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υποβολής
πρότασης
στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης
για την καθιέρωση 12ωρης και 24ωρης
λειτουργίας, καθώς και λειτουργίας κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες υπηρεσιών του
Δήμου, χωρίς κατάργηση του πενθημέρου.
Σήμερα 21 Νοεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με
ημερομηνία 17-11-2016 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους
Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών
Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 30 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Β.
Παπαδόπουλος,
5)Α.Σιδηρόπουλος,
6)Δ.Κουλουριώτης,
7)Δ.Τραπεζανλής,
8)
Θ.
Κορωνάς,
9)Σ.Διαμάντης,
10)Γ.Σοφιανίδης, 11) Ν. Μωυσιάδης, 12)Π.Τσαπαρόπουλος, 13)
Β.Λυκοστράτης, 14)Μ. Παπαϊωάννου, 15)Λ.Ακριβόπουλος,
16)Σ.Ασλάνογλου, 17)Ε.Ιακωβίδου, 18) Χ. Γαϊτάνου, 19) Ν.
Μαυροκεφαλίδης, 20)Α.Σιακαβάρας, 21)Θ.Τέτος, 22) Μ.
Σουμελίδης,
23)
Ν.
Τσιαμήτρος,
24)Ζ.Πατσίκας,
25)Η.Τσιφλίδης,
26)Σ.Ελευθεριάδου,
27)Ν.Μπέκης,
28)Α.Αποστολόπουλος, 29)Α.Μαρκούλης, 30)Γ.Μελιόπουλος.

Απόντες
Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Κάκαρης,
Ι.Χειμώνας,
Γ.Ορφανίδης,
Κ.Καραπαναγιωτίδης, Ι.Κυρατλίδης,
Α.
Καγκελίδης,
Γ.Γουλτίδης,
Ι.Παπαγιάννης,
Π.Παπαδίνα,
Σ.Στουγιάννος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Χ.Κεχαΐδης, Σ.Κωτσιαντής, Γ.Λιλιόπουλος, Ι.Σιδηρόπουλος, Ι.Καραγιάννης, Ν. Αγγέλου

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης,
Σ. Μισοκέφαλος, Α.
Βοργιαζίδου, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ.Πιστοφίδης, Α.Γκεκόπουλος,
Σ.Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ε.Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης,
Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησε ο κ. Ν.Μωυσιάδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 627/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Ζ.Πατσίκας
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 628/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ζ.Πατσίκας, Η.Τσιφλίδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 629/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Ν.Μπέκης και προσήλθε ο κ.Ν.Μωυσιάδης
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 630/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.Μπέκης, Χ.Γαϊτάνου
6) Κατά της συζήτηση του πρακτικού επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος,
Ζ.Πατσίκας
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 635/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Λ.Ακριβόπουλος, Ν.Μωυσιάδης, Ν.Τσιαμήτρος,
Π.Τσαπαρόπουλος
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 636/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Ζ.Πατσίκας
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 638/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Π.Τσαπαρόπουλος
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 643/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Δ.Τραπεζανλής, Β.Λυκοστράτης,
Δ.Κουλουριώτης και προσήλθαν οι κ.κ. Λ.Ακριβόπουλος, Ν.Μωυσιάδης.
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 644/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Δ.Κουλουριώτης
12) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 661/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Δ.Τραπεζανλής
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Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος, εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 8-11-2016 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου
Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη, που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.3584/07 «Κώδικας Κατάστασης
Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» ορίζεται ότι:
1.Ο υπάλληλος οφείλει να εργάζεται ανελλιπώς κατά τον καθορισμένο χρόνο και πέραν
αυτού ή και σε μη εργάσιμες ημέρες, εφόσον εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες το απαιτούν. Στην
περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον υπάλληλο αποζημίωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2.Οι ημέρες εργασίας ορίζονται σε πέντε, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, χωρίς μείωση
του κατά περίπτωση ισχύοντος ή εφαρμοζόμενου συνολικού αριθμού ωρών εβδομαδιαίας εργασίας,
επιφυλασσομένων των διατάξεων των επόμενων παραγράφων.
3.Με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, μετά από πρόταση των
οικείων Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων ή της οικείας διοίκησης των Δημοτικών και
Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Ιδρυμάτων και Συνδέσμων Δήμων,
Κοινοτήτων ή Δήμων και Κοινοτήτων μπορεί οποτεδήποτε:
α. να καθιερώνονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας κατά
υπηρεσία, κλάδο και αριθμό υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή, εφόσον επιβάλλεται λόγω της
ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του είδους και της μορφής της υπηρεσίας ή εργασίας,
και
β. να καθορίζεται η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας για ορισμένες υπηρεσίες κλάδου, ή αριθμό
υπαλλήλων από την Τρίτη μέχρι και το Σάββατο, εφόσον τούτο επιβάλλεται λόγω της φύσεως της
λειτουργίας ή εργασίας τους, καθιερουμένης ως μη εργάσιμης ημέρας της Δευτέρας.
5.Το καθημερινό ωράριο εργασίας ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας.
6.Οι καθημερινές ώρες εργασίας είναι συνεχείς, μπορεί δε κατ' εξαίρεση να ορίζονται
διακεκομμένες με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, μετά από πρόταση των οικείων
συμβουλίων ή διοικήσεων της παραγράφου 3 του παρόντος, κάθε φορά που αυτό επιβάλλεται λόγω
ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του είδους και της μορφής της υπηρεσίας ή εργασίας.
Επίσης μπορεί να καθιερωθεί το καθημερινό ωράριο εργασίας σε βάρδιες και κατά τις
νυχτερινές ώρες, όταν αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες λειτουργίας ή το είδος και τη μορφή
της υπηρεσίας ή εργασίας. Με την ίδια ως άνω διαδικασία και εφόσον το επιβάλλουν οι
συνθήκες λειτουργίας ή το είδος ή η μορφή της υπηρεσίας ή εργασίας, μπορεί να ορίζεται για
όλο ή μέρος του προσωπικού ότι θα απασχολείται κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας.
Με τις διατάξεις του Ν. 3979/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθιερώνονται οι
ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών, των Ο.Τ.Α. και
των Ν.Π.Δ.Δ.
Σύμφωνα με το από 11-10-2016 έγγραφο του Αντιδημάρχου ΚαθαριότηταςΑνακύκλωσης-Περιβάλλοντος-Πολιτικής Προστασίας, στη Δ/νση Περιβάλλοντος-ΚαθαριότηταςΠολιτικής Προστασίας του Δήμου μας λόγω: α) των αυξημένων αναγκών που προέκυψαν για τον
καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων εξαιτίας της αύξησης του εξυπηρετούμενου πληθυσμού του
Δήμου με την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης», β) του μη επαρκούς αριθμού
τακτικού και έκτακτου προσωπικού στις υπηρεσία Καθαριότητας, γ) της ιδιοτυπίας των
συνθηκών λειτουργίας και του είδους της μορφής της υπηρεσίας Κοιμητηρίων και δ) της
αναγκαιότητας αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που δεν δύνανται να αντιμετωπισθούν εντός
του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων, όπως:
τήρηση κανόνων υγιεινής και αποφυγής εστιών μόλυνσης (πλύση οδών-πλατειών,
απολύμανση κάδων κ.λ.π.),
- καθαρισμός περιοχών που βρίσκονται μνημεία αρχαιολογικού-θρησκευτικού
ενδιαφέροντος,
- διευθέτηση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου (εργασίες ευπρεπισμού-καθαρισμού
των χώρων πριν και μετά τη διοργάνωσή τους),
- πραγματοποίηση έκτακτων εργασιών σε δημοτικούς χώρους (σχολεία, νηπιαγωγεία,
βρεφονηπιακούς σταθμούς κ.λ.π.)
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- δράσεις πολιτικής προστασίας λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών (αντιμετώπιση
πυρκαγιών, πλημμυρικών καταστάσεων, κατολισθήσεων, αποχιονισμού).
Με βάση τα παραπάνω, κρίνεται αναγκαία η καθιέρωση στον Δήμο Βέροιας 12ωρης και
24ωρης λειτουργίας υπηρεσιών της παραπάνω Διεύθυνσης και λειτουργίας τους τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες, χωρίς κατάργηση του πενθημέρου και ειδικότερα:
Α) Η 24ωρη λειτουργία καθώς και λειτουργία τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες των
υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας και Καθαριότητας.
Β) Η 12ωρη λειτουργία, από την ανατολή έως τη δύση του Ηλίου και όχι αργότερα από τις
20:00 και η λειτουργία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες από την ανατολή έως τη δύση του
ηλίου και όχι αργότερα από τις 20:00, της υπηρεσίας Κοιμητηρίων του Δήμου μας, σύμφωνα με
τον Κανονισμό Κοιμητηρίων Δήμου Βέροιας και για τη φύλαξη του χώρου των Κοιμητηρίων
καθημερινά επί 24ωρης βάσης.
Με αποφάσεις μας θα καθιερώνεται ανά εξάμηνο κάθε έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 20 του ν. 4354/2015, αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού
ωραρίου για συγκεκριμένο αριθμό ανά ειδικότητα υπαλλήλων που τυχόν θα απασχολούνται κατά
τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για την
αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών των ως άνω υπηρεσιών
δίχως να είναι απαραίτητη και αναγκαία η εξάντληση του ορίου των μηνιαίων ωρών
απασχόλησης.
Η τυχόν καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας του προσωπικού θα
βεβαιώνεται μηνιαίως από τους αρμόδιους προϊσταμένους των Τμημάτων ή τον προϊστάμενο της
ως άνω Διεύθυνσης και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο.
Από την έκδοση της εν λόγω απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 4.000,00 περίπου σε
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016 και ανάλογη για τα επόμενα έτη σε βάρος των
Κ.Α. 10.6012, 20.6012 & 45.6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και λοιπές πρόσθετες
αμοιβές» και των Κ.Α. 10.6051.001, 20.6051.001 & 45.6051.001 «Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου».
Σύμφωνα με την αριθ. 42828/10-11-2016 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Δήμου μας στους παραπάνω Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου μας υπάρχουν γραμμένες
πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης αποζημίωσης της υπερωριακής εργασίας του τακτικού
προσωπικού που θα εργασθεί καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για την αντιμετώπιση
εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών αναγκών των ανωτέρω υπηρεσιών και θα προβλεφθούν
ανάλογες πιστώσεις για τα επόμενα έτη.
΄Υστερα από τα παραπάνω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για
την υποβολή ή μη πρότασης προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης για την
καθιέρωση:
Α) Της 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες
ημέρες, χωρίς την κατάργηση του πενθημέρου, των παρακάτω Υπηρεσιών της Δ/νσης
Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας Δήμου Βέροιας:
- Του Γραφείου Εκτάκτων Αναγκών & Πολιτικής Προστασίας του Τμήματος
Περιβάλλοντος
- Του Τμήματος Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων Υλικών.
Β) Της 12ωρης λειτουργίας, χωρίς την κατάργηση του πενθημέρου, του Γραφείου
Κοιμητηρίων του Τμήματος Πρασίνου-Δασών της Δ/νσης Περιβάλλοντος-ΚαθαριότηταςΠολιτικής Προστασίας Δήμου Βέροιας, από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου και όχι αργότερα
από τις 20:00 καθώς και τη λειτουργία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες από την ανατολή έως
τη δύση του ηλίου και όχι αργότερα από τις 20:00 και για τη φύλαξη του χώρου των Κοιμητηρίων
καθημερινά επί 24ωρης βάσης.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Μπέκης: Εγώ θα πω ποτέ την Κυριακή.
Ποτέ την Κυριακή και για κανένα λόγο, εκτός κι αν πια υπάρχουν λόγοι ζωής και
θανάτου.
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Νομίζω ότι αυτό που γράφετε στο εισηγητικό δεν είναι τέτοιου είδους σοβαροί λόγοι.
Υπάρχει μια τάση τα τελευταία χρόνια, που καθορίζεται από τον νεοφιλελευθερισμό στην
οικονομία, να κάνουμε όλες τις ημέρες ίδιες, όλες τις πρακτικές ίδιες, να καταργήσουν
καθιερωμένες αργίες κι η Κυριακή είναι μια από αυτές.
Είναι αποτέλεσμα χρόνων ηθικής και λειτουργίας των κοινωνιών και δε μπορούμε, εκτός
κι αν υπάρχουν τέτοιου είδους σοβαρά ζητήματα, να συνηγορήσουμε ή να βαδίσουμε σε αυτόν
τον δρόμο.
Δεν μπορεί να είναι όλες οι μέρες μας ίδιες, όπως ακριβώς δεν είναι ίδια στο σπίτι μας όλα
τα δωμάτια.
Η Κυριακή είναι σημαντική ημέρα, σημαδιακή και δεν θα μιλήσω μόνο από άποψη
θρησκευτική. Θα μιλήσω από την άποψη της καθημερινότητας. Η Κυριακή είναι αυτή που μας
ξεχωρίζει, δεν είναι ζήτημα μόνο ανάπαυσης. Είναι ζήτημα ησυχίας του μυαλού,
ανατροφοδότηση κι είναι ζήτημα κοινωνικότητας. Μια Κυριακή ή δυο μέρες για όλον τον κόσμο.
Όποιος θέλει να πάει στην εκκλησία βεβαίως και να πάει, άσχετα αν εγώ δεν θα πάω.
Όπως επίσης δεν μπορώ να παραβλέψω το γεγονός ότι είναι ημέρα που συνήθως κάνουμε
τις κάθε είδους εκδηλώσεις μας.
Η τάση που υπάρχει αυτήν τη στιγμή είναι τα κάνει όλα «ίσιωμα», να μας απομονώσει, να
βάζει κάποιους να δουλεύουν, κάποιους όχι και να κάνει όλες τις ημέρες ίδιες.
Όχι! Μια Κυριακή να υπάρχει ησυχία στην πόλη. Μια Κυριακή να βγαίνουν έξω οι γονείς
με τα παιδιά τους και να συναντούν και να μιλούν με τον κόσμο.
Όχι λοιπόν στο 12ωρο, το 24ωρο και κυρίως όχι στις Κυριακές, εκτός κι αν υπάρχουν
σοβαροί λόγοι υγείας, κινδύνων, που εδώ δεν υπάρχουν.
Δήμαρχος: Κε Μπέκη μάλλον έχει γίνει κάποια παρανόηση.
Η εισήγηση μιλά για την πολιτική προστασία δηλ. χιόνια, πλημμύρες. Ποιος δεν συμφωνεί
με αυτό το πράγμα;
Μιλούμε για το νεκροταφείο. Ποιος δεν συμφωνεί με αυτό το πράγμα;
Μιλούμε και για την καθαριότητα, που πρέπει να βγει κάποιες φορές την Κυριακή,
τουλάχιστον σε κάποιους πολυσύχναστους χώρους για να μην ξεχειλίζουν οι κάδοι ή για την κακή
συνήθεια κάποιων πολιτών να πετούν τις σακούλες των σκουπιδιών δεξιά-αριστερά και να τις
σκορπίζουν τα σκυλιά.
Γι’ αυτά μιλούμε και για τίποτε άλλο, ας μην γίνεται παρανόηση. Δεν θίγουμε κανένα
εργασιακό δικαίωμα κι ούτε την ησυχία του καθενός.
Το ερώτημα θα έπρεπε να είναι άλλο κ.Μπέκη: Γιατί δεν είχε γίνει τόσα χρόνια αυτό το
πράγμα;
Προφανώς και χιόνιζε παλιότερα και τις Κυριακές, πέθαινε ο κόσμος και τις Κυριακές,
γίνονταν και μια ελαφριά καθαριότητα τις Κυριακές.
Αυτή η απόφαση που ζητούμε να πάρουμε, λαμβάνεται για να θεραπεύσει κάποια κακώς
κείμενα του παρελθόντος και μάλιστα να προβλέψει και αποζημίωση για τους κατ’ εξαίρεση
εργαζόμενους.
Πρ. Αντιπρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του Δημάρχου;
Μέλη: Ναι.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Ν.Μπέκης,
Α.Αποστολόπουλος.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 8-11-2016 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Το από 11-10-2016 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολιτικής
Προστασίας.
3.- Το με αρ. πρωτ. 42828/10-11-2016 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών.
4.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 και στους ΚΑ 10.6012, 20.6012, 45.6012 με
τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» και στους Κ.Α.
10.6051.001, 20.6051.001, 45.6051.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου» υπάρχουν γραμμένες οι σχετικές πιστώσεις και θα προβλεφθούν ανάλογες
πιστώσεις για τα επόμενα έτη
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5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
6.- Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015, του Ν. 3979/2011, του άρθρου 65 του Ν.
3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 36 του Ν.3584/207 και του άρθρου 96 του Ν.
3463/2006.
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει την υποβολή πρότασης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης για
την καθιέρωση:
Α) Της 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες
ημέρες, χωρίς την κατάργηση του πενθημέρου, των παρακάτω Υπηρεσιών της Δ/νσης
Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας Δήμου Βέροιας:
- Του Γραφείου Εκτάκτων Αναγκών & Πολιτικής Προστασίας του Τμήματος
Περιβάλλοντος
- Του Τμήματος Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων Υλικών.
Β) Της 12ωρης λειτουργίας, χωρίς την κατάργηση του πενθημέρου, του Γραφείου
Κοιμητηρίων του Τμήματος Πρασίνου-Δασών της Δ/νσης Περιβάλλοντος-ΚαθαριότηταςΠολιτικής Προστασίας Δήμου Βέροιας, από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου και όχι αργότερα
από τις 20:00 καθώς και τη λειτουργία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες από την ανατολή έως
τη δύση του ηλίου του ηλίου και όχι αργότερα από τις 20:00 και για τη φύλαξη του χώρου των
Κοιμητηρίων καθημερινά επί 24ωρης βάσης.
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 635 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μιχαήλ Σουμελίδης
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Αθανάσιος Αποστολόπουλος

Α.
Θ.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Ε.
Χ.

Α.
Δ.
Δ.
Θ.
Σ.
Γ.
Ν.
Π.
Β.
Μ.
Λ.
Σ.
Ε.
Χ.
Ν.
Α.
Θ.
Ν.
Ζ.
Σ.
Η.
Ν.
Α.
Γ.

Σιδηρόπουλος
Κουλουριώτης
Τραπεζανλής
Κορωνάς
Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Τσαπαρόπουλος
Λυκοστράτης
Παπαϊωάννου
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Ιακωβίδου
Γαϊτάνου
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Τέτος
Τσιαμήτρος
Πατσίκας
Ελευθεριάδου
Τσιφλίδης
Μπέκης
Μαρκούλης
Μελιόπουλος

Σ.
Γ.
Ι.
Ι.
Ν.

Γκόγκα
Κεχαΐδης
ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κωτσιαντής
Λιλιόπουλος
Σιδηρόπουλος
Καραγιάννης
Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 28-11-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

