ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Απφ ην ππ’ αξηζ. 15/2020 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απφθ. 223/2020
Πεξίιεςε
Έθθξαζε γλψκεο ηνπ Γ.. ππέξ ηεο
πξνζαξκνγήο ηεο εηαηξείαο ΑΝ.ΖΜΑ. Α.Δ. ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4674/2020 θαη ηνπ
λ.4690/2020 θαη ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο ζε
Αλαπηπμηαθφ Οξγαληζκφ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
ήκεξα 24 Ασγούζηοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεσηέρα θαη ψξα 18:00
ζπλήιζε δηά ηειεδηάζθεςεο ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, χζηεξα απφ ηελ κε
εκεξνκελία 20-8-2020 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.
Γηαπηζηψζεθε φηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ επί
ζπλφινπ 41 κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 36 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδφπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Β.Λπθνζηξάηεο, Κ.Βαζηιεηάδεο,
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8) Κ. Υ.Κειεζίδεο, .ηνπγηάλλνο,
Γξεγνξηάδεο, 9) Λ.Αθξηβφπνπινο, 10) Θ. Κνξσλάο, 11) Α. Α.πκεσλίδνπ
Λαδαξίδεο, 12) Α.ηδεξφπνπινο, 13)Α.Γέιιαο, 14)Λ.Αζιαλίδεο,
15)Γ.Μπαηζαξά, 16) . Σδήκα, 17) Δ.Κειεζίδεο, 18)
Κ.Παινπθίδεο,
19)
Γ.Ππξηλφο,
20)Υ.Σζηνχληαο,
21)Ν.Λαδφπνπινο, 22) Π.Παπιίδεο, 23) Μ. νπκειίδεο, 24)
Γ.Γνπιηίδεο, 25) Γ.Μηραειίδεο, 26) Ν.Αγγέινπ, 27)
Β.ηεθαλφπνπινο, 28) Α.Μαξθνχιεο, 29) Κ.Σξνρφπνπινο,
30)Κ.Θενδσξίδεο, 31) Π.Μνπρηάξε, 32)Γ.Σζαλαθηζίδεο, 33)
Γ.Ράιιε, 34) Γ.Γεκεξηδίδεο, 35) Γ.Μειηφπνπινο, 36)
Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο, .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, Υ.Βελεηηθίδεο, 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 ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 225/2020 απφθαζεο απνρψξεζε ν θ. Γ.Μειηφπνπινο
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 252/2020 απφθαζεο απνρψξεζε ε θ. .Σδήκα

ηε ζπλέρεηα ν πξφεδξνο, εηζεγνχκελνο ην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε
ηνπ ζπκβνπιίνπ ην απφ 7-8-2020 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ Γεκάξρνπ Κσλζηαληίλνπ Βνξγηαδίδε,
πνπ έρεη σο εμήο:
Με ην αξηζ. πξση. 346 /20/ζθ/7-8-20 έγγξαθφ ηεο ε ΑΝ.ΖΜΑ. Α.Δ. αλαθέξεη φηη:
«Με ηελ παξνχζα επηζηνιή ζέισ λα ζαο ελεκεξψζσ γηα ηε δπλαηφηεηα ηεο δηεχξπλζεο
ησλ αζθνχκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΑΝ.ΖΜΑ. Α.Δ. πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.
4674/2020.
Ζ πξνζαξκνγή ηεο ΑΝ.ΖΜΑ.Α.Δ. ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4674/2020 (Α΄53)
θαη λ. 4690/2020 (Α΄104) θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηεο ζε Αλαπηπμηαθφ Οξγαληζκφ Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο ζα εμππεξεηήζεη ηα ζπκθέξνληα φισλ ησλ Ο.Σ.Α. ηεο Ζκαζίαο, δεδνκέλνπ φηη ζα
απμήζνπλ ηελ ηερληθή ηνπο ηθαλφηεηα θαη επάξθεηα ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπο, ελψ
ηαπηφρξνλα ε επξχηεξε πεξηνρή ηεο Π.Δ. Ζκαζίαο ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο έλα λέν θαη ζχγρξνλν
αλαπηπμηαθφ εξγαιείν. Ζ απφθαζε φκσο ηεο πξνζαξκνγήο ηεο εηαηξίαο ζε αλαπηπμηαθφ
νξγαληζκφ απνηειεί ίζσο κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο απνθάζεηο ηφζν ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ φζν θαη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο ΑΝ.ΖΜΑ. Α.Δ. γηα ηνλ ιφγν απηφ
θαη πξηλ ηελ έλαξμε νπνηαζδήπνηε δηαδηθαζίαο απφ ην Γ.. ηεο ΑΝ.ΖΜΑ. Α.Δ., είλαη εζηθά θαη
πνιηηηθά νξζφ λα εθθξαζηνχλ ζεηηθά ηα αξκφδηα πκβνχιηα ησλ κεηφρσλ ΟΣΑ, ψζηε λα ππάξρεη
ε θαηαξρήλ λνκηκνπνίεζε ηεο απφθαζεο ησλ κεηφρσλ.
ε κεηαγελέζηεξν ρξφλν θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ απφ ην λφκν
δηαδηθαζηψλ, ζα αθνινπζήζεη θαη ε ιήςε ησλ Απνθάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξ. 6 ηνπ
άξζξνπ 2 ηνπ Ν.4674/2020.
Δπηηξέςηε κνπ λα ζαο κεηαθέξσ ηελ άπνςή κνπ απφ ηελ κηθξή κνπ εκπεηξία ζηε ζέζε ηνπ
Πξνέδξνπ ηεο ΑΝ.ΖΜΑ Α.Δ. φηη ε αιιαγή ηεο εηαηξίαο ζε Αλαπηπμηαθφ Οξγαληζκφ ζα επηθέξεη
λέν πξνζαλαηνιηζκφ ηεο εηαηξείαο, ζα δηεπξχλεη ηε δξάζε ηεο θαη ζα απνηειέζεη βαζηθφ εξγαιείν
ησλ Γήκσλ θαη ηεο Πεξηθέξεηεαο κε λέα δεδνκέλα θαη πξννπηηθέο ζπλεξγαζίαο φπσο
πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4674/2020.».
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4674/2020 (Α’ 53) θαη λ. 4690/2020 (Α’ 104)
πξνβιέπεηαη ε ζχζηαζε Αλαπηπμηαθψλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, σο λνκηθά
πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ εηδηθνχ ζθνπνχ, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ππέξ ηνπ δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο, ππφ ηε κνξθή ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο.
Οη Αλαπηπμηαθνί Οξγαληζκνί ζπκβάιινπλ ζηελ πινπνίεζε απηνδηνηθεηηθψλ
αξκνδηνηήησλ θαη έρνπλ σο ζθνπφ ηδίσο ηελ επηζηεκνληθή, ζπκβνπιεπηηθή θαη ηερληθή
ππνζηήξημε ησλ ΟΣΑ θαη ησλ ελψζεψλ ηνπο (πλδέζκσλ Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Δλψζεσλ
Γήκσλ, ΚΔΓΔ θαη ΔΝΠΔ), ηελ ππνζηήξημε θαη εθαξκνγή ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο ησλ δήκσλ
θαη ησλ πεξηθεξεηψλ, ηελ σξίκαλζε έξγσλ ππνδνκήο θαη ηελ πινπνίεζε πνιηηηθψλ θνηλσληθήο
ζπλνρήο, ςεθηαθήο ζχγθιηζεο θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο.
Οη πθηζηάκελεο Αλαπηπμηαθέο Αλψλπκεο Δηαηξείεο ΟΣΑ, φπσο ε Αλαπηπμηαθή Ννκνχ
Ζκαζίαο Α.Δ. Α.Α.Δ. Ο.Σ.Α.-ΑΝΖΜΑ Α.Δ., έρνπλ ηε δπλαηφηεηα κεηαζρεκαηηζκνχ ζε
Αλαπηπμηαθνχο Οξγαληζκνχο. Δθφζνλ δελ πξνζαξκνζηνχλ, ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ θαη
δηέπνληαη απφ ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην. Γηα ηελ κεηαηξνπή ησλ Αλαπηπμηαθψλ Αλσλχκσλ
Δηαηξεηψλ ζε Αλαπηπμηαθνχο Οξγαληζκνχο νη ΟΣΑ κέηνρνη πξέπεη λα ιάβνπλ έσο 31.12.2020
απφθαζε γηα ηελ κεηαηξνπή ηεο εηαηξείαο ζε Αλαπηπμηαθφ Οξγαληζκφ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
Ζ απφθαζε ιακβάλεηαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ ηνπ νηθείνπ ζπκβνπιίνπ.
Αθνινχζσο, κε δεδνκέλν φηη πξφθεηηαη γηα εηαηξηθφ κεηαζρεκαηηζκφ θαη ζπγθεθξηκέλα γηα
κεηαβνιή εηαηξηθήο κνξθήο απφ κηα Α.Δ. ζε άιιε, απαηηείηαη απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο,
θαηά ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ησλ νηθείσλ θαηαζηαηηθψλ.
Πξνθεηκέλνπ ην Γ.. ηεο ΑΝΖΜΑ Α.Δ. λα πξνβεί ζηελ έλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηνλ
κεηαζρεκαηηζκφ θαη ηελ πξνζαξκνγή ηεο εηαηξίαο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4674/2020
δει. ζε Αλαπηπμηαθφ Οξγαληζκφ, θξίλεηαη απαξαίηεην λα εθθξαζηεί ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ θάζε
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ησλ Γήκσλ κεηφρσλ ηεο ΑΝΖΜΑ Α.Δ., ψζηε λα αθνινπζεζνχλ ηα
πξνβιεπφκελα απφ ην λφκν βήκαηα γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ θαη ηελ πξνζαξκνγή ηεο εηαηξίαο.
Καη θάιεζε ην ζπκβνχιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Παπιίδεο: Ζ εηαηξία ζα ιεηηνπξγεί ζαλ αλαπηπμηαθή εηαηξία φισλ ησλ Γήκσλ; Θα
ππάξρεη επηκεξηζκφο ησλ κεηνρψλ κε βάζε πιεζπζκηαθά θξηηήξηα; Ή κήπσο ζα ρξεζηκνπνηείηαη

ζαλ εξγαιείν θαη ζα επηιέγεη έξγα απφ απηά πνπ ηνπ αλαζέηεη ν Γήκνο; Πνηνο ζα είλαη ν ηξφπνο
ιεηηνπξγίαο ελφο ηέηνηνπ νξγαληζκνχ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε;
Μηραειίδεο: Φαληάδνκαη φηη ηελ ίδηα απφθαζε πξέπεη λα πάξνπλ θαη ηα ππφινηπα Γ..
ησλ Γήκσλ, γηαηί εκπιέθνληαη σο κέηνρνη ζηελ εηαηξία.
Έρεη ελεκέξσζε ν Γήκαξρνο ζηα αλ ζα ελεξγνπνηεζνχλ φια φζα ξεηά αλαθέξνληαη ζηελ
εηζήγεζε; Γει. ζηελ ζηειέρσζε ππεξεζηψλ θη φια ηα ππφινηπα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ λφκν;
Δθφζνλ φια απηά ζηειερσζνχλ κε πξφζσπα θη φια ηα ππφινηπα πνπ πξνβιέπνληαη, πσο
ζα γίλεη απηή ε δηαδηθαζία; Με πνηνπο ηξφπνπο; Με ηη ρξήκαηα;
Απφ φηη μέξνπκε θη φηη αλέθεξε ν θ.Σζηνχληαο ηα ρξήκαηα είλαη πεληρξά ζε φηη αθνξά ηα
ηακεηαθά δηαζέζηκα ηεο ΑΝΖΜΑ.
Γήκαξρνο: Θα ζπλερίζνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε λέα εηαηξία νη 3 Γήκνη θη ε Πεξηθέξεηα
Κ.Μαθεδνλίαο, φπσο ζπκκεηείραλ κέρξη ηψξα. Απηφ ζα γίλεη κέζσ ησλ απνθάζεσλ ησλ Γ.. ησλ
Γήκσλ θαη ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ.
Δίλαη πνιιά απηά πνπ κπνξεί λα θάλεη ε λέα εηαηξία κεηά απφ απηφλ ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ.
Σνπ Γήκνπο ελδηαθέξεη ηδηαίηεξα ην θνκκάηη ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο, δει. ην λα κπνξείο λα
αλαζέζεηο ζηελ αλαπηπμηαθή εηαηξία λα θάλεη κηα κειέηε, θάηη πνπ ζήκεξα κε ηνπο ππάξρνληεο
λφκνπο δελ γίλεηαη. Πξνθαλψο φιν απηφ κε θάπνηνλ ηξφπν πξέπεη λα πιεξσζεί, δελ κπνξεί λα
γίλεηαη δσξεάλ. Θα γίλεηαη κηα πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε θη ελλνείηαη φηη ζα πιεξψλνπκε γηα λα
γίλεη ε δνπιεηά ηελ νπνία ηεο αλαζέηνπκε. Όιν απηφ ζα ηηκνινγείηαη ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα
ησλ δεκνζίσλ κειεηψλ.
Απφ εθεί θαη πέξα ην ζίγνπξν είλαη φηη πξέπεη λα έρεη ηερληθή ππεξεζία θαη θάπνηα άιια
πξάγκαηα πνπ αλαθέξεη ε λνκνζεζία πεξί Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, Γεληθνχ Γηεπζπληή θιπ.
Γηα εκάο ην ζεκαληηθφ είλαη φηη κπνξεί λα απνηειέζεη εξγαιείν γηα λα ιχζεη πξνβιήκαηα
πνπ φινη νη Γήκνη έρνπλ. Μπνξεί λα επεθηαζεί ζε πνιιά πεξηζζφηεξα (ζέκαηα θνηλσληθήο
ζπλνρήο, πεξηβάιινληνο θιπ.) αιιά γηα ηνπο Γήκνπο ζεσξψ φηη ην δεηνχκελν είλαη ε ηερληθή
ππνζηήξημε.
Παπιίδεο: Δίλαη επθαηξία λα πσ θάπνηα πξάγκαηα δηφηη έρνπλ αθήζεη θάπνηνη
ππνλννχκελα πνπ αθνξνχλ παιηφηεξεο επνρέο θαη πξέπεη λα μέξνπλ φινη ηη έρεη ζπκβεί
παιηφηεξα.
Ήκνπλ αληηδήκαξρνο νηθνλνκηθψλ φηαλ ν Γήκνο πιήξσζε 1.500.000€ γηα λα θιείζεη ηηο
παιηέο δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηα ρξέε ηνπο (Γξαθείν ηειεηψλ, Διηά, Μάξκαξα θιπ.). Οη
Γήκνη αθφκε αλ μέξεηε κεηαθέξνπλ ηα ρξέε ησλ δεκνηηθψλ ηνπο επηρεηξήζεσλ ζηα επφκελα
ρξφληα γηαηί δελ ηα απνπιήξσζαλ, ήζειαλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηα ρξήκαηα γηα πνιηηηθνχο
ζθνπνχο θη φρη λα απνπιεξψζνπλ ρξέε θιεηζκέλσλ επηρεηξήζεσλ.
Σφηε δφζεθε κηα δπλαηφηεηα ζηνπο Γήκνπο λα ηδξχζνπλ Αλαπηπμηαθέο Δηαηξίεο, ν Γήκνο
καο δελ έραζε ηελ επθαηξία θη έζηεζε κηα Αλαπηπμηαθή Δηαηξία.
Ξεθίλεζε ινηπφλ έλαο πφιεκνο απφ απηνχο πνπ βξίζθνληαη πίζσ απφ απηέο ηηο εξγαζίεο,
ζε ζεκείν λα θαηαγγέιινπλ ηξφπνπο (ζε απηφ ην ζεκείν γίλεηαη δηαθνπή ηεο ζχλδεζεο) λα
κπινθάξνληαη, ήηαλ ρξήκαηα απφ ηελ Δ.Δ.
Μάιηζηα ζηελ πνξεία φηαλ θαηάιαβαλ φηη ε Αλαπηπμηαθή ηνπ Γήκνπ αζρνιείηαη κε άιια
αληηθείκελα, ν Γήκνο κπφξεζε θη εθείλε ηελ επνρή πήξε θάπνηα έξγα.
Γίπια ζηνλ Γήκαξρν είλαη θη ν θ.Αζιάλνγινπ πνπ ήηαλ ινγηζηήο ηεο αλαπηπμηαθήο
εηαηξίαο θαη κπνξεί λα ηνλ ελεκεξψζεη, δπζηπρψο ε αλαπηπμηαθή πνπ έζηεζε ν Γήκνο
ππνιεηηνπξγνχζε γηαηί δελ είρε κφληκν πξνζσπηθφ, ζε αληίζεζε κε άιινπο Γήκνπο φπσο ν Γήκνο
Σξηθθαίσλ πνπ έδσζε κεγάιν αξηζκφ πξνζσπηθνχ απφ ηνλ Γήκν. Μπνξεί ε αλαπηπμηαθή ηνπο λα
ρξσζηά αξθεηά κεγάιν πνζφ αιιά παξνπζίαζε πνιχ κεγάιν έξγν.
Δκείο δελ ζέιακε ζηνλ Γήκν λα θνξηψζνπκε κε άιια έξγα, φηαλ έβγαηλε έλα έξγν ζην
ΔΠΑ ην θπλεγνχζε ν Γ.Βέξνηαο θαη θάζε έξγν θξηλφηαλ γηαηί ήζειε δηαθνξεηηθέο εηδηθφηεηεο
κεραληθψλ. Ζ αλαπηπμηαθή δελ είρε ηελ επρέξεηα λα πξνζιακβάλεη ηέηνην πξνζσπηθφ σο κφληκν,
πξνζπαζνχζε κε ζπκβάζεηο ή πξνζπαζνχζε πξφζθαηξα κε ηα έξγα λα απνπιεξψλεη απηνχο ηνπο
αλζξψπνπο. Παξφια απηά ππέβαιε πξνηάζεηο, πήξε έξγα θη άιιεο πξνηάζεηο είλαη έηνηκεο λα
ππνβιεζνχλ, αιιά απνθαζίζακε λα ηελ θιείζνπκε φηαλ ήξζε έγγξαθν πνπ έιεγε φηη απηνχ ηνπ
είδνπο νη εηαηξίεο πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ κε κφληκν πξνζσπηθφ.

Δθείλεο νη αλαπηπμηαθέο εηαηξίεο ήηαλ ζλεζηγελείο γηα ηνλ απιφ ιφγν φηη δελ είραλ κφληκν
πξνζσπηθφ. Σν λα μαλαθάλνπκε ηέηνηεο επηρεηξήζεηο γηα λα παίξλνπκε έλα έξγν ηνλ ρξφλν θαη λα
θάζνληαη κήπσο θαη παξνπζηαζηεί θάπνην έξγν ρξεκαηνδνηνχκελν δελ ην θάλακε.
Γηαηί φιν απηφ ην ζπλδέσ κε ηελ ΑΝ.ΖΜΑ.; Γηαηί θη ε ΑΝ.ΖΜΑ. είλαη εηαηξία ζηελ
νπνία φινη απεπζχλνληαη φηαλ έξρνληαη ηα θνλδχιηα ηνπ LEADER θαη γίλεηαη ε θαηαλνκή. Σφηε
θαη κφλν ηφηε ηελ ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη ηνλ ππφινηπν ρξφλν δελ έρεη αληηθείκελν.
Απηφ εληνπίζηεθε απφ ην θξάηνο, φπσο θαη ηελ απνκείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ηερληθψλ
ππεξεζηψλ, ηηο κε ίζεο δπλαηφηεηεο ησλ Γήκσλ γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα. Δπίζεο
ππάξρεη πξνζσπηθφ πνπ ζέιεη λα απνκαθξχλεηαη θαη λα κελ έρεη ππνρξεψζεηο, έρνπλ ζπκβεί θαη
δηάθνξά κε δηθαζηηθέο ππνζέζεηο θη φινη θνβνχληαη θαη πξνζπαζεί λα ζηήζεη απηφλ ηνλ
κεραληζκφ.
Δκείο σο «ΤΝΓΖΜΟΣΔ» ζηε λέα πξννπηηθή απηήο ηεο εηαηξίαο ζπκθσλνχκε γηαηί
πιένλ φια απηά ζπγθεληξψλνληαη. Μαθάξη φια απηά λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ γηαηί
βιέπνπκε φηη είλαη ππεξκεγέζεο κε ηε ζηειέρσζή ηνπ θαη ηα νηθνλνκηθά ηνπ θαη δελ μέξσ πσο ζα
κπνξέζνπκε λα ην ζπληεξήζνπκε. Δχρνκαη λα αλαπηπρζεί γηα λα ζηεξηρζεί θη ν Γήκνο θαη λα
θπλεγά απηά πνπ ζέιεη.
Δπεηδή φια απηά εμαξηψληαη απφ ηηο ηθαλφηεηεο ησλ πνιηηηθψλ ζηειερψλ θη απφ ηα πνηα
έξγα θπλεγάκε, πνηεο ηθαλφηεηεο έρνπκε λα δηεθδηθήζνπκε θαη πνπ ζηνρεχνπλ λα πάλε ηνλ Γήκν,
δελ ζα ήζεια λα (αθαηάιεπην) κε ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ θνλδπιίσλ δελ ζέισ λα ην αθνχζσ πνηέ
γηαηί ν Γ.Βέξνηαο είλαη ν κεγαιχηεξνο Γήκνο ζηνλ λνκφ θαη θπζηθά ζα δηεθδηθεί πάληα θαη κε ηηο
ηθαλφηεηεο πνπ έρεη θαη ζα ζέιεη γηα ηνπο δεκφηεο ηνπ απηά ηα πξάγκαηα πνπ ζέιεη.
Μαξθνχιεο: Ννκίδσ φηη ε ηνπνζέηεζε ζηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε απφ ηνλ
(ζε απηφ ην ζεκείν γίλεηαη δηαθνπή ηεο ζχλδεζεο).
Με βάζε ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ θ.Σζηνχληα ιέσ φηη νπζηαζηηθά ππάξρεη επίινγνο ζε
απηήλ ηελ επηρείξεζε.
Πξέπεη λα κελ πξνρσξήζνπκε ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ, ζα πξέπεη ηα νηθεία Γ.. πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηελ ΑΝ.ΖΜΑ. λα απνθαζίζνπλ αλ είλαη ππέξ κηαο βηψζηκεο ιχζεο, πνπ ζεκαίλεη
ρξεκαηνδφηεζε, αλ κπνξεί θάζε Γήκνο λα ηε ρξεκαηνδνηήζεη θαη κεηά λα πάξνπκε ηελ απφθαζε
γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ή κε. Δίλαη πξφσξν θαη βεβαίσο πξέπεη λα δνχκε ηη ζα πνπλ θη νη άιινη
Γήκνη.
Δκείο ζα απέρνπκε απφ ηελ ςεθνθνξία ηνπ ζέκαηνο απηνχ ιφγσ ηνπ φηη ππάξρεη απηφ πνπ
πεξηέγξαςε ν θ.Σζηνχληαο.
Μειηφπνπινο: ήκεξα ην Γ.. θαιείηαη λα εθθξάζεη γλψκε γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο
ΑΝ.ΖΜΑ. ζε Αλαπηπμηαθφ Οξγαληζκφ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
Με απηφλ ηνλ λφκν ε θπβέξλεζε πξνρσξά ζηε ζχζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία αλαπηπμηαθψλ
νξγαληζκψλ ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο δηνίθεζεο, δεκηνπξγψληαο ΝΠΗΓ κε ηε κνξθή αλσλχκσλ
εηαηξηψλ.
Με απηφλ ηνλ λφκν ε θπβέξλεζε αληί λα ζηειερψζεη θαη λα εληζρχζεη ηηο ηερληθέο
ππεξεζίεο πξνσζεί εξγαιεία θη φξγαλα πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ κε ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα.
Άιινηε ζα παίξλνπλ αξκνδηφηεηεο απφ ηηο ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ θη άιινηε ζα ηηο θνξηψλνπλ
θαηά ην δνθνχλ γηα λα πξνσζείηαη ε πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο.
Με απηφλ ηνλ λφκν αλαγνξεχνληαη απηνί νη αλαπηπμηαθνί νξγαληζκνί σο ηζφηηκνη θνξείο
ηεο ηνπηθήο δηνίθεζεο θαη ζα κπνξνχλ λα αζθνχλ αξκνδηφηεηεο ησλ ΟΣΑ θαη λα παξέρνπλ
ππεξεζίεο κε αληίηηκν ζηνπο πνιίηεο.
Δλψ νκνινγείηαη ε ππνζηειέρσζε ησλ ηερληθψλ ππεξεζηψλ, ε θπβέξλεζε πξνζπαζεί λα
ιχζεη έηζη απηφ ην δήηεκα, ζα αλαιακβάλνπλ αξκνδηφηεηεο ησλ ηερληθψλ ππεξεζηψλ, ζα
πξνσζνχλ θαη ζα ππνζηεξίδνπλ ηελ αλαπηπμηαθή πνιηηηθή φπσο ηελ ζθέπηνληαη ε θπβέξλεζε θαη
ηα ππφινηπα αζηηθά θφκκαηα Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ.
Δκείο ιέκε φηη δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά πξνψζεζε ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ
ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Ο θ.Σζηνχληα πεξηέγξαςε κηα θαηάζηαζε ηξαγηθή, κε ζπλειεχζεηο
πνπ δελ πεγαίλεη θαλείο, κε πξαθηηθά πνπ γξάθνληαη εθ ησλ πζηέξσλ γηα ζπλεδξηάζεηο πνπ δελ
έγηλαλ. Δίλαη απηφ πνπ ιέεη ν θφζκνο φηη ζέινπλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαηλνχξηα παξακάγαδα κε
εκέηεξνπο ζηηο ππεξεζίεο απηέο, κε ππαιιήινπο πνπ δελ εληάζζνληαη ζην κεηξψν αλζξψπηλνπ

δπλακηθνχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, κε ζπκβάζεηο Η.Γ.Ο.Υ., δει. έλαο επέιηθηνο κεραληζκφο πνπ
ζα πξνρσξά απηφ πνπ ζέιεη ε θπβέξλεζε.
Θα πνιιαπιαζηαζηνχλ νη αλαζέζεηο ζε ηδηψηεο, νη πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο κε ηδηψηεο
θαη κηα ζεηξά άιισλ θαηαζηάζεσλ κε ηηο νπνίεο εκείο είκαζηε αληίζεηνη.
Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα δηνρεηεχεηαη ρξήκα φπνπ θη φπσο ζέινπλ νη νξγαληζκνί απηνί,
καθξηά απφ ην Γεκφζην ινγηζηηθφ (έρεη ζεκαζία γηα ηε ζηνηρεηψδε δηαθάλεηα)
Δκείο είκαζηε αληίζεηνη κε ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ θαη ηελ χπαξμε απηψλ ησλ εηαηξηψλ πνπ
έρνπλ απνδείμεη πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπο. Έρνπλ θνξηψζεη κε ρξέε ηνπο δεκφηεο θη εδψ πξέπεη λα
απαληεζεί απηά ηα ρξέε ηνπ 1.000.000€ πνηνο ζα ηα πιεξψζεη. Τπάξρνπλ κήπσο αθφκε
πεξηζζφηεξα ρξέε;
Οη εθπξφζσπνη-κέηνρνη νθείινπλ κηα εμήγεζε γηα ην ηη ζα γίλεη κε απηά ηα ρξέε ζηελ
πεξίπησζε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο εηαηξίαο.
Δκείο ζα δψζνπκε αξλεηηθή ςήθν.
Μηραειίδεο: Δγψ ζέισ λα δσ αηζηφδνμα απηφ ην ζέκα θαη λα πσ φηη δε λνκίδσ φηη ζα είλαη
ν επίινγνο ηεο ΑΝ.ΖΜΑ.
Θεσξψ φηη είλαη κηα επθαηξία λα πάξεη μαλά κπξνζηά ε κεραλή γηα λα δνπιέςεη. Μπνξεί
ζην παξειζφλ λα ηαιαλίζηεθε απφ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα αιιά είρε δψζεη ιχζεηο επηθνπξηθά
γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Γήκσλ.
Θπκίδσ φηη ηφηε είρε θάλεη πνιιέο κειέηεο ζε δηάθνξα ηερληθά έξγα.
Τπήξρε ην κνηίβν ησλ κειεηψλ πνπ είρε ιεηηνπξγήζεη επηθνπξηθά πξνο ηνπο Γήκνπο θαη
θαληάδνκαη φηη κε ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ζε αλαπηπμηαθφ νξγαληζκφ, εθφζνλ ζηειερσζεί απφ
επαΐνληεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ θαηεχζπλζε πνπ ζρεκαηίζηεθε απηφο ν νξγαληζκφο, ηφηε ζα
πάκε θαιά.
Όκσο ζα ήηαλ ιάζνο λα κείλεη ε δηαδηθαζία απηή ζην γξάκκα ηνπ λφκνπ θαη λα ζπλερίζεη
λα ιεηηνπξγεί επηθνπξηθά πξνο ηνπο Γήκνπο θαη κε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο. Οπζηαζηηθά ηα
ρξήκαηα πνπ ζα παξέρεη ν Γήκνο σο ακνηβή γηα ηηο κειέηεο λα πεγαίλνπλ ζε εμσηεξηθνχο
ζπλεξγάηεο θη φρη ζε αλζξψπνπο ηεο ΑΝ.ΖΜΑ. πνπ ζα είλαη θαη ππάιιεινί ηεο.
Βέβαηα ην πιαίζην φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ λφκν ζεσξψ φηη είλαη θάηη πνπ ζηαδηαθά πξέπεη
λα εθπνλεζεί θαη λα πάξεη ζάξθα θαη νζηά γηαηί είλαη αδχλαηνλ απφ ηε κηα ζηηγκή ζηελ άιιε φια
απηά πνπ πξνβιέπνληαη λα γίλνπλ άκεζα εθαξκνζηέα.
Δπεηδή είλαη γλσζηφ θαη ην αλέθεξε θη ν θ.Σζηνχληαο φηη ππάξρεη κηα νηθνλνκηθή
δπζπξαγία ηεο ΑΝ.ΖΜΑ. ζηελ παξνχζα θάζε, λνκίδσ φηη ζα ήηαλ θαιφ λα γίλεη ζε επίπεδν
Γεκάξρσλ, πξηλ θηάζεη απηή ε δηαδηθαζία ζε Γ.. θαη Γ/θά πκβνχιηα ηεο ΑΝ.ΖΜΑ., λα γίλεη
κηα ζπλάληεζε φπνπ ζα δνπλ νη επηθεθαιήο ηεο νκάδαο πνπ απαξηίδεη ηε Γ.. ηη ζα γίλεη κε ην
κέιινλ ηεο ΑΝ.ΖΜΑ. σο νξγαληζκνχ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.
Πσο κπνξεί δει. λα επελδπζεί νηθνλνκηθά απηφ ην κνηίβν θαη πσο ζα κπνξνχζε λα είλαη
βηψζηκν γηα ην θαιφ ησλ Γήκσλ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο, έηζη ψζηε λα θαλνχλ πνηεο είλαη νη
πξνζέζεηο. ην παξειζφλ είδακε κεηφρνπο Γεκάξρνπο πνπ δελ ζπκκεηείραλ θαη δελ ηνπο
ελδηέθεξε. Δίραλ ζέζεη βέην γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ΑΝ.ΖΜΑ. κε απνηέιεζκα λα κελ ζηέιλνπλ
ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο ζηε Γ.., ζηα Γ/θά πκβνχιηα θη νπζηαζηηθά ην ζρήκα λα ιεηηνπξγεί
νξηαθά.
Θα ην ςεθίζσ γηαηί είλαη ζηελ ζσζηή θαηεχζπλζε, αιιά πέξα φισλ ησλ άιισλ πξέπεη λα
πξνεγεζεί κηα ζπλάληεζε ζε επίπεδν θνξπθήο ησλ Γεκάξρσλ θαη ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε γηα λα
δνπλ πξψηα απηνί ηη αθξηβψο ζα γίλεη θαη κεηά λα δξνκνινγεζνχλ νη εμειίμεηο ζε φινπο ηνπο
άιινπο ηνκείο.
Σζηνχληαο: Άθνπζα ηνλ θ.Μηραειίδε θαη ζπκθσλψ απφιπηα.
Αλ δηαβάζεηε ηελ επηζηνιή πνπ έθαλα πξνο ηνλ πξφεδξν ηεο ΑΝ.ΖΜΑ. έιεγα απηφ
αθξηβψο. Να καδεπηνχλ εθπξφζσπνη ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ησλ Γήκσλ γηα λα ζπδεηήζνπλ γηα ηελ
πνξεία θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ΑΝ.ΖΜΑ., γηαηί φπσο ιεηηνπξγεί θη φπσο πνξεχεηαη δελ έρεη
κέιινλ.
Απηά φια ηα είπα πεξίπνπ πξηλ έλα ρξφλν, δελ ήμεξα φηη ζα ςεθηζηεί ν λένο λφκνο γηα λα
κεηαηξαπεί ζε αλαπηπμηαθφ νξγαληζκφ. Αλ γίλεη θάηη ηέηνην ζα έρεη πνιιέο δπλαηφηεηεο, ε ηνπηθή
απηνδηνίθεζε ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο έλα ηζρπξφ φπιν, αιιά πξέπεη λα ρξεκαηνδνηεζεί θαη λα
ζηειερσζεί.

Γηα απηφ ζπκθσλψ απφιπηα κε ηνλ θ.Μηραειίδε θαη πξέπεη λα γίλεη απηφ. Οη
αλαπηπμηαθέο εηαηξίεο άιισλ λνκψλ έθεξαλ πνιιά ρξήκαηα ζηηο πεξηνρέο ηνπο. Σν ίδην πξέπεη λα
γίλεη θη εδψ.
πκθσλψ ζηελ έθθξαζε ζεηηθήο γλψκεο θαη ζηελ πνξεία λα γίλνπλ νη ζπδεηήζεηο απηέο
γηα λα δνχκε ηη πξέπεη λα γίλεη κε ηνλ λέν αλαπηπμηαθφ νξγαληζκφ.
Μειηφπνπινο: Ο Γήκαξρνο νθείιεη, σο επηθεθαιήο ελφο θνξέα-κεηφρνπ ηεο ΑΝ.ΖΜΑ. λα
ελεκεξψζεη ην Γ.. θαη ηνπο δεκφηεο, πξηλ εθθξάζνπκε ηε ζχκθσλε γλψκε καο σο Γ.., γηα ηα
ρξέε ηεο εηαηξίαο πνπ φπσο εηπψζεθε λσξίηεξα θηάλνπλ ζην πνζφ ηνπ 1.000.000€.
Μαξθνχιεο: Γελ απαληήζεθε ην θξίζηκν εξψηεκα, ηη ζα γίλεη κε ηε βησζηκφηεηα. Πνηα
είλαη ε ζηφρεπζε; Θέινπκε ή φρη ηε βηψζηκε ιχζε γηα ηελ ΑΝ.ΖΜΑ.; Αλ λαη, ην Γ.. λα
απνθαζίζεη επί απηνχ θαη παξάιιεια ην ίδην πξάγκα λα απνθαζίζνπλ θαη ηα ππφινηπα ζπκβνχιηα
ησλ Γήκσλ, ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηνπ Δπηκειεηεξίνπ.
Δθφζνλ ιείπεη απηή ε πιεξνθφξεζε θάζε θνπβέληα είλαη ζηνλ αέξα
Παπιίδεο: Γήκαξρε ην πνζφ είλαη ζεκαληηθφ θη επεηδή πξφθεηηαη γηα αλψλπκε εηαηξία, αλ
ππάξρνπλ δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο αξλεηηθέο ε εηαηξία θιείλεη. Πξέπεη λα πξνζέμνπκε γηαηί ην
ρξένο είλαη κεγάιν, γηα λα κελ ην θνπβαιήζνπκε ζηε λέα εηαηξία.
Δκείο ζήκεξα ζα δηαηππψζνπκε ηε ζχκθσλε γλψκε καο λα ζπζηαζεί ε λέα εηαηξία αιιά
πξέπεη λα δνχκε ηη ζα γίλεη κε ηα ρξέε. Θα ραξηζηνχλ; Πξέπεη λα πξνζέμνπκε γηαηί πξφθεηηαη γηα
αλψλπκε εηαηξία.
Μηραειίδεο: Πνιχ κεγάιν θνκκάηη ησλ δξάζεσλ πνπ έηξερε ε ΑΝ.ΖΜΑ. ήηαλ ην θνκκάηη
ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ, δει. πξνγξάκκαηα γηα αλέξγνπο, λένπο θη ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ. Απηφ
ην θνκκάηη πξέπεη λα επαλαδξαζηεξηνπνηεζεί γηαηί βιέπσ φηη ε βνχιεζε ησλ θπβεξλφλησλ είλαη
λα δεηνχλ θνλδχιηα ζε απηφ ην πιαίζην.
Σν εξγαιείν, ε πξντζηνξία, ε ηερλνγλσζία ππάξρεη, ην κφλν πνπ κέλεη θαη πεξηκέλσ λα
αθνχζσ θαη ηνλ Γήκαξρν αλ ζπκθσλεί ζε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε λα αλαιάβεη ηελ πξσηνβνπιία
σο έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο κεηφρνπο, λα γίλεη ε ζπλάληεζε, πνπ κπνξεί λα είλαη θαζνξηζηηθή
γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ΑΝ.ΖΜΑ είηε ζε απηφ ην πιαίζην, είηε σο Αλαπηπμηαθφο Οξγαληζκφο
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Οη πεξηζζφηεξν νκνλννχλ φηη πξέπεη λα πάξεη ηελ πξσηνβνπιία ν
Γήκαξρνο γηα ηε ζπλάληεζε κε ηνπο ππφινηπνπο κεηφρνπο.
Γήκαξρνο: Θα παξαζηψ ζηε Γ.. θαη ην ίδην ζα δεηήζσ απφ ηνπο ππφινηπνπο Γεκάξρνπο
γηαηί πξφθεηηαη γηα θάηη πνιχ ζνβαξφ.
Όηαλ πηζηεχεη ζηελ βηψζηκε αλάπηπμε πξέπεη λα δηαζθαιίδεηο θάπνηα πξάγκαηα.
Γελ έρνπλ δεηήζεη ρξήκαηα απφ ηνλ Γήκν θη νχηε έρνπκε κπεη ζε ηέηνηα δηαδηθαζία. Οη
εθπξφζσπνί καο ζα δεζκεπηνχλ ψζηε ηελ επφκελε θνξά λα ππάξρεη ιεπηνκεξήο απάληεζε γηα ην
ηη ζεκαίλνπλ απηά ηα ρξέε.
Πάλησο κέρξη ζηηγκήο δελ καο έρνπλ δεηήζεη ηίπνηε θη νχηε είλαη ζηηο πξνζέζεηο καο θάηη
ηέηνην.
Πηζηεχνπκε φηη κε πξνυπνζέζεηο κπνξεί λα είλαη βηψζηκν έλα ηέηνην εγρείξεκα θαη γηα
απηφλ ηνλ ιφγν ην ζηεξίδνπκε.
Πξφεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ;
Οη δεκνηηθνί ζχκβνπινη Α.Μαξθνχιεο, Κ.Σξνρφπνπινο, Κ.Θενδσξίδεο, Π.Μνπρηάξε
απείραλ απφ ηελ ςεθνθνξία ηνπ παξφληνο ζέκαηνο
Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ηνπ Γεκάξρνπ ςήθηζαλ ηξηάληα (30) δεκνηηθνί ζχκβνπινη, νη:
Ζ.Σζηθιίδεο, Β.Παπαδφπνπινο, .Αζιάλνγινπ, Κ.Ρίδνο, Θ.Θενδσξίδεο, Α.Σζαρνπξίδεο,
.Γηακάληεο, Κ.Γξεγνξηάδεο, Λ.Αθξηβφπνπινο, Θ.Κνξσλάο, Α. Λαδαξίδεο, Α.ηδεξφπνπινο,
Α.Γέιιαο, Λ.Αζιαλίδεο, Γ.Μπαηζαξά, . Σδήκα, Δ.Κειεζίδεο, Κ.Παινπθίδεο, Γ.Ππξηλφο,
Υ.Σζηνχληαο, Ν.Λαδφπνπινο, Π.Παπιίδεο, Μ.νπκειίδεο, Γ.Γνπιηίδεο, Γ.Μηραειίδεο,
Ν.Αγγέινπ, Β.ηεθαλφπνπινο, Γ.Σζαλαθηζίδεο, Γ.Ράιιε, Γ.Γεκεξηδίδεο.
Αξλεηηθή ςήθν έδσζαλ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη Γ.Μειηφπνπινο, Η.Σζαλαμίδεο

Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε:
1.- Σν απφ 7-8-2020 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ Γεκάξρνπ.
2.- Σν κε αξ. πξση. 0346/20/ζθ/7-8-2020 έγγξαθν ηεο εηαηξίαο ΑΝ.ΖΜΑ. Α.Δ.
3.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο

4.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4690/2020, ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4674/2020, ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 72 ηνπ λ.4555/2018 θαη 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.
Απνθαζίδεη θαηά Πιεηνςεθία
Δθθξάδεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ππέξ ηεο πξνζαξκνγήο ηεο εηαηξείαο ΑΝ.ΖΜΑ. Α.Δ.
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4674/2020 θαη ηνπ λ.4690/2020 θαη ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο
ζε Αλαπηπμηαθφ Οξγαληζκφ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο

Ζ απφθαζε έιαβε αχμ. αξηζκφ 223 / 2020
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Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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.
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Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Αριζηομένες Λαδαρίδες
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

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

Μιταήλ οσμελίδες

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 3-9-2020
Ο Γήμαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

