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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην ππ’ αξηζ. 15/2020 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απφθ. 224/2020
Πεξίιεςε
Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο Ο.Δ.Τ. Γήκνπ Βέξνηαο
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

ΑΔΑ: ΩΩΧΗΩ9Ο-Θ4Ξ
ηε ζπλέρεηα ν πξφεδξνο, εηζεγνχκελνο ην 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε
ηνπ ζπκβνπιίνπ ην απφ 12-8-2020 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ Γεκάξρνπ Κσλζηαληίλνπ
Βνξγηαδίδε, πνπ έρεη σο εμήο:
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 163 «Δηδηθνί χκβνπινη - Δπηζηεκνληθνί
πλεξγάηεο - Δηδηθνί πλεξγάηεο ησλ Ο.Σ.Α.» ηνπ λ. 3584/2007 (ΦΔΚ 143Α΄) «Κχξσζε ηνπ
Κψδηθα Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ», φπσο απηή έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ηα άξζξα
213 ηνπ Ν.4555/2018, 18 (παξ.6) θαη 18 ηνπ Ν.4674/2020 (ΦΔΚ 53Α΄) πξνβιέπεηαη φηη «ε
δήκνπο κε κφληκν πιεζπζκφ άλσ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ (20.000) θαηνίθσλ, κπνξεί λα ζπζηήλεηαη
κία (1) ζέζε Δηδηθνχ πλεξγάηε, επηπιένλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ πεξίπησζε α΄, ε πιήξσζε
ηεο νπνίαο γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε δεκνζηνγξάθν πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ [κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφο είλαη κέινο αλαγλσξηζκέλεο ζηελ Διιάδα
επαγγεικαηηθήο δεκνζηνγξαθηθήο έλσζεο, ε νπνία είλαη κέινο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο
Δλψζεσλ πληαθηψλ (ΠΟΔΤ).]».
Με ηελ αξηζ. ΑΔ31/ΑΠ36567/10-5-2019 (ΑΓΑ: 978Σ465ΥΘ7-Κ65) εγθχθιην ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε ζέκα «Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4604/2019 (Α΄50)
«Πξνψζεζε ηεο νπζηαζηηθήο ηζφηεηαο ησλ θχισλ, πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο έκθπιεο βίαο
- Ρπζκίζεηο γηα ηελ απνλνκή Ηζαγέλεηαο - Γηαηάμεηο ζρεηηθέο κε ηηο εθινγέο ζηελ Σνπηθή
Απηνδηνίθεζε - Λνηπέο δηαηάμεηο » ̟παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη ε̟ πηκέξνπο δηαηάμεηο ηνπ λ .
4604/2019, αλαθνξηθά κε ζέκαηα ̟ πξνζσπηθνχ ησλ ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ
θαη ηεο παξ. (Γ) πνπ έρεη σο εμήο:
«Γ. Δηδηθνί χκβνπινη, Δηδηθνί πλεξγάηεο θαη Δπηζηεκνληθνί πλεξγάηεο ζε ΟΣΑ α' θαη
β' βαζκνχ
Αξζξν 78 παξ. 6 λ.4604/2019
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 78 παξ.6 ηνπ λ.4604/2019 νινθιεξψλνληαη νη κεηαβνιέο πνπ
επήιζαλ ζην θαζεζηψο ηνπ πξνζσπηθνχ εηδηθψλ ζέζεσλ ησλ πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ κε ην
«Πξφγξακκα Κιεηζζέλεο Η» - λ.4555/2018. πλνιηθά νη κεηαβνιέο απηέο έρνπλ σο εμήο:
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ λ.4555/2018, ηξνπνπνηήζεθε ε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ
163 ηνπ λ.3854/2007 θαη πιένλ ζε θάζε Γήκν ζπληζηψληαη ζέζεηο Δηδηθψλ πκβνχισλ ή Δηδηθψλ
πλεξγαηψλ ή Δπηζηεκνληθψλ πλεξγαηψλ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ίζνπ κε ηνλ αξηζκφ ησλ
αληηδεκάξρσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 59 παξ.2 ηνπ λ.3852/2010, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην
άξζξν 68 ηνπ λ.4555/2018. Οη ζέζεηο απηέο ζπληζηψληαη απηνδίθαηα εθ ηνπ λφκνπ θαη σο εθ
ηνχηνπ δελ απαηηείηαη ε πξφβιεςή ηνπο ζηνλ νηθείν Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο.(..)
Με ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ λ.4604/2019, ην ηέηαξην εδάθην ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ
163 ηνπ λ.3584/2007, φπσο απηή αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 213 ηνπ λ.4555/2018,
αληηθαηαζηάζεθε σο εμήο: «ε πιήξσζε κίαο απφ ηηο ζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα πξνεγνχκελα
εδάθηα κπνξεί λα γίλεηαη α) κε πξψελ Γήκαξρν β) κε απφθνηην δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη
εκπεηξία ή επαγγεικαηηθή εηδίθεπζε ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, πνπ
απνδεηθλχνληαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξαγξάθνπ 3, ή γ) κε δεκνζηνγξάθν, κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη απηφο είηε είλαη κέινο αλαγλσξηζκέλεο ζηελ Διιάδα επαγγεικαηηθήο
δεκνζηνγξαθηθήο νξγάλσζεο είηε έρεη δηεηή ηνπιάρηζηνλ πξνυπεξεζία, πνπ απνδεηθλχεηαη απφ
ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ ηνπ ζηνλ νηθείν αζθαιηζηηθφ θνξέα κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ
δεκνζηνγξάθνπ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, νη ζέζεηο πνπ πιεξνχληαη
απνηεινχλ ζέζεηο Δηδηθνχ πλεξγάηε Γεκάξρνπ.».
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 47 (Άκηζζνη αληηδήκαξρνη) ηνπ λ. 4647/16-12-2019 (ΦΔΚ
Α
204 ΄) νξίδεηαη φηη:
ην άξζξν 59 ηνπ λ. 3852/2010 (Α΄ 87) πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 7, σο εμήο:
«7. Με ηελ απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 5 θαη ηεξνπκέλσλ ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ
απηνχ, κπνξεί λα νξίδνληαη άκηζζνη αληηδήκαξρνη ζε αξηζκφ πνπ δελ ππεξβαίλεη ην έλα ηξίην ηνπ
αξηζκνχ ησλ αληηδεκάξρσλ ηεο παξαγξάθνπ 2. Σπρφλ θιάζκα ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ ακέζσο
επφκελε αθέξαηα κνλάδα, αλ ηζνχηαη ή ππεξβαίλεη ην ήκηζπ απηήο. Οη άκηζζνη αληηδήκαξρνη δελ
δηθαηνχληαη αληηκηζζίαο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο νηθνλνκηθήο απνιαβήο θαη ν αξηζκφο ηνπο δελ
πξνζκεηξάηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζέζεσλ εηδηθψλ ζπκβνχισλ – ζπλεξγαηψλ, θαηά ηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ.»

ΑΔΑ: ΩΩΧΗΩ9Ο-Θ4Ξ
Με ηελ ΑΔ48/ΑΠ.22119/7-4-2020 (ΑΓΑ: 9ΚΒΕ46ΜΣΛ6-ΔΞΦ) εγθχθιηφ ηνπ κε ζέκα
«Οξηζκφο Αληηδεκάξρσλ» ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαηφπηλ ηεο ζέζεο ζε ηζρχ ηνπ λ.
4674/2020 (α΄53), θξίλεη απαξαίηεηε ηελ επηθαηξνπνίεζε κέξνπο ηεο πξνγελέζηεξεο εγθπθιίνπ
ηνπ (ΑΔ82/59633/20-8-19 θαη ΑΓΑ: ΦΦ3Φ465ΥΘ7-5ΑΜ) θαη ηελ εθ λένπ ελεκέξσζε ησλ
Γήκσλ αλαθνξηθά ηφζν κε ην πιήζνο θαη ηηο θαηεγνξίεο ησλ αληηδεκάξρσλ, φζν θαη κε ην ξφιν
απηψλ ζην ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο ησλ δήκσλ.
Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ παξαζέηεη επηθαηξνπνηεκέλν Πίλαθα κε ηνλ αλψηαην αξηζκφ
αληηδεκάξρσλ πνπ κπνξεί λα νξηζηεί αλά δήκν θαζψο θαη ηνλ αλψηαην αξηζκφ έκκηζζσλ θαη
άκηζζσλ αληηδεκάξρσλ, φπσο απηνί δηακνξθψλνληαη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη πνπ γηα ηνλ
Γήκν Βέξνηαο νη έκκηζζνη αληηδήκαξρνη αλέξρνληαη ζπλνιηθά ζηνπο επηά (7).
Με ηελ αξηζ. 312/2011 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε
κε ηηο αξηζ. 463/2014 (ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ), 7/2019 (νξζή επαλάιεςε) θαη 164/2020 φκνηεο,
εγθξίζεθε ν Οξγαληζκφο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο.
Με ηελ αξηζ. πξση. 15151/5-8-2020 βεβαίσζε( ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ) ηεο Γηεχζπλζεο
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ βεβαηψλεηαη φηη ν κέζνο φξνο ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ ησλ δχν
ηειεπηαίσλ εηψλ είλαη δηπιάζηνο ηνπ πνζνχ ζην νπνίν αλέξρεηαη ε εηήζηα δαπάλε ηνπ βαζηθνχ
κηζζνχ ηνπ θαηαιεθηηθνχ θιηκαθίνπ ηεο πξνηεηλφκελεο λέαο ζέζεο πνιιαπιαζηαδφκελεο ηεο
δαπάλεο απηήο επί δχν θαη ζπγθεθξηκέλα σο εμήο:
Δηήζηα ηαθηηθά έζνδα 2018
22.735.296,67 €
Δηήζηα ηαθηηθά έζνδα 2019
15.723.369,60 €
Μέζνο φξνο ηαθηηθψλ εζφδσλ 2018-2019
19.229.333,135 €
Δηήζηα δαπάλε βαζηθνχ κηζζνχ ηνπ θαηαιεθηηθνχ
25.848,00 €
θιηκαθίνπ
Πνιιαπιαζηαδφκελε ε δαπάλε επί δχν
51.696,00 €
χκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ πίλαθα θαη ηελ κε αξηζ. πξση. 15151/05-08-2020 (ΟΡΘΖ
ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ) βεβαίσζε γηα ηελ χπαξμε πίζησζεο γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο κηζζνδνζίαο
ελφο Δηδηθνχ πλεξγάηε – Γεκνζηνγξάθνπ, βεβαηψλνπκε φηη ν κέζνο φξνο ηαθηηθψλ εζφδσλ ησλ
εηψλ 2018-2019 είλαη δηπιάζηνο ηεο εηήζηαο δαπάλεο ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ηνπ θαηαιεθηηθνχ
θιηκαθίνπ (12 κήλεο ρ 2.154,00 επξψ = 25.848,00 €) επί δχν, δειαδή 2 ρ 25.848,00 €=
51.696,00€.
Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ηζρχνληνο Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο
αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ εθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο.
Με βάζε ηα σο άλσ ππνβάιινπκε ηε κε αξ. 3/5-8-2020 απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ καο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε σο άλσ πξφηαζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Ο.Δ.Τ.
ηνπ Γήκνπ καο, θαη παξαθαινχκε γηα ηελ έγθξηζε, σο αθνινχζσο:
«ΑΡΘΡΟ 6
ΟΡΓΑΝΗΚΔ ΘΔΔΗ
Β. ΘΔΔΗ ΔΗΓΗΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ
Οθηψ (8) ζέζεηο Δηδηθψλ πλεξγαηψλ ή Δηδηθψλ πκβνχισλ ή Δπηζηεκνληθψλ
πλεξγαηψλ (δηαηάμεηο άξζξνπ 163 λ. 3584/07, (ΦΔΚ 143 Α΄) «Κψδηθαο Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ
θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ», φπσο απηέο θάζε θνξά ηζρχνπλ) φπνπ ε πιήξσζε ηεο κίαο εηδηθήο
ζέζεο γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε δεκνζηνγξάθν.
Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ε κε αξηζ. 312/2011 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ φπσο
απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
ΑΚΡΟΣΔΛΔΤΣΗΟ ΑΡΘΡΟ: ΚΑΛΤΦΖ ΓΑΠΑΝΖ
Απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο πξνθαιείηαη δαπάλε: α) ζπλνιηθνχ πνζνχ
4.884,00 επξψ ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ κε Κ.Α. 00.6031.001 «Σαθηηθέο απνδνρέο
(πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα)» θαη β)
ζπλνιηθνχ πνζνχ 1.211,72 επξψ ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ κε Κ.Α. 00.6053.001 «Δξγνδνηηθέο
εηζθνξέο ππαιιήισλ εηδηθψλ ζέζεσλ» επξψ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο γηα ην
ηξέρνλ έηνο.
Αλάινγεο πηζηψζεηο ζα πξνβιεθζνχλ ζηνπο αληίζηνηρνπο Κ.Α. θαη ζε βάξνο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο γηα θαζέλα απφ ηα επφκελα έηε.(Αξηζ. 15050/05-08-2020

ΑΔΑ: ΩΩΧΗΩ9Ο-Θ4Ξ
(ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ) βεβαίσζε γηα ηελ χπαξμε πίζησζεο γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο
κηζζνδνζίαο)
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3584/2007 νξίδεηαη φηη:
«Αξζξν 10 «Οξγαληζκνί Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο - πγθξφηεζε ππεξεζηψλ»
1.Με ηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο θαζνξίδνληαη ε εζσηεξηθή δηάξζξσζε ησλ
ππεξεζηψλ ζε Γεληθέο Γηεπζχλζεηο, Γηεπζχλζεηο, Σκήκαηα, «Απηνηειή Σκήκαηα» [Ε1], θαη
Απηνηειή Γξαθεία, νη αξκνδηφηεηεο ηνπο θαη νη ζέζεηο θαηά θαηεγνξίεο θαη θιάδνπο πξνζσπηθνχ.
Δπίζεο, νξίδνληαη νη θιάδνη ΠΔ, ΣΔ θαη ΓΔ ησλ νπνίσλ νη ππάιιεινη θξίλνληαη γηα ηελ
θαηάιεςε ζέζεσλ πξντζηακέλσλ ησλ θαηά πεξίπησζε νξγαληθψλ κνλάδσλ, αλάινγα κε ηελ
εηδηθφηεηα ηνπ θιάδνπ θαη ην αληηθείκελν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ.
2.Με απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ ή Κνηλνηηθνχ ή Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ςεθίδνληαη νη
Οξγαληζκνί Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ησλ Γήκσλ, Κνηλνηήησλ, Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ
Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, Ηδξπκάησλ θαη πλδέζκσλ Γήκσλ θαη Γήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ, αληίζηνηρα. Ζ απφθαζε εγθξίλεηαη κε πξάμε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο
χζηεξα απφ γλψκε ηνπ νηθείνπ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα
ηεο Κπβεξλήζεσο.(..)
3.Ζ ζχζηαζε ζέζεσλ πξνζσπηθνχ κε ηνπο Οξγαληζκνχο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ησλ
Ο.Σ.Α. γίλεηαη κεηά απφ εθηίκεζε ησλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη γηα ηε
ζχζηαζε θάζε λέαο νξγαληθήο ζέζεο ζα πξέπεη ν κέζνο φξνο ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ ησλ δχν
ηειεπηαίσλ εηψλ λα είλαη δηπιάζηνο ηνπ πνζνχ ζην νπνίν αλέξρεηαη ε εηήζηα δαπάλε ηνπ βαζηθνχ
κηζζνχ ηνπ θαηαιεθηηθνχ θιηκαθίνπ ησλ πξνηεηλφκελσλ λέσλ ζέζεσλ πνιιαπιαζηαδφκελεο ηεο
δαπάλεο απηήο επί δχν.(4..)
5.Σξνπνπνίεζε ησλ Οξγαληζκψλ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ησλ Ο.Σ.Α. γίλεηαη κε ηελ
αλσηέξσ δηαδηθαζία. Γελ επηηξέπεηαη ε ηξνπνπνίεζε ησλ Οξγαληζκψλ θαηά ην ηειεπηαίν
εμάκελν ηεο Γεκνηηθήο ή Κνηλνηηθήο πεξηφδνπ, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε αλάζεζεο ή
κεηαβίβαζεο λέσλ αξκνδηνηήησλ θαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε.
Δπίζεο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ζη ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ. 3852/10 (ΦΔΚ 87 Α/7-6-10)
«Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» πξνβιέπεηαη φηη κεηαμχ ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Δθηειεζηηθήο
Δπηηξνπήο είλαη θαη απηή ηεο Δηζήγεζεο ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ ζρεδίνπ Οξγαληζκνχ
Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ.
Με βάζε ηα αλσηέξσ ππνβάιινπκε ηελ σο άλσ πξφηαζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Ο.Δ.Τ. ηνπ
Γήκνπ καο, θαη παξαθαινχκε γηα ηελ έγθξηζε.
Καη θάιεζε ην ζπκβνχιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Παπιίδεο: Τπήξμε μαθληθά απηή ε αλάγθε κέζα ζην θαινθαίξη θαη κεηά απφ έλα ρξφλν
δηνίθεζεο; Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα λα πιεξσζεί ην θνλδχιην ησλ 51.000€ κε βάζε ηα κεησκέλα
έζνδα ηεο ρξνληάο;
Μειηφπνπινο: Ζ πξφζιεςε ηνπ δεκνζηνγξάθνπ σο εηδηθνχ ζπλεξγάηε έρεη λα θάλεη κε
ηελ ππνρξέσζε πνπ απνξξέεη απφ ηνλ λφκν ή είλαη επηινγή ηεο δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ;
νπκειίδεο: Πφζνπο θαη πνηνπο έρνπκε σο εηδηθνχο ζπλεξγάηεο;
Γήκαξρνο: Έρνπκε 7 εηδηθνχο ζπλεξγάηεο εθ ησλ νπνίσλ νη 3 κεραληθνί (αγξνλφκνο
ηνπνγξάθνο κεραληθφο, πνιηηηθφο κεραληθφο, κεραλνιφγνο κεραληθφο), 1 γεσπφλνο, 1 λνκηθφο, 1
δηεζλψλ θαη δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη 1 γηα ηνλ ηνπξηζκφ.
Γελ αληηιακβάλνκαη φκσο ηη ζεκαίλνπλ νη ιέμεηο βηαζχλε θαη θαινθαίξη. Δίλαη λφκνο πνπ
ςεθίζηεθε ηνλ Μάξηην, έρνπλ πεξάζεη ζρεδφλ 6 κήλεο, δελ αληηιακβάλνκαη ηνλ φξν βηαζχλε.
Ο Γήκαξρνο θη ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή απνθαζίδνπλ γηα ην πφζν αλαγθαίνη είλαη νη
εηδηθνί ζπλεξγάηεο δε ζρέζε κε ην ηη ζα θάλνπλ.
Κε Μειηφπνπιε έρνπκε ηε δπλαηφηεηα, δελ έρνπκε ππνρξέσζε. Δίλαη ζηε δπλαηφηεηα ηνπ
θάζε Γήκνπ θαη κπνξεί λα γίλεη κφλν απφ επαγγεικαηία δεκνζηνγξάθν θη φρη απφ ππάιιειν,
εθηφο θη αλ ππάξρεη ππάιιεινο…
Μειηφπνπινο: Άιιν ήηαλ ην εξψηεκα θαη αθνξά ην αλ πξέπεη ππνρξεσηηθά λα
πξνζιεθζεί δεκνζηνγξάθνο…
Γήκαξρνο: Γπλαηφηεηα, φρη ππνρξέσζε.
Μειηφπνπινο: Μφλν σο εηδηθφο ζπλεξγάηεο θη φρη ζαλ ππάιιεινο;
Γήκαξρνο: Μφλν σο εηδηθφο ζπλεξγάηεο.
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Παπιίδεο: Φπζηθά δελ είλαη ην κφλν πξφβιεκα ηνπ Ο.Δ.Τ. κεηά απφ ηηο ηφζεο
απνρσξήζεηο εξγαδνκέλσλ θαη ηα θελά πνπ δεκηνπξγνχληαη ζπλερψο.
Αιιά ην φηη αζρνινχκαζηε απηή ηελ επνρή κε ην λα πξνζιάβνπκε αθφκε έλαλ πνπ ζα
ιεηηνπξγεί ζηνλ Γήκν είλαη ζέκα πνπ πξνθαιεί εξσηεκαηηθά. Όινη μέξνπκε ηη κπνξεί λα
ζπκβαίλεη θαη ηη ηζρχεη. Ση ελλνψ;
Θεσξνχκε φηη κέζα ζην θαινθαίξη απμήζεθε ηφζν πνιχ ε δνπιεηά ψζηε λα ζέιεη ν
Γήκαξρνο θη άιινλ εηδηθφ ζπλεξγάηε; Απηήλ ηε ζηηγκή ζεσξνχκε φηη δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ
ηέηνηα πξάγκαηα θαη λα εκθαλίδνπκε ζηνλ Γήκν σο πξνηεξαηφηεηεο ηέηνηα ζέκαηα.
Απηή είλαη ε άπνςή καο θη απηφ ηζρπξηδφκαζηε.
Μαξθνχιεο: Δκείο ελζηεξληδφκαζηε ηε δπλαηφηεηα πνπ δίλεη ν λφκνο θη είλαη δπλεηηθή
απηή ε επηινγή.
Σν άιιν δήηεκα πνπ φκσο αλαθχπηεη είλαη αλ ππάξρεη αλαγθαηφηεηα λα ππάξρεη ζηνλ
Γήκν δεκνζηνγξάθνο. Ση αθξηβψο ζα θαιχςεη;
Ζ χπαξμε ηζάξηζκνπ αξηζκνχ εηδηθψλ ζπλεξγαηψλ κε ηνπο αληηδεκάξρνπο επαξθεί γηα λα
θαιπθζνχλ φιεο νη αλάγθεο ζην πεδίν γλψζεο πνπ έρεη ν θάζε εηδηθφο ζχκβνπινο.
Δγψ φκσο δελ κπνξψ λα αληηιεθζψ ηη αθξηβψο ζα ζπλεηζθέξεη έλαο δεκνζηνγξάθνο, φηαλ
ζήκεξα ε θνηλσλία βνγθά θαη βεβαίσο βιέπνπκε φηη έξρνληαη πην δχζθνιέο εκέξεο θαη ζα είλαη
αθφκε ρεηξφηεξα ηα πξάγκαηα γηα ηνλ απιφ θφζκν.
Σν θνλδχιην πνπ ζα δαπαλεζεί θξνλψ φηη ζηελ παξνχζα θάζε είλαη ζηνλ αέξα, δελ
εμππεξεηεί θάπνηα ζθνπηκφηεηα, εθηφο θη αλ εμππεξεηεί επηθνηλσληαθνχο ζηφρνπο, δει. ζέιεη λα
απαληά, αλ ν Γήκνο Βέξνηαο έρεη αλαθαιχςεη θάπνηνπο ερζξνχο, νπφηε πξέπεη λα δνχκε θαη πνηνη
είλαη
Μειηφπνπινο: Χο Λατθή πζπείξσζε δελ είκαζηε αληίζεηνη ζηελ πξφζιεςε
δεκνζηνγξάθνπ ζηνλ Γήκν, είκαζηε φκσο αληίζεηνη ζην λα πξνζιεθζεί απηφο ν δεκνζηνγξάθνο
σο εηδηθφο ζπλεξγάηεο.
ηελ πεξίπησζε πνπ ην εηζεγεηηθφ ζα κηινχζε γηα πξφζιεςε κφληκνπ ππαιιήινπ κε
πιήξε δηθαηψκαηα γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην γξαθείν ηχπνπ γηα λα πξνβιεζνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο
ηνπ Γήκνπ ηφηε ζα ην ςεθίδακε.
Χο εηδηθφο ζπλεξγάηεο ηνπ Γεκάξρνπ κε ζεηεία φζε θαη ηνπ Γεκάξρνπ θαη θαη’ επέθηαζε
είκαζηε ζίγνπξνη φηη ζα πξνζηεζεί έλαο ππάιιεινο ζηνλ πξνπαγαλδηζηηθφ κεραληζκφ ηνπ
Γεκάξρνπ, εκείο δελ ηελ εγθξίλνπκε θαη ζα δψζνπκε αξλεηηθή ςήθν.
Κ.Θενδσξίδεο: Όηαλ ιάβακε ην εηζεγεηηθφ θαη δηαβάδνληάο ην δεκηνπξγήζεθαλ απνξίεο.
Αλ πξνζέμεη θαλείο ζηηο πιεξνθνξίεο δελ ππάξρεη ζπληάθηεο γηα λα επηθνηλσλήζνπκε καδί ηνπ,
ππνγξάθεη κφλν ν Αλαπιεξσηήο Γεκάξρνπ.
Δδψ θαη κήλεο είρακε θάλεη ιφγν γηα ξηδηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ Ο.Δ.Τ. θη είρα θαηαζέζεη
εξψηεκα ζην Γ.. Ζ απάληεζε ήηαλ φηη θάηη γίλεηαη. Απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα ήξζε κηα
ηξνπνπνίεζε πνπ δελ έπξεπε λα ππάξρεη. Δθείλε πνπ αθνξνχζε ην γξαθείν κηζζνδνζίαο πνπ ζα
έπξεπε απφ ηελ αξρή λα αλήθεη ζηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη ην ιάζνο ήηαλ ηνπ Γήκνπ, γηαηί ε
απφθαζε ηνπ δεκνζηεχηεθε ζε ΦΔΚ.
Απφ εθεί θαη κεηά απηφ πνπ ζέινπκε θαη ην επαλαιακβάλνπκε ζπλερψο είλαη φηη ν Γήκνο
ρξεηάδεηαη ρξήζηκν πξνζσπηθφ. Με πνηα έλλνηα; Να αθνπκπά ζηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο θαη λα
απαληά ζηα αηηήκαηα ησλ πνιηηψλ.
Δκείο δελ ζα ςεθίζνπκε απηήλ ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ, ζαο ην έρεη πεη θη ν
επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο.
Εεηνχκε ξηδηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ Ο.Δ.Τ., ζέηνπκε ηελ παξάηαμή καο ζηελ δηάζεζε ησλ
ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ γηα λα βνεζήζεη ζηελ ζχληαμε ηνπ Ο.Δ.Τ., λα ζπληαρζνχλ πιήξσο θαη ηα
πεξηγξάκκαηα ζέζεσλ θη φρη κεξηθή ζχληαμε πνπ έρνπκε κέρξη ζήκεξα γηα λα ζπκκεηέρνπκε ζε
πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο.
Ήηαλ κεγάιν ζθάικα πνπ ν Γήκνο καο δελ ζπκκεηείρε ζηα πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο
ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ αξρή. Ήηαλ πνιηηηθή απφθαζε, ήηαλ εζθαικέλε, ήηαλ ζε βάξνο ηνπ
Γήκνπ.
Κάλσ έθθιεζε γηα κηα αθφκε θνξά λα πξνρσξήζνπκε άκεζα ζηελ ξηδηθή ηξνπνπνίεζε
ηνπ Ο.Δ.Τ., ην έρεη αλάγθε ν Γήκνο θη νη πνιίηεο.
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Γήκαξρνο: Γελ θαηαιαβαίλσ γηα απηήλ ηελ εκκνλή ζηνλ ρξφλν. Δίλαη βέβαηα κηα
δηαδηθαζία πνπ ζα απαηηήζεη πεξίπνπ δπν κήλεο κέρξη λα νινθιεξσζεί.
Ση κπνξεί λα θάλεη έλαο δεκνζηνγξάθνο; Μπνξεί λα θάλεη επαγγεικαηηθά ζσζηά ηε
δνπιεηά ηνπ, κπνξεί λα ςάρλεη δειηία απφ φινπο ηνπο Γήκνπο θαη ηελ Δπξψπε βιέπνληαο θαιέο
πξαθηηθέο θαη γεληθά ζα βνεζήζεη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ.
Κάπνηνο κπνξεί λα ζεσξεί φηη απηφ είλαη πεξηηηφ, απηφ είλαη άπνςή ηνπ. Ο λνκνζέηεο
πξνθαλψο δελ ην ζεψξεζε πεξηηηφ θαη γηα απηφ έδσζε απηήλ ηε δπλαηφηεηα.
Μαξθνχιεο: Ζ θπβέξλεζε γηαηί επέιεμε απηή ηε ρξνληθή ζηηγκή λα θέξεη απηή ηε
λνκνζεηηθή ξχζκηζε; Δίλαη κηα ζπλέρεηα ηεο πνιηηηθήο πνπ δαπάλεζε ηα 20 εθαηνκκχξηα επξψ,
είλαη απιά ηα πξάγκαηα.
Δκείο ζα δψζνπκε αξλεηηθή ςήθν.
Παπιίδεο: Ο Γήκαξρνο θαηάιαβε φηη εκείο ιέκε κφλν γηα ηνλ ρξφλν. Δκείο απιψο ιέκε φηη
απηήλ ηελ πεξίνδν ησλ ηζρλψλ αγειάδσλ, θάηη ηέηνην δελ έπξεπε λα κπεη ζην ηξαπέδη. Πξέπεη λα
δείρλνπκε άιια δείγκαηα ζηνλ θφζκν.
Γελ έρνπκε ρξήκαηα γηα λα βάςνπκε ηηο δηαβάζεηο θαη γθξηληάδνπκε αιιά πάκε λα
δψζνπκε 51.000€. Αο κελ θάλνπκε πσο δελ θαηαιαβαίλνπκε.
Γήκαξρνο: Σα ρξήκαηα είλαη ηα κηζά θη αλ έρεηε θάηη πείηε ην θ.Παπιίδε.
Παπιίδεο: Γελ ρξεηάδεηαη, αληηιακβάλεηαη ν θφζκνο
Πξφεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ;
Λεπθή ςήθν έδσζαλ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη Γ.Μειηφπνπινο, Η.Σζαλαμίδεο, Π.Παπιίδεο,
Γ.Μηραειίδεο, Ν.Αγγέινπ, Β.ηεθαλφπνπινο, Γ.Γνπιηίδεο, Γ.Σζαλαθηζίδεο, Γ.Ράιιε,
Γ.Γεκεξηδίδεο
Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ηνπ Γεκάξρνπ ςήθηζαλ είθνζη δχν (22) 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, Μ. νπκειίδεο,
Αξλεηηθή ςήθν έδσζαλ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη Α.Μαξθνχιεο, Κ.Σξνρφπνπινο,
Κ.Θενδσξίδεο, Π.Μνπρηάξε
Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε:
1.- Σν απφ 9-7-2020 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο Δπζηαζίνπ
Κειεζίδε.
2.- Σν ππ’ αξηζ. 1606 Β΄/2011 ΦΔΚ
3.- Σελ ππ’ αξηζ. 3/2020 απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο
4.- Σελ κε αξ. πξση. 15050/5-8-2020 βεβαίσζε ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
5.- Σηο κε αξ. πξση. 36567/1-5-2019 θαη 22119/7-4-2020 εγθπθιίνπο ηνπ Τπ.Δζσηεξηθψλ
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 θαη ηνπ άξζξνπ 163
ηνπ λ.3584/2007, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηα άξζξα 213 ηνπ λ.4555/2018 θαη 8 ηνπ
λ.4674/2020.
Απνθαζίδεη θαηά Πιεηνςεθία
Δγθξίλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο Γήκνπ Βέξνηαο θαη
εηδηθφηεξα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 6 σο εμήο:
«ΑΡΘΡΟ 6 : ΟΡΓΑΝΗΚΔ ΘΔΔΗ
Β : ΘΔΔΗ ΔΗΓΗΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ
Οθηψ (8) ζέζεηο Δηδηθψλ πλεξγαηψλ ή Δηδηθψλ πκβνχισλ ή Δπηζηεκνληθψλ
πλεξγαηψλ (δηαηάμεηο άξζξνπ 163 λ. 3584/07, (ΦΔΚ 143 Α) «Κψδηθαο Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ
θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ», φπσο απηέο θάζε θνξά ηζρχνπλ), φπνπ ε πιήξσζε ηεο κηαο εηδηθήο
ζέζεο γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε δεκνζηνγξάθν».

ΑΔΑ: ΩΩΧΗΩ9Ο-Θ4Ξ
Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ηζρχνληνο Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο
αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο
Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ν Οξγαληζκφο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο Γήκνπ Βέξνηαο, φπσο απηφο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
ΑΚΡΟΣΔΛΔΤΣΗΟ ΑΡΘΡΟ: ΚΑΛΤΦΖ ΓΑΠΑΝΖ
Απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ηζρχνληνο Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ησλ Κ.Α.: 1) 00.6031.001 κε ηίηιν «Σαθηηθέο απνδνρέο
(πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα)» πνζνχ
4.884,00€ θαη 2) 00.6053.001 κε ηίηιν «Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ εηδηθψλ ζέζεσλ»
πνζνχ 1.211,72€ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο έηνπο 2020 θαη αλάινγε δαπάλε ζα
πξνβιεθζεί ζηνπο αληίζηνηρνπο Κ.Α. ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπ Γήκνπ ησλ επνκέλσλ εηψλ.

ΑΔΑ: ΩΩΧΗΩ9Ο-Θ4Ξ
Ζ απφθαζε έιαβε αχμ. αξηζκφ 224 / 2020
.............................................................................................……….................................
Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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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 28-8-2020
Ο Γήμαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

