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AΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην ππ’ αξηζ. 3/2020 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απόθ. 29/2020
Πεξίιεςε
Έγθξηζε α) απνδνρήο ησλ όξσλ ρξεκαηνδόηεζεο θαη
ηήξεζεο ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο απόθαζεο έληαμεο ηεο
πξάμεο «Γεκηνπξγία Πξάζηλνπ εκείνπ Γήκνπ
Βέξνηαο» θαη β) εμνπζηνδόηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ.
ήκεξα 5 Φεβροσαρίοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σεηάρηη θαη ώξα 18:00
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Βέξνηαο, Μεηξνπόιεσο 46, ζην Γεκαξρείν, ύζηεξα από ηελ κε
εκεξνκελία 31-1-2020 γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ αληηπξνέδξνπ ηνπ Γ.. 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.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ
επί ζπλόινπ 41 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 36 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδόπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Ρίδνο, Β.Λπθνζηξάηεο,
Θ.Θενδσξίδεο, 5)Α.Σζαρνπξίδεο, 6) .Γηακάληεο, 7) Κ. Γξεγνξηάδεο, Α.Λαδαξίδεο, Π.Μνπρηάξε,
8) Λ.Αθξηβόπνπινο, 9) Θ. Κνξσλάο, 10) Α.ηδεξόπνπινο, Γ.Γεκεξηδίδεο
11)Α.Γέιιαο, 12)Λ.Αζιαλίδεο, 13)Γ.Μπαηζαξά, 14) . Σδήκα, 15)
Δ.Κειεζίδεο, 16)Κ.Βαζηιεηάδεο, 17) Κ.Παινπθίδεο, 18) Γ.Ππξηλόο,
19)Υ.Σζηνύληαο, 20)Ν.Λαδόπνπινο, 21) Π.Παπιίδεο, 22) Μ.
νπκειίδεο, 23) Γ.Γνπιηίδεο, 24) Γ.Μηραειίδεο, 25)Υ.Κειεζίδεο, 26)
Ν.Αγγέινπ, 27) Β.ηεθαλόπνπινο, 28) Α.Μαξθνύιεο, 29)
Κ.Σξνρόπνπινο, 30) .ηνπγηάλλνο, 31)Κ.Θενδσξίδεο, 32)
Α.πκεσλίδνπ, 33)Γ.Σζαλαθηζίδεο, 34) Γ.Ράιιε, 35) Γ.Μειηόπνπινο,
36) Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο, Υ.Κεραΐδεο, Α.Σζαπξάλεο, Η.ηδεξόπνπινο, Η.Καξαγηάλλεο, Κ.Βύδαο, Ζ.Καξακήηζνο

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

ημείωζη: 1) Καηά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε απνρώξεζε ε θ.Α.πκεσλίδνπ
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 24/2020 απόθαζεο απνρώξεζε ν θ. Γ.Μηραειίδεο
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 25/2020 απόθαζεο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Ν.Αγγέινπ, Υ.Κειεζίδεο, Θ.Θενδσξίδεο θαη
πξνζήιζε ν θ.Γ.Μηραειίδεο
4) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 27/2020 απόθαζεο απνρώξεζε ν θ. Θ.Κνξσλάο θαη πξνζήιζαλ νη θ.θ. Θ.Θενδσξίδεο,
Υ.Κειεζίδεο
5) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 28/2020 απόθαζεο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Κ.Θενδσξίδεο, Λ.Αθξηβόπνπινο, .ηνπγηάλλνο,
Μ.νπκειίδεο
6) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 29/2020 απόθαζεο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Κ.Σξνρόπνπινο, Α.Μαξθνύιεο, Ζ.Σζηθιίδεο,
Υ.Κειεζίδεο, Γ.Μηραειίδεο, Β.ηεθαλόπνπινο, Γ.Γνπιηίδεο θαη πξνζήιζε ν θ.Μ.νπκειίδεο
7) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 38/2020 απόθαζεο απνρώξεζε ν θ.Π.Παπιίδεο
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ηε ζπλέρεηα ν πξνεδξεύσλ αληηπξόεδξνο, εηζεγνύκελνο ην 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ην από 24-1-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ Γεκάξρνπ
Κσλζηαληίλνπ Βνξγηαδίδε, πνπ έρεη σο εμήο:
ε ζπλέρεηα ηεο ππ' αξηζ. 4194/25-7-2018 πξόζθιεζεο (θσδ. 053.6i) ηεο Δηδηθήο
Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην Δ.Π.
«Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε» ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα
Πξνηεξαηόηεηαο ΑΞ14 «Γηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο - πξναγσγή ηεο
απνδνηηθήο ρξήζεο ησλ πόξσλ (Σ)» ,ν νπνίνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Σακείν πλνρήο, ν
Γήκνο Βέξνηαο ππέβαιε αίηεκα -28/02/2019-ζην ΟΠ (Id Γειηίνπ:64793) γηα ηελ
ρξεκαηνδόηεζε ηεο πξάμεο «Γεκηνπξγία Πξάζηλνπ εκείνπ Γήκνπ Βέξνηαο».
Ύζηεξα από ηελ ζπγθξηηηθή αμηνιόγεζε (ζεκεησηέν όηη ε πξόηαζε ηνπ Γήκνπ καο ήηαλ
πξώηε ζηε ζεηξά θαηάηαμεο) εθδόζεθε ε πην πάλσ ζρεηηθή απόθαζε, κε ηελ νπνία
ρξεκαηνδνηήζεθε ε πξάμε κε ην πνζό ησλ 553.446,08€, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.
Πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία έληαμεο θαη πεξηιεθζείε πξάμε ζηνλ
Πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ θαη ην Δηήζην Πξόγξακκα δξάζεο ηξέρνληνο έηνπο , ζα πξέπεη λα
γίλεη απνδνρή ησλ όξσλ ηεο απόθαζεο έληαμεο ,λα πινπνηεζείε πξάμε, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο
θαη ηελ πεξίνδν επηιεμηκόηεηαο απηήο, θαζώο θαη λα ηεξεζνύλ νη ππνρξεώζεηο πνπ παξαηίζεληαη
ζην Παξάξηεκα Η, ην νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο απόθαζεο έληαμεο.
Αθόκε ζα πξέπεη λα εμνπζηνδνηεζεί ν θ. Γήκαξρνο γηα ηελ ππνγξαθή ηπρόλ
απαηηνπκέλσλ εγγξάθσλ, γηα ηε ζπλέρηζε ησλ δηαδηθαζηώλ.
Έρνληαο ππόςε ηα πην πάλσ θαζώο θαη :
1. Σελ Α.Π.: 438/ 21/01/2020 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
«Έληαμε ηεο Πξάμεο «Γεκηνπξγία Πξάζηλνπ εκείνπ Γήκνπ Βέξνηαο» κε Κσδηθό ΟΠ 5042641
ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε
2014-2020»»
2. Σν Παξάξηεκα Η απηήο πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο
Παξαθαιείηαη ην Γεκνηηθό πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηελ :
I. Απνδνρή ή κε ησλ όξσλ ρξεκαηνδόηεζεο θαζώο θαη ηήξεζεο ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ
παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα Η, ηεο Απόθαζεο Έληαμεο ηεο πξάμεο: «Γεκηνπξγία Πξάζηλνπ
εκείνπ Γήκνπ Βέξνηαο» κε Κσδηθό ΟΠ 5042641 ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Τπνδνκέο
Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε 2014-2020»
II. Δμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ λα ππνγξάςεη όηη απαηηείηαη γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο
δηαδηθαζίαο
Καη θάιεζε ην ζπκβνύιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Παπιίδεο: Πσο πξνθύπηεη ε ηηκή ζηόρνο 1.179,17€ γηα ηα ζηεξεά απόβιεηα;
Σν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο είλαη έλα έηνο. Μεηά απηό ην ζεκείν κέλεη πξάζηλν;
(Αδύλαηε ε απνκαγλεηνθώλεζε δηόηη ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο Β.Παπαδόπνπινο κηιά
εθηόο κηθξνθώλνπ)
Παπιίδεο: Άξα ην έξγν ζπλερίδεηαη ζε εθείλν ην ζεκείν.
Σν έξγν είλαη ππαίζξηνο ρώξνο κε θάδνπο αλαθύθισζεο γηα γξήγνξε ζηάζε θιπ. Σα
θηίζκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη πνηα είλαη;
Με πνηα θξηηήξηα επηιέρζεθε ην ζεκείν απηό; Πξηλ είδακε όηη ζηηο δώλεο νηθηζηηθνύ
ειέγρνπ ην 2018 έγηλε ηξνπνπνίεζε θαη κέζα ζε απηέο ηηο δώλεο κπνξνύκε λα νξίζνπκε πξάζηλα
ζεκεία. Γηαηί πάκε λα ην πεξηνξίζνπκε ζε εθείλν κόλν ην ζεκείν πνπ είλαη ε είζνδνο ηεο πόιεο
θαη ζα θαίλνληαη όια δεκηνπξγώληαο κηα άζρεκε εηθόλα; Γηαηί δελ ην πάκε ζε θάπνην άιιν
ζεκείν πνπ κπνξεί λα επεθηαζεί θαη λα γίλνπλ θη άιια πξάγκαηα;
Μειηόπνπινο: Πξνβιέπεηαη ρξεκαηνδόηεζε ζπλνιηθνύ πνζνύ 553.446,08€ γηα ηε
δεκηνπξγία πξάζηλνπ ζεκείνπ. Δίλαη αξθεηό ην πνζό απηό γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ; ε πεξίπησζε
πνπ ην πνζό απηό δελ θηάλεη, ζα έρνπκε αύμεζε ησλ δεκνηηθώλ ηειώλ ή αλάζεζε ελόο ηκήκαηνο
ζε ηδηώηε γηα λα κεηαθέξεη από ηελ πόιε ζην πξάζηλν ζεκείν απνξξίκκαηα;
Σζαλαμίδεο: Γηάβαζα ηε κεζνδνινγία αλάπηπμεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ θαη
αλαθέξεηαη ζηνπο πηζαλνύο ηξόπνπο ρξεκαηνδόηεζεο θη έλαο από απηνύο είλαη ην «pay as you
throw». Μπνξείηε λα ην δηεπθξηλίζεηε;
Παπαδόπνπινο: Σν «pay as you throw» είλαη κηα δηαδηθαζία ρξέσζεο δεκνηηθώλ ηειώλ
πνπ είλαη ζηόρνο γηα όιεο ηηο ζύγρξνλεο θνηλσλίεο. Πιεξώλσ όζν πεηάσ, απηό είλαη ν ζηόρνο
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κέζα από όια απηά πνπ ζα ιάβνπλ ρώξα. Δίλαη κηα δηαθνξεηηθή πνιηηηθή ζεώξεζε. Δίλαη ν
ζηόρνο πνπ πξέπεη λα θηάζνπκε θη εθεί κέζα ζα εθπαηδεπηεί θαη ζα βνεζεζεί ν πνιίηεο γηα λα
έξζεη πην θνληά ζηελ αλαθύθισζε θαη ζηηο ζσζηέο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ.
Σζαλαμίδεο: Γει. ζα έρνπκε αληηθαηάζηαζε ησλ ηειώλ θαζαξηόηεηαο κε απηό ην
ζύζηεκα;
Παπαδόπνπινο: Βεβαίσο, ν ζηόρνο είλαη απηόο. Ζ ζσζηή πιεξσκή ησλ απνξξηκκάησλ
είλαη απηή, λα πιεξώλνπκε ηα απνξξίκκαηα αλάινγα κε απηά πνπ πεηάκε θη όρη κε ην η.κ. Απηή
είλαη ε ινγηθή ηεο ζύγρξνλεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ.
Όζν ππάξρεη θάδνο ζηνλ δξόκν απηό δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί. Πξνζπάζεηεο αληακνηβήο
κέζα από ην ζύζηεκα ηεο αλαθύθισζεο ζα ππάξμνπλ ζην κέιινλ, πηινηηθά εθαξκόδνληαη ζε
θάπνηνπο Γήκνπο, εκείο αθόκε δελ ην εθαξκόδνπκε. ε απηό ζα καο βνεζήζεη πάξα πνιύ ην
μεθαζάξηζκα ηεο πιεξσκήο ησλ δεκνηηθώλ ηειώλ κε ηνλ ζεκεξηλό ηξόπν θαη κέζσ ηεο
ηαπηνπνίεζεο ησλ η.κ. κέζσ ηνπ Δ9. Θα κπνξέζνπκε λα εθαξκόζνπκε ηξόπνπο αληαπνδνηηθνύο
σο πξνο ηε κείσζε ησλ ηειώλ, γηα θάπνηνπο αλζξώπνπο πνπ αλαθπθιώλνπλ πεξηζζόηεξν.
Όζνλ αθνξά ηελ παξαρώξεζε ηκεκάησλ ιεηηνπξγίαο ζε ηδηώηεο ζαο βεβαηώλσ όηη δελ
είλαη απηόο ν ζηόρνο. Δθεί δελ κεηαθέξνληαη απνξξίκκαηα, ζα είλαη ην θεληξηθό πξάζηλν ζεκείν
ηνπ Γήκνπ.
Ο Γήκνο είρε ηελ πςειόηεξε βαζκνινγία γηα ηελ πξόηαζε πνπ ππέβαιε ζε όιε ηελ
Κ.Μαθεδνλία. Δίλαη πην ζεκαληηθό από όηη ν θαζέλαο ζαο κπνξεί λα θαληαζηεί γηα ην πνπ πάεη ε
δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ από εδώ θαη πέξα. Πεγαίλνπκε δει. ζηε κείσζε ησλ παξαγόκελσλ
απνξξηκκάησλ, ζηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ζηελ αλαθύθισζε. Γελ ζα δνζεί ηίπνηε ζε ηδηώηε
θαη δελ ζα κεηαθέξνληαη ζε απηό ην ζεκείν απνξξίκκαηα.
(Αδύλαηε ε απνκαγλεηνθώλεζε δηόηη ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο Π.Παπιίδεο κηιά εθηόο
κηθξνθώλνπ)
Παπαδόπνπινο: Δίλαη δηαθνξεηηθή πνιηηηθή ζεώξεζε θ.Παπιίδε. Δζείο ζέιεηε λα
θξύςνπκε ην πξάζηλν ζεκείν.
ηόρνο καο είλαη λα βξίζθεηαη κπξνζηά, λα έξρεηαη θάζε πνιίηεο θαη καζεηήο λα
ελεκεξσζεί, απηό είλαη ην ζεκαληηθό ζε απηό ην ζεκείν. Σν βάξνο πνπ δίλνπκε ζε απηό ην ζεκείν
είλαη κεγάιν. Πξάζηλα ζεκεία ζε θάζε γεηηνληά ζα γίλνπλ ζην κέιινλ, απηό είλαη ην θεληξηθό
πξάζηλν ζεκείν θαη καο ραξαθηεξίδεη ζαλ πόιε.
Γελ ρξεηάδεηαη κεγάινο ρώξνο, ζην εμσηεξηθό ηα θεληξηθά πξάζηλα ζεκεία είλαη παξόκνηα
ζε κέγεζνο θαη ζε ζεκείν πνπ ν θαζέλαο κπνξεί λα έρεη εύθνιε πξόζβαζε.
Μειηόπνπινο: Δκείο ηαζζόκαζηε ππέξ ηεο ρξεκαηνδόηεζεο θαη ζα ςεθίζνπκε αλάινγα,
είκαζηε όκσο αληίζεηνη ζηελ πξνζπάζεηα επηβνιήο (γηαηί γλσξίδνπκε ηε θηινζνθία ησλ
δηνηθήζεσλ θαη ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζνύλ ζηα απνξξίκκαηα) θη αύμεζεο έζησ θη ειάρηζηα
ησλ δεκνηηθώλ ηειώλ.
Θ.Θενδσξίδεο: Ζ δηθή κνπ ηνπνζέηεζε έρεη έλαλ θαη κνλαδηθό ζθνπό, ηελ επηηάρπλζε
ησλ δηαδηθαζηώλ, επεηδή έρσ κπιέμεη ζην παξειζόλ κε ηελ θεληξηθή δεκόζηα δηνίθεζε θαη ηε
γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία.
Πξέπεη λα είκαζηε πνιύ θνληά θαη λα παξαθνινπζήζνπκε ηε δηαδηθαζία γηα λα κελ ην
αθήζνπκε λα μερεηιώζεη.
Όθεινο έρεη θαλείο αλ ζπκπεξηθέξεηαη κε ηνλ ηξόπν πνπ πξνζθέξεη ην πξόγξακκα, ε
κείσζε ησλ δεκνηηθώλ ηειώλ κόλν κε απηόλ ηνλ ηξόπν κπνξεί λα επέιζεη, κε ηελ θαιύηεξε
θνκπνζηνπνίεζε θαη αλαθύθισζε ησλ πιηθώλ.
Απηό πνπ ζέισ λα πσ είλαη όηη εθεί βιέπσ λα ιεηηνπξγεί έλα κηθξό ΚΓΑΤ θη επηπιένλ
πξέπεη λα πξνζέμνπκε θαη θάηη αθόκε. Ο Γήκνο κέζσ ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ έρεη πξνκεζεπηεί
θάπνηα πξάγκαηα ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα ηα πιεξώζεη από ίδηα θεθάιαηα π.ρ. νρήκαηα κεηαθνξάο
βηνινγηθώλ απνβιήησλ, θάδνπο θνκπνζηνπνίεζεο. Απηά ηα πιηθά πξέπεη λα ηα
ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνπιάρηζηνλ ζε θάπνηεο δξαζηεξηόηεηέο καο, όπσο π.ρ. νη θήπνη από όπνπ
κπνξνύκε λα θνκπνζηνπνηήζνπκε έλα κέξνο ησλ απνξξηκκάησλ. Ζ εθπαίδεπζε πξέπεη λα γίλεη
ζηνλ ηόπν παξαγσγήο απηώλ ησλ απνξξηκκάησλ, ηδίσο ζηα ρσξηά πνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ απινί
θνκπνζηνπνηεηέο κε κεγάιε όκσο σθέιεηα, αξθεί νη δεκόηεο λα κάζνπλ ηη πιηθό θαη πσο κπνξεί
λα θνκπνζηνπνηεζεί.
Σν 2013 είρακε μεθηλήζεη κηα δηαδηθαζία κε ηελ νπνία καο ππνρξεώλαλε λα πάκε ζε απηόλ
ηνλ ηξόπν δηαρείξηζεο.
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Όιεο απηέο νη ελέξγεηεο είλαη πξνο ηε ζσζηή θαηεύζπλζε θαη ζπγραίξσ ηνλ Γήκν γηα
απηό, απιά πξέπεη είκαζηε θνληά θαη λα ηξέμνπκε ην πξόγξακκα πην γξήγνξα γηα λα θηάζνπκε
ζην ζηάδην ηνπ «Ο ξππαίλσλ πιεξώλεη» όπσο ην έρνπλ θάλεη άιινη πξηλ 50 ρξόληα, ελώ εκείο
αθόκε ρξεώλνπκε ηα δεκνηηθά ηέιε κε βάζε ηα η.κ. αθόκε.
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε:
1.- Σν από 24-1-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ Γεκάξρνπ.
2.- Σελ κε αξ. πξση. 438/21-1-2020 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο.
3.- 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 Οκόθσλα
Α) Απνδέρεηαη α) ηνπο όξνπο ρξεκαηνδόηεζεο θαη β) ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεώζεσλ, όπσο
απηέο παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα Η ηεο κε αξ. πξση. 438/21-1-2020 απόθαζεο ηνπ
Πεξηθεξεηάξρε Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο γηα ηελ έληαμε ηεο πξάμεο «Γεκηνπξγία Πξάζηλνπ
εκείνπ Γήκνπ Βέξνηαο» κε θσδηθό ΟΠ 5042641 ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Τπνδνκέο
Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε 2014-2020».
Β) Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν Βέξνηαο Κσλζηαληίλν Βνξγηαδίδε γηα ηελ ππνγξαθή όισλ
ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ηηο παξαπέξα ελέξγεηεο.
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Ζ απόθαζε έιαβε αύμ. αξηζκό 29 / 2020
.............................................................................................……….................................
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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Ο ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Γημήηριος Πσρινός
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

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

Μιταήλ οσμελίδης
Γ.
Υ.
Α.
Η.
Η.
Κ.
Ζ.

Σζηινγηάλλεο
Κεραΐδεο
Σζαπξάλεο
ηδεξόπνπινο
Καξαγηάλλεο
Βύδαο
Καξακήηζνο

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 14-2-2020
Ο Γήμαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

