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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην ππ’ αξηζ. 2/2020 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απφθ. 14/2020
Πεξίιεςε
Οξηζκφο ελφο Γεκνηηθνχ πκβνχινπ (κεηά απφ
θιήξσζε) θαη ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο νξηζηηθήο
παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «χλδεζε εμσηεξηθνχ αγσγνχ
απνρέηεπζεο Παλφξακα-Γηνηδαιίθηα-Φιακνπξηέο κε
ην δίθηπν ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Β.»
ήκεξα 20 Ηανοσαρίοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεσηέρα θαη ψξα 18:00
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Βέξνηαο, Μεηξνπφιεσο 46, ζην Γεκαξρείν, χζηεξα απφ ηελ κε
εκεξνκελία 16-1-2020 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.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ
επί ζπλφινπ 41 κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 37 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδφπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Γ.Γνπιηίδεο, Υ.Κειεζίδεο,
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6) .Γηακάληεο, 7) Β.Λπθνζηξάηεο, 8) Γ.Σζαλαθηζίδεο, Α.Σζαρνπξίδεο
Κ. Γξεγνξηάδεο, 9) Λ.Αθξηβφπνπινο, 10) Θ. Κνξσλάο, 11) Α.
Λαδαξίδεο, 12) Α.ηδεξφπνπινο, 13)Α.Γέιιαο, 14)Λ.Αζιαλίδεο,
15)Γ.Μπαηζαξά,
16)
.
Σδήκα,
17)
Δ.Κειεζίδεο,
18)Κ.Βαζηιεηάδεο, 19) Κ.Παινπθίδεο, 20) Γ.Ππξηλφο,
21)Υ.Σζηνχληαο, 22)Ν.Λαδφπνπινο, 23) Π.Παπιίδεο, 24) Μ.
νπκειίδεο, 25) Γ.Μηραειίδεο, 26) Ν.Αγγέινπ, 27)
Β.ηεθαλφπνπινο, 28) Α.Μαξθνχιεο, 29) Κ.Σξνρφπνπινο, 30)
.ηνπγηάλλνο, 31)Κ.Θενδσξίδεο, 32) Π.Μνπρηάξε, 33)
Α.πκεσλίδνπ, 34) Γ.Ράιιε, 35) Γ.Γεκεξηδίδεο, 36)
Γ.Μειηφπνπινο, 37) Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο, .Παπά, Η.ηδεξφπνπινο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Καξαγηάλλεο, Κ.Βχδαο, Ζ.Καξακήηζνο

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

ημείωζη: 1) Καηά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε απνρψξεζαλ νη θ.θ. Π.Μνπρηάξε, Ν.Αγγέινπ, Ν.Λαδφπνπινο,
Β.ηεθαλφπνπινο, Α.Μαξθνχιεο, .ηνπγηάλλνο
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 6/2020 απφθαζεο απνρψξεζε ν θ. Α.ηδεξφπνπινο θαη πξνζήιζε ν θ..ηνπγηάλλνο
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 11/2020 απφθαζεο απνρψξεζε ν θ. Γ.Μειηφπνπινο θαη πξνζήιζε ν θ.Α.Μαξθνχιεο
4) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 14/2020 απφθαζεο πξνζήιζε ν θ. Γ.Μειηφπνπινο
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ηε ζπλέρεηα ν πξφεδξνο, εηζεγνχκελνο ην 9ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε
ηνπ ζπκβνπιίνπ ην απφ 16-1-2020 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ ηερληθψλ
Αιεμάλδξνηπ Σζαρνπξίδε, πνπ έρεη σο εμήο:
αο γλσξίδνπκε φηη ζην Σερληθφ Πξφγξακκα θαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ γηα ην
πξνεγνχκελα έηε ήηαλ γξακκέλν ην έξγν «χλδεζε εμσηεξηθνχ αγσγνχ απνρέηεπζεο Παλφξακα
Γηνηδαιίθηα Φιακνπξηέο κε ην δίθηπν ηεο ΓΔΤΑΒ» πνπ εθηειέζηεθε κε εξγνιαβία. Ζ εξγνιαβία
νινθιεξψζεθε εληφο ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο.
ρεηηθά κε ην αλσηέξσ έξγν Σν Γ.. ζηηο 18.12.2017 κε ηελ 862/2017απφθαζε ηνπ
ελέθξηλε ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ.
χκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ΠΓ 171/87 φπσο αλαδηαηππψζεθε απφ ην άξζξν 61 ηνπ Ν.
4257/2014 (ΦΔΚ 93/Α/14-04-2014) θαη ζχκθσλα κε ηελ ππ' αξηζ. ΤΠ.Δ.Α. & Ζ.Γ. εγθχθιην
14/21096/06.08.2010 "πγθξφηεζε επηηξνπψλ παξαιαβήο έξγσλ Ο.Σ.Α. Α' Βαζκνχ" θαη ην ππ'
αξηζ. έγγξαθν ΤΠ.Δ. 16916/28.04.2014 "Ρπζκίζεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ
ζην λ.4257/2014 ζρεηηθά κε ζέκαηα έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ ησλ Ο.Σ.Α. Α’ θαη Β’ Βαζκνχ":
1. Οη θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 75 ηνπ λ. 3669/2008 (Α' 116) φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 136 ηνπ Ν.4070/12, επηηξνπέο παξαιαβήο ησλ έξγσλ νξίδνληαη απφ
ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, αθνχ πξνεγνπκέλσο ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία αλαθνηλψζεη ηελ
πεξαίσζε ηνπ έξγνπ θαη ηε ζχληαμε ηεο ηειηθήο επηκεηξήζεσο ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή θαη
δεηήζεη ηελ παξαιαβή ηνπ. Οη επηηξνπέο παξαιαβήο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 2
ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ π. δ. 171/1987 (Α' 84), απνηεινχληαη απφ έλαλ δεκνηηθφ ζχκβνπιν θαη:
α) Γηα έξγα πξνυπνινγηζκνχ κέρξη θαη 1.000.000 επξψ απφ δχν ππαιιήινπο θαηεγνξίαο
ΠΔ Μεραληθψλ ή ελφο ππαιιήινπ θαηεγνξίαο ΠΔ Μεραληθψλ θαη ελφο ππαιιήινπ θαηεγνξίαο
ΣΔ Μεραληθψλ.
β) Γηα έξγα πξνυπνινγηζκνχ άλσ ηνπ 1.000.000 επξψ απφ ηξεηο ππαιιήινπο θαηεγνξίαο
ΠΔ Μεραληθψλ ή δχν ππαιιήινπο θαηεγνξίαο ΠΔ Μεραληθψλ θαη ελφο ππαιιήινπ θαηεγνξίαο
ΣΔ Μεραληθψλ.
2. α) Πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο δελ νξίδεηαη απφ ππαιιήινπο ηεο
δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο.
β) Ο πξντζηάκελνο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη ν επηβιέπσλ ηνπ έξγνπ δελ δχλαληαη
λα είλαη κέιε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο.
γ) ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξεσηηθά ζπκκεηέρεη ηερληθφο ππάιιεινο αληίζηνηρεο
εηδηθφηεηαο κε ηελ θχξηα θαηεγνξία ηνπ έξγνπ ην νπνίν παξαιακβάλεηαη.
3. Γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά ε δηαδηθαζία
ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 4024/2011 (Α' 226) θιήξσζεο. ε
πεξίπησζε φπνπ νη ηερληθνί ππάιιεινη ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ δελ είλαη δηπιάζηνη απφ
απηνχο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο γηα λα δηεμαρζεί ε πξνβιεπφκελε απφ ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θιήξσζε, ηφηε είλαη δπλαηή ε ζπκκεηνρή θαη ηερληθψλ ππαιιήισλ ηνπ
Γήκνπ ηεο έδξαο ηνπ λνκνχ, άιινπ Γήκνπ ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ε ηεο νηθείαο
Πεξηθέξεηαο έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ηνπιάρηζηνλ ν δηπιάζηνο αξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ
ππαιιήισλ. Οη ππάιιεινη πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζηελ θιήξσζε θαη δελ αλήθνπλ ζηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνδεηθλχνληαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ησλ θνξέσλ ζηνλ νπνίν αλήθνπλ. Ζ
θιήξσζε δηελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα ηερληθή ππεξεζία ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, κε
ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 2β' ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
4. Γηα ηελ επηινγή ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ
Γεκνηηθνχ πκβνχινπ δηεμάγεηαη θιήξσζε κεηαμχ ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ.
5. Σα έμνδα κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο
θαηαβάιινληαη κε κέξηκλα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.»
χκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ Ν.4024/2011:
«ηηο πεξηπηψζεηο πνπ, γηα ηε λφκηκε ζπγθξφηεζε ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο
δηνίθεζεο γηα ηε δηεμαγσγή δεκφζησλ δηαγσληζκψλ ή ηελ αλάζεζε ή ηελ αμηνιφγεζε,
παξαθνινχζεζε, παξαιαβή πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ ή έξγσλ, δελ πξνβιέπεηαη ε ζπκκεηνρή
κέινπο κεηά απφ ππφδεημε απφ ην αξκφδην πξνο ηνχην φξγαλν νχηε ε ζπκκεηνρή εθ ηεο ζέζεσο ή
ηδηφηεηάο ηνπ (ex officio), ηφηε ηα κέιε πξνθχπηνπλ κεηά απφ δηαδηθαζία θιεξψζεσο, κεηαμχ
φισλ φζσλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο απφ ην λφκν λα ζπκκεηέρνπλ ζην ελ ιφγσ ζπιινγηθφ
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φξγαλν. Ζ θιήξσζε δηελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ ζπγθξφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ
ππεξεζία. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο κπνξεί λα ξπζκίδνληαη ηπρφλ άιια εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε
δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο θιεξψζεσο.»
Καη' εμνπζηνδφηεζε ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο δεκνζηεχηεθε ε ππ' αξηζ ΓΗΚΠΟ/Φ.18/νηθ.
21508/04.11.2011 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο (Γηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο θιεξψζεσο γηα ηνλ νξηζκφ κειψλ ησλ ζπιινγηθψλ
νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο γηα ηε δηεμαγσγή δεκφζησλ δηαγσληζκψλ ή ηελ αλάζεζε ή ηελ
αμηνιφγεζε, παξαθνινχζεζε, παξαιαβή πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ ή έξγσλ - ΦΔΚ
2540/07.11.2011 ηεχρνο Β’).
Ζ Σερληθή ππεξεζία δηελήξγεζε ζηηο 16-01-2020 θιήξσζε γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειψλ,
πνπ ζα ζπγθξνηήζνπλ ηελ Δπηηξνπή πξνζσξηλήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «χλδεζε εμσηεξηθνχ
αγσγνχ απνρέηεπζεο Παλφξακα Γηνηδαιίθηα Φιακνπξηέο κε ην δίθηπν ηεο ΓΔΤΑΒ». Σα νλφκαηα
ησλ ππαιιήισλ πνπ θιεξψζεθαλ θαίλνληαη ζην απφ 16-01-2020 Πξαθηηθφ Κιεξψζεσο, ην νπνίν
ζέησ ππφςε ζαο θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο. Σα νλφκαηα ησλ ππαιιήισλ
είλαη :
ΣΑΚΣΗΚΑ ΜΔΛΖ
Α/Α

Όλνκα

Δπψλπκν

Δηδηθφηεηα

1

ΟΛΓΑ

ΑΝΓΡΔΑΓΟΤ

ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

2

ΔΤΑΝΘΗΑ

ΣΟΛΗΟΤ

ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

Ζ επηηξνπή ζα ζπγθξνηεζεί απφ ην Γ. κε θιήξσζε ελφο επηπιένλ κέινπο Γεκνηηθνχ
πκβνχινπ. Σν πξαθηηθφ θνηλνπνηήζεθε ζηα κέιε ηεο επηηξνπήο.
ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ παξαθαινχκε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην:
 Να πξνβεί ζηελ θιήξσζε γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνχινπ, φπσο αλαθέξεηαη
αλσηέξσ.
 Να ζπγθξνηήζεη ηελ επηηξνπή νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «χλδεζε εμσηεξηθνχ
αγσγνχ απνρέηεπζεο Παλφξακα Γηνηδαιίθηα Φιακνπξηέο κε ην δίθηπν ηεο ΓΔΤΑΒ» ζχκθσλα κε
ην πξαθηηθφ θιήξσζεο.
 Να νξίζεη σο πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο,
ηνλ πξνηεηλφκελν θα. Αλδξεάδνπ Όιγα.
Καη θάιεζε ην ζπκβνχιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Πξφεδξνο: Απφ ηελ θιήξσζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ παξφληνο ζέκαηνο, θιεξψζεθε ε
δεκνηηθή ζχκβνπινο Γ.Ράιιε σο ηαθηηθφ κέινο ηεο επηηξνπήο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ
«χλδεζε εμσηεξηθνχ αγσγνχ απνρέηεπζεο Παλφξακα-Γηνηδαιίθηα-Φιακνπξηέο κε ην δίθηπν ηεο
Γ.Δ.Τ.Α.Β.».
Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε:
1.- Σν απφ 16-1-2020 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ ηερληθψλ Αιεμάλδξνηπ
Σζαρνπξίδε.
2.- Σελ κε αξ. πξση. 825/16-1-2020 αλαθνίλσζε-θιήξσζε γηα ηελ αλάδεημε αηξεηνχ κέινπο ζηελ
επηηξνπή νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «χλδεζε εμσηεξηθνχ αγσγνχ απνρέηεπζεο ΠαλφξακαΓηνηδαιίθηα-Φιακνπξηέο κε ην δίθηπν ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Β.».
3.- Σα απφ 16-1-2020 θαη 20-1-2020 πξαθηηθά δηελέξγεηαο θιήξσζεο γηα ηελ αλάδεημε κειψλ πνπ
ζα ζπκκεηέρνπλ σο κέιε ζηελ επηηξνπή νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ « χλδεζε εμσηεξηθνχ
αγσγνχ απνρέηεπζεο Παλφξακα-Γηνηδαιίθηα-Φιακνπξηέο κε ην δίθηπν ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Β.».
4.- Σελ κε αξ. πξση. ΓΗΚΠΟ/Φ.18/νηθ.21508/4-11-2011 απφθαζε ηνπ Τπ. Γ/θήο
Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
5.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.4024/2011, 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 73 ηνπ Ν.3669/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 136 ηνπ
Ν.4070/2012, ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3669/2008 θαη ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Π.Γ. 171/1987, φπσο
αλαδηαηππψζεθε απφ ην άξζξν 61 ηνπ Ν. 4257/2014.

ΑΔΑ: ΨΛ1ΩΩ9Ο-Λ3Θ
Απνθαζίδεη Οκφθσλα
Α) Οξίδεη (θαηφπηλ θιήξσζεο), σο ηαθηηθφ κέινο ζηελ επηηξνπή νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ
έξγνπ «χλδεζε εμσηεξηθνχ αγσγνχ απνρέηεπζεο Παλφξακα-Γηνηδαιίθηα-Φιακνπξηέο κε ην
δίθηπν ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Β.» ηε δεκνηηθή ζχκβνπιν Γήκεηξα Ράιιε.
Β) Οξίδεη σο πξφεδξν ηεο αλσηέξσ επηηξνπήο ηελ Όιγα Αλδξεάδνπ, ΠΔ Πνιηηηθφ
Μεραληθφ
Γ) Οξίδεη ηα κέιε θαη ζπγθξνηεί ηελ επηηξνπή νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «χλδεζε
εμσηεξηθνχ αγσγνχ απνρέηεπζεο Παλφξακα-Γηνηδαιίθηα-Φιακνπξηέο κε ην δίθηπν ηεο
Γ.Δ.Τ.Α.Β.», σο εμήο:
1. Όιγα Αλδξεάδνπ, ΠΔ Πνιηηηθφο Μεραληθφο, σο Πξφεδξνο.
2. Γήκεηξα Ράιιε, δεκνηηθή ζχκβνπινο, σο κέινο.
3. Δπαλζία Σφιηνπ, ΠΔ Αγξνλφκνο Σνπνγξάθνο Μεραληθφο, σο κέινο.

ΑΔΑ: ΨΛ1ΩΩ9Ο-Λ3Θ
Ζ απφθαζε έιαβε αχμ. αξηζκφ 14 / 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

Αριζηομένης Λαζαρίδης
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

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

Μιταήλ οσμελίδης
Γ.
.
Η.
Α.
Η.
Κ.
Ζ.

Σζηινγηάλλεο
Παπά
ηδεξφπνπινο
Καξαβαζίιεο
Καξαγηάλλεο
Βχδαο
Καξακήηζνο

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 4-2-2020
Ο Γήμαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

