INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.03.31 15:15:39
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ω5ΠΡΩ9Ο-ΧΗ5

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην ππ’ αξηζ. 5/2020 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απόθ. 101/2020
Πεξίιεςε
Γηαπίζησζε ππέξ ηεο αλαγθαηόηεηαο ζύλαςεο
ζπκβάζεσλ ηνπ Γ.Βέξνηαο κε ηδηώηεο, γηα ηελ
απνκάθξπλζε αλεπηζύκεηεο βιάζηεζεο ζηα
δηνηθεηηθά όξηα ηνπ Γήκνπ.
ήκεξα 20 Μαρηίοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Παραζκεσή θαη ώξα 11:00
ζπλήιζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην ζε ζπλεδξίαζε δηα πεξηθνξάο, ύζηεξα από ηελ κε εκεξνκελία
16-3-2020 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.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ επί ζπλόινπ 41 κειώλ βξέζεθαλ
παξόληα 40 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδόπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Μ. νπκειίδεο
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8)
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)Ν.Λαδόπνπινο, 24) Π.Παπιίδεο,
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.Σζαλαθηζίδεο, 37)
Γ.Ράιιε, 38) Γ.Γεκεξηδίδεο, 39) Γ.Μειηόπνπινο, 40)
Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Η.Καξαγηάλλεο

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο, .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, Υ. Σζαλαζίδεο, Κ.Βύδαο, Γ.ίηαο, Δ.Παγνύξαο, Π.
Πνηακόπνπινο, Α.Πηηνύιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο, Ζ.Καξακήηζνο

ημείωζη:
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ηε ζπλέρεηα ν πξόεδξνο, εηζεγνύκελνο ην 18ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε
ππόςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ην από 6-3-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ θαζαξηόηεηαο
Βαζηιείνπ Παπαδόπνπινπ, πνπ έρεη σο εμήο:
Ο Γήκνο Βέξνηαο πεξηιακβάλεη ζηνλ πξνππνινγηζκό ηνπ 2020 ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο:
Α) Κνπή αγξηόρνξησλ Γ.Δ. Βέξνηαο κε Κ.Α. 35.6279.001.
Β) Κνπή αγξηόρνξησλ Γ.Δ. Γνβξά κε Κ.Α. 35.6279.002.
Γ) Κνπή αγξηόρνξησλ Γ.Δ. Απνζηόινπ Παύινπ κε Κ.Α. 35.6279.003.
Γ) Κνπή αγξηόρνξησλ Γ.Δ. Βεξγίλαο κε Κ.Α. 35.6279.004.
Δ) Κνπή αγξηόρνξησλ Γ.Δ. Μαθεδνλίδνο κε Κ.Α. 35.6279.005.
Σν Σκήκα Πξαζίλνπ-Γαζώλ κε ην ειάρηζην εξγαηηθό δπλακηθό, ζε θακκία πεξίπησζε δελ
κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο απμεκέλεο αλάγθεο ηνπ δηεπξπκέλνπ Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ Βέξνηαο,
πόζν κάιινλ ηνπο ζεξηλνύο κήλεο.
Ο Γήκνο Βέξνηαο όπσο θαη θάζε Γήκνο νθείιεη λα εμαζθαιίζεη ζηνπο θαηνίθνπο ηεο
πόιεο, ησλ Γεκνηηθώλ θαη Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, ζπλζήθεο πγηεηλήο, αζθάιεηαο θαη εππξεπηζκνύ
ζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο, ζηα πάξθα, ζηνπο ρώξνπο αλαςπρήο, ζηηο απιέο ησλ ζρνιείσλ,
ζηνπο ρώξνπο ησλ θνηκεηεξίσλ, ζηηο παηδηθέο ραξέο θ.α.
Σνπο ζεξηλνύο κήλεο πξνθύπηεη επηηαθηηθά ε αλάγθε γηα ελίζρπζε ησλ αλαιόγσλ
ππεξεζηώλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζνύλ νη παξαπάλσ ζπλζήθεο. Γηα παξάδεηγκα, απαηηείηαη
εθηόο ησλ άιισλ, ε θνπή ρόξησλ θαηά κήθνο ησλ δεκνηηθώλ θαη θνηλνηηθώλ νδώλ ζε όιε ηελ
έθηαζε ηνπ Γήκνπ, ζηνπο πεδηλνύο θαη νξεηλνύο νηθηζκνύο, ζηηο αγξνηηθέο νδνύο γηα ηελ
πξόζβαζε ησλ αγξνηώλ θαη ζηα θελά δεκνηηθά νηθόπεδα εληόο ηεο πόιεο θαη ησλ νηθηζκώλ. Όια
ηα παξαπάλσ κε ζηόρν ηελ αζθαιή θίλεζε ησλ δηεξρνκέλσλ νδεγώλ θαη πεδώλ θαζώο θαη ηελ
απνηξνπή ηνπ θηλδύλνπ πξόθιεζεο ππξθαγηάο (ππνρξέσζε πνπ πξνθύπηεη από ηελ αξ.4/2012
Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε ΦΔΚ 1346/Β΄).
πγθεθξηκέλα ην έξγν πεξηιακβάλεη θνπή ρόξησλ, μπισδώλ θπηώλ θαη βαηώλ πξαλνύο ή
λεζίδαο. Με ηνλ εμσξαηζκό απηώλ ησλ εθηάζεσλ θαη ησλ δηαδξνκώλ απνκαθξύλεηαη θαη ν
θίλδπλνο από ηα εξπεηά θαη ηξσθηηθά (θίδηα, πνληίθηα, ζθνξπηνύο θα.), ηα νπνία βξίζθνπλ
«θσιηά» ζε ρώξνπο κε βιάζηεζε δίπια ζε θαηνηθίεο, πάξθα θαη παηδηθέο ραξέο. Καζεκεξηλέο
είλαη νη καξηπξίεο ησλ θαηνίθσλ γηα αλάινγα θαηλόκελα.
ε όιε απηή ηελ αέλαε πξνζπάζεηα θαηά ηνπο ζεξηλνύο κήλεο ην Σκήκα Πξαζίλνπ-Γαζώλ
έρεη αλαιάβεη κέξνο ηνπ έξγνπ, πνπ ηνπ αλαινγεί, αλάινγα κε ηνλ εμνπιηζκό θαη ην πξνζσπηθό
ηνπ, είλαη όκσο αδύλαηνλ λα αληαπεμέιζεη.
Από ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ζε ζρέζε κε ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο, πνπ επηθξαηνύλ ζηηο
ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο ηνπ Γήκνπ, νη νπνίεο ζπλερώο απνδπλακώλνληαη, ε εμππεξέηεζε όισλ
ησλ πξνλαθεξνκέλσλ αλαγθώλ κπνξνύλ λα πινπνηεζνύλ κόλν κε ηε ζπλδξνκή ηδησηηθώλ
εμσηεξηθώλ ζπλεξγείσλ.
Με βάζε όια ηα παξαπάλσ θαιείηαη ην Γεκνηηθό πκβνύιην λα απνθαζίζεη γηα ηελ
αλαγθαηόηεηα ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηώλ κε ηξίηνπο, ζην ζπγθεθξηκέλν
ηνκέα, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, πνπ πξνθύπηνπλ θάζε θνξά από ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο,
πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνύλ απνηειεζκαηηθά αιιά θαη από άπνςε νηθνλνκίαο θιίκαθαο.
Καη θάιεζε ην ζπκβνύιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Μαξθνύιεο: Δίκαζηε ππέξ ηεο ελίζρπζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ δήκνπ Βέξνηαο θαη ηεο
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ απνκάθξπλζεο αλεπηζύκεηεο βιάζηεζεο ζηα δηνηθεηηθά όξηα ηνπ Γήκνπ
Βέξνηαο από εξγαηηθό δπλακηθό ηνπ δήκνπ θαη όρη από ηδηώηεο.
Καηαςεθίδνπκε ηελ ζρεηηθή εηζήγεζε.
Μειηόπνπινο: Γξάθεηε επί ιέμεη ζηελ εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο:
«Σν Σκήκα Πξαζίλνπ-Γαζώλ κε ην ειάρηζην εξγαηηθό δπλακηθό, ζε θακκία πεξίπησζε
δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο απμεκέλεο αλάγθεο ηνπ δηεπξπκέλνπ Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ
Βέξνηαο, πόζν κάιινλ ηνπο ζεξηλνύο κήλεο.
Ο Γήκνο Βέξνηαο όπσο θαη θάζε Γήκνο νθείιεη λα εμαζθαιίζεη ζηνπο θαηνίθνπο ηεο
πόιεο, ησλ Γεκνηηθώλ θαη Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, ζπλζήθεο πγηεηλήο, αζθάιεηαο θαη εππξεπηζκνύ
ζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο, ζηα πάξθα, ζηνπο ρώξνπο αλαςπρήο, ζηηο απιέο ησλ ζρνιείσλ,
ζηνπο ρώξνπο ησλ θνηκεηεξίσλ, ζηηο παηδηθέο ραξέο θ.α.
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Σνπο ζεξηλνύο κήλεο πξνθύπηεη επηηαθηηθά ε αλάγθε γηα ελίζρπζε ησλ αλαιόγσλ
ππεξεζηώλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζνύλ νη παξαπάλσ ζπλζήθεο. Γηα παξάδεηγκα, απαηηείηαη
εθηόο ησλ άιισλ, ε θνπή ρόξησλ θαηά κήθνο ησλ δεκνηηθώλ θαη θνηλνηηθώλ νδώλ ζε όιε ηελ
έθηαζε ηνπ Γήκνπ, ζηνπο πεδηλνύο θαη νξεηλνύο νηθηζκνύο, ζηηο αγξνηηθέο νδνύο γηα ηελ
πξόζβαζε ησλ αγξνηώλ θαη ζηα θελά δεκνηηθά νηθόπεδα εληόο ηεο πόιεο θαη ησλ νηθηζκώλ. Όια
ηα παξαπάλσ κε ζηόρν ηελ αζθαιή θίλεζε ησλ δηεξρνκέλσλ νδεγώλ θαη πεδώλ θαζώο θαη ηελ
απνηξνπή ηνπ θηλδύλνπ πξόθιεζεο ππξθαγηάο (ππνρξέσζε πνπ πξνθύπηεη από ηελ αξ.4/2012
Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε ΦΔΚ 1346/Β΄).
πγθεθξηκέλα ην έξγν πεξηιακβάλεη θνπή ρόξησλ, μπισδώλ θπηώλ θαη βαηώλ πξαλνύο ή
λεζίδαο. Με ηνλ εμσξατζκό απηώλ ησλ εθηάζεσλ θαη ησλ δηαδξνκώλ απνκαθξύλεηαη θαη ν
θίλδπλνο από ηα εξπεηά θαη ηξσθηηθά (θίδηα, πνληίθηα, ζθνξπηνύο θα.), ηα νπνία βξίζθνπλ
«θσιηά» ζε ρώξνπο κε βιάζηεζε δίπια ζε θαηνηθίεο, πάξθα θαη παηδηθέο ραξέο.»
Θα ζπκθσλήζνπκε όηη ε θαηάζηαζε είλαη όπσο ηελ πεξηγξάθεηε. Ση δελ ιέηε όκσο ζηελ
εηζήγεζε Γελ ιέηε θνπβέληα γηα ην ηη θαη ην πνηνο θηαίεη. Γηα ηελ ππνβάζκηζε ινηπόλ ηνπ
Σκήκαηνο Πξαζίλνπ-Γαζώλ θέξεηε αθέξαηα ηελ επζύλε καδί κε ηηο θπβεξλήζεηο. Μαδί αθήζαηε
απηό ην Σκήκα όπσο θαη άιια ζηνλ Γήκν ρσξίο πξνζσπηθό. Καη γηα απηό είλαη θαζεκεξηλέο όρη
νη «καξηπξίεο» πνπ εζείο ιέηε αιιά νη δηακαξηπξίεο ησλ δεκνηώλ.
Απηήλ ηελ θαηάζηαζε πνπ ηελ δεκηνπξγήζαηε εζείο νη ίδηνη πνπ δηνηθείηε ηνλ Γήκν καδί
κε ηα θόκκαηά ζαο πνπ ήηαλ ζηελ θπβέξλεζε έξρεζηε ηώξα λα επηθαιεζηείηε γηα ηελ δήζελ
αλαγθαηόηεηα ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ελόο ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ ή όπσο ην ιέηε θξύβνληαο ηελ
πξαγκαηηθόηεηα «ζύλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηώλ κε ηξίηνπο»
Δκείο σο Λατθή πζπείξσζε ιέκε όηη αλαγθαηόηεηα είλαη ε ελίζρπζε ηνπ Σκήκαηνο
Πξαζίλνπ-Γαζώλ κε ηελ απαξαίηεηε πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη κε ηελ πξόζιεςε εξγαδόκελσλ
όισλ ησλ απαξαίηεησλ εηδηθνηήησλ κε ζηαζεξή θαη κόληκε εξγαζία Με απηόλ ηνλ ηξόπν νη
Τπεξεζίεο πνπ ζα παξέρνληαη ζηνλ ιαό ηνπ Γήκνπ καο, ζε θάζε γεηηνληά ηεο πόιεο, ζε θάζε
ρσξηό, ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο ηνπ γηα αμηνπξεπείο θαη αζθαιείο ρώξνπο
ςπραγσγίαο, μεθνύξαζεο, άζιεζεο θαη θαηαςεθίδνπκε ηελ πξόηαζε ηνπ αξκόδηνπ Αληηδεκάξρνπ
γηα αλάζεζε κέξνπο ηνπ έξγνπ ηνπ Σκήκαηνο Πξαζίλνπ-Γαζώλ ζε ηξίηνπο(ηδηώηεο).
Σέινο, παξαθαινύκε λα καο ελεκεξώζεηε γξαπηά γηα ηα παξαθάησ πνπ αθνξνύλ ην
ζπγθεθξηκέλν ζέκα:
1. Γηαηί ην έξγν ηεο θνπήο ησλ αγξηόρνξησλ «θνκκαηηάδεηαη» ζε πέληε δηαθνξεηηθά έξγα;
2. ε πνηνπο ηδηώηεο(θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα) είρε αλαηεζεί ηα ηειεπηαία πέληε ρξόληα ε
θνπή ησλ αγξηόρνξησλ θαη ηη πνζά αληίζηνηρα δαπαλήζεθαλ γηα θάζε έηνο; Απηνί νη ηδηώηεο
αλέιαβαλ θαη άιινπ είδνπο έξγα ζηνλ Γήκν;
Πξόεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε ηνπ αληηδεκάξρνπ θαζαξηόηεηαο Βαζηιείνπ
Παπαδόπνπινπ;
Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ηνπ αληηδεκάξρνπ θαζαξηόηεηαο Βαζηιείνπ Παπαδόπνπινπ ςήθηζαλ
είθνζη ελληά (29) 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,
Ν.Λαδόπνπινο, Γ.Μηραειίδεο, Ν.Αγγέινπ, Α.πκεσλίδνπ, Γ.Σζαλαθηζίδεο, Γ.Ράιιε,
Γ.Γεκεξηδίδεο.
Αξλεηηθή ςήθν έδσζαλ νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη Π.Παπιίδεο, Γ.Γνπιηίδεο, Υ.Κειεζίδεο,
Β.ηεθαλόπνπινο, Α.Μαξθνύιεο, Κ.Σξνρόπνπινο, .ηνπγηάλλνο, Κ.Θενδσξίδεο, Π.Μνπρηάξε,
Γ.Μειηόπνπινο, Η.Σζαλαμίδεο
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε:
1.- Σν από 6-3-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ θαζαξηόηεηαο Βαζηιείνπ
Παπαδόπνπινπ.
2.- Σελ αλάγθε ζύλαςεο ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηώλ κε ηδηώηεο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ
πξνθύπηνπλ θάζε θνξά από ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο, ιόγσ έιιεηςεο ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ησλ
αληίζηνηρσλ εηδηθνηήησλ θαη ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνύ, πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηνύλ εξγαζίεο
θνπήο θαη απνκάθξπλζεο αλεπηζύκεηεο βιάζηεζεο ζηα δηνηθεηηθά όξηα ηνπ Γ.Βέξνηαο.
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3.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο
4.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ λ.3979/2011, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 178 ηνπ
λ.4635/2019, 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 δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηώλ ηνπ
Γ.Βέξνηαο κε ηδηώηεο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ πξνθύπηνπλ θάζε θνξά από ηηο ηνπηθέο
ζπλζήθεο, ιόγσ έιιεηςεο ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ησλ αληίζηνηρσλ εηδηθνηήησλ θαη ηνπ
θαηάιιεινπ εμνπιηζκνύ, πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηνύλ εξγαζίεο θνπήο θαη απνκάθξπλζεο
αλεπηζύκεηεο βιάζηεζεο ζηα δηνηθεηηθά όξηα ηνπ Γ.Βέξνηαο.
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Ζ απόθαζε έιαβε αύμ. αξηζκό 101 / 2020
.............................................................................................……….................................
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
Λαδόπνπινο
Παπιίδεο
Γνπιηίδεο
Μηραειίδεο
Κειεζίδεο
Αγγέινπ
ηεθαλόπνπινο
Μαξθνύιεο
Σξνρόπνπινο
ηνπγηάλλνο
Θενδσξίδεο
Μνπρηάξε
πκεσλίδνπ
Σζαλαθηζίδεο
Ράιιε
Γεκεξηδίδεο
Μειηόπνπινο
Σζαλαμίδεο

Η.

Καξαγηάλλεο

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 31-3-2020
Ο Γήμαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

