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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην ππ’ αξηζ. 12/2020 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απόθ. 188/2020
Πεξίιεςε
Γηαπίζησζε ππέξ ηεο αλαγθαηόηεηαο ζύλαςεο
ζπκβάζεσλ ηνπ Γ.Βέξνηαο κε ηδηώηεο, γηα ηνλ
θαζαξηζκό πεξηαζηηθώλ αιζπιιίσλ γηα ηελ
θάιπςε ηεο ππξνπξνζηαζίαο
ήκεξα 13 Ηοσλίοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεσηέρα θαη ώξα 18:00 ζπλήιζε
δηά ηειεδηάζθεςεο ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην, ύζηεξα από ηελ κε
εκεξνκελία 9-7-2020 γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δόζεθε ζ’ όινπο ηνπο πκβνύινπο,
ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
λ.3852/2010, όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε
από ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019 θαη ηνπ άξζξνπ 10 ηεο από 11-3-2020 Πξάμεο
Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ
Γηαπηζηώζεθε όηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ επί
ζπλόινπ 41 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 38 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδόπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Ν.Λαδόπνπινο, Γ.Σζαλαθηζίδεο,
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8) Γ.Γεκεξηδίδεο
Β.Λπθνζηξάηεο, 9) Κ. Γξεγνξηάδεο, 10) Λ.Αθξηβόπνπινο, 11) Θ.
Κνξσλάο, 12) Α. Λαδαξίδεο, 13) Α.ηδεξόπνπινο, 14)Α.Γέιιαο,
15)Λ.Αζιαλίδεο, 16)Γ.Μπαηζαξά, 17) . Σδήκα, 18)
Δ.Κειεζίδεο, 19)Κ.Βαζηιεηάδεο, 20) Κ.Παινπθίδεο, 21)
Γ.Ππξηλόο, 22)Υ.Σζηνύληαο, 23) Π.Παπιίδεο, 24) Μ. νπκειίδεο,
25) Γ.Γνπιηίδεο, 26) Γ.Μηραειίδεο, 27)Υ.Κειεζίδεο, 28)
Ν.Αγγέινπ, 29) Β.ηεθαλόπνπινο, 30) Α.Μαξθνύιεο, 31)
Κ.Σξνρόπνπινο, 32) .ηνπγηάλλνο, 33)Κ.Θενδσξίδεο, 34)
Π.Μνπρηάξε, 35) Α.πκεσλίδνπ, 36) Γ.Ράιιε, 37)
Γ.Μειηόπνπινο, 38) Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
.Κσηζηαληήο, .Παπά, Μ.Παπαδνπνύινπ, Δ.Υεηκσλόπνπινο, Α.Εεζηόπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο, Η.Βνξγηαηδίδεο,
Γ.Ληιηόπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Υ.Κεραΐδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Α. Σζαπξάλεο, Η.ηδεξόπνπινο,
Υ.Βελεηηθίδεο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκώλαο, Η.Καξαγηάλλεο, Υ. Σζαλαζίδεο, Κ.Βύδαο, Γ.ίηαο, Δ.Παγνύξαο, Π.
Πνηακόπνπινο, Α.Πηηνύιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο, Ζ.Καξακήηζνο

ημείωζη: 1) Καηά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε πξνζήιζε ν θ. .ηνπγηάλλνο θαη απνρώξεζε ν θ.
Μ.νπκειίδεο
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 180/2020 απόθαζεο πξνζήιζε ν θ. Β.Λπθνζηξάηεο
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 181/2020 απόθαζεο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Υ.Κειεζίδεο, Β.ηεθαλόπνπινο
4) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 185/2020 απόθαζεο απνρώξεζε ν θ. Η.Σζαλαμίδεο
5) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 188/2020 απόθαζεο απνρώξεζε ν θ. .ηνπγηάλλνο
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ηε ζπλέρεηα ν πξόεδξνο, εηζεγνύκελνο ην 8ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε
ηνπ ζπκβνπιίνπ ην από 7-7-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηβάιινληνο
Βαζηιείνπ Παπαδόπνπινπ, πνπ έρεη σο εμήο:
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην κε Απόθαζε-ηνπ, θαηέλεηκε πνζό 20.000,00 € πνπ ζα δηαηεζεί
γηα ηελ ππεξεζία «Καζαξηζκόο Πεξηαζηηθώλ Αιζπιιίσλ γηα ηελ θάιπςε ηεο ππξνπξνζηαζίαο».
Οη πξνηεηλόκελεο εξγαζίεο αθνξνύλ:
1. Γεκνηηθό άιζνο «Παπάγνπ» .
2. Γεκνηηθό άιζνο «Βηθέια».
3. Άιζνο θξάγκαηνο Αγ. Βαξβάξαο.
4. Άιζνο Παηδηνύ Ράρεο.
5. Γεκνηηθά άιζε Παηξίδαο (άιζνο πεξηνρήο Γνβξά, άιζνο Δζλ. Αληίζηαζεο, άιζνο Η.Ν.
Τπαπαληήο).
6. Γεκνηηθά άιζε Σξηιόθνπ (άιζνο νηθηζκνύ Σξηιόθνπ, άιζνο Αγ. Αζαλαζίνπ).
7. Άιζνο Αγίνπ Γεσξγίνπ.
8. Γεκνηηθά άιζε Σξηπνηάκνπ. (άιζε νηθηζκώλ Σξηπνηάκνπ θαη Κνκλελίνπ).
9. Άιζνο Κνπκαξηάο.
10. Γηάθνξα αιζύιιηα κηθξήο έθηαζεο.
Πξνβιέπεηαη ε θιάδεπζε ησλ θσλνθόξσλ, θπξίσο ησλ αηόκσλ ηξαρείαο πεύθεο, πνπ
είλαη ην θπξίαξρν είδνο ζε όια ηα παξαπάλσ άιζε, ζε ύςνο κέρξη 4,0 κέηξσλ από ην έδαθνο, ν
θαζαξηζκόο θαη ε θαιιηέξγεηα ηνπ ππόξνθνπ ησλ πιαηύθπιισλ εηδώλ θαη ην βνηάληζκα ησλ
ρώξσλ.
Οη πξνηεηλόκελεο εξγαζίεο έρνπλ ήδε εγθξηζεί κε ηελ 3011/1-6-2020 Απόθαζε ηεο
Γηεύζπλζεο Γαζώλ Ζκαζίαο.
 Ζ αλαγθαηόηεηα ησλ παξαπάλσ εξγαζηώλ έρεη επηζεκαλζεί ζηηο πλεδξηάζεηο ησλ
νξγάλσλ . Σ. Ο. Γήκνπ Βέξνηαο θαη πληνληζηηθνύ Οξγάλνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ζκαζίαο.
 Οη πεξηγξαθόκελεο θπηνηερληθέο εξγαζίεο είλαη εμεηδηθεπκέλεο ιόγσ ηεο αλαγθαηόηεηαο
απαζρόιεζεο πινηόκσλ, δειαδή πξνζσπηθνύ πνπ δελ πξνβιέπεηαη ζηελ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο, νύηε δηαζέηεη ν Γήκνο Βέξνηαο .
Δπνκέλσο ν Γήκνο Βέξνηαο πξέπεη λα εθηειέζεη ηηο πεξηγξαθόκελεο εξγαζίεο κε ζύλαςε
ζύκβαζεο κε ηδηώηε. Καηόπηλ απηώλ, Παξαθαιείηαη ην Γεκνηηθό πκβνύιην λ’ απνθαζίζεη
ζρεηηθά.
Καη θάιεζε ην ζπκβνύιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Παπιίδεο: Θα είλαη ν ίδηνο αλάδνρνο πνπ έρνπκε θάζε ρξόλν;
Παπαδόπνπινο: Ναη, γηαηί απηόο έρεη ηηο δπλαηόηεηεο θαη θαηέρεη ηα αλάινγα πηπρία
Μειηόπνπινο: Πόζα ζηξέκκαηα θαιύπηνπλ ηα αιζύιιηα;
Ο αξκόδηνο αληηδήκαξρνο έρεη δηεξεπλήζεη θη έρεη θαηαιήμεη όηη κόλν έλαο είλαη απηόο
πνπ κπνξεί λα ην αλαιάβεη;
Πέξπζη πάιη ζπδεηνύζακε ζην Γ.. γηα ην ίδην ζέκα θη αληηδήκαξρνο αλέθεξε πνιιά
επηρεηξήκαηα. Έρεη θάλεη θάηη ν Γήκνο θαηά ηε δηάξθεηα απηνύ ηνπ ρξόλνπ ώζηε κε ίδηα κέζα λα
θάλεη απηήλ ηελ εξγαζία;
Δπίζεο, ηη ελλνείηε όηαλ ιέηε γηα θιάδεπζε κέρξη ηνπ ύςνπο ησλ 4 κέηξσλ; Γει. όηη είλαη
θάησ από 4 κέηξα ζα απνμεισζεί;
Παπαδόπνπινο: Όπσο μέξεηε θαιά δελ έρεη πξνθεξπρζεί θαλελόο είδνπο δηαγσληζκόο γηα
ηελ πξόζιεςε ηέηνησλ εηδηθνηήησλ ζηνπο δήκνπο θαη πηζαλόλ λα κε γίλεη θαη κειινληηθά.
Όινη όζνη είλαη ζηε δηνίθεζε ζα ήζειαλ έλα ζηξαηό όισλ ησλ εηδηθνηήησλ πνπ ζα
κπνξνύζακε λα ηνπο πξνζιάβνπκε θη όρη κόλν ζηηο αληαπνδνηηθέο ππεξεζίεο. Θα ζέιακε λα
έρνπκε ππαιιήινπο ζηνλ δήκν πνπ ζα κπνξνύζαλ λα πάξνπλ ην πξηόλη θαη λα θόςνπλ έλα δέληξν.
Θα ζέιακε λα έρνπκε 20-30 δεληξνθεπνπξνύο γηα λα θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο όισλ ησλ
θνηλνηήησλ, αιιά δελ έρεη γίλεη πξνθήξπμε θαη δελ έρνπκε ηε δπλαηόηεηα κε βάζε ην
νξγαλόγξακκα λα πξνζιάβνπκε.
Σν αλ ζα θάλακε νηθνλνκία ή αλ ζα γηλόηαλ θαιύηεξε δνπιεηά είλαη κηα άιιε ζπδήηεζε,
απηήλ ηε ζηηγκή κηινύκε εθ ηνπ πεξηζζνύ, άιιν είλαη ην ζέκα καο.
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Τπάξρεη κηα ηερληθή έθζεζε, έρεη θαηαηεζεί ζην Γαζαξρείν θη είλαη ζηελ αξκνδηόηεηά ηνπ
ν έιεγρνο. Έρνπκε θαιή ζπλεξγαζία κε ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία θαη ην Γαζαξρείν.
Λάβακε πνιιέο ζεηηθέο αλαθνξέο γηα ηε δνπιεηά πνπ θάλεη ν Γήκνο. Σν ύςνο ησλ 4
κέηξσλ αθνξά ηα κεγάια δέληξα θαη ζέινπκε λα ηα πξνζηαηεύζνπκε από ηελ έξπνπζα ππξθαγηά.
Γηα ηα θπηά πνπ είλαη ρακειόηεξα ησλ 4 κέηξσλ θαη γηα ηα λεαξά θπηά θάλνπκε όιεο ηηο
απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ αλαγέλλεζε ηνπ δάζνπο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηε λνκνζεζία θαη
ηελ ηερληθή έθζεζε, γηα λα κπνξνύκε λα έρνπκε έλα θαζαξό ππόβαζξν ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο,
γηα λα απνθύγνπκε ηελ εμάπισζε.
Ππξηλόο: ηελ ηερληθή έθζεζε πεξηιακβάλεηαη θη ε αθαίξεζε δέληξσλ π.ρ. γηα ηε
δεκηνπξγία κνλνπαηηώλ;
Παπαδόπνπινο: Τπάξρεη ρώξνο δηέιεπζεο, ππάξρνπλ κνλνπάηηα.
Αθαηξνύληαη κόλν ηα μεξά δέληξα ή απηά πνπ έρνπλ πξνβιεζεί από μπινθάγα έληνκα
Κ.Θενδσξίδεο: Γε κπνξνύκε λα πξνβνύκε ζηελ δηαπίζησζε ηεο αλαγθαηόηεηαο ρσξίο λα
έρνπκε πιήξε εηθόλα ησλ εξγαζηώλ.
Έλα άιιν δήηεκα είλαη ην πνζό ησλ 20.000€ θη ε απεπζείαο αλάζεζε. Σν δήηεκα απηό ην
έρνπκε ζέζεη θαη ην μαλαθέξλνπκε
Απηό πνπ καο ελδηαθέξεη ζε θάζε πεξίπησζε είλαη λα γίλεηαη έξεπλα γηα ηελ απεπζείαο
αλάζεζε.
Μαο ιέηε όηη ππάξρεη ηερληθή έθζεζε, πνπ είλαη; Υσξίο λα κειεηήζνπκε ην ζέκα
θαινύκαζηε λα απνθαζίζνπκε.
αθώο είλαη αξλεηηθή ε ζέζε καο γηαηί γηα αθόκε κηα θνξά έξρεηαη ην ζέκα κε εμαηξεηηθή
πξνρεηξόηεηα
Ο αληηδήκαξρνο κπνξεί λα γλσξίδεη θάζε ζπηζακή πνπ ζα γίλεη εξγαζία, όηαλ όκσο εκείο
ςεθίδνπκε πξέπεη λα έρνπκε γλώζε ηνπ ηη ζα ςεθίζνπκε.
Παπιίδεο: Τπάξρεη αλαγθαηόηεηα, αιιά δε κπνξνύκε λα ζπκθσλνύκε θάζε ρξόλν γηα ην
ίδην πξάγκα, γηαηί ζην ηέινο θαηαληά πεξίεξγν. Όρη όζνλ αθνξά ηνλ αληηδήκαξρν πνπ έρεη αλάγθε
λα πινπνηήζεη απηόλ ηνλ ζθνπό, αιιά δελ κπνξεί θάζε ρξόλν ν ίδηνο ηδηώηεο λα ην πινπνηεί
Όζνλ αθνξά ηηο θαιέο ζρέζεηο κε ην Γαζαξρείν ππάξρνπλ θάπνηα γεγνλόηα πνπ δελ ην
επηβεβαηώλνπλ απηό.
Πξνβιεκαηίδνκαη λα ςεθίζσ ππέξ γηαηί είλαη ν ίδηνο ηδηώηεο θη όρη επί ηεο νπζίαο ηνπ
ζέκαηνο, γηαηί πξέπεη λα πξνρσξήζεη ε δνπιεηά δηόηη έρεη αλάγθεο ν Γήκνο. Γελ είλαη δπλαηόλ
ηόζα ρξόληα λα είλαη ν ίδηνο ηδηώηεο θαη λα κελ ππάξρεη θάπνηνο άιινο.
Μειηόπνπινο: Οθείισ λα ζπγραξώ ηνλ θ.Πααπδόπνπιν γηα ηηο γλώζεηο ηνπ ζηελ
ππξόζβεζε θαη γηα ηηο θαιέο ζρέζεηο πνπ έρεη κε ηνπο αξκόδηνπο θνξείο.
Κάζε ρξόλν εμαηηίαο ηεο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο αιιά θαη ηεο δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ,
καο θαιείηε λα δηαπηζηώζνπκε ηελ αλαγθαηόηεηα ζύλαςεο ζύκβαζεο κε ηδηώηεο.
Γελ πξέπεη ην Γ.. λα πάξεη ζέζε γηαηί θηάζακε ζε απηό ην ζεκείν;
Δκείο ην ιέκε μεθάζαξα, όζν γηα ην ύθνο πνπ έρνπκε ζηηο εξσηήζεηο, πηζαλόλ λα ζέιαηε
λα έρεηε γιπθαλάιαηνπο δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο, εκείο όκσο ζα είκαζηε δπζάξεζηνη.
Κάζε ρξόλν κε ηηο απνθάζεηο ζαο, κε ηε ζπλαίλεζε ζηελ ππνβάζκηζε θαη ζηελ ζρεδόλ
δηάιπζε ηνπ ηκήκαηνο πξαζίλνπ κηα πνπ νη εξγαδόκελνη είλαη ειάρηζηνη, θηάλνπκε λα αλαζέηνπκε
εξγαζίεο ζε ηδηώηεο θαη κάιηζηα κε πνζά γηα λα γίλεη θαζαξηζκόο πνιύ ειαθξύο.
Αλ πάηε ζην άιζνο Παπάγνπ από ηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ δξόκνπ ε θαηάζηαζε δελ είλαη
απηή πνπ πξέπεη θαη απηή πνπ αλαθέξεη ν αληηδήκαξρνο.
Δκείο ζα δώζνπκε αξλεηηθή ςήθν γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ζύλαςεο ζπκβάζεσλ κε ηδηώηεο
γηα ηνλ θαζαξηζκό ησλ αιζπιιίσλ
Οθείιεηε σο δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ λα θάλεηε όιεο ηηο ελέξγεηεο γηα ηελ πξόζιεςε
πξνζσπηθνύ. Ση θάλαηε; ηείιαηε έλα έγγξαθν θαη λα δεηάηε λα γίλνπλ πξνζιήςεηο; Ση
απαηηήζαηε από ηελ θπβέξλεζε;
Σν ίδην γίλεηαη ζε όινπο ηνπο Γήκνπο πνπ θπβεξλνύλ εθπξόζσπνη ηνπ ΠΑ.Ο.Κ, ηεο Ν.Γ.
θαη ηνπ ΤΡΗΕΑ
Παπιίδεο: Δγώ ζα ςεθίζσ ππέξ επεηδή ζα δνζεί ζε ηδηώηε
Παπαδόπνπινο: Πνιιέο θνξέο κεηαληώλσ πνπ ιέσ ηα πξάγκαηα κε ην όλνκά ηνπο.
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Αλ ζέινπλ νη ζπλάδειθνη λα καο πνπλ αλ ζήκεξα θάλνληαο ηελ απνδνρή πξνιαβαίλνπκε
λα θάλνπκε δηαγσληζκό.
Βεβαίσο έρσ πεη από ηόηε πνπ αλαιάβακε ηε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ, όηη πξνηάζεηο έρεηε λα
ηηο θάλεηε. Αλ γλσξίδεηε θάπνηνλ πνπ δηαζέηεη ηα αλάινγα πηπρία θαη κπνξεί λα θάλεη απηή ηελ
εξγαζία θαιώο λα έξζεη. Γελ έπξεπε θαλ λα πσ πνηνη είλαη θαη πσο είλαη, δηόηη ζήκεξα δελ
ςεθίδνπκε απηό θαη ηζάκπα μνδεύνπκε ηνλ ρξόλν καο.
Πξόεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηβάιινληνο Βαζηιείνπ
Παπαδόπνπινπ;
Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηβάιινληνο Βαζηιείνπ Παπαδόπνπινπ ςήθηζαλ
είθνζη νθηώ (28) δεκνηηθνί ζύκβνπινη, νη: Ζ. Σζηθιίδεο, Β. Παπαδόπνπινο, .Αζιάλνγινπ,
Κ.Ρίδνο, Θ.Θενδσξίδεο, Α.Σζαρνπξίδεο, .Γηακάληεο, Β.Λπθνζηξάηεο, Κ.Γξεγνξηάδεο,
Λ.Αθξηβόπνπινο, Θ. Κνξσλάο, Α. Λαδαξίδεο, Α.ηδεξόπνπινο, Α.Γέιιαο, Λ.Αζιαλίδεο,
Γ.Μπαηζαξά, . Σδήκα, Δ.Κειεζίδεο, Κ.Βαζηιεηάδεο, Κ.Παινπθίδεο, Γ.Ππξηλόο, Υ.Σζηνύληαο,
Π.Παπιίδεο, Γ.Γνπιηίδεο, Γ.Μηραειίδεο, Ν.Αγγέινπ, Α.πκεσλίδνπ, Γ.Ράιιε
Αξλεηηθή ςήθν έδσζαλ νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη Γ.Μειηόπνπινο, Α.Μαξθνύιεο,
Κ.Θενδσξίδεο, Κ.Σξνρόπνπινο, Π.Μνπρηάξε
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε:
1.- Σν από 7-7-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηβάιινληνο Βαζηιείνπ
Παπαδόπνπινπ.
2.- Σελ αλάγθε ζύλαςεο ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηώλ κε ηδηώηεο, ιόγσ ηεο αληηππξηθήο
πεξηόδνπ πνπ δηαλύνπκε, ησλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ (θαύζσλαο, μεξαζία) πνπ παγίσο αλακέλνπκε
ηνπο ζεξηλνύο κήλεο, αιιά θαη ιόγσ έιιεηςεο ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ησλ αληίζηνηρσλ
εηδηθνηήησλ, πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηνύλ εξγαζίεο γηα ηνλ θαζαξηζκό πεξηαζηηθώλ αιζπιιίσλ
γηα ηελ θάιπςε ηεο ππξνπξνζηαζίαο.
3.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο
4.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 72 ηνπ
λ.4555/2018 θαη ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ λ.
4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε από ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019.
Απνθαζίδεη θαηά Πιεηνςεθία
Γηαπηζηώλεη ηελ αλαγθαηόηεηα ζύλαςεο ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηώλ ηνπ Γ.Βέξνηαο
κε ηδηώηεο, ιόγσ ηεο αληηππξηθήο πεξηόδνπ πνπ δηαλύνπκε, ησλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ (θαύζσλαο,
μεξαζία) πνπ παγίσο αλακέλνπκε ηνπο ζεξηλνύο κήλεο, αιιά θαη ιόγσ έιιεηςεο ηαθηηθνύ
πξνζσπηθνύ ησλ αληίζηνηρσλ εηδηθνηήησλ, πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηνύλ εξγαζίεο γηα ηνλ
θαζαξηζκό πεξηαζηηθώλ αιζπιιίσλ γηα ηελ θάιπςε ηεο ππξνπξνζηαζίαο.

ΑΔΑ: Ω5ΘΨΩ9Ο-54Υ
Ζ απόθαζε έιαβε αύμ. αξηζκό 188 / 2020
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Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Αριζηομένης Λαζαρίδης
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Σζηθιίδεο
Παπαδόπνπινο
Αζιάλνγινπ
Ρίδνο
Θενδσξίδεο
Σζαρνπξίδεο
Γηακάληεο
Λπθνζηξάηεο
Γξεγνξηάδεο
Αθξηβόπνπινο
Κνξσλάο
ηδεξόπνπινο
Γέιιαο
Αζιαλίδεο
Μπαηζαξά
Σδήκα
Κειεζίδεο
Βαζηιεηάδεο
Παινπθίδεο
Ππξηλόο
Σζηνύληαο
Παπιίδεο
Γνπιηίδεο
Μηραειίδεο
Κειεζίδεο
Αγγέινπ
ηεθαλόπνπινο
Μαξθνύιεο
Σξνρόπνπινο
ηνπγηάλλνο
Θενδσξίδεο
Μνπρηάξε
πκεσλίδνπ
Ράιιε
Μειηόπνπινο
Σζαλαμίδεο

Μιταήλ οσμελίδης
Γ.

Σζηινγηάλλεο

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 15-7-2020
Ο Γήμαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

