ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 5/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 120/2010
Περίληψη
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του 3ου
θέματος «Έγκριση ή μη άσκησης πρωτοκόλλου διοικητικής
αποβολής κατά της Μ. Φουρκιώτη».
Σήμερα 1 Μαρτίου 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 25-2-2010 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 22 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Α. Παπαστεργίου
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
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Aπόντες
Χατζηαθανασίου
Τρανίδης
Κάκαρης
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

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
προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Ε. Σοφιανίδης και
αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 120/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 123/2010 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Σ. Μηλιόπουλος, Α. Δελαβερίδης.
4) Κατά τη συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας
διάταξης προσήλθε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 124/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 125/2010 απόφασης
προσήλθε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 161/2010 απόφασης
αποχώρησε η κα Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 162/2010 απόφασης προσήλθε
η κα Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 20-1-2010 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου Παύλου Παυλίδη, που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’ αριθ. 292/2006 Απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου εγκρίθηκε η ανταλλαγή δύο εκτάσεων εμβαδού α) 635,87 τ.μ. και β)
585,43 τ.μ. (συνολικού εμβαδού 1221,30 τ.,μ.) που αποτελούν τμήματα εκ του υπ΄
αριθ. 1187 και 1195 αγροτεμαχίων αντίστοιχα, της ιδιοκτησίας των Τηλέμαχου και
Μαρίας – Ελίνας Μπεσίνα με τις κοινόχρηστες δημοτικές εκτάσεις α) 395,60 τ.μ.
και β) 825,70 τ.μ. (συνολικού εμβαδού 1221,30 τ.,μ.) που αποτελούν τμήματα εκ του
υπ’ αριθ. 1085 κοινόχρηστου αγροτεμαχίου οριστικής διανομής αγροκτήματος
Βέροιας έτους 1931, όπως αυτά φαίνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα
(Φεβρουάριος 2006) του μηχανικού του Δήμου, Εμμανουήλ Θωμαδάκη.
Μετά από έρευνα της Υπηρεσίας μας στο Κτηματολογικό Γραφείο
διαπιστώθηκε ότι η ποιο πάνω ανταλλαγή δεν μεταγράφει, άρα τα τμήματα 395,60
τ.μ. και 825,70 τ.μ. εκ του υπ’ αριθ. 1085 κοινόχρηστου αγροτεμαχίου οριστικής
διανομής αγροκτήματος Βέροιας έτους 1931 παραμένουν στην κυριότητα του Δήμου
Βέροιας.
Σας γνωρίζουμε επίσης ότι η Φουρκιώτη Μαρία , κατέλαβε αυθαίρετα τμήμα
του υπ’ αριθ. 1085 κοινόχρηστου τεμαχίου του αγροκτήματος Βέροιας οριστικής
διανομής 1391 εμβαδού 91,50 μ2. Η παραπάνω κατεχόμενη έκταση είναι
αποτυπωμένη στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε ο τοπογράφος μηχανικός
Παραστασίδης Ιωάννης με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Α, έχει εμβαδών 91,50 μ2 και
συνορεύει στο Βορρά με υπόλοιπο τμήμα του υπ’ αριθ, 1085 αγροτεμαχίου, στο Νότο
με υπόλοιπο τμήμα του υπ’ αριθ, 1085 αγροτεμαχίου , στην Ανατολή επίσης με
υπόλοιπο τμήμα του υπ’ αριθ, 1085 αγροτεμαχίου και στην Δύση με το υπόλοιπο
τμήμα του υπ αριθ. 1085 αγροτεμαχίου και αγροτικό δρόμο. Το ως άνω εδαφικό
τμήμα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Α βρίσκεται εντός του τμήματος 1-2-3-4-5-1 το οποίο έχει
δοθεί στους Τηλέμαχο και Μαρία – Ελίνα Μπεσίνα μετά από διαδικασία ανταλλαγής
όπως αυτή περιγράφικε παραπάνω.
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.Δ/τος 31/68 «Περί προστασίας της περιουσίας
των Ο.Τ.Α. όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.12 του Ν.2307/95 (ΦΕΚ113Α/95»,
«το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής>> προκειμένου περί Δημοτικών κτημάτων,
συντάσσεται από τον Δήμαρχο, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο, ν’
αποφασίσει αν θα ασκηθεί ή όχι, πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής κατά της
Φουρκιώτου Μαρία..
Επίσης έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την από 11-2-2010 εισήγηση της
επιτροπής Τεχνικών-Πολεοδομικών Θεμάτων του Δ.Σ., με την οποία αυτή εισηγείται
ομόφωνα τη διοικητική αποβολή κατά της Μαρίας Φουρκιώτη και για ολόκληρο το
κοινόχρηστο κατεχόμενο τμήμα και όχι μόνο για το υπό ανταλλαγή τμήμα.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δάσκαλος: Το 2006, με απόφασή του, το δημοτικό συμβούλιο, έκανε ανταλλαγή
εκτάσεων στο 1085 αγροτεμάχιο προς την ιδιοκτησία Μπεσίνα. Θέλω να πω ότι από
το 2004 εκκρεμούσε μια αίτηση παραχώρησης για κάποιες εκτάσεις, εκ των οποίων
έγινε η ανταλλαγή της Μαρίας Φουρκιώτη, αλλά δεν απαντήθηκε από την υπηρεσία.
Η κα Μπεσίνα πήγε να κάνει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο και πήγε να
διαπιστώσει ποιο οικόπεδο της έχει γίνει ανταλλαγή, μέσα λοιπόν στο οικόπεδο που

της παραχωρήθηκε ή έγινε ανταλλαγή, διαπίστωσε ότι υπήρχε μια ιδιοκτησία, ένας
παλιός στάβλος 91 τ.μ της κας Μαρίας Φουρκιώτη. Έτσι λοιπόν, προκειμένου να
γίνει η ανταλλαγή, προτείνουμε τη διοικητική αποβολή της κας Μαρίας Φουρκιώτη.
Πρόεδρος: Ερωτήσεις συνάδελφοι;
Μηλιόπουλος: Επειδή ξέρω ότι υπάρχουν εδώ οι ενδιαφερόμενοι, αν μου
επιτρέπετε να κάνω μια ερώτηση στους ενδιαφερόμενους και μια στον αντιδήμαρχο.
Πρόεδρος: Ας τοποθετηθεί και ο ενδιαφερόμενος.
Αντώνιος Μανακούλης (Εκπρόσωπος Μ. Φουρκιώτη): Έχει γίνει αίτηση το
2004 για να παραχωρηθεί το κοινόχρηστο και δεν έχω λάβει καμία απάντηση. Η μόνη
απάντηση που έχω λάβει είναι για να έρθω στο δημοτικό συμβούλιο, με το αίτημα να
παραχωρηθεί αλλού το αγροτεμάχιο. Το παρόν αγροτεμάχιο είναι του παππού μου, το
οποίο το έχει εδώ και 50 χρόνια, έχει στάβλο μέσα, μαντρί στο οποίο είχε τα ζώα του,
πριν 50 χρόνια.
Μηλιόπουλος: 1) Δεν ξέρω αν ο εκπρόσωπος της κας Φουρκιώτη γνωρίζει να
μου πει αν ήταν γνώστης η κα Φουρκιώτη της απόφασης ανταλλαγής του 2006 και αν
την γνώριζε, αν την προσβάλανε ή όχι. Αν δεν το έκαναν, για ποιο λόγο δεν το
έκαναν; Γιατί δεν προσβλήθηκε η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου; 2) Γνωρίζει ο
κ. αντιδήμαρχος εάν έπρεπε το2006, όταν έγινε ανταλλαγή, να γίνει πρώτα διοικητική
αποβολή αφού εκκρεμούσε η αίτηση από το 2004 της Φουρκιώτη για παραχώρηση
του οικοπέδου, σύμφωνα με τον 1080/80 και μετά να γίνει παραχώρηση;
Δάσκαλος: Εμείς διαπιστώσαμε πρόσφατα ότι είναι κατειλημμένο το τεμάχιο
που παραχωρήθηκε στους δικαιούχους Μπεσίνα, γιατί κάναμε καινούργιο
τοπογραφικό για να διαπιστώσουμε ποιο κομμάτι παραχωρήθηκε. Πασσαλώσαμε ένα
οικόπεδο για να τους δείξουμε τους ανθρώπους ότι αυτό το οικόπεδο του
παραχωρήθηκε. Έτσι λοιπόν διαπιστώθηκε ότι μέσα σ’ αυτό το κομμάτι που του
παραχωρήθηκε είναι και ο στάβλος της κας Φουρκιώτη, το παλιό κτίσμα. Δεν το
γνωρίζαμε τότε, δεν το γνώριζε καν η υπηρεσία τότε.
Πρόεδρος: Τοποθετήσεις.
Α. Μανακούλης: Δεν έχουμε λάβει καμία επιστολή. Δεν μας έχουν
ειδοποιήσει καθόλου. Για το 2006 δεν γνωρίζω τίποτα. Δεν μου έχουν στείλει κανένα
χαρτί και αυτό που παραχωρούν στον κο Μπεσίνα, περιλαμβάνει και τον στάβλο, δεν
παραχωρούν κάτι χέρσο. Το αγροτεμάχιο είναι φραγμένο, έχει μέσα δέντρα και δεν
είναι παρατημένο καθόλου.
Ακριβόπουλος: Ο στάβλος είναι σήμερα σε λειτουργία ή είναι παλιός
στάβλος;
Α. Μανακούλης: Ο στάβλος δεν είναι σε λειτουργία αλλά υπάρχει κτίσμα.
Ακριβόπουλος: Πόσα χρόνια είναι ανενεργός δηλαδή;
Α. Μανακούλης: Είναι τουλάχιστον 40-50 χρόνια.
Ακριβόπουλος : Στην πράξη δεν λειτουργεί σαν στάβλος;
Α. Μανακούλης: Γύρω στα 15 χρόνια.
Δάσκαλος: Η κα Φουρκιώτη ναι μεν μπορεί να είχε τον στάβλο αλλά ήταν ως
καταπατητές, ενώ εδώ φαίνεται ιδιοκτησία του δήμου δεν είναι ιδιοκτησία του κου
Φουρκιώτη. Ήταν κάτοχοι ναι, μπορούσαν δηλαδή να προβεί ο δήμος και να τους
παραχωρηθεί, κάνανε και εμπρόθεσμα την αίτηση τους.
Α. Μανακούλης: Το 2004 κάναμε την αίτηση για να μας παραχωρηθεί.
Πρόεδρος: Τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλος: Κε πρόεδρε, ο εκπρόσωπος της κας Φουρκιώτη έχει δίκιο.
Από τη στιγμή που υπάρχει αίτηση από το 2004, έπρεπε ο δήμος να του απαντήσει
και να πάρει θέση το δημοτικό συμβούλιο αω θα του παραχωρήσει ή δεν θα του
παραχωρήσει την έκταση που κατέχει, αν είχε τις προϋποθέσεις. Το 2006 γίνεται

ανταλλαγή από το δημοτικό συμβούλιο, ομόφωνα. Εάν η υπηρεσία δεν μας είπε και
απ’ ό,τι φαίνεται στο εισηγητικό, δεν λέει ότι αυτή η έκταση κατέχεται. Εάν
κατέχονταν αυτή η έκταση, δεν θα κάναμε την ανταλλαγή. Τώρα πρέπει να
συμβιβάσουμε και την κα Φουρκιώτη, να μην κάνουμε διοικητική αποβολή πριν
αποφανθούμε αν θα της παραχωρήσουμε ή όχι αλλά και την άλλη απόφαση του 2006,
να την τροποποιήσουμε να δούμε αν υπάρχει άλλο μη κατεχόμενο κομμάτι για να
υλοποιηθεί και εκείνη η απόφαση, μόνο έτσι, αλλιώτικα απόψε δεν πρέπει να
πάρουμε απόφαση για διοικητική αποβολή. Πρέπει πρώτα να αποφανθούμε στο
αίτημα της αίτησης του 2004. Λέτε ότι κάνατε δεύτερο τοπογραφικό. Η υπηρεσία δεν
δείχνει στο πρώτο τοπογραφικό που είχε κάνει για την ανταλλαγή ότι εκεί μέσα
υπάρχει και κτίσμα. Δεν το είδε η υπηρεσία; Ο τοπογράφος; Άρα το δημοτικό
συμβούλιο τότε πήρε λάθος απόφαση και μάλιστα και ομόφωνη, την οποία πρέπει να
τροποποιήσουμε. Από την άλλη, πρέπει να παραμείνει ο δρόμος γιατί
ασφαλτοστρώθηκε, είναι χρόνια ασφαλτοστρωμένος αλλά και να τακτοποιήσουμε και
τον κο Μπεσίνα που του πήραμε το τμήμα αυτό και ασφαλτοστρώσαμε δρόμο. Άρα,
κατά την γνώμη μου, πρέπει να αναβληθεί το θέμα για να συνδυάσουμε και τα τρία
πράγματα.
Δελαβερίδης: 1)Κε πρόεδρε, με την 292/2006 απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου έγινε ανταλλαγή δυο τμημάτων, δρόμου με κοινόχρηστο, το οποίο όμως
κατείχε η κα Φουρκιώτη. Προφανώς ήταν δρόμος και δεν ξέρω γιατί έγινε η
ανταλλαγή. Αφού δεν ήταν δικό του και ήταν δρόμος, δεν ήταν κατεχόμενο για να
του παραχωρηθεί και να γίνει ανταλλαγή. Πώς έγινε αυτή η ανταλλαγή; Άρα θα
πρέπει να ακυρωθεί οπωσδήποτε αυτή η απόφαση. 2)Ερχεται στην συνέχεια στο
τεμάχιο αυτό, που έχει παραχωρηθεί στους αφούς Μπεσίνα, μέσα εκεί βρίσκεται ένας
στάβλος, όπως ειπώθηκε, ο οποίος προφανώς ήταν πριν από 50 χρόνια, σε
κοινόχρηστο κατεχόμενο και είχε και περιφραγμένο ένα τμήμα γης περίπου 924 τ.μ.
Αυτό αγνοήθηκε εντελώς. Αγνοήθηκε προφανώς ή από παράληψη της υπηρεσίας ή
υπήρχε δόλος. Αλλά ο δόλος υπήρχε και πιο μπροστά. Πώς ανταλλάσεις δρόμους με
μια έκταση; Αυτό γίνεται το 2006. Το 2004 υπάρχει μια αίτηση της κας Μαρίας
Φουρκιώτη, η οποία ζητάει να της παραχωρηθούν τα 924 τ.μ., όπου μέσα υπάρχει και
αυτός ο στάβλος, σύμφωνα με τον 1080/80 ως κατεχόμενο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο
δεν εξετάστηκε εδώ και δεν απαντήθηκε. Τη διαδικασία θα πρέπει να την δούμε απ’
την αρχή. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να ακυρωθεί εκείνη η απόφαση, να
παραχωρήσουμε στον κο Φουρκιώτη εάν έχουμε την δυνατότητα αυτή τη στιγμή με
τον 1080/80 και αν όχι, να μην το παραχωρήσουμε σε κάποιον άλλο. Άρα κι εγώ θα
συμφωνήσω με την αναβολή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να το δει η υπηρεσία
καλύτερα και να έρθει εδώ το θέμα για να μη μαλώνουν ούτε αυτοί που έχουν
ανταλλάξει τα τμήματά τους ούτε η κα Φουρκιώτη. Αναβολή λοιπόν κε πρόεδρε.
Ακριβόπουλος: Διαδικαστικά κε πρόεδρε. Με την αναβολή μπορεί να
απορριφθεί η αίτηση της κας Φουρκιώτη, οπότε μετά αυτή η απόφαση προχωράει
κανονικά, να γίνει δεκτή εκείνη η αίτηση οπότε πρέπει να ακυρωθεί η απόφαση
ανταλλαγής. Δηλαδή υπάρχουν θέματα που πρέπει να διερευνηθούν.
Δάσκαλος: Για να ξεκινήσει η διαδικασία ανταλλαγής της κας Φουρκιώτη, θα
πρέπει να πάρουμε τη σύμφωνη γνώμη του δασαρχείου, της αρχαιολογίας κ.λ.π. Η
διαδικασία αυτή είναι πολύ χρονοβόρα. Μπορούμε να τελειώσουμε με τον Μπεσίνα
σήμερα και αν θέλει η κα Φουρκιώτη εκεί πέρα, αφού το επίμαχο τμήμα είναι 90τ.μ.,
δεν γνωρίζω αν υπάρχουν δίπλα να του δώσουμε άλλο κομμάτι 90τ.μ. μέτρα. Δηλαδή
τα 800τ.μ. που κατέχει, να του τα δώσουμε.

Δελαβερίδης: Ο κος Δάσκαλος λέει ότι είναι τα 91 τ.μ του στάβλου, όμως
στην αίτηση μιλάει για 924τ.μ. Προφανώς είναι και ο αύλειος χώρος γύρω από το
στάβλο. Άρα λοιπόν από πού θα βρεθούν αυτά εδώ;
Δάσκαλος: Εμείς σήμερα κάνουμε διοικητική αποβολή κε Δελαβερίδη, για τα
90τ.μ., δεν κάνουμε για τα 900τ.μ. και θα μπορούσαμε να παραχωρήσουμε πολύ
εύκολα στον κο Φουρκιώτη αντί για 924τ.μ 830τ.μ για να κλείσει το θέμα.
Δελαβερίδης: Από τα τοπογραφικά φαίνεται ότι τα 924 τ.μ κε Δάσκαλε είναι
μέσα σ’ αυτό που παραχωρήθηκε στον Μπεσίνα.
Δήμαρχος: Κε πρόεδρε, απλώς θέλω να πω ότι είναι λάθος της υπηρεσίας ή
τέλος πάντων έγιναν παραλείψεις από την υπηρεσία και ταλαιπωρείται ο κ. Μπεσίνας
χρόνια.
Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 20-10-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Π. Παυλίδη.
2.- Την πρόταση του δημ. συμβούλου Χ. Σκουμπόπουλου.
3.- Την από 11-2-2010 εισήγηση της επιτροπής Τεχνικών-Πολεοδομικών θεμάτων
του Δ.Σ.
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/20065 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Αναβάλει τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του 3ου θέματος «Έγκριση ή
μη άσκησης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά της Μ. Φουρκιώτου»
προκειμένου να επανεξετασθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 120 / 2010
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μ.
Δ.
Τ.
Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Α.
Ν.
Ν.
Κ.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης

Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 16-3-2010
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Χ.
Χ.
Β.
Σ.
Ι.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς

