ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 27/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 789/2010
Περίληψη
Έγκριση
μακροχρόνιας
εκμίσθωσης
δημοτικών
αγροτεμαχίων και καταρτισμός όρων εκμίσθωσης.
Σήμερα 20 Δεκεμβρίου 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 16-12-2010 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 19 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. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Α. Παπαστεργίου
Χ. Σκουμπόπουλος
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης

Σ.
Κ.
Μ.
Γ.
Χ.
Ι.
Ε.
Μ.

Aπόντες
Μηλιόπουλος
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Κάκαρης
Γεωργιάδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Σ. Παναγιωτίδης και
αποχώρησε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 789/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 790/2010 απόφασης
προσήλθε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.
4) Κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας
διάταξης αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 791/2010 απόφασης
προσήλθε ο κ. Α. Δελαβερίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Τ.
Χατζηαθανασίου, Μ. Τσιαμήτρου, Ι. Καλαϊτζίδης, Σ.
Διαμαντής, Η. Σοφιανίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 794/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 795/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Γ. Ορφανίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 796/2010 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Α. Δελαβερίδης, Γ.
Ορφανίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 797/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Μ. Σουμελίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 16-12-2010 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου Παύλου Παυλίδη, που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1894/90 η
κινητή και ακίνητη περιουσία των Εφορειών όλων των Δημοσίων Σχολείων της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μεταβιβάσθηκαν κατά κυριότητα
στους ΟΤΑ.
Στο Δήμο μας και συγκεκριμένα στο δημοτικό διαμέρισμα Ράχης εκτός των
άλλων ακινήτων μεταβιβάστηκαν και τα 591, 581 & 556 αγροτεμάχια του
αγροκτήματος Ράχης εκτάσεων 10375 τ.μ. , 5020 τ.μ. και 3210 τ.μ. (συνολικής
έκτασης 18605 τ.μ.) και βρίσκονται στη θέση Μάρμαρο στο Δ.Δ. Ράχης.
Τα παραπάνω αγροτεμάχια εκμισθώθηκαν απευθείας με την αριθ. 390/2004
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και επειδή η μίσθωση έληξε στις 30-03-2009 ο
Δήμος μας θα κινήσει τη διαδικασία μίσθωση των παραπάνω αγροτεμαχίων, όπως
προβλέπει ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας.
Το Τοπικό Συμβούλιο του Δημοτικού Διαμερίσματος Ράχης με την αριθ.
1/2010 απόφασή του συμφωνεί με την εκμίσθωση των τριών αγροτεμαχίων
συνολικής έκτασης
Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 195 του Ν.3463 οι Δήμοι και οι
κοινότητες μπορούν , με απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου τους να εκμισθώνουν
με δημοπρασία για χρονικό διάστημα έως 30 ετών , δημοτικές εκτάσεις που
επιδέχονται καλλιέργεια και δενδροκομία και δεν υπάγονται στην ρύθμιση της παρ.1
ώστε αυτές να αξιοποιηθούν .
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι της εκμίσθωσης. Η κατακύρωση
γίνεται επίσης με Απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 272 και 286 του Ν. 3852/2010 –
Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010 (Ημερομηνία Δημοσίευσης του
Νόμου), οι αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων των Δήμων που συνενώνονται , οι
οποίες αφορούν μεταξύ των άλλων εκμίσθωση ακινήτων λαμβάνονται με την ειδική
πλειοψηφεία των 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών τους , κατά παρέκκλιση των
ισχυουσών διατάξεων του Κ.Δ.Κ.
Με την από 15.12.2010 γνωμοδότηση ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου
συμφωνεί αφού πρόκειται για μια δημοτική έκταση η οποία παραμένει αναξιοποίητη
εδώ και αρκετά χρόνια , και ενδιαφέρθηκε κάποιος δημότης για μακροχρόνια
μίσθωση της για να την δενδροφυτεύσει με οπωροφόρα δένδρα ή σαλιγκαροτροφία.
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Και κάλεσε την επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 18 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Δελαβερίδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν.
Μαυροκεφαλίδης, Α. Παπαστεργίου, Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Σ.
Παναγιωτίδης, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε. Γουναράς, Γ. Ορφανίδης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :
1.- Το από 16-12-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Π. Παυλίδη.
2.- Την από 1-12-2010 αίτηση της Μαρίνας Παπαδοπούλου.
3.- Την αριθ. 91/2005 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και εκμισθώθηκαν τα παραπάνω αγροτεμάχια
στον Γεώργιο Σαμπανίδη.
4.- Το από 1-4-2005 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης των παραπάνω αγροτεμαχίων,
που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου και του παραπάνω μισθωτή, σύμφωνα με το
οποίο η εν λόγω σύμβαση έληξε στις 31-3-2009.
5.- Την ανάγκη πολυετούς εκμίσθωσης των παραπάνω αγροτεμαχίων που επιδέχονται
καλλιέργειας και δενδροκομίας, με σκοπό την αξιοποίησή τους.

6. Ότι για την εκμίσθωση του παραπάνω ακινήτου πρέπει να καταρτισθούν οι όροι
διακήρυξης για τη διενέργεια δημοπρασίας.
7.- Ότι επίκειται κίνδυνος (απώλεια εσόδων) για τον Δήμο από τη μη εκμίσθωση των
παραπάνω ακινήτων.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 195 (παρ. 3) του Ν. 34634/2006 (Κ.Δ.Κ.) καθώς και
αυτές των άρθρων 65, 272 & 286 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη εκμίσθωση για δεκαοκτώ (18) έτη των παρακάτω δημοτικών
ακινήτων (αγροτεμάχια συνολικής έκτασης 18.605τ.μ.), που βρίσκονται στη θέση
«Μάρμαρο» του Τοπικού Διαμερίσματος Ράχης Δήμου Βέροιας, κατά τις διατάξεις
της παραγράφου 3 του άρθρου 195 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.):
1.- Του αριθ. 591 αγροτεμαχίου, έκτασης 10.375 τ.μ.
2.- Του αριθ. 581 αγροτεμαχίου , έκτασης 5.020 τ.μ.
3.- Του αριθ. 556 αγροταμαχίου, έκτασης 3.210 τ.μ.

Β) Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για τη διενέργεια δημοπρασίας για την
εκμίσθωση των παραπάνω δημοτικών ακινήτων, ως εξής :
ΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΡΑΧΗΣ
Τα εκμισθούμενα αγροτεμάχια βρίσκονται στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ράχης στην
περιοχή «Μάρμαρο» ως εξής:
Άρθρο 1
Α. το με αριθμ. 591 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Ράχης, έκτασης 10375 τμ,
Β. το με αριθμ. 581 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Ράχης, έκτασης 5020 τμ,
Γ. το με αριθμ. 556 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Ράχης, έκτασης 3210 τμ,
Άρθρο 2
Η δημοπρασία θα είναι φανερή, προφορική, πλειοδοτική και θα γίνει στο Δημοτικό
Κατάστημα ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών σε ημέρα και ώρα που θα
καθοριστεί από την κ. Δήμαρχο.
Άρθρο 3
Η μίσθωση θα είναι πολυετής και η χρονική διάρκειά της ορίζεται για (18)
δέκα οκτώ χρόνια από την υπογραφή του συμφωνητικού για αγροτικές καλλιέργειες
(δενδροφύτευση και αρροτριαίες καλλιέργειες, πλην θερμοκηπίων και κτιριακών
εγκαταστάσεων ή δημιουργία μονάδας σαλιγκαροτροφείου).
΄Αρθρο 4
Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ετησίου μισθώματος ορίζεται το ποσό
των 40€./στρέμμα.
Άρθρο 5
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην
επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης
παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή
ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
για παρακατάθεση σ΄αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή
άλλο που να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου,
Τράπεζας ή Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας, που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες,
ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10 του οριζόμενου στη διακήρυξη ελαχίστου ορίου

πρώτης ετησίας προσφοράς του μισθίου ήτοι 140 ΕΥΡΩ (Η εγγύηση εκείνων που
δεν θα πετύχουν στην δημοπρασία επιστρέφεται σ' αυτούς αμέσως).
Άρθρο 6
Εγγύηση για την πιστή εκτέλεση των όρων της δημοπρασίας ορίζεται το ποσό
των 1467,35 ΕΥΡΩ, το οποίο θα κατατεθεί πριν από την υπογραφή του μισθωτηρίου
συμβολαίου στο Δήμο και θα υπολογισθεί στα μισθώματα του τελευταίου
μισθωτικού έτους.
Άρθρο 7
Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική και μπορεί να συνεχίζεται και
πέρα από την καθορισμένη ώρα, ένα κατά την ώρα αυτή οι προσφορές εξακολουθούν
από πριν να προσφέρονται χωρίς διακοπή. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέρα
της οριζομένης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή (Δημοπρασιών), η απόφαση της οποίας
καταχωρείται στα πρακτικά.
Άρθρο 8
Οι προσφορές των πλειοδοτών γράφονται στα πρακτικά της δημοπρασίας με
σειρά, που εκφωνούνται με τα ονοματεπώνυμα των πλειοδοτών.
Άρθρο 9
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει αυτό
στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, στην οποία
πρέπει να παρουσιάσει το για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο.
Άρθρο 10
Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή
μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει
οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
Άρθρο 11
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει στην επιτροπή της
δημοπρασίας εγγυητή του αξιόχρεον, ο οποίος και θα υπογράψει και αυτός τα
πρακτικά της δημοπρασίας και θα γίνεται υπεύθυνος μαζί με τον τελευταίο πλειοδότη
αλληλεγγύως και αδιαιρέτως στο ολόκληρο και χωρίς το δικαίωμα διζήσεως και
διαιρέσεως, για την έγκαιρη, πλήρη και εμπρόθεσμη καταβολή του μισθώματος και
γενικά για την καλή τήρηση των όρων της συμβάσεως μισθώσεως.
Άρθρο 12
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη
έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.
Άρθρο 13
Το πρώτο μίσθωμα θα καταβληθεί αμέσως μετά την υπογραφή του
συμβολαίου και των υπολοίπων ετών την 30/12 κάθε έτους. Για την β΄τετραετία η
αναπροσαρμογή θα είναι 30%, για την γ΄τετραετία η αναπροσαρμογή θα είναι 20%,
για την δ' τετραετία η αναπροσαρμογή θα είναι 20% και για τα δύο χρόνια η
αναπροσαρμογή θα είναι 20%.
Άρθρο 14
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα ημέρες από την
ειδοποίηση του Δήμου, για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με
τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση
που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση,
ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται

και οι δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την
προηγούμενη όμοια.

Άρθρο 15
Η σύμβαση αυτή θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά με την έγκριση του
αποτελέσματος από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.
Άρθρο 16
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού
δουλειές, τα όρια αυτού, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση και γενικά να
διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση, η
οποία καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας
υπηρεσίας.
Άρθρο 17
Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού για την πραγματική κατάσταση
που βρίσκεται το μίσθιο, διότι υποτίθεται ότι έχει λάβει γνώση για την ύπαρξη
οποιασδήποτε δουλειάς επί του ακινήτου, ούτε κατά συνέπεια υποχρεούται σε
επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ούτε σε λύση της μίσθωσης.
Άρθρο 18
Η μεταγραφή του συμφωνητικού στο υποθηκοφυλακείο της Βέροιας για
εκμίσθωση μεγαλύτερη από εννέα έτη θα γίνει ατελώς.
Άρθρο 19
Ο μισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η σύμβαση να παραδώσει το μίσθιο στην
κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση, η οποία
καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του τεχνικού
τμήματος του Δήμου. Επίσης υποχρεούται άμα τη λήξει της μίσθωσης να παραδώσει
το μίσθιο και όλες τις πάγιες εγκαταστάσεις ως έχουν στον εκμισθωτή χωρίς
αποζημίωση.
Άρθρο 20
Ο μισθωτής θα παραλάβει τον αγρό στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται με
τους κινδύνους και τις ζημίες, χωρίς να μπορεί να έχει καμία αξίωση κατά του
Δήμου, για οποιαδήποτε αιτία και από θεομηνίες, ειδικά δε για κάθε διαφορά ως προς
την οριζόμενη έκταση το επί πλέον ή έλαττον θα μείνει σε όφελος ή προς ζημία του.
Άρθρο 21
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δημοπρασία, για να γίνουν δεκτοί
πρέπει να προσκομίσουν φορολογική ενημερότητα από τον Δήμο Βέροιας και από το
Δημόσιο.
Άρθρο 22
Παράβαση ενός από τους παραπάνω όρους θα επιφέρει τη λύση της μίσθωσης
και την αποβολή του μισθωτή από τον αγρό.
Σε περίπτωση αυτή καταπίπτει υπέρ του Δήμου και η εγγύηση που
κατατέθηκε από τον μισθωτή σε βάρος του οποίου θα επέλθουν και όλες οι άλλες
επιβαρυντικές συνέπειες που προβλέπονται από τον Νόμο.

Άρθρο 23
Σε περίπτωση καθυστέρησης οποιασδήποτε δόσης ο Δήμος μπορεί να κηρύξει
τον μισθωτή έκπτωτο και να ενεργήσει σε βάρος και του εγγυητή του
αναπλειστηριασμό κατά τα οριζόμενα στον όρο "14".
Άρθρο 24
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί. σε δυο ημερήσιες εφημερίδες και
μία εβδομαδιαία εφημερίδα, τα δε έξοδα της δημοσίευσης, της σύνταξης του
μισθωτηρίου συμβολαίου ή συμφωνητικού, καθώς και τα τέλη χαρτοσήμου θα
βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη (δηλ. χαρτόσημο 3%, συν 20% υπέρ ΟΓΑ επί του
χαρτοσήμου υπολογιζομένου επί του μισθώματος, ως και τις εισφορές υπέρ ΤΟΕΒ).
Άρθρο 25
Στην μίσθωση αυτή ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 270/81 «Περί καθορισμού
των οργάνων, διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι΄εκποίησιν ή
εκμίσθωσιν των Δήμων και Κοινοτήτων».

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 789 / 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.
Ν.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης

Σ.
Η.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Σοφιανίδης

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 14-3-2011
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Β.
Σ.
Μ.
Ε.
Ι.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

