμορφωθεί
άμεσα με την απόφαση αυτή (άρθρο 154 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων)
Με την από 12-4-2010 εξώδικη δήλωση της η παραπάνω εταιρία
καταγγέλει τη σύμβαση επικαλούμενη και πάλι την οικονομική κρίση που
υπάρχει και ορίζει ως τελευταία ημέρα παραμονής της σ’ αυτό την 14-102010.
Ο δικηγόρος του Δήμου με την από 2-6-2010 γνωμοδότηση του μας
αναφέρει ότι «με το από 12-4-2010 εξώδικο της, η μισθώτρια εταιρία του
τουριστικού περιπτέρου ΕΛΗΑ, επικαλούμενη οικονομική κρίση και
θεωρώντας αδύνατη την περαιτέρω παραμονή της στο μίσθιο, κατήγγειλε
τη μεταξύ αυτής και του Δήμου Βέροιας υφιστάμενη μίσθωση και
γνωστοποίησε την πρόθεση της να αποχωρήσει από το μίσθιο την 14-102010.
Η παραπάνω μίσθωση καταρτίσθηκε με το από 15-6-2000
συμφωνητικό εκμίσθωσης και τους όρους που αναφέρονται σε αυτό, για
χρονικό διάστημα (9) χρόνων, δηλ. από 15/6/2000 μέχρι 14/6/2009, οπότε
έληξε ο συμβατικός της χρόνος .
Σύμφωνα όμως με την παρ 1 του άρθρου 5 του π.δ/τος 34/1995
«κωδικοποίηση εμπορικών μισθώσεων» παρατάθηκε αναγκαστικά για
τρία ακόμη χρόνια, δηλ. μέχρι την 14-6-2010 όποτε και θα έληγε ο
νόμιμος χρόνος.
Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ανωτέρω π. δ/τος, ο μισθωτής μπορεί,
μετά την πάροδο διετίας από την έναρξη της σύμβασης να καταγγείλει τη
μίσθωση. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως και τα αποτελέσματα της
επέρχονται μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από αυτή. Στην περίπτωση
αυτή ο μισθωτής οφείλει στον εκμισθωτή ως αποζημίωση το
καταβαλλόμενο κατά το χρόνο της καταγγελίας μίσθωμα τεσσάρων (4)
μηνών.
Κατόπιν αυτών, η εκ μέρους της ανωτέρω μισθώτριας γενόμενη
καταγγελία της μίσθωσης είναι νόμιμη, ισχυρή και τα αποτελέσματα της
θα επέλθουν μετά την πάροδο εξαμήνου από τότε που αυτή έλαβε χώρα.
Συνεπώς, έχουμε τη γνώμη ότι θα πρέπει να κινηθεί η διαδικασία
για την εκ νέου εκμίσθωση του τουριστικού περιπτέρου(διακήρυξη,
δημοπρασία κ.λ.π.)»
Σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. 1 το Δημοτικό Συμβούλιο
αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τον Δήμο, εκτός από εκείνα
που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή της Δημαρχιακής
Επιτροπής.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο
να αποφασίσει αν θα διενεργηθεί η διαδικασία δημοπράτηση της.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.

Παυλίδης: Μετά την απόρριψη της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για
μείωση του μισθώματος του Τουριστικού Περιπτέρου της Εληάς, δεχθήκαμε την
εξώδικο δήλωση ότι έχουν την πρόθεση να εγκαταλείψουν το μίσθιο.
Δήιιαργος: Ακολουθούνται όλες οι νόμιμες διαδικασίες.
Πρόεδρος: Τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλος: Φοβάμαι ότι ο Δήμος δεν υποστήριζε την προσφυγή στην
Επιτροπή του άρθρου 152, γι' αυτό και απορρίφθηκε. Φοβάμαι ότι ο Δήμος αφού
γνωρίζει την απόρριψη της Επιτροπής, δεν ρώτησε τους νομικούς συμβούλους για τις
περαιτέρω διαδικασίες. Εμείς εδώ αποφασίσαμε την μείωση κατά 20% του ενοικίου,
κρίνοντας ότι το συμφέρον του Δήμου είναι αυτό. Φοβάμαι ότι τώρα θα μπούμε σε
περιπέτειες και το μίσθωμα που παίρναμε, τα 18 χιλιάρικα ή τα 12 που παίρναμε όταν
το μειώσαμε, δεν πρόκειται να τα ξαναδούμε. Έτσι λοιπόν προτείνω, παράλληλα με
την δημοπρασία, ο Δήμος να εξαντλήσει όλα νομικά περιθώρια που έχει, μήπως στο
τέλος ο ενοικιαστής υπαναχωρήσει και παραμείνει έστω και με το μειωμένο ενοίκιο.
Δεν γνωρίζουμε αν στο Διοικητικό Πρωτοδικείο που θα προσφύγουμε εμείς ή αυτός,
που αποκλείεται αυτός άρα εμείς πρέπει να προσφύγουμε για να προστατεύσουμε το
ενοίκιο αυτό που έχουμε, διαφορετικά το Τουριστικό Περίπτερο της Εληάς θα κλείσει
δυστυχώς μετά την ημερομηνία που λέει ο ενοικιαστής. Είναι απίθανο να βρούμε
τέτοιο ενοίκιο ξανά. Το θέμα να το ερευνήσουν οι νομικοί σύμβουλοι με τον
αντιδήμαρχο Οικονομικών και τη Δήμαρχο. Να φωνάξουν εδώ τον ενοικιαστή και να
κάνουν τα «παζάρια» και να προσφύγουμε εμείς ή αυτός στα Διοικητικά Δικαστήρια,
όπως έχουμε δικαίωμα , έτσι ώστε να πεισθεί να μείνει άλλα τρία χρόνια, γιατί τέτοιο
ενοίκιο το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο να το πετύχουμε ξανά. Δέκα χρόνια το
εισπράτταμε κανονικά, ήταν η επιχείρηση εντάξει στην καταβολή των ενοικίων και
όσοι γνωρίζουν τι γίνεται με τα έσοδα του Δήμου, αντιλαμβάνονται τι λέω.
Δελαβερίδης: Αναβολή ζητάει στην ουσία ο κ. Σκουμπόπουλος.
Πρόεδρος: Δεν ζητάει αναβολή κε Δελαβερίδη. Ζητάει κατά τη γνώμη μου να
φύγουμε από αυτό το θέμα σήμερα και να καλέσουμε τον ενοικιαστή για να
προσπαθήσουμε να δούμε μέσω δικαστηρίων αν μπορέσουμε να κρατήσουμε το
μίσθιο.
Δελαβερίδης: Εμείς θα πάρουμε απόφαση κε πρόεδρε;
Λήιιαργος: Έγινε προσφυγή και από την Εληά και από το Δήμο. Απερρίφθη
από την Επιτροπή του άρθρου 152 και σήμερα το μεσημέρι κοινοποιήθηκε αγωγή για
να διεκδικήσει νομικά τη μείωση. Βέβαια, επειδή πια το θέμα το χειρίζεται η νομική
υπηρεσία του Δήμου, είχαμε από εκεί την υπόδειξη ότι μπορούμε να
δημοπρατήσουμε και πρέπει να το κάνουμε για πολλούς λόγους. Και οι δύο δικηγόροι
φρονούν ότι μπορούμε και πρέπει να δημοπρατήσουμε και παρακολουθούν πολύ
στενά το θέμα.
Σκουμπόπουλος: Αλλο η αγωγή που κατέθεσε ο μισθωτής για τη μείωση του
ενοικίου και άλλο η έφεση που θα κάνει ο Δήμος. Εκεί θα πείσει ο Δήμος τον
μισθωτή ότι αγωνίζεται να τον κρατήσει, τον θεωρεί δηλαδή καλό ενοικιαστή. Από
τη μία ο μισθωτής μας στέλνει εξώδικη δήλωση ότι φεύγει στις τάδε του μηνός και
από την άλλη καταθέτει αγωγή για μείωση του ενοικίου; Θυμάστε τι του έλεγε ο κ.
Παυλίδης μέσα σ' αυτή την αίθουσα; Του έλεγε «μόνο στο δικαστήριο θα πας». Αρα
ή έπρεπε τότε να πάει στο δικαστήριο ή εμείς λέγαμε μέσω του Δ.Σ. να μπορέσουμε
να βρούμε την άκρη. Αφού μας ακύρωσαν την απόφαση η Περιφέρεια και η
Επιτροπή του άρθρου 152, τι μένει; Το Διοικητικό Πρωτοδικείο. Αν είναι οριστική η

απόφαση του ενοικιαστή να φύγει, ποιος ο λόγος να κάνει αγωγή για μείωση του
ενοικίου τώρα;
Παυλίδης: Μετά τα 9 χρόνια της σύμβασης του, είχε το επαγγελματικό
δικαίωμα να κάνει παράταση μόνος του κατά τρία χρόνια. Ο Δήμος και η οικονομική
υπηρεσία ισχυρίζεται ότι αυτά τα τρία χρόνια της παράτασης που δόθηκαν της
επαγγελματικής χρήσης, ισχύουν οι προσαυξήσεις του μισθίου που δινόταν τα
προηγούμενα χρόνια. Η εν λόγω επιχείρηση όμως δεν τα καταβάλει. Δίνει ακριβώς το
παλιό μίσθωμα και υπάρχει και πρόβλημα με τους συμψηφισμούς των ενοικίων με τα
προηγούμενα, με τις προσαυξήσεις κλπ. Γι αυτό προφανώς προσφεύγει εκεί για να
δικαιωθεί .Επομένως εμείς πρέπει να ψηφίσουμε εδώ για δημοπράτηση, να
ξεκινήσουν οι διαδικασίες .
Πρόεδρος: Υπάρχουν δύο προτάσεις. Η μία είναι από πλευράς του κ.
Σκουμπόπουλου, έτσι όπως τέθηκε, δηλ. να μην προχωρήσουμε στην έγκριση ή μη
λύσης της μίσθωσης, αλλά να εξαντλήσουμε τα νομικά για να κρατήσουμε τον
ενοικιαστή. Η άλλη πρόταση είναι έτσι όπως τίθεται στην εισήγηση.
Ποιοι συμφωνούν για: α)τη λύση της μίσθωσης του δημοτικού αναψυκτηρίου
Εληάς στην «Τουρισμός-Ψυχαγωγία Ε.Π.Ε.» και β) για την κίνηση της διαδικασίας
εκ νέου εκμίσθωσης του Τουριστικού Περιπτέρου Εληάς;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 10 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζήαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Ν.
Μωυσιάδης, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Κ. Συμεωνίδης, Μ. Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Χ. Σκουμπόπουλου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 8 σύμβουλοι:
Π. Τσαπαρόπουλος, Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Μ.
Σακαλής, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε. Γουναράς, Γ. Ορφανίδης.
Λευκή ψήφο έδωσε ο σύμβουλος Α. Δελαβερίδης.
Πρόεδρος: Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται το α' σκέλος της πρότασης για λύση
της μίσθωσης στην αλλά για το β' σκέλος δεν προέκυψε η απαιτούμενη πλειοψηφία
από την ψηφοφορία αφού επί συνόλου 27 δημοτικών συμβούλων απαιτούνται 18
θετικές ψήφοι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 272 & 286 του Ν. 3852/2010
(Πρόγραμμα Καλλικράτης). Συνεπώς δεν μπορεί να ληφθεί απόφαση για αυτό το
σκέλος της πρότασης και περαιώθη η συζήτηση του.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 25-6-2010 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Την από 12-4-2010 εξώδικη δήλωση της «Τουρισμός-Ψυχαγωγία Ε.Π.Ε.».
3.- Την από 15-6-2000 σύμβαση εκμίσθωσης που υπογράφηκε μεταξύ της
συγχωνευθείσας δημοτικής επιχείρησης «Τουριστικό Περίπτερο Εληάς &
Αναψυκτήρια» και της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΨΥΧΑΓΩΠΑ Ε.Π.Ε.».
4.- Την αριθ. 125/2008 απόφαση του, με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση μεταξύ
άλλων και της παραπάνω δημοτικής επιχείρησης, η σύσταση της νέας δημοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης.
5.- Ότι μετά τη συγχώνευση της παραπάνω δημ. επιχείρησης τα ακίνητα, κινητά
πράγματα και ο εν γένει εξοπλισμός που ανήκαν σε αυτήν, περιήλθαν στην
κυριότητα του Δήμου.
6.- Την από 2-6-2010 γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου.
7.- Την πρόταση του δημοτικού συμβούλου Χ. Σκουμπόπουλου.
8.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
9.- Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) καθώς και αυτές του
αριθ. 34/1995 Π.Δ..

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Αποδέχεται το από 12-4-2010 αίτημα της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΨΥΧΑΓΩΠΑ Ε.Π.Ε.» και εγκρίνει τη λύση της από 15-6-2000 μίσθωσης του
δημοτικού αναψυκτηρίου Εληάς στην παραπάνω εταιρεία, εφόσον εξοφληθούν από
την παραπάνω εταιρεία τα οφειλόμενα στον Δήμο μισθώματα.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 442/ 2010
.............................................................................................……….................................
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.
Ν.
Α.
Α.
Ν.
Κ.
Μ.
Γ.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Κάκαρης

Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 24-8-2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Β.
Σ.
Ι.
Μ.
Μ.
Ε.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Ορφανίδης

