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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην ππ’ αξηζ. 1/2021 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απόθ. 15/2021
Πεξίιεςε
Οξηζκόο κειώλ θαη ζπγθξόηεζε ηεο επηηξνπήο
παξαιαβήο επηζηηηζηηθήο θαη βαζηθήο πιηθήο
ζπλδξνκήο γηα ην Σακείν Δπξσπατθήο Βνήζεηαο γηα
ηνπο απόξνπο (ΣΔΒΑ), εηδώλ παληνπσιείνπ θαη
ινηπώλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ ηεο Γ/λζεο
Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο-Παηδείαο-Πνιηηηζκνύ
ήκεξα 25 Ηανοσαρίοσ ηνπ έηνπο 2021 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεσηέρα θαη ώξα 17:00
ζπλήιζε δηά ηειεδηάζθεςεο ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην, ύζηεξα από ηελ κε
εκεξνκελία 21-1-2021 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, ηεο ππ’ αξηζ. Γ1α/ΓΠ.νηθ. 3060 ΚΤΑ (ΦΔΚ Β΄
89/16-1-2021) θαη ηεο ππ’ αξηζ. 60249/22-9-2020 εγθπθιίνπ ηνπ Τπ.Δζσηεξηθώλ.
Γηαπηζηώζεθε όηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ επί
ζπλόινπ 41 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 38 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδόπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Ρίδνο, 5) Ν.Αγγέινπ, Υ.Κειεζίδεο,
Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8) Β.Λπθνζηξάηεο, .ηνπγηάλλνο
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) Μ. νπκειίδεο, 26) Γ.Γνπιηίδεο, 27) Γ.Μηραειίδεο,
28) Β.ηεθαλόπνπινο, 29) Α.Μαξθνύιεο, 30) Κ.Σξνρόπνπινο,
31)Κ.Θενδσξίδεο,
32)
Π.Μνπρηάξε,
33)
Α.πκεσλίδνπ,
34)Γ.Σζαλαθηζίδεο, 35) Γ.Ράιιε, 36) Γ.Γεκεξηδίδεο, 37)
Γ.Μειηόπνπινο, 38) Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων

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, Ν.Μαξγαξηηόπνπινο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκώλαο, Η.Καξαγηάλλεο, Υ. Σζαλαζίδεο, Κ.Βύδαο,
Γ.ίηαο, Δ.Παγνύξαο, Π. Πνηακόπνπινο, Α.Πηηνύιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο, Ζ.Καξακήηζνο

ημείωζη: 1) Καηά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρώξεζε ν θ. Γ.Σζαλαθηζίδεο
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 1/2021 απόθαζεο απνρώξεζε ε θ.Α.πκεσλίδνπ
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 3/2021 απόθαζεο απνρώξεζε ν θ.Γ.Μειηόπνπινο θαη πξνζήιζε ν θ.Γ.Σζαλαθηζίδεο
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ηε ζπλέρεηα ν πξόεδξνο, εηζεγνύκελνο ην 16ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε
ππόςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ην από 7-1-2021 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηεο αληηδεκάξρνπ θνηλσληθήο
πξνζηαζίαο Γεσξγίαο Μπαηζαξά, πνπ έρεη σο εμήο:
ύκθσλα κε ην άξζξν 65 παξ. 1 ηνπ Ν.3852/10 (Καιιηθξάηεο) πξνβιέπεηαη όηη:
«1.Σν δεκνηηθό ζπκβνύιην απνθαζίδεη γηα όια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην δήκν, εθηόο
από εθείλα πνπ αλήθνπλ εθ ηνπ λόκνπ ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ δεκάξρνπ ή άιινπ νξγάλνπ ηνπ
δήκνπ ή ην ίδην ην δεκνηηθό ζπκβνύιην κεηαβίβαζε ζε επηηξνπή ηνπ».
ύκθσλα κε ην άξζξν 221 ηνπ Ν.4412/2016: «1.ην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο
Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ηα όξγαλα πνπ γλσκνδνηνύλ πξνο ηα από θαηλόκελα όξγαλα
(«γλσκνδνηηθά όξγαλα») έρνπλ ηδίσο ηηο αθόινπζεο αξκνδηόηεηεο:
α) αμηνινγνύλ ηηο πξνζθνξέο ή αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ησλ πξνζθεξόλησλ ή ππνςεθίσλ,
β) ειέγρνπλ ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ πξνζθεξόλησλ ή ππνςεθίσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο
ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο,
γ) ειέγρνπλ θαη αμηνινγνύλ ηηο πξνζθνξέο,
δ) ζην πιαίζην αληαγσληζηηθή δηαδηθαζίαο κε δηαπξαγκάηεπζε, αληαγσληζηηθνύ δηαιόγνπ
ή ζύκπξαμεο θαηλνηνκίαο, δηαπξαγκαηεύνληαη κε ηνπο πξνζθέξνληεο ή ππνςεθίνπο,
ε) εηζεγνύληαη ηνλ απνθιεηζκό ησλ πξνζθεξόλησλ ή ππνςεθίσλ από ηε δηαδηθαζία, ηελ
απόξξηςε ησλ πξνζθνξώλ, ηελ θαηαθύξσζε ησλ απνηειεζκάησλ, ηελ απνδέζκεπζε ησλ
εγγπήζεσλ, ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο,
ζη) γλσκνδνηνύλ γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ αλαθύπηεη θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο,
δ) ζην ζηάδην ηεο εθηέιεζεο γλσκνδνηνύλ γηα θάζε ζέκα πνπ αλαθύπηεη από ηε ζύκβαζε
θαη ηδίσο επί ηεο παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ, θάζε άιιεο ηξνπνπνίεζεο ηεο ζύκβαζεο θαη
ηεο έθπησζεο ηνπ αλαδόρνπ θαη
ε) γλσκνδνηνύλ γηα ηηο πξνβιεπόκελεο ζηνλ παξόληα λόκν ελζηάζεηο θαη πξνζθπγέο πνπ
ππνβάιινληαη ελώπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο.
2.Καηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο ηα όξγαλα απηά εθδίδνπλ γλώκε
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο βαζκνιόγεζεο) κεηά από ςεθνθνξία επί ησλ επηθξαηέζηεξσλ
πξνηάζεσλ (π.ρ. βαζκνιόγεζεο). Ζ γλώκε (π.ρ επί ηεο βαζκνιόγεζεο) ηνπ νξγάλνπ είλαη ε
πξόηαζε πνπ ζπγθεληξώλεη ηελ πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ. Γελ επηηξέπεηαη ε γλώκε ησλ
νξγάλσλ απηώλ λα πξνθύπηεη από ην κέζν όξo ησλ πξνηάζεσλ.
3.Με απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζπγθξνηνύληαη γλσκνδνηηθά όξγαλα γηα
ζπγθεθξηκέλε ζύκβαζε ή πεξηζζόηεξεο ή ζε εηήζηα βάζε γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηεη ε
αλαζέηνπζα αξρή. Ζ ύπαξμε νξγάλσλ ζε εηήζηα βάζε δελ απνθιείεη ηε ζπγθξόηεζε νξγάλνπ
ζπγθεθξηκέλεο/σλ ζύκβαζεο ή ζπκβάζεσλ. Δθόζνλ ηα όξγαλα ζπγθξνηνύληαη ζε εηήζηα βάζε, νη
δηαδηθαζίεο ζύλαςεο Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ δελ έρνπλ νινθιεξσζεί εληόο ηνπ έηνπο,
ζπλερίδνληαη θαη νινθιεξώλνληαη από ην ίδην όξγαλν. ηελ πεξίπησζε ηεο δηελέξγεηαο
ζπγθεληξσηηθώλ αγνξώλ από ΚΑΑ, ηα αληίζηνηρα γλσκνδνηηθά όξγαλα ζπγθξνηνύληαη κε
απόθαζή ηνπο. Με ηηο απνθάζεηο ηεο παξνύζαο δύλαληαη λα ζπγθξνηνύληαη θαηά πεξίπησζε θαη
έθηαθηεο επηηξνπέο ή νκάδεο εξγαζίαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε εηδηθώλ ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηηο
δηαδηθαζίεο ζύλαςεο. Οη απνθάζεηο ζπγθξόηεζεο ησλ γλσκνδνηηθώλ νξγάλσλ θνηλνπνηνύληαη
ζηα κέιε απηώλ θαη ηνπο θνξείο από ηνπο νπνίνπο απηά πξνέξρνληαη.
4.Με ηελ απόθαζε ηεο παξαγξάθνπ 3 εμεηδηθεύνληαη νη αξκνδηόηεηεο, ν αξηζκόο θαη νη
ηδηόηεηεο ησλ κειώλ, ε ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ (επηηξνπώλ θ.ιπ.), θαζώο θαη θάζε άιιν
αλαγθαίν ζέκα ζρεηηθά κε ηα αλσηέξσ.
5.ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, σο γλσκνδνηηθά όξγαλα κπνξεί λα νξίδνληαη θαη
νξγαλσηηθέο κνλάδεο εληαγκέλεο ζηε δηνηθεηηθή δνκή ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ θνξέα πνπ
έρεη αλαιάβεη ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.
6.Γηα ηε ζπγθξόηεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο,
πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 2690/1999 «Κώδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο»,
εθαξκόδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ σο άλσ λόκνπ.
7.ηε ζύλζεζε ησλ γλσκνδνηηθώλ νξγάλσλ ηνπ παξόληνο άξζξνπ κεηέρεη ππνρξεσηηθά
έλα κέινο ηνπ Με.Π.Τ.Γε.π. ηνπ άξζξνπ 344. […]
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11.ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ θαη παξνρήο γεληθώλ ππεξεζηώλ, πέξαλ ησλ
νξηδόκελσλ ζηελ παξάγξαθν 1, ηζρύνπλ θαη ηα αθόινπζα:
«Β) Γηα ηελ παξαθνινύζεζε θαη ηελ παξαιαβή ηεο ζύκβαζεο πξνκήζεηαο ζπγθξνηείηαη
ηξηκειήο ή πεληακειήο Δπηηξνπή παξαθνινύζεζεο θαη παξαιαβήο κε απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ
απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ. Σν όξγαλν απηό εηζεγείηαη γηα όια ηα ζέκαηα παξαιαβήο ηνπ θπζηθνύ
αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο, πξνβαίλνληαο, ζε καθξνζθνπηθνύο, ιεηηνπξγηθνύο ή θαη
επηρεηξεζηαθνύο ειέγρνπο ηνπ πξνο παξαιαβή αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο, εθόζνλ πξνβιέπεηαη
από ηε ζύκβαζε ή θξίλεηαη αλαγθαίν, ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηόθνιια, παξαθνινπζεί θαη
ειέγρεη ηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε όισλ ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ
ππνρξεώζεσλ ηνπ αλαδόρνπ θαη εηζεγείηαη ηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιόγσ κε ηήξεζεο
ησλ σο άλσ όξσλ. Με απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ κπνξεί λα ζπγθξνηείηαη
δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαθνινύζεζεο θαη παξαιαβήο κε ηηο παξαπάλσ αξκνδηόηεηεο.
γ) Με απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνύ, πνπ δεκνζηεύεηαη
ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, κπνξεί λα θαζνξίδνληαη νη όξνη γηα ηε ζπγθξόηεζε ησλ
πξσηνβάζκησλ, κόληκσλ ή κε, θαη ησλ δεπηεξνβάζκησλ επηηξνπώλ παξαιαβήο, ε ζύλζεζε απηώλ,
ε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ κειώλ ηνπο θαη θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθά κε ην παξαπάλσ.
δ) Γηα ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηκεκαηηθνύ ή ζπλνιηθνύ ζύκβαζεο παξνρήο
ππεξεζηώλ ζπγθξνηείηαη ηξηκειήο Δπηηξνπή παξαιαβήο κε απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ
απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ. Δθόζνλ απαηηνύληαη εηδηθέο γλώζεηο έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο
επηηξνπήο πξέπεη λα έρεη ηελ αληίζηνηρε εηδηθόηεηα. ε πεξίπησζε αηηηνινγεκέλεο αδπλακίαο γηα
ηελ ζπκπιήξσζε ή ηελ ζπγθξόηεζε ηεο αλσηέξσ επηηξνπήο ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα
δεηήζεη από άιιε αλαζέηνπζα αξρή ηε δηάζεζε ππαιιήινπ ή ππαιιήισλ ηεο γηα ηε ζπγθξόηεζε
ηεο Δπηηξνπήο.
ε) Γηα ηελ επηινγή ησλ κειώλ ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηνπ παξόληνο άξζξνπ, νη
αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξεί λα δηελεξγνύλ θιήξσζε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.
4024/2011 (Α' 226).
ζη) Σα γλσκνδνηηθά όξγαλα ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ ζπγθξνηνύληαη από ππαιιήινπο κε
νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζηνλ θνξέα πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκό ή ζε άιιν θνξέα ηνπ
δεκνζίνπ ηνκέα θαη ιεηηνπξγνύλ ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο θάζε θνξά γεληθέο δηαηάμεηο πεξί
ζπιινγηθώλ νξγάλσλ.»
Σν δεκνηηθό ζπκβνύιην έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν.3852/10
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/16
Καη θάιεζε ην ζπκβνύιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε:
1.- Σν από 7-1-2021 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηεο αληηδεκάξρνπ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο
Γεσξγίαο Μπαηζαξά.
2.- Σηο ππ’ αξηζ. 588/2016, 37/2017, 92, 343, 478, 849, 978/2018, 143, 313, 394, 508,
685/2019, 12, 97, 134 θαη 253/2020 απνθάζεηο ηνπ Γ..
3.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ.4412/2016, 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) Οξίδεη γηα ην έηνο 2021 ζηελ Δπηηξνπή παξαιαβήο επηζηηηζηηθήο θαη βαζηθήο πιηθήο
ζπλδξνκήο γηα ην Σακείν Δπξσπατθήο Βνήζεηαο γηα ηνπο απόξνπο (ΣΔΒΑ), εηδώλ παληνπσιείνπ
θαη ινηπώλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ ηεο Γ/λζεο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο-Παηδείαο-Πνιηηηζκνύ,
ηνπο θάησζη δεκνηηθνύο ππαιιήινπο:

ΑΔΑ: 66ΘΧΩ9Ο-ΘΗΩ

ΣΑΚΣΗΚΑ ΜΔΛΖ
Α/Α

Όλνκα

Δπώλπκν

Δηδηθόηεηα

1

ΑΠΟΣΟΛΟ

ΠΑΤΛΗΓΖ

ΣΔ ΔΠΟΠΣΧΝ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ

2

ΣΤΛΗΑΝΖ

ΜΑΡΚΑΝΣΑΡΑ

ΓΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ

3

ΑΝΑΣΑΗΑ

ΓΟΤΚΑ

ΣΔ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ

ΑΝΑΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ ΜΔΛΖ
Α/Α

Όλνκα

Δπώλπκν

Δηδηθόηεηα

1

ΔΤΦΡΑΞΗΑ

ΒΟΛΚΟΤ

ΣΔ ΔΠΟΠΣΧΝ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ

2

ΦΧΣΔΗΝΖ

ΣΔΡΕΖ

ΣΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΧΝ

3

ΠΑΡΑΚΔΤΖ

ΑΓΓΔΛΖ

ΠΔ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ

Β) πγθξνηεί ηελ Δπηηξνπή παξαιαβήο επηζηηηζηηθήο θαη βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο γηα
ην Σακείν Δπξσπατθήο Βνήζεηαο γηα ηνπο απόξνπο (ΣΔΒΑ), εηδώλ παληνπσιείνπ θαη ινηπώλ
πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ ηεο Γ/λζεο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο-Παηδείαο-Πνιηηηζκνύ, σο εμήο:
1. Απόζηνινο Παπιίδεο, σο πξόεδξνο.
2. ηπιηαλή Μαξθαληάξα, σο κέινο.
3. Αλαζηαζία Γνύθα, σο κέινο.
Έξγν ηεο επηηξνπήο είλαη ε παξαιαβή επηζηηηζηηθήο θαη βαζηθήο πιηθήο ζπλδξνκήο
(ΣΔΒΑ), ε παξαιαβή εηδώλ παληνπσιείνπ πνπ πξνέξρνληαη από ρνξεγίεο, δσξεέο θιπ. κε ζθνπό
ηε δηάζεζή ηνπο από ην Κνηλσληθό Παληνπσιείν θη ε παξαιαβή θαξκάθσλ θαη ινηπώλ
θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ πνπ πξνέξρνληαη από ρνξεγίεο, δσξεέο θιπ κε ζθνπό ηε δηάζεζή ηνπο
από ην Κνηλσληθό Φαξκαθείν.

ΑΔΑ: 66ΘΧΩ9Ο-ΘΗΩ
Ζ απόθαζε έιαβε αύμ. αξηζκό 15/2021
.............................................................................................……….................................
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:

Ζ.
Β.
.
Κ.
Θ.
Α.
.
Β.
Κ.
Λ.
Θ.
Α.
Α.
Λ.
Γ.
.
Δ.
Κ.
Κ.
Γ.
Υ.
Ν.
Π.
Γ.
Γ.
Β.
Α.
Κ.
Κ.
Π.
Α.
Γ.
Γ.
Γ.
Γ.
Η.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Αριζηομένης Λαζαρίδης
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ

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
ηεθαλόπνπινο
Μαξθνύιεο
Σξνρόπνπινο
Θενδσξίδεο
Μνπρηάξε
πκεσλίδνπ
Σζαλαθηζίδεο
Ράιιε
Γεκεξηδίδεο
Μειηόπνπινο
Σζαλαμίδεο

Μιταήλ οσμελίδης

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 28-01-2021
Ο Γήμαρτος

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

