ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 16/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 443/ 2010
Περίληψη
Αποδοχή αιτήματος της «Χρήστος Μπακαλίδης & Σία
Ε.Ε.» για λύση μίσθωσης κατ/τος της δημοτικής
αγοράς.
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 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 25-6-2010 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου,
που έχει ως εξής:

Σας γνωρίζουμε ότι η εταιρεία Μπακαλίδης Χ. Ε.Ε. μίσθωσε
απευθείας το αριθ. (31) κατάστημα της Δημοτικής Αγοράς που βρίσκεται
στην Β΄ στάθμη της με μηνιαίο μίσθωμα 72,45 ευρώ, σύμφωνα με το
αριθ. 12320/18-11-2004 συμφωνητικό.
Με την από 3-3-2010 αίτηση –καταγγελία η παραπάνω εταιρία
ζητά την λύση της μίσθωσης του παραπάνω καταστήματος, διότι
δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα εξ αιτίας της μίσθωσης που έγινε
στην επιχείρηση εμπορίας καλλυντικών «Hondos Center» και αναφέρει
ότι προκλήθηκε βλάβη ανεπανόρθωτη στη λειτουργία του καταστήματος
του.
Οφείλει μισθώματα από τον Ιανουάριο του έτους 2010 μέχρι και
σήμερα.(δηλαδή 80,90x6=485.40 ευρώ)
Σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 3 του κανονισμού της
δημοτικής αγοράς (Α.Δ.Σ. 492/96, 191/97 και 271/98 και 687/2008 που
αφορά την έγκριση τροποποίηση-συμπλήρωση και κωδικοποίηση σε
ενιαίο κείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής Αγοράς)
Σε περίπτωση που ο μισθωτής επιθυμεί την διακοπή της σύμβασης
για σπουδαίο λόγο, υποβάλλει σχετική αίτηση προς το Δημοτικό
Συμβούλιο. Αν το Δημοτικό Συμβούλιο ότι πράγματι συντρέχει
σπουδαίος λόγος τότε κάνει δεκτή την αίτηση αφού ο μισθωτής
εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του προς το Δήμο και την Διαχειριστική
Επιτροπή.
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.
Με την από 5-7-2010 γνωμοδότηση του ο δικηγόρος του Δήμου
αναφέρει τα εξής:
«Με την από 01-03-2010 αίτηση-καταγγελία της, η ανωτέρω
εταιρία, μισθώτρια του υπ’ αριθ. 31 καταστήματος της Β’ Στάθμης της
δημοτικής αγοράς, ισχυριζόμενη ότι, δήθεν, με την εκμίσθωση χώρων
της δημοτικής αγοράς στην εταιρία HONDOS CENTER, κατελήφθη
χώρος μπροστά της και απεκλείσθη η πρόσβαση σ’ αυτό και στις
τουαλέτες, κατήγγειλε την ανωτέρω μίσθωση από υπαιτιότητα, δήθεν,
του δήμου Βέροιας.
Η παραπάνω μίσθωση καταρτίσθηκε με το από 18-11-2004
συμφωνητικό εκμίσθωσης και τους όρους που αναφέρονται σ’ αυτό και

ως εμπορική μίσθωση, ίσχυε για δώδεκα χρόνια, μετά την πάροδο των
οποίων θα έληγε ο νόμιμος χρόνος μίσθωσης.
Σύμφωνα με το άρθρο 43 του π. δ/τος 34/1995 “κωδικοποίηση
εμπορικών μισθώσεων”, 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.
Επίσης, από το άρθρο 45 του ίδιου π. δ/τος συνάγεται ότι
παραιτήσεις των μερών από μισθωτικά δικαιώματα, οι οποίες γίνονται
μετά την κατάρτιση της μίσθωσης, είναι έγκυρες και ισχυρές.
Κατόπιν αυτών, η εκ μέρους της ανωτέρω μισθώτριας γενόμενη
καταγγελία της μίσθωσης είναι νόμιμη, ισχυρή, δημιουργεί δικαίωμα του
δήμου Βέροιας για αποζημίωση με τέσσερα (4) μισθώματα (όχι όμως και
στην περίπτωση που αποδειχθεί ή ήθελε γίνει δεκτό ότι έγινε για
σπουδαίο λόγο, οπότε δεν οφείλεται αποζημίωση) και τα αποτελέσματα
της θα επέλθουν μετά την πάροδο εξαμήνου από τότε που αυτή έλαβε
χώρα, εκτός εάν ο δήμος Βέροιας συμφωνήσει στην απόδοση του
μισθίου καταστήματος και νωρίτερα, οπότε θα πρέπει να κινηθεί η
διαδικασία για την εκ νέου εκμίσθωση αυτού(διακήρυξη, δημοπρασία
κ.λ.π.)
Τέλος, θα πρέπει να εκτιμηθεί και το ενδεχόμενο δικαίωμα του
μισθωτή να διεκδικήσει αποζημίωση εάν αποδειχθεί ότι η καταγγελία της
μίσθωσης εκ μέρους του έγινε για σπουδαίο λόγο.»
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο
να αποφασίσει για τη λύση ή μη της μίσθωσης και αν θα διενεργηθεί η
διαδικασία δημοπράτησης του.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Παυλίδης: Ο κ. Μπακαλίδης ζητάει να αφήσει το κατάστημά του στη
Δημοτική αγορά
Σκουμπόπουλος: Κάντε εισήγηση. Πείτε μας γιατί ζητάει να φύγει.
Δήμαρχος: Τηλεφώνησα εγώ και ρώτησα αν υπάρχει κάποιο θέμα και μου
είπανε όχι. Μίλησα με τον κ. Μπακαλίδη και μου είπε ότι απλώς θέλει να αφήσει το
κατάστημα που είχε. Εάν αυτός έχει κάνει οποιεσδήποτε συνεννοήσεις, αυτό είναι
δική του υπόθεση. Εγώ ρώτησα αν και γιατί θέλει να φύγει και μου είπε ότι θέλει να
εγκαταλείψει το κατάστημα. Τι πρέπει να κάνουμε; Να παρακαλάμε;
Πρόεδρος: Ερωτήσεις.
Σκουμπόπουλος: Έχει σημασία αν θέλει ένας ενοικιαστής να αφήσει το
κατάστημα και για ποιο λόγο, και εδώ ο λόγος είναι συγκεκριμένος. Λέει «με
περιορίσατε τον κοινόχρηστο χώρο. Νοίκιασα ένα μαγαζί για να έχω πεζοδρόμιο,
κοινόχρηστο χώρο, τουαλέτα και σεις μετατρέψατε τους κοινόχρηστους χώρους σε
κατάστημα». Αυτά λέει ο άνθρωπος και άρα καταγγέλει τη μίσθωση με δική σας
υπαιτιότητα. Δεν θέλει να φύγει αλλά του κάνατε οικονομική ζημιά. Αυτά λέει. Γιατί
δεν τα λέτε αυτά; Τι λέει ο νομικός σύμβουλος γι’ αυτό; Γιατί κε Παυλίδη; Είναι

δύσκολο να πείτε «ναι κάναμε ζημιά σ’ αυτόν τον άνθρωπο»; Μετατρέψατε την
δημοτική αγορά σε ένα πολυκατάστημα. Αυτή είναι η αλήθεια. Ούτε σε συνεννόηση
ήρθα με κανέναν, ούτε τον κ. Μπακαλίδη γνωρίζω.
Παυλίδης: Ούτε εγώ έχω προσωπικά με τον κ. Μπακαλίδη.
Σκουμπόπουλος: Τότε πείτε την αλήθεια. Δεν σας πληρώνει τα ενοίκια 6
μήνες τώρα. Γιατί δεν τα πληρώνει; Αφού σας ζητάει να το μειώσετε. Το κάνατε από
γωνιακό μαγαζί, υπόγειο. Αυτά λέει. Δεν σας πληρώνει τα ενοίκια. Τι θα πούμε τώρα
εδώ; «Όχι, φέρε τα ενοίκια»; Δεν πρέπει να πληρώσει ο άνθρωπος τα ενοίκια, αν
θέλουμε να είμαστε δίκαιοι. Του μειώσαμε την αξία του καταστήματος ναι ή όχι;
Δήμαρχος: Ο καθένας που θέλει να εγκαταλείψει για να μην πληρώσει
ενοίκια, θα πρέπει να βάλει και πέντε λόγους για να το εγκαταλείψει χωρίς να τα
πληρώσει.
Σκουμπόπουλος: Προτείνω να καταργήσουμε τη μίσθωση αυτή αλλά να μην
πληρώσει τα ενοίκια που οφείλει ο κ. Μπακαλίδης. Ο Κανονισμός της δημοτικής
αγοράς λέει ότι, όταν κάποιος θέλει να διακόψει τη μίσθωση, πρέπει να πληρώσει τα
οφειλόμενα ενοίκια. Εμείς γωνιακό μαγαζί του νοικιάσαμε, τον περιορίσαμε και το
κάναμε υπόγειο. Γιατί να τα πληρώσει ο άνθρωπος τα ενοίκια; Να μην τα πληρώσει.
Αυτή είναι η πρότασή μου.
Μιχαηλίδης: Ο Κανονισμός Λειτουργίας δεν λέει ότι η δημοτική αρχή μπορεί
να μισθώσει κοινόχρηστους χώρους, όπως έκανε στο παρελθόν η διοίκηση του κ.
Σκουμπόπουλου.
Σκουμπόπουλος: Ο Δήμος έχει δικαίωμα να νοικιάζει οποιοδήποτε ακίνητο ή
με δημοπρασία ή με τους ειδικούς όρους που ορίζει ο κώδικας. Δεν ξέρω τι εννοεί ο
κ. Μιχαηλίδης. Εδώ νοικιάσαμε στο Hondos Center ένα όροφο και αυτός μετέτρεψε
τους κοινόχρηστους χώρους σε μαγαζί. Και ενώ οφείλατε να φέρετε, όπως είχατε
υποχρέωση, στο δημοτικό συμβούλιο τη μελέτη, δεν μας την παρουσιάσατε ποτέ.
Θέλετε να βγείτε και από πάνω τώρα; Τι είναι αυτό που είπε ο κ. Μιχαηλίδης;
Δήμαρχος: Να καλέσουμε τον κ. Τέλη Σιδηρόπουλο να φέρει τη μελέτη.
Χατζηαθανασίου: Οποιος θέλει να εγκαταλείψει το κατάστημα, θα μπορούσε
να σοφιστεί χίλια δυο για να απαλλαγεί από τα ενοίκια. Μπορεί να αντιμετωπίζει
οικονομικό πρόβλημα. Μέσα σ’ αυτή τη θύελλα της οικονομικής κρίσης που έχει
πέσει, μπορεί ο άνθρωπος να μην βγαίνει. ΄Ο,τι θέλει μπορεί κανείς να επικαλεστεί.
Δεν μπορεί εμείς εν ονόματι αυτής της επίκλησης να του χαρίσουμε τα ενοίκια.
Μπορεί να μην πάει καλά η επιχείρησή του, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν
έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε.
Παυλίδης: Όποιος θέλει μείωση του μισθώματος για κάποιους λόγους,
προσφεύγει δικαστικά και το προκαλεί και το κάνει. Αλλά ποια μείωση μισθίου όταν
τα μισθώματα εκεί στην αγορά είναι μηδαμινά; Κοινόχρηστο χώρο δεν του έδωσε
ποτέ ο Δήμος. Μαγαζί του έδωσε. Αν οτιδήποτε άλλο τον βλάπτει και κρίνει αυτός
σαν καταστηματάρχης τι τον μειώνει, είναι δικό του θέμα και των εσόδων του. Δεν
μπορεί να χαριστούν τα ενοίκια γιατί δεν υπάρχει τέτοια πρόταση. Θα γίνει
καταλογισμός μετά. Δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιο πράγμα.
Μιχαηλίδης: Ο ενοικιαστής ζητάει να εγκαταλείψει το μίσθιο για το λόγο τον
οποίο αναφέρει. Ο κ. Σκουμπόπουλος μας εγκαλεί ότι έχουμε την ευθύνη εμείς. Το αν
έκανε κάτι ο άλλος ενοικιαστής, που λέγεται Hondos Center, μπορούμε να το δούμε.
Όμως είπα πριν να μην απευθύνετε σ’ εμάς αυτή η μομφή, γιατί εμείς σαν παράταξη
ποτέ δεν μισθώσαμε κοινόχρηστο χώρο του ίδιου κτηρίου. Αν θυμάται καλά ο κ.
Σκουμπόπουλος, στη δική του θητεία μισθώθηκε ο κοινόχρηστος χώρος, κατά
παρέκκλιση κάθε Κανονισμού Λειτουργίας, σε ιδιώτη στο ισόγειο της δημοτικής
αγοράς. Αυτό είπα εγώ.

Σκουμπόπουλος: Ο μισθωτής επικαλείται συγκεκριμένο λόγο και θέλει να
διακόψει την μίσθωση με υπαιτιότητά μας. Αναγκάζεται από την ενέργειά μας να
μετατρέψουμε τους κοινόχρηστους χώρους του ορόφου, που νοικιάσαμε στο Hondos
Center, σε χώρο κύριας χρήσης, ενώ ήτανε κοινόχρηστος χώρος και έπρεπε να τον
χρησιμοποιεί για το κατάστημά του. Λέει «διακόπτω την σύμβαση για αυτό τον
λόγο» και εμείς λέμε ότι για να φύγει πρέπει να μας πληρώσει τα ενοίκια. Μα όταν
μας κρίνει υπαίτιους εμάς για τη μείωση του καταστήματός του, δεν θα πληρώνει τα
ενοίκια. Αυτό λέω κι εγώ, να πληρώσει τα ενοίκια αν φεύγει χωρίς υπαιτιότητά μας.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν για : α) τη λύση της μίσθωσης του κατ/τος της
δημοτικής αγοράς και καταβολή των οφειλομένων μισθωμάτων και β) για την κίνηση
της διαδικασίας εκ νέου εκμίσθωσής του;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 11 σύμβουλοι:
Μ.Σουμελίδης, Δ.Δάσκαλος, Τ.Χατζηαθανασίου, Γ.Μιχαηλίδης, Π.Παυλίδης,
Π.Τσαπαρόπουλος, Ν.Μωϋσιάδης, Ν.Μαυροκεφαλίδης, Κ.Συμεωνίδης, Μ.Τρανίδης,
Α.Παπαστεργίου.
Πρόεδρος:Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Χ.Σκουμπόπουλου για
λύση της μίσθωσης χωρίς να εξοφλήσει τα οφειλόμενα μισθώματα;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 6 σύμβουλοι:
Χ.Σκουμπόπουλος, Β.Γιαννουλάκης, Σ.Παναγιωτίδης, Μ.Σακαλής, Μ.ΤσιαμήτρουΚαραχατζή, Ε.Γουναράς.
Από την ψηφοφορία απουσίαζαν οι σύμβουλοι Α.Δελαβερίδης, Γ.Ορφανίδης.
Πρόεδρος:Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται το α΄σκέλος της πρότασης για λύση
της μίσθωσης αλλά για το β΄σκέλος δεν προέκυψε η απαιτούμενη πλειοψηφία από
την ψηφοφορία αφού επί συνόλου 27 συμβούλων απαιτούνται 18 θετικές ψήφοι
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 272 και 286 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα
Καλλικράτης). Συνεπώς δεν μπορεί να ληφθεί απόφαση για αυτό το σκέλος της
πρότασης και περαιώθη η συζήτησή του.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 25-6-2010 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Την από 1-3-2010 αίτηση-καταγγελία της «Χρήστος Μπακαλίδης & Σία Ε.Ε.».
3.- Την από 18-11-2001 σύμβαση εκμίσθωσης που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου
και της εατιρείας «Χρήστος Μπακαλίδης & Σία Ε.Ε.».
4.- Ότι η παραπάνω οφείλει στον Δήμο το συνολικό ποσό των 485,40 € για
μισθώματα έξι (6) μηνών (€ 80,90/μηνιαίο μίσθωμα Χ 6 μήνες).
5.-Την από 5-7-2010 γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου.
6.-Την πρόταση του δημοτικού συμβούλου Χ.Σκουμπόπουλου.
7.-Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
8.-Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) καθώς και αυτές του αριθ.
34/1995 Π.Δ.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Αποδέχεται το από 1-3-2010 αίτημα-καταγγελία της εταιρείας «Χρήστος
Μπακαλίδης & Σία Ε.Ε..» και εγκρίνει τη λύση της από 18-11-2004 μίσθωσης του
αριθ. (31) καταστήματος Β΄Στάθμης της Δημοτικής Αγοράς στην παραπάνω εταιρεία
εφόσον εξοφληθεί από αυτήν το συνολικό ποσό των 485,40€ που οφείλει στον Δήμο
για μισθώματα έξι (6) μηνών (€ 80,90/μηνιαίο μίσθωμα Χ 6 μήνες).

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 443 / 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

