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«Σύμφωνα με το άρθρο 84 του Ν.  4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') : 

Αρμοδιότητες συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων - Αντικατάσταση 

του άρθρου 83 του ν. 3852/2010 

Το άρθρο 83 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

Αρμοδιότητες συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων 

1. Το συμβούλιο κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων ασκεί τις ακόλουθες 

αρμοδιότητες, εντός των ορίων της κοινότητας: 

δ) μεριμνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και συνεργάζεται με την αρμόδια 

υπηρεσία του δήμου για την καλή τήρηση αυτής, 

ιγ) προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση 

των αναγκών της κοινότητας. 

2. Το συμβούλιο της κοινότητας διατυπώνει, επίσης, γνώμη και προτάσεις, είτε με δική του 

πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής από τα αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με τα 

ακόλουθα θέματα: 

στ) την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της 

αισθητικής περιοχών, καθώς και για την καθαριότητα αυτών.» 

Στα πλαίσια της ημέρας περιβάλλοντος στις 5/6/2021 οι εθελοντικές ομάδες καθαριότητας 

της Βέροιας συνεργάζονται και οργανώνουν δράση καθαρισμού των παράδρομων της 

περιφερειακής οδού με σημείο συνάντησης κάτω από το γήπεδο του μπάσκετ της Εληάς 

στις 17:00. Σκοπός της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση των δημοτών στην ελαχιστοποίηση 

απόρριψης σκουπιδιών εκτός κάδων αλλά και στην επισήμανση του έργου του 

εθελοντισμού και την διαφορά που μπορεί να κάνει στην κοινωνία μας. 

Καλείται το συμβούλιο κοινότητας Βέροιας να ψηφίσει τις παρακάτω προτάσεις του 

προέδρου της κοινότητας: 

α) Στήριξη της εθελοντικής δράσης που θα πραγματοποιηθεί στις 5/6/2021 από τις 

εθελοντικές ομάδες καθαριότητας. 

β) Δημοσιοποίηση της δράσης στον τοπικό τύπο με την στήριξη της κοινότητας, με σκοπό 

την περαιτέρω ευαισθητοποίηση των πολιτών για συμμετοχή στην δράση.  

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

 

 

      ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/

