ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 27/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 790/2010
Περίληψη
Αναβολή συζήτηση και λήψης απόφασης επί του 3ου
θέματος «Επί αιτήματος Γ.Μπακρυνιώτη για απευθείας
μίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «Καστρί» Τ.Δ.
Καστανιάς»
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
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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 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 16-9-2010 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου Μ.Σουμελίδη, που έχει ως εξής:
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ. 375/2008 απόφασή του, συναίνεσε για
χορήγηση Αδειας Ερευνητικών Εργασιών εντοπισμού μαρμαροφόρου κοιτάσματος,
σε έκταση 78.000,19 m2 στη θέση «Καστρί» Δημοτικού Διαμερίσματος Καστανιάς.
Στη συνέχεια, για την εν λόγω έκταση εκδόθηκαν οι απαιτούμενες αποφάσεις
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Απόφ. 10714/22-1-2010 «Έγκριση
Περιβαλλοντικών Όρων, Απόφαση Έγκριση Μελέτης Προσωρινής διευθέτησης
ρέματος «Τριπόταμος» όπως όριζε το σχετικό άρθρο της έγκρισης Περιβαλλοντικών
Ορων).
Στη συνέχεια ο κ. Μπακρυνιώτης, με την αρ. 2622/15-7-10 αίτησή του, ζητά
την μίσθωση του εν λόγω χώρου για λατομείο μαρμάρου.
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν.669/1977, άρθρο 25, παρ. 2 και 3) «…
ο λαβών την σχετικήν άδειαν, εφ΄όσον επιθυμεί την μίσθωσιν της εκτάσεως προς
εκμετάλλευσιν οφείλει να υποβάλλει στον Δήμον … λήψιν της Άδειας
εκμεταλλεύσεως…».
Ο κ.Μπακρυνιώτης αξιοποιώντας το δικαίωμα αυτό, υπέβαλλε τον φάκελο αιτήσεως
για μίσθωση του χώρου προς εκμετάλλευση του μαρμαροφόρου κοιτάσματος.
Κατόπιν αυτών, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική
απόφαση.
Επίσης έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την από 23-9-2010 εισήγηση της
Επιτροπής Ανάπτυξης του Δ.Σ., με την οποία αυτή εισηγείται ομόφωνα την απευθείας
μίσθωση της παραπάνω δημοτικής έκτασης στον Γεώργιο Μπακρυνιώτη.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Λάβαμε ένα έγγραφο από την Περιφέρεια αργά το μεσημέρι και
νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος, πλην της αναβολής.
Πρόεδρος: Είναι γνωστό το θέμα του Μπακρυνιώτη κι εγώ ήθελα να πω ότι
φτάσαμε στο σημείο όπου την προηγούμενη φορά αναβλήθηκε η κουβέντα μας ενώ
είχαμε την αρνητική απόφαση της Περιφέρειας σε σχέση με το αίτημα και δικαίωνε
ουσιαστικά των συμπολίτη μας, κ. Κωνσταντινίδη και κατόπιν πρότασης του
σώματος είπαμε οι νομικοί μας σύμβουλοι να απαντήσουν στο θέμα. Είμαστε σ’ αυτό
το σημείο. Ο λόγος λοιπόν στο νομικό σύμβουλο του Δήμου ……………...
Σκουμπόπουλος: Έκανε μια πρόταση η Δήμαρχος για αναβολή κε πρόεδρε.
Δήμαρχος: Βάση του εγγράφου της Περιφέρειας, η άποψή μου είναι ότι
υποχρεωτικά πάμε σε διακοπή αυτής της ιστορίας γιατί ούτε να το δημοπρατήσουμε
μπορούμε ούτε και να το μισθώσουμε μπορούμε.
Πρόεδρος : Παρόλα αυτά είναι μέσα ο κ. Μπακρυνιώτης και βγάζει και
μάρμαρο. Τι πρέπει να γίνει; Λοιπόν, έχουμε φτάσει σ’ αυτό το οριακό σημείο
παρόλα αυτά μέσα είναι κάποιος, ο κ. Μπακρυνιώτης, δεν ξέρω αν βγάζει μάρμαρο ή
όχι αλλά πρέπει να αποφασιστεί κάτι εδώ μέσα. Κύριε νομικέ σύμβουλε υπάρχει κάτι
που πρέπει να μας πείτε;
Παπαστεργίου ( Νομικός Σύμβουλος Δήμου Βέροιας) : Δεν ακούγατε γι’ αυτό
και σας ακυρώθηκε και η απόφαση. Ακούγατε ότι θέλατε. Όπως σας είχα πει και προ
τετραετίας και επί θητείας του κ. Σκουμπόπουλου, ήταν παράνομη η απευθείας
ανάθεση που κάνατε στον κ. Μπακρυνιώτη. Μετά την ακύρωση της απόφασής σας
από την Περιφέρεια, που ήταν εξίσου παράνομη και δεν ξέρω πώς την έλαβε ο κ.
Μπακρυνιώτης, όταν ξαναήρθε το θέμα σας ξαναγνωμοδότησα ότι διερευνητικές
εργασίες σημαίνει ότι όταν δεν ξέρω τι έχει κάτω ο χώρος τον δίνω απευθείας μήπως
βρει μάρμαρο. Εδώ φώναζε τι έχει από κάτω αφού ήταν ανοιχτό λατομείο, επομένως
τι διερευνητικές εργασίες χρειάζονται; Ούτε νομικοί χρειάζεται να είστε ούτε τίποτα
και εσείς παρόλα αυτά μετά την απόρριψη της απόφασής σας, που για άλλο λόγο
ακύρωσε η Περιφέρεια γιατί δεν μπορούσε γι’ αυτόν τον συγκεκριμένο που έβγαζε
μάτι, το νοικιάσατε. Μα είναι μέσα ο κ. Μπακρυνιώτης. Έστειλε η Περιφέρεια ένα

έγγραφο εδώ που λέει για απόλυτη διακοπή. Ποιο είναι το πρόβλημα να αναβάλετε το
θέμα; Ο κ. Μπακρυνιώτης αυτή τη στιγμή υπό την σκέπη των διερευνητικών
εργασιών, εξάγει μάρμαρο. Πληρώθηκε τίποτα ο Δήμος απ’ τα μάρμαρα που πήρε ο
κ. Μπακρυνιώτης κατά τη διάρκεια των διερευνητικών εργασιών; Τι διερευνητικές
εργασίες, αφού το μάρμαρο φαίνεται; Οπότε οφείλετε να αποφασίσετε αν θα
παραμείνει ο κ. Μπακρυνιώτης, όχι για την απευθείας εκμίσθωση ή θα πάψει να έχει
σχέση με το κομμάτι αυτό που του δώσατε. Και δεν υπάρχει καμία αντίφαση με το
έγγραφο που ήρθε από την Περιφέρεια σήμερα και που σας διατάζει να κάνετε αυτό
το πράγμα.
Πρόεδρος: Συνάδελφοι, περίπου το μεσημέρι ήρθε μια αίτηση από τον κ.
Μπακρυνιώτη ώστε να αναβληθεί το θέμα γιατί το θέμα πέρασε στη δικαιοδοσία του
κ. Χασιώτη, σαν νομικού συμβούλου. Έχουμε ένα έγγραφο στα χέρια μας, είμαστε
στο τέλος μια διαδικασίας, έχουμε απέναντί μας έναν πολίτη που μ’ έναν τρόπο πολύ
μεθοδικό πήγε στην Περιφέρεια, σιγά σιγά και σταδιακά. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα
έγγραφο από την Περιφέρεια που λέει ότι ο κ. Μπακρυνιώτης μετά την απόφαση η
οποία είναι καταδικαστική, στο συγκεκριμένο χώρο σε προϋπάρχον λατομείο, δεν
γίνονται διερευνητικές εργασίες και υπάρχουν χαρτιά κ. Μπακρυνιώτη και από το
Δασαρχείο και από άλλες υπηρεσίες ότι ο χώρος είναι λατομικός, λέει λοιπόν να γίνει
διακοπή διερευνητικών εργασιών και ύστερα από τις παραπάνω σχετικές αναφορές,
ότι απαγορεύεται η εκτέλεση λατομικών εργασιών και θα πρέπει να διακοπούν
άμεσα. Δεν υπάρχει ανάγκη ούτε αναβολής ούτε τίποτα. Τιμούμε τους συμπολίτες
μας, το δικαστικό κομμάτι έχει ολοκληρωθεί, το πολιτικό, διαδικαστικό έχει
τελειώσει άρα είναι ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει θέμα αναβολής γιατί αλλιώς υποτιμούμε
τους εαυτούς μας και παρανομούμε απ’ εδώ και μπρος. Κε Μπακρυνιώτη, μπορείτε
να πείτε δύο κουβέντες αν και έχουν ακολουθηθεί όλες οι διαδικασίες και είναι στην
ευχέρεια του σώματος το να μιλήσετε.
Δάσκαλε: Κε πρόεδρε, θέλω μια ερώτηση σ’ αυτά που είπατε. Ο κ.
Μπακρυνιώτης είναι εγκατεστημένος στο χώρο αυτό; Αν είναι εγκατεστημένος βάση
της δική μας απόφασης θα πρέπει να αποβληθεί, αυτό θέλω να μου πείτε.
Πρόεδρος: Δεν γνωρίζετε συνάδελφε ότι είναι εγκατεστημένος με την
απόφασή μας;
Δάσκαλος: Άρα μήπως πρέπει να πάρουμε και απόφαση για απεγκατάσταση;
Πρόεδρος: Μα υπάρχει έγγραφο που μιλάει για αποβολή.
Δελαβερίδης: Κύριε πρόεδρε η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να αναβάλουμε
και τα δύο θέματα και να έρθει στο επόμενο Δ.Σ. για διοικητική αποβολή βάσει
αυτού εδώ του εγγράφου.
Πρόεδρος: Κε Δελαβερίδη, αν ένας πολίτης καθόταν εδώ και άκουγε ξέρετε τι
θα έλεγε μετά από τόσες φορές που συζητήσαμε το θέμα; Ποια είναι η ανάγκη γιατί
προσπαθώ να σας καταλάβω, της αναβολής;
Δελαβερίδης: Ήταν συγκεκριμένα θέματα και δεν μπορούμε να πάρουμε
απόφαση διοικητικής αναβολής. Έπρεπε να έρθει και να ξαναγραφεί στην ημερήσια
διάταξη. Άρα λοιπόν αναβάλουμε και στο επόμενο Δ.Σ. του Καλλικρατικού Δήμου
θα πάρουμε απόφαση για διοικητική αποβολή.,
Πρόεδρος: Κε Δελαβερίδη, τα Περιφερειακά όργανα παίζουν κανέναν ρόλο ή
δεν παίζουν τελικά;
Δελαβερίδης: Βεβαίως παίζουν. Τα διαδικαστικά δεν θα πρέπει να τα δούμε
εμείς; Με την λογική αυτή μπορούμε να πάρουμε απόφαση και για ένα θέμα που δεν
είναι καν γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Πρόεδρος: Τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλος: Κε πρόεδρε, το θέμα που έχουμε σήμερα για συζήτηση είναι
επί αιτήματος Μπακρυνιώτη για απευθείας μίσθωση δημοτικής λατομικής έκτασης
στη θέση «Καστρί» κ.τ.λ.. Το ίδιο θέμα ήταν στην προηγούμενη συνεδρίαση, έτσι
διατυπωμένο, όμως μας είπατε εδώ ότι η Περιφέρεια, η τριμελής επιτροπή του
άρθρου 18 ακύρωσε την απόφαση για τις ερευνητικές εργασίες. Εμείς γνωμοδότηση

κάναμε για τις διερευνητικές εργασίες. Δεν αναθέσαμε εμείς να κάνει διερευνητικές
εργασίες και έτσι συμπαρασύρει το αίτημα της μίσθωσης. Ζήτησα λοιπόν να
γνωμοδοτήσει ο νομικός σύμβουλος και γνωμοδοτεί και λέει σήμερα ότι κακώς
γνωμοδοτήσαμε τότε για ερευνητικές εργασίες στον Μπακρυνιώτη και η απόφασή
μας ακυρώθηκε. Όμως δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία ούτε καταδικαστική ήταν
ούτε τίποτε. Μια απόφαση είναι τελεσίδικη αφού φτάσει στα ανώτατα διοικητικά ή
δικαστικά όργανα. Προσβλήθηκε αυτή η απόφαση της τριμελούς επιτροπής απ’ τον
κ. Μπακρυνιώτη ή από το Δήμο για τις ερευνητικές εργασίες; Πώς εσείς σήμερα λέτε
ότι τελείωσε και είναι μονόδρομος; Μάλιστα ο κ. Δάσκαλος είπε να τον αποβάλουμε
κιόλας. Τι δουλειά έχουμε να τον αποβάλουμε εμείς; Άλλοι τον εγκαθιστούν εκεί. Η
Περιφέρεια του χορήγησε την άδεια για τις ερευνητικές εργασίες και όχι ο Δήμος.
Εμείς γνωμοδοτούμε και έχει δίκιο ο κ. Δελαβερίδης που λέει να αναβάλουμε το θέμα
και με βάση το έγγραφο που ήρθε σήμερα, και εμείς δεν το ξέραμε, να γνωμοδοτήσει
επί αυτού του εγγράφου ο νομικός σύμβουλος και στην επόμενη συνεδρίαση να
αποφασίσουμε.
Παυλίδης: 1)Δεν δικαιώθηκε ο κ. Κωνσταντινίδης. Σας θυμίζω ότι η πρώτη
απόφαση που πήρε εδώ πέρα το Δ.Σ. ήταν να γίνει δημοπρασία, γιατί εδώ μέσα
δεχθήκαμε ότι είναι ανοιχτός χώρος και όλοι το βλέπουν αυτό πηγαίνοντας στην
Καστανιά. Επομένως το τι έγινε μεταγενέστερα και ποιος πήγε και τι έκανε είναι
επόμενες πράξεις. 2)Να έχουμε εμπιστοσύνη στην Περιφέρεια, όταν η Περιφέρεια
μας ακύρωσε τότε την δημοπρασία, ενώ τώρα ακυρώνει επόμενη απόφασή της;
Προφανώς λοιπόν έπρεπε να περιμένουμε την τελεσίδικη απόφαση, η οποία είναι
μέχρι το Μάρτιο αν θυμάμαι καλά και πρέπει να αναβληθεί το θέμα για να έρθει
συγκεκριμένα αφού δεν πρόκειται να γίνει εκμίσθωση. Όλα τα άλλα είναι εκ του
περισσού.
Δάσκαλος: Κε πρόεδρε, έχω μπροστά μου μια απόφαση του Τ.Σ. Καστανιάς
όπου αναφέρει την αντίθεσή του με την διαδικασία και μετά προτείνει την αποβολή
του κ. Μπακρυνιώτη. Δεν πρόκειται να τον αποβάλουμε εμείς, να μεριμνήσουμε
απλά ότι θα αποβληθεί ο κ. Μπακρυνιώτης από εκεί, γιατί ακούστηκαν πολλά.
Ακούστηκε πάρα πολύ καλά ότι το δικαστικό μέγαρο ντύθηκε από μάρμαρα από
εκείνη την έκταση. Αν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, είναι ντροπή. Εγώ άκουσα ότι
το δικαστικό μέγαρο, αυτό που κατασκευάζεται, ντύθηκε από μάρμαρα από εκείνη
την έκταση.
Πρόεδρος: Ποιος το είπε αυτό;
Δάσκαλος: Ακούγονται έξω κε πρόεδρε. Κυκλοφορούν φήμες. Λοιπόν, να το
ελέγξουμε και προτείνω να οριστεί μια τριμελής ομάδα από δημοτικούς συμβούλους
για να κάνουν και αυτοψία στο χώρο για να διαπιστώσουμε αν έχει γίνει εξόρυξη
μαρμάρου στο συγκεκριμένο χώρο. Και ο δικηγόρος είπε ότι μπορεί να πήραν
μάρμαρο και χάνει έσοδα ο Δήμος και η κα Δήμαρχος προηγουμένως εκλιπαρούσε να
ψηφίσουμε για να έχουμε έσοδα.
Πρόεδρος: Αν τα μάρμαρα τα βρήκαν από τον κ. Μπακρυνιώτη, γεννάται ένα
τεράστιο ερώτημα: «ποιος πληρώνει το μάρμαρο», όπως είπε και ο φίλος μου ο
Γιάννης.
Μαυροκεφαλίδης: Μέχρι το Μάρτιο ο κ. Μπακρυνιώτης θα είναι
εγκατεστημένος, θα εκμεταλλεύεται το μάρμαρο και δεν υπάρχει κανένας λόγος να
πάρει απόφαση το Δ.Σ.;
Δελαβερίδης: Κε πρόεδρε, προηγουμένως είχα κάνει μια πρόταση και εσείς
δεν δώσατε σημασία.
Πρόεδρος: Κε Δελαβερίδη, εγώ την βάζω την πρότασή σας, είμαι αντίθετος
στην πρόταση αυτή και δεν θέλω να εκφραστώ σαν πρόεδρος. Την πρόταση την βάζω
πάντως.
Δήμαρχος: Να προσθέσω ότι το πρωί πρέπει να πάει η Δημοτική Αστυνομία
για να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Αν οτιδήποτε συμβαίνει θα ληφθούν άμεσα μέτρα
και με την Ελληνική Αστυνομία και με εισαγγελέα κ.τ.λ.

Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση της Δημάρχου για αναβολή
λήψης απόφασης επί του θέματος:
Υπέρ της πρότασης αυτή ψήφισαν 13 σύμβουλοι:
Τ.Χατζηαθανασίου, Γ.Μιχαηλίδης, Π.Παυλίδης, Α. Δελαβερίδη, Α.Τσιάρας,
Ν.Τσιαμήτρος, Ν.Μαυροκεφαλίδης
Χ. Σκουμπόπουλος, Β.Γιαννουλάκης, Σ.
Παναγιωτίδης, Μ.Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε.Γουναράς, Ι.Καλαίτζίδης.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 5 σύμβουλοι:
Σ.Σουμελίδης,
Δ.Δάσκαλος,
Π.Τσαπαρόπουλος,
Ν.Μωϋσιάδης,
Α.Παπαστεργίου.
Από την ψηφοφορία απουσίαζε ο σύμβουλος Γ.Ορφανίδης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.-Το από 16-9-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημα΄ρχου Μ.Σουμελίδη.
2.-Την πρόταση της Δημάρχου.
3.-Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
4.-Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Αναβάλει τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του 3ου θέματος «Επί
αιτήματος Γ.Μπακρυνιώτη για απευθείας μίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση
«Καστρί» Τ.Δ. Καστανιάς»…

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 790 / 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
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Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 13-1-2011
Η Δήμαρχος
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