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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 16/2021 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 297/2021
Περίληψη
Ανάκληση της δωρεάν παραχώρησης τμήματος
ακινήτου της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας
προς το Ελληνικό Δημόσιο
Σήμερα 6 Δεκεμβρίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση: α) δια ζώσης, στο Δημαρχείο, στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46 και β) με τηλεδιάσκεψη (με
χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) ύστερα από την με ημερομηνία 212-2021 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους και τους
Προέδρους Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε
από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και το άρθρο 10 του ν.4674/2020.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 36 μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1) Η. Τσιφλίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Σ. Ασλάνογλου, 4) Κ. Ν.Λαζόπουλος, Χ.Κελεσίδης
Ρίζος, 5) Θ. Θεοδωρίδης, 6) Α. Τσαχουρίδης, 7) Σ. Διαμάντης, 8) Σ.Στουγιάννος, Δ.Τσανακτσίδης
Β. Λυκοστράτης, 9) Κ. Γρηγοριάδης, 10) Λ. Ακριβόπουλος, 11) Δ.Ράλλη
Θ. Κορωνάς, 12) Α. Λαζαρίδης, 13) Α. Σιδηρόπουλος, 14) Α.
Δέλλας, 15) Λ. Ασλανίδης, 16) Γ. Μπατσαρά, 17) Σ. Τζήμα, 18)
Ε. Κελεσίδης, 19) Κ. Βασιλειάδης, 20) Κ. Παλουκίδης, 21) Δ.
Πυρινός, 22) Χ. Τσιούντας, 23) Π. Παυλίδης, 24) Μ. Σουμελίδης,
25) Γ. Γουλτίδης, 26) Γ. Μιχαηλίδης, 27) Ν. Αγγέλου, 28) Β.
Στεφανόπουλος, 29) Α. Μαρκούλης, 30) Κ. Τροχόπουλος, 31) Κ.
Θεοδωρίδης, 32) Π. Μουχτάρη, 33) Γ. Δεμερτζίδης, 34) Χ.
Τσολακίδης, 35) Γ. Μελιόπουλος, 36) Ι. Τσαναξίδης.

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων
Γ.Τσιλογιάννης

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων
Σ.Κωτσιαντής, Σ.Παπά, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφιανίδης, Ι.Βοργιατζίδης,
Γ.Λιλιόπουλος, Κ.Τζήμας, Α.Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α.Τσαπράνης, Ι.Σιδηρόπουλος,
Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ.Τσανασίδης, Κ.Βύζας, Γ.Σίτας, Ε.Παγούρας,
Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Χ.Κεφτές, Η.Καραμήτσος

Σημείωση: 1) Κατά την συζήτηση του πρακτικού επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Κ.Παλουκίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 284/2021 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ Γ.Γουλτίδης, Ν.Αγγέλου, Χ.Τσολακίδης,
Β.Στεφανόπουλος, Π.Μουχτάρη και προσήλθε ο κ. Κ.Ρίζος.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 286/2021 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ Α.Μαρκούλης και Κ.Τροχόπουλος.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 288/2021 απόφασης αποχώρησε ο κ. Κ.Θεοδωρίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 302/2021 απόφασης αποχώρησε ο κ. Β.Λυκοστράτης.
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη του συμβουλίου το από 23-11-2021 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών
Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βέροιας, με τις 229/1960 και 106/1965 αποφάσεις
του, οι οποίες εγκρίθηκαν με την 2330/26-1-1968 απόφαση Νομάρχη Ημαθίας, αποφάσισε να
παραχωρήσει στο Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας (Ελληνικό Δημόσιο) δωρεάν, κατά πλήρη
κυριότητα ένα οικόπεδο εμβαδού 1.504,0 τμ που βρίσκεται εντός της πόλης Βέροιας, στη θέση
Πασά Κιόσκι, με σκοπό εντός αυτού να ανεγερθεί παιδικός σταθμός.
Το Ελληνικό Δημόσιο, δια του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, με το υπ αριθ
Δ2/2909/17-2-1968 έγγραφο αποδέχθηκε τη δωρεά και συντάχθηκε το 31165 /1968 συμβόλαιο
του συμβολαιο-γράφου Βέροιας Αντώνιου Σαρρηκωστή, που μεταγράφηκε στα βιβλία
μεταγραφών του Υποθηκο-φυλακείου Βέροιας στον τόμο ΡΜΣΤ με α/α 20.
Σύμφωνα με το παραπάνω συμβόλαιο, η έναρξη των εργασιών ανέγερσης του παιδικού
σταθμού θα γινόταν εντός δύο ετών από την έγκριση της σχετικής απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου, δηλαδή από 26 Ιανουαρίου 1968 και σε διαφορετική περίπτωση η κυριότητα του
ακινήτου θα επανερχόταν στον Δήμο Βέροιας. Επίσης, στο συμβόλαιο της δωρεάς αναφέρεται
ότι, αν μεταβληθεί ή ματαιωθεί ο σκοπός της παραχώρησης, το ακίνητο επανέρχεται αυτοδίκαια
στον Δήμο Βέροιας.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Το Τεχνικό Τμήμα- Συντήρησης Έργων του Δήμου Βέροιας, συνέταξε τοπογραφικό
διάγραμμα εφαρμόζοντας τα όρια του οικοπέδου, όπως αυτά αποτυπώνονται στο τοπογραφικό
διάγραμμα που συνοδεύει το παραπάνω συμβόλαιο και διαπιστώθηκε ότι, από το αρχικό ακίνητο
που παραχωρήθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο εμβαδού 1.504,0 τμ κατά τον τίτλο κυριότητος και
1.505,92 τμ σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η υπηρεσία του Δήμου
Βέροιας
1) τμήμα με στοιχεία Α,1,2,Β,θ,η,ζ,ε,γ,Α εμβαδού 764,29 τμ εμπίπτει εντός του ΚΑΕΚ
160081619008 με ιδιοκτήτη το Ελληνικό Δημόσιο. Ως τίτλος κτήσης αναφέρεται το 31165/1968
συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Βέροιας Αντώνιου Σαρρηκωστή
2) Τμήμα με στοιχεία γ,δ,ε,δ εμβαδού 9,61 τμ εμπίπτει εντός του ΚΑΕΚ 16008ΕΚ01209
με ιδιοκτήτη τον Δήμο Βέροιας
3) τμήμα με στοιχεία ε,ζ,η,θ,κ,ι,ε εμβαδού 114,88 τμ εμπίπτει εντός του ΚΑΕΚ
16008ΕΚ01016 με ιδιοκτήτη τον Δήμο Βέροιας
4) τμήμα με στοιχεία δ,ε,ι,λ,Δ,δ εμβαδού 491,13 τμ εμπίπτει εντός του ΚΑΕΚ
16008ΕΚ00988 με ιδιοκτήτη τον Δήμο Βέροιας
5) τμήμα με στοιχεία ι,κ,15,Γ,21,λ,ι εμβαδού 124,00 τμ εμπίπτει εντός του ΚΑΕΚ
160081620006 με ιδιοκτήτη ιδιώτες.
ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Α) Με το άρθρο 12 του Ν2880/2001 αντικαταστάθηκε το άρθρο 26 του ΠΔ-410/95 (ΦΕΚ231/Α / 95) ως εξής:
«1. Κρατικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί που ιδρύθηκαν σύμφωνα με τις
διατάξεις του ΑΝ/2-11-35 (ΦΕΚ-527/Α/35), από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος
άρθρου, υπάγονται στην εποπτεία των δήμων και των κοινοτήτων, στη διοικητική περιφέρεια των
οποίων λειτουργούν.
'Οσοι από τους ανωτέρω σταθμούς δεν λειτουργούν κατά τον ανωτέρω χρόνο και δεν
έχουν προσωπικό στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας τους, καταργούνται
Οι ανωτέρω παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί λειτουργούν εφεξής ως δημοτικά και
κοινοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Αρθ-203 του ΠΔ-410/95 και διέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τα νομικά πρόσωπα.
Με απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία εκδίδεται με
ανάλογη εφαρμογή της παρ.1 του Αρθ-203 του ΠΔ-410/95, προσαρμόζονται οι συστατικές
πράξεις των νομικών προσώπων στις διατάξεις αυτές. Με όμοιες αποφάσεις των δημοτικών ή
κοινοτικών συμβουλίων μπορεί να συγχωνεύονται σε ένα δημοτικό ή κοινοτικό νομικό πρόσωπο
δημοσίου δικαίου, περισσότερα από τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα. Εάν τα δημοτικά ή κοινοτικά
συμβούλια δεν προβούν με απόφασή τους στην προσαρμογή, μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από
την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου, η σχετική πράξη προσαρμογής των
συστατικών πράξεων, εκδίδεται με μόνη απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
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που

δημοσιεύεται
στην
Εφημερίδα
της
Κυβερνήσεως.
2. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου η κυριότητα και κάθε άλλο
εμπράγματο δικαίωμα επί κινητών και ακινήτων του Δημοσίου, τα οποία χρησιμοποιούνται από
τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα για την εκπλήρωση του σκοπού τους, μεταβιβάζεται σε αυτά χωρίς
αντάλλαγμα, με την επιφύλαξη των περί κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών διατάξεων. Σε
περίπτωση κατάργησης των νομικών προσώπων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Αρθ201 του ΠΔ-410/95
Μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος
άρθρου, τα όργανα διοίκησης των ανωτέρω νομικών προσώπων υποχρεούνται στη διενέργεια
απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που, κατά τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου,
περιέρχονται στην κυριότητα του νομικού προσώπου. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με πράξη
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας. Απόσπασμα της εγκεκριμένης εκθέσεως που περιγράφει τα
αποκτώμενα κατά κυριότητα από το νομικό πρόσωπο ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα
δικαιώματα επί ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του Αρθ-9 του ΒΔ533/63 (ΦΕΚ-147/Α/63), καταχωρείται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου
υποθηκοφυλακείου.»
Β) Σύμφωνα με το Αρθρο 184 (Δωρεές ακινήτων) του Ν3463/2006 (Δημοτικός και
Κοινοτικός Κώδικας)
1. Δωρεές δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων επιτρέπονται, ύστερα από ειδικά
αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την
πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του αριθμού των μελών του, για την εκπλήρωση σπουδαίου
κοινωφελούς σκοπού, που συνδέεται με την προαγωγή των τοπικών συμφερόντων και την
εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής.
Η ως άνω απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνώμη του τοπικού συμβουλίου ή παρέδρου.
Ο τελευταίος συμμετέχει στη συνεδρίαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και έχει
δικαίωμα ψήφου κατά τη λήψη της απόφασης του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.
2. Αν η χρήση των ακινήτων, που έχουν δωρηθεί, μεταβληθεί ή ο σκοπός της δωρεάς δεν
εκπληρωθεί μέσα στην προθεσμία που έχει οριστεί, η σύμβαση της δωρεάς λύεται, και
η κυριότητα των ακινήτων επανέρχεται αυτοδικαίως στο Δήμο ή στην Κοινότητα. Η
σχετική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου καταχωρίζεται στα βιβλία
μεταγραφών.
Γ)Σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα που συντάχθηκε από τους Αγρονόμους
Τοπογράφους Μηχανικούς Χρήστο Σέρμπο και Κωνσταντίνα Ψάρρα, ελέγχθηκε από τον
Ζαχαρόπουλο Παναγιώτη Αρχιτέκτονα Μηχανικό, προϊστάμενο του Τμήματος ΤεχνικούΣυντήρησης Έργων του Δήμου Βέροιας και θεωρήθηκε από τον διευθυντή της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας, Βουτσιλά Στέφανο, τμήμα του παραπάνω οικοπέδου των
1.505,92 τμ, εμπίπτει εντός του 493 οικοδομικού τετραγώνου της πόλης Βέροιας, που από το
εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο χαρακτηρίζεται ως «χώρος Πολιτιστικού Κέντρου» (απόφαση
Νομάρχη Ημαθίας Ε.Π.Α. 182/87 ΦΕΚ 78Δ 3-2-88), τμήμα ρυμοτομείται από τις οδούς Μάρκου
Μπότσαρη και Αθ . Διάκου και τμήμα εμπίπτει εντός του ΟΤ 502α το οποίο είναι χαρακτηρισμένο
ως «χώρος πρασίνου» .
Σήμερα, εντός του τμήματος του οικοπέδου που εμπίπτει στο ΟΤ 493, ο Δήμος Βέροιας
έχει κατασκευάσει κερκίδες και αποδυτήρια και λειτουργεί ως χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων
«Αγίας Παρασκευής».
Δ)Το γραφείο Νομικών του Δήμου Βέροιας με το υπ αριθ πρωτ 24210/2020 έγγραφο
γνωμοδοτεί «Συμπερασματικά και για τους λόγους αυτούς έχω την γνώμη ότι ….. δέον όπως
ανακληθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας και ακολούθως να
μεταγραφεί αυτή, πράξη η οποία έχει εμπράγματη ενέργεια, με αποτέλεσμα ο Δήμος να ανακτά,
αυτοδικαίως την κυριότητα του δωρηθέντος ακινήτου, αφού προηγουμένως βέβαια μεταγραφεί η
ως άνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν χρειάζεται να ακολουθηθεί η διαδικασία της
καταδίκης σε δήλωση βουλήσεως, προκειμένου, κατά τα εκτεθέντα στην προηγούμενη σκέψη, να
επανακτηθεί από τον δωρητή η κυριότητα του δωρηθέντος ακινήτου (Α.Π.804/1998
ΝοΒ1999.1568)
Ο Δήμος Βέροιας, με το υπ αριθ πρωτ 32763/25-10-2021 έγγραφο, ενημέρωσε την
Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου για την πρόθεσή του να ανακαλέσει την δωρεά που
πραγματοποιήθηκε με το 31165 /1968 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Βέροιας Αντώνιου
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Σαρρηκωστή, διότι αφ ενός μεν δεν έχει υλοποιηθεί ο σκοπός της παραχώρησης και αφετέρου
δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί ο σκοπός της παραχώρησης, δεδομένου ότι ο χώρος εντός
του οποίου θα κατασκευαζόταν ο παιδικός σταθμός, σήμερα είναι χαρακτηρισμένος από το
εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ως χώρος Πολιτιστικού Κέντρου και ήδη έχουν κατασκευαστεί
κερκίδες και αποδυτήρια για την εξυπηρέτηση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Μετά τα παραπάνω και έχοντας υπόψη
1) το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί ο σκοπός της παραχώρησης
2) ο χώρος εντός του οποίου επρόκειτο να κατασκευαστεί ο παιδικός σταθμός, από το
εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο (Ε.Π.Α. 182/87 ΦΕΚ 78Δ 3-2-88) χαρακτηρίζεται ως
χώρος
Πολιτιστικού Κέντρου και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατόν να ανεγερθεί παιδικός
σταθμός
3) η αρμοδιότητα ίδρυσης και λειτουργίας παιδικών σταθμών έχει περιέλθει στους Δήμους
καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την μερική ανάκληση της δωρεάς
προς το Δημόσιο, που πραγματοποιήθηκε με το 31165/1968 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου
Βέροιας Αντώνιου Σαρρηκωστή και από το αρχικό οικόπεδο εμβαδού 1.505,92 τμ να ανακληθεί
η δωρεά του τμήματος με στοιχεία Α,1,2,Β,θ,η,ζ,ε,γ,Α εμβαδού 764,29 τμ που εμπίπτει εντός του
ΚΑΕΚ 160081619008, με ιδιοκτήτη στο Κτηματολόγιο το Ελληνικό Δημόσιο.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 23-11-2021 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου
Τσαχουρίδη.
2.- Τις υπ’ αριθ. 229/1960 και 106/1965 αποφάσεις του Δ.Σ.
3.- Το με αρ. πρωτ. 24210/18-11-2020 της Διεύθυνσης Νομικής Υπηρεσίας
4.- Το υπ’ αριθ. 31165/16-9-1968 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Βέροιας Α.Σαρρηκωστή
5.- Το από 10/2021 τοπογραφικό διάγραμμα, που συντάχθηκε από τους υπαλλήλους του Δήμου
Βέροιας Χρήστο Σέρμπο και Κωνσταντίνα Ψάρρα, ΠΕ Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς,
ελέγχθηκε από τον Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, αναπληρωτή
προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο
Βουτσιλά, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
6.- Ότι: α) έχει εκλείψει ο σκοπός της παραχώρησης του ακινήτου, β) η αρμοδιότητα ίδρυσης και
λειτουργίας παιδικών σταθμών έχει περιέλθει στους Δήμους και γ) ο χώρος εντός του οποίου θα
κατασκευαζόταν ο παιδικός σταθμός έχει χαρακτηριστεί από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο
ως Πολιτιστικό Κέντρο
7.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του
ν.4555/2018, του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.
4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, του άρθρου 184 του
ν.3463/2006 και του άρθρου 26 του Π.Δ. 410/1995, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12
του ν.2880/2001.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Ανακαλεί τη δωρεά του Δήμου Βέροιας προς το Ελληνικό Δημόσιο, τμήματος
οικοπέδου της Δημοτικής Κοινότητα Βέροιας που εμπίπτει εντός του ΚΑΕΚ 160081619008, με
ιδιοκτήτη στο Εθνικό Κτηματολόγιο το Ελληνικό Δημόσιο, συνολικής έκτασης 764,29 τ.μ., όπως
αυτό αποτυπώνεται με στοιχεία Α-1-2-Β-θ-η-ζ-ε-γ-Α στο από Οκτώβριος 2021 τοπογραφικό
διάγραμμα που συντάχθηκε από τους υπαλλήλους του Δήμου Βέροιας Χρήστο Σέρμπο και
Κωνσταντίνα Ψάρρα, ΠΕ Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς, ελέγχθηκε από τον Παναγιώτη
Ζαχαρόπουλο, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, αναπληρωτή προϊσταμένου του Τμήματος ΤεχνικούΣυντήρησης Έργων και θεωρήθηκε από τον Στέφανο Βουτσιλά, ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό,
προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κι η οποία πραγματοποιήθηκε με το υπ’ αριθ.
31165/16-9-1968 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Βέροιας Α.Σαρρηκωστή.
Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βέροιας Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη για τις περαιτέρω
ενέργειες.

ΑΔΑ: ΨΠΓΚΩ9Ο-Ρ2Φ
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 297/2021
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστομένης Λαζαρίδης
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Τσιφλίδης
Παπαδόπουλος
Ασλάνογλου
Ρίζος
Θεοδωρίδης
Τσαχουρίδης
Διαμάντης
Λυκοστράτης
Γρηγοριάδης
Ακριβόπουλος
Κορωνάς
Σιδηρόπουλος
Δέλλας
Ασλανίδης
Μπατσαρά
Τζήμα
Κελεσίδης
Βασιλειάδης
Παλουκίδης
Πυρινός
Τσιούντας
Παυλίδης
Γουλτίδης
Μιχαηλίδης
Αγγέλου
Στεφανόπουλος
Μαρκούλης
Τροχόπουλος
Θεοδωρίδης
Μουχτάρη
Δεμερτζίδης
Τσολακίδης
Μελιόπουλος
Τσαναξίδης

Μιχαήλ Σουμελίδης
Γ.

Τσιλογιάννης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 13-12-2021
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

