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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην ππ’ αξηζ. 6/2021 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απφθ. 91/2021
Πεξίιεςε
Δπηινγή επνρηαθνχ πξνζσπηθνχ γηα
πξφζιεςή ηνπο σο πδξνλνκείο άξδεπζεο ζε
Κνηλφηεηεο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο.
ήκεξα 21 Απριλίοσ ηνπ έηνπο 2021 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σεηάρηε θαη ψξα 17:00
ζπλήιζε δηά ηειεδηάζθεςεο ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, χζηεξα απφ ηελ κε
εκεξνκελία 16-04-2021 γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δφζεθε ζ’ φινπο ηνπο
πκβνχινπο, ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 67 ηνπ λ.3852/2010, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη
ηξνπνπνηήζεθε απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019, ηεο ππ’ αξηζ. Γ1α/ΓΠ.νηθ. 3060 ΚΤΑ
(ΦΔΚ Β΄ 89/16-1-2021) θαη ηεο ππ’ αξηζ. 60249/22-9-2020 εγθπθιίνπ ηνπ Τπ.Δζσηεξηθψλ.
Γηαπηζηψζεθε φηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ επί
ζπλφινπ 41 κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 40 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδφπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Α.πκεσλίδνπ
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8)
Β.Λπθνζηξάηεο, 9) Κ. Γξεγνξηάδεο, 10) Λ.Αθξηβφπνπινο, 11) Θ.
Κνξσλάο, 12) Α. Λαδαξίδεο, 13) Α.ηδεξφπνπινο, 14)Α.Γέιιαο,
15)Λ.Αζιαλίδεο, 16)Γ.Μπαηζαξά, 17) . Σδήκα, 18)
Δ.Κειεζίδεο, 19)Κ.Βαζηιεηάδεο, 20) Κ.Παινπθίδεο, 21)
Γ.Ππξηλφο, 22)Υ.Σζηνχληαο, 23)Ν.Λαδφπνπινο, 24) Π.Παπιίδεο,
25) Μ. νπκειίδεο, 26) Γ.Γνπιηίδεο, 27) Γ.Μηραειίδεο,
28)Υ.Κειεζίδεο, 29) Ν.Αγγέινπ, 30) Β.ηεθαλφπνπινο, 31)
Α.Μαξθνχιεο, 32) Κ.Σξνρφπνπινο, 33) .ηνπγηάλλνο,
34)Κ.Θενδσξίδεο, 35) Π.Μνπρηάξε, 36)Γ.Σζαλαθηζίδεο, 37)
Γ.Ράιιε, 38) Γ.Γεκεξηδίδεο, 39) Γ.Μειηφπνπινο, 40)
Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
.Κσηζηαληήο, .Παπά, Μ.Παπαδνπνχινπ, Δ.Υεηκσλφπνπινο, Α.Εεζηφπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο, Η.Βνξγηαηδίδεο,
Γ.Ληιηφπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Υ.Κεραΐδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Α. Σζαπξάλεο, Η.ηδεξφπνπινο,
Ν.Μαξγαξηηφπνπινο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκψλαο, Η.Καξαγηάλλεο, Υ. Σζαλαζίδεο, Κ.Βχδαο, Γ.ίηαο,
Δ.Παγνχξαο, Π. Πνηακφπνπινο, Α.Πηηνχιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο, Ζ.Καξακήηζνο

εμείωζε: 1) Καηά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε απνρψξεζε ν θ. Θ.Κνξσλάο.
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 87/2021 πξνζήιζε ν θ. Λ.Αζιαλίδεο
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 88/2021 απνρψξεζε ν θ. .ηνπγηάλλνο
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 89/2021 απνρψξεζε ν θ. Η.Σζαλαμίδεο
4) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 92/2021 απνρψξεζε ν θ. .Αζιάλνγινπ
5) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 93/2021 απνρψξεζαλ νη θ.θ Π.Παπιίδεο θαη Γ.Γνπιηίδεο
6) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 94/2021 απνρψξεζε ν θ. Γ.Μηραειίδεο
7) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 97/2021 απνρψξεζε ν θ. Α.Λαδαξίδεο
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ηε ζπλέρεηα ν πξφεδξνο, εηζεγνχκελνο ην 5ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε
ηνπ ζπκβνπιίνπ ην απφ 15-4-2021 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ Γεκάξρνπ Κσλζηαληίλνπ
Βνξγηαδίδε, πνπ έρεη σο εμήο:
Με ηελ αξηζ. 64/2021 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Βέξνηαο θαη ην αξηζ. πξση.
34953/7-4-2021 έγγξαθν ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο,
θαζνξίζηεθε ε αξδεπηηθή πεξίνδνο γηα ην έηνο 2021 από 26/4/2021 έως 6/10/2021 θαη
δηαπηζηψζεθε ε αλαγθαηφηεηα πξφζιεςεο επνρηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ζπγθεθξηκέλα δεθαηξηψλ
(13) πδξνλνκέσλ άξδεπζεο κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ (Μεξηθήο
Απαζρφιεζεο 6 σξψλ εκεξεζίσο), ζηηο παξαθάησ Γεκνηηθέο Δλφηεηεο ηνπ Γήκνπ καο, σο εμήο:
1.- Γηα ηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Απ. Παύλοσ, έμη (6), σο εμήο:
 Γηα ηελ Σ.Κ Κνπινχξαο ηξεηο (3) ζέζεηο.
 Γηα ηελ Σ.Κ. Γηαβαηνχ δχν (2) ζέζεηο.
 Γηα ηηο Σ.Κ. Ν. Νηθνκήδεηαο θαη Π. Λπθνγηάλλεο, κία (1) ζέζε.
2.- Γηα ηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Βεργίνας, ηέζζερις (4), σο εμήο:
 Γηα ηελ Σ.Κ Παιαηηηζίσλ δχν (2) ζέζεηο.
 Γηα ηελ Σ.Κ. πθέαο κία (1) ζέζε.
 Γηα ηελ Σ.Κ. Μεηνρίνπ κία (1) ζέζε.
3.- Γηα ηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα Μακεδονίδος, ηρείς (3), σο εμήο:
 Γηα ηελ Σ.Κ Γαζθίνπ κία (1) ζέζε.
 Γηα ηελ Σ.Κ. Ρηδσκάησλ κία (1) ζέζε.
 Γηα ηελ Σ.Κ. θεθηάο κία (1) ζέζε.

Με ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7 & 8 ηνπ απφ 28.3/15.4.1957 Β.Γ., θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο
επηινγήο ησλ πδξνλνκηθψλ νξγάλσλ απφ ηα νηθεία Γεκνηηθά πκβνχιηα, ν δηνξηζκφο θαη ε
νξθσκνζία απηψλ απφ Αγξνλφκνπο. Γεδνκέλνπ, φκσο, φηη, πιένλ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21
λ. 3938/2011 θαηαξγήζεθε ε Διιεληθή Αγξνθπιαθή κε ηηο ππεξεζίεο ηεο ζε φιε ηε ρψξα, ελψ ην
Αγξνλνκηθφ πκβνχιην ήδε είρε θαηαζηεί αλαξκφδην λα απνθαλζεί γηα ηελ πξφζιεςε
πδξνλνκέσλ άξδεπζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 λ. 3585/2007, ελ αληηζέζεη κε ηηο
παιαηφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ απφ 28.3/15.4.1957 Β.Γ., ζε ζπλδπαζκφ κε απηέο ησλ άξζξσλ 25-28
ηνπ π.δ. 543/1977, ε πξφζιεςε ησλ πδξνλνκέσλ άξδεπζεο ζα γίλεηαη εθεμήο κε έγθξηζε ηνπ
Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ηεξνπκέλεο θαηά ηα ινηπά ηεο δηαδηθαζίαο πνπ
πξνβιέπεηαη ζην ζρεηηθφ βαζηιηθφ δηάηαγκα. Όζνλ αθνξά, δε, ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Αγξνλφκνπ
ζε ζρέζε κε ηελ πξφζιεςε ησλ πδξνλνκέσλ άξδεπζεο φπσο πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 8 ηνπ
β.δ., επεηδή ε θαηάξγεζε ηεο Αγξνθπιαθήο ζπλεπάγεηαη θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
νξγάλνπ, ηνχην δελ επεξεάδεη ηελ πξφζιεςε ησλ πδξνλνκέσλ άξδεπζεο, νη νπνίνη, σο
πξνζσπηθφ ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ησλ πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ, ζα πξνζιακβάλνληαη
κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ πξνο δηνξηζκφ νξγάλνπ, δειαδή ηνπ Γεκάξρνπ θαη πξνθαλψο δελ ζα
νξθίδνληαη, αθνχ ε νξθσκνζία απνηειεί ππνρξέσζε κφλν ηνπ κνλίκνπ πξνζσπηθνχ (ζρεη. ην ππ’
αξηζκ. 24377/10-6-2011 έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Δ.Α.Ζ.Γ.).
Ζ ππεξεζία ησλ πδξνλνκέσλ είλαη επί 24ψξνπ βάζεσο θαη φρη σξνκίζζηα, ελψ θαηά ηελ
άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο εμνκνηψλνληαη κε δεκφζηα φξγαλα.
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ αλσηέξσ δηαηάγκαηνο νη ππνςήθηνη γηα ην
δηνξηζκφ ηνπο πξέπεη Α) λα έρνπλ ηελ Διιεληθή Ηζαγέλεηα θαη Β) λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 23 ν
έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη λα κελ έρνπλ ππεξβεί ην 60ν. Τδξνλνκέαο δχλαηαη λα εθιεγεί θαη ν
άγσλ ειηθία κέρξη ηνπ 65νπ έηνπο, θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο απφθαζεο (πξνζζ. εδαθ. απφ άξζξ. 2
Β.Γ. 339/1960).
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ ηδίνπ Β.Γ.:
1.Σα πδξνλνκηθά φξγαλα εθιέγνπζηλ αη νηθείαη θαηά ην άξζξνλ 4 παξ. 1 ηνπ παξφληνο
επηηξνπαί ή ζπκβνχιηα .
α) Σεο εθινγήο πξνεγείηαη πξφζθιεζηο ηνπ πξνέδξνπ πξνο ππνβνιήλ αηηήζεσλ δηνξηζκνχ
κεηά πηζηνπνηεηηθψλ εμψλ απνδεηθλχεηαη χπαξμηο ησλ πξνζφλησλ ηνπ άξζξνπ 6.
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Ζ πξφζθιεζηο δεινπνηείηαη, επηά ηνπιάρηζηνλ εκέξαο πξν ηεο εκέξαο ηεο εθινγήο, δηα
ζπξνθνιιήζεσο ελ ηε ησ θαηαζηήκαηη ησλ γξαθείσλ ηεο επηηξνπήο ή ηνπ ζπκβνπιίνπ θαη εηο ηα
δεκνζηψηεξα κέξε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ, θαηά ηελ
θξίζηλ ηνπ πξνέδξνπ.
β) Αη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ δελ εθαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ πεξί
πδξνλνκέλσλ, ε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ησλ νπνίσλ δελ ππεξβαίλεη ηνπο πέληε κήλαο θαζ’
έθαζηνλ έηνο .
Οη αηηήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ εκπξφζεζκα χζηεξα απφ ηελ αξηζ. 5930/7-4-2021 ζρεηηθή
αλαθνίλσζε ηνπ Γήκνπ καο θαη, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ζρεηηθφ έιεγρν, πιεξνχλ ηηο
πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ γηα ηελ πξφζιεςε ησλ δεθαηξηψλ (13) πδξνλνκέσλ,
είλαη νη εμήο:
1.

ΚΑΡΑΑΒΒΗΓΖ

ΓΖΜΟΘΔΝΖ

Σ.Κ. ΚΟΤΛΟΤΡΑ

2.

ΜΑΝΣΕΗΚΟΠΟΤΛΟ

ΒΑΗΛΔΗΟ

>>

3.

ΠΟΛΤΕΟΠΟΤΛΟ

ΚΩΝ/ΝΟ

>>

4.

ΟΤΦΑΪΓΖ

ΠΔΣΡΟ

>>

5.

ΜΗΥΑΖΛΗΓΖ

ΑΡΓΤΡΗΟ

>>

6.

ΓΑΣΟ

ΘΩΜΑ

7.

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ

ΔΤΑΓΓΔΛΟ

8.

ΠΑΥΑΛΗΓΖ

ΖΛΗΑ

9.

ΒΑΛΚΑΝΟ

ΑΘΑΝΑΗΟ

Σ.Κ. ΠΑΛΑΣΗΣΗΩΝ

10.

ΚΑΚΑΓΗΑΝΝΖ

ΑΠΟΣΟΛΟ

>>

11.

ΚΟΤΡΣΔΖ

ΑΣΔΡΗΟ

Σ.Κ. ΤΚΗΑ

12.

ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΗΓΖ

ΠΑΤΛΟ

Σ.Κ. ΜΔΣΟΥΗΟΤ

13.

ΒΟΤΣΑ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ

>>

14.

ΓΚΑΛΑΪΣΖ

ΜΗΥΑΖΛ

>>

15.

ΓΟΤΣΗΑΝΑ

ΥΡΗΣΗΝΑ

>>

16.

ΥΑΡΗΟΤΓΖ

ΥΡΗΣΗΝΑ

>>

17.

ΠΑΣΡΗΚΑ

ΑΠΟΣΟΛΟ

18.

ΣΗΦΗΝΣΑΡΖ

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ

19.

ΒΛΑΥΟΠΟΤΛΟ

ΒΑΗΛΔΗΟ

20.

ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ

ΗΩΑΝΝΖ

Σ.Κ. ΓΗΑΒΑΣΟΤ
>>
Σ.Κ. Ν. ΝΗΚΟΜΖΓΔΗΑΠ. ΛΤΚΟΓΗΑΝΝΖ

Σ.Κ. ΓΑΚΗΟΤ
>>
Σ.Κ. ΡΗΕΩΜΑΣΩΝ
Σ.Κ. ΦΖΚΗΑ

Ύζηεξα απφ ηα παξαπάλσ, παξαθαιείηαη ην Γεκνηηθφ ζπκβνχιην λα απνθαζίζεη γηα ηελ
επηινγή ησλ πδξνλνκέσλ άξδεπζεο πνπ ζα πξνζιεθζνχλ ζηηο παξαπάλσ Σνπηθέο Κνηλφηεηεο ηνπ
Γήκνπ Βέξνηαο γηα ηελ αληίζηνηρε αξδεπηηθή πεξίνδν.
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Καη θάιεζε ην ζπκβνχιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Γήκαξρνο: ηελ Κνηλφηεηα Κνπινχξαο πξνηείλνπκε λα πξνζιεθζνχλ νη
Γ.Καξαζαββίδεο, Β.Μαληδηθφπνπινο, Κ.Πνιπδφπνπινο, ζηελ Κνηλφηεηα Μεηνρίνπ ν
Π.Καξαγηαλλίδεο θαη ζηελ Κνηλφηεηα Γαζθίνπ ν Α.Παηξίθαο.
ηηο ππφινηπεο Κνηλφηεηεο έρεη ππνβιεζεί ν ίδηνο αξηζκφο αηηήζεσλ κε ηηο αληίζηνηρεο
ζέζεηο πδξνλνκέσλ.
Μαξθνχιεο: Πνηα θξηηήξηα ιήθζεθαλ ππφςηλ;
Γήκαξρνο: ε ζπλελλφεζε κε ηνπο πξνέδξνπο ησλ Κνηλνηήησλ επηιέγνπκε ηνπο
πδξνλνκείο
Μειηφπνπινο: Τπάξρνπλ Κνηλφηεηεο ζηηο νπνίεο φζεο είλαη νη αηηήζεηο, ηφζεο είλαη θη νη
ζέζεηο ησλ πδξνλνκέσλ. ηηο Κνηλφηεηεο Κνπινχξαο, Μεηνρίνπ θαη Γαζθίνπ έρνπλ ππνβιεζεί
πεξηζζφηεξεο αηηήζεηο απφ ηηο ζέζεηο. Με πνηα θξηηήξηα γίλνληαη νη πξνζιήςεηο ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ; Ζ ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνέδξνπο δε καο ιέεη θάηη, ππάξρνπλ θξηηήξηα;
Γήκαξρνο: Κε Μειηφπνπιε θάζε ρξφλν ππνβάιεηε ηελ ίδηα εξψηεζε. Παίδνπλ ξφιν ζηελ
επηινγή ησλ πδξνλνκέσλ ε γλψζε θη νη ηδηαηηεξφηεηεο θάζε πεξηνρήο θη ε θαηαιιειφηεηα ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ, πνπ νη πξφεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ ηε γλσξίδνπλ πνιχ θαιχηεξα απφ εκάο
Μειηφπνπινο: Ωο Λατθή πζπείξσζε, ζηηο Κνηλφηεηεο πνπ νη αηηήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ
είλαη φζεο θη ν αξηζκφο ησλ πδξνλνκέσλ δελ ιέκε ηίπνηε ην δηαθνξεηηθφ. Γηα ηηο Κνηλφηεηεο πνπ
νη αηηήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ είλαη πεξηζζφηεξεο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ πξνζιακβαλφκελσλ
πδξνλνκέσλ ζα απέρνπκε απφ ηελ ςεθνθνξία, θαζψο δελ καο θάιπςε ε απάληεζε ηνπ Γεκάξρνπ.
Θεσξνχκε φηη ην Βαζηιηθφ Γηάηαγκα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί, λα ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε
κνξηνδφηεζε γηα λα γίλνληαη νη πξνζιήςεηο κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα
Πξφεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε θαη ηελ πξφηαζε ηνπ Γεκάξρνπ;
Οη δεκνηηθνί ζχκβνπινη Α.Μαξθνχιεο, Κ.Θενδσξίδεο, Κ.Σξνρφπνπινο, Π.Μνπρηάξε
απείραλ απφ ηελ ςεθνθνξία ηνπ παξφληνο ζέκαηνο
Ο δεκνηηθφο ζχκβνπινο Γ.Μειηφπνπινο απείρε απφ ηελ ςεθνθνξία γηα ηελ επηινγή
επνρηαθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηελ πξφζιεςή ηνπο σο πδξνλνκείο άξδεπζεο ζηηο Κνηλφηεηεο
Κνπινχξαο, Μεηνρίνπ θαη Γαζθίνπ
Τπέξ ηεο εηζήγεζεο θαη ηεο πξφηαζεο ηνπ Γεκάξρνπ ςήθηζαλ φινη νη ππφινηπνη
δεκνηηθνί ζχκβνπινη.
Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε:
1.- Σν απφ 15-4-2021 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα θαη ηελ πξφηαζε ηνπ Γεκάξρνπ.
2.- Σελ ππ’ αξηζ. 64/2021 απφθαζή ηνπ, πεξί θαζνξηζκνχ ηεο αξδεπηηθήο πεξηφδνπ θαη
δηαπίζησζεο ππέξ ηεο αλαγθαηφηεηαο πξφζιεςεο πδξνλνκέσλ ζηηο Γ.Δ. Απ.Παχινπ, Βεξγίλαο,
Μαθεδνλίδνο Γ.Βέξνηαο.
3.- Σν κε αξ. πξση. 24377/10-6-2011 έγγξαθν ηνπ ΤΠΔΑΖΓ.
4.- Σελ κε αξ. πξση. 5930/7-4-2021 αλαθνίλσζε ηνπ Γ.Βέξνηαο.
5.- Όηη ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξφζιεςε ησλ παξαπάλσ αηηνχλησλ σο πδξνλνκέσλ.
6.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο
7.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 72 ηνπ
λ.4555/2018, ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ.
4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019, ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ
Ν.3584/2007, ηνπ απφ 28-3/15-4-1957 Β.Γ., ζε ζπλδπαζκφ κε απηέο ησλ άξζξσλ 25-28 ηνπ
543/1977 Π.Γ..
Απνθαζίδεη Οκφθσλα
Δπηιέγεη ηνπο παξαθάησ, σο πδξνλνκείο άξδεπζεο γηα ηηο εμήο Κνηλφηεηεο ησλ Γεκνηηθψλ
Δλνηήησλ Απ. Παχινπ, Βεξγίλαο, Μαθεδνλίδνο Γήκνπ Βέξνηαο, γηα ηελ αξδεπηηθή πεξίνδν πνπ
θαζνξίζηεθε κε ηελ αξηζ. 64/2021 απφθαζή ηνπ:
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α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ
Βαζίιεηνο Βιαρφπνπινο
Απφζηνινο Παηξίθαο
Ησάλλεο Απνζηνιφπνπινο
Γεκνζζέλεο Καξαζαββίδεο
Κσλζηαληίλνο Πνιπδφπνπινο
Βαζίιεηνο Μαληδηθφπνπινο
Δπάγγεινο Παπαδφπνπινο
Θσκάο Γάηνο
Ζιίαο Παζραιίδεο
Αζαλάζηνο Βαιθάλνο
Απφζηνινο Καθαγηάλλεο
Παχινο Καξαγηαλλίδεο
Αζηέξηνο Κνπξηέζεο

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ
Ρηδσκάησλ
Γαζθίνπ
θεθηάο
Κνπινχξαο
Γηαβαηνχ
Ν.Νηθνκήδεηαο-Λπθνγηάλλεο
Παιαηηηζίσλ
Μεηνρίνπ
πθηάο
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Ζ απφθαζε έιαβε αχμ. αξηζκφ 91/2021
.............................................................................................……….................................
Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:

Ζ.
Β.
.
Κ.
Θ.
Α.
.
Β.
Κ.
Λ.
Θ.
Α.
Α.
Λ.
Γ.
.
Δ.
Κ.
Κ.
Γ.
Υ.
Ν.
Π.
Γ.
Γ.
Υ.
Ν.
Β.
Α.
Κ.
.
Κ.
Π.
Γ.
Γ.
Γ.
Γ.
Η.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Αριζηομένες Λαδαρίδες
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Σζηθιίδεο
Παπαδφπνπινο
Αζιάλνγινπ
Ρίδνο
Θενδσξίδεο
Σζαρνπξίδεο
Γηακάληεο
Λπθνζηξάηεο
Γξεγνξηάδεο
Αθξηβφπνπινο
Κνξσλάο
ηδεξφπνπινο
Γέιιαο
Αζιαλίδεο
Μπαηζαξά
Σδήκα
Κειεζίδεο
Βαζηιεηάδεο
Παινπθίδεο
Ππξηλφο
Σζηνχληαο
Λαδφπνπινο
Παπιίδεο
Γνπιηίδεο
Μηραειίδεο
Κειεζίδεο
Αγγέινπ
ηεθαλφπνπινο
Μαξθνχιεο
Σξνρφπνπινο
ηνπγηάλλνο
Θενδσξίδεο
Μνπρηάξε
Σζαλαθηζίδεο
Ράιιε
Γεκεξηδίδεο
Μειηφπνπινο
Σζαλαμίδεο

Μιταήλ οσμελίδες
Γ.

Σζηινγηάλλεο

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 22-04-2021
Ο Γήμαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

