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«Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 375/28-8-2018 απόφασης της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας»
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 257301/1549/23-8-2018 εισήγηση του
Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας και Περιβάλλοντος

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 375/28-8-2018 απόφαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
με θέμα: «Έγκριση αναγκαιότητας, για τη συντήρηση του εξοπλισμού για τη
μέτρηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (ΣΜΑΡ, ρύποι: μονοξείδιο του άνθρακα-CO,
Αζωτοξείδια-NOx, όζον-O3 και διοξείδιο του θείου-SO2) του αστικού ιστού της
πόλεως των Πατρών για το έτος 2019, συνολικής ετήσιας δαπάνης μέχρι του ποσού
των 17.980,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%), με απευθείας ανάθεση στην εταιρεία
«Envirosys EΠΕ», ως αποκλειστική αντιπρόσωπο της κατασκευάστριας εταιρείας
στην Ελλάδα», και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡIΘΜ. 24/2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα σήμερα, την 28η Αυγούστου 2018, ημέρα Τρίτη, και ώρα 12:30 στα
γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής, 2 ος όροφος),
συνεδρίασε η Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 100/2014 (ΦΕΚ τ. Β
3029/10-11-2014), και συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 43/2017 (ΑΔΑ:7ΑΥ67Λ6-ΚΣΝ)
αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’
αριθμ. οικ. 258506/888/24-8-2018 πρόσκληση του Προέδρου της, ο οποίος ορίσθηκε
με την υπ’ αριθμ.75830/993/20-03-2017 (ΦΕΚ 147/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./28-03-2017) απόφαση
του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Στη συνεδρίαση επί συνόλου 13 μελών παρευρέθηκαν τα παρακάτω μέλη:
1. Καρπέτας Κωνσταντίνος–Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης &
Επιχειρηματικότητας / Πρόεδρος
2. Σιαμπλής Δημήτριος - Περιφερειακός Σύμβουλος/ Αντιπρόεδρος
3. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκλη Γεωργία - Περιφερειακή Σύμβουλος/ Τακτικό μέλος
4. Αρβανιτάκης Ιωάννης- Περιφερειακός Σύμβουλος/ Τακτικό μέλος
5. Μαυρόγιαννης Διονύσιος - Περιφερειακός Σύμβουλος/ Τακτικό μέλος
6. Υφαντής Νικόλαος- Περιφερειακός Σύμβουλος/ Τακτικό μέλος
7. Λαλιώτης Παναγιώτης- Περιφερειακός Σύμβουλος/ Τακτικό μέλος
8. Eυθυμίου Απόστολος – Περιφερειακός Σύμβουλος / Αναπληρωματικό μέλος
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
κ.κ. Νασιώτης Θεόδωρος (δικαιολογημένα απών), Κωνσταντοπούλου Αναστασία
(δικαιολογημένα απούσα), Μπούνιας Χρήστος (δικαιολογημένα απών), Κατσακούλης
Ευάγγελος (δικαιολογημένα απών), Κελεπούρης Ανδρέας (δικαιολογημένα απών) και
Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος (δικαιολογημένα απών).
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Ήταν παρών και συμμετείχε στη συνεδρίαση ο κ. Δεληγιάννης Παναγιώτης,
Προϊστάμενος
της
Διεύθυνσης
ΠΕ
Διοικητικού-Οικονομικού
της
ΠΕ
Αιτωλοακαρνανίας.
Παρούσα επίσης στη Συνεδρίαση ήταν για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Δήμητρα Θεοδωροπούλου ΔΕ ΔιοικητικώνΓραμματέων με Βαθμό Α’, σύμφωνα με την απόφαση 295118/4488/11-11-2016
Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Μετά τη διαπίστωση της κατά νόμο σύνθεσης και απαρτίας της Επιτροπής, ο
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε προς συζήτηση και λήψη απόφασης για το
παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης.
Απόφαση 375/2018
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 18 Θέμα Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
αναγκαιότητας, για τη συντήρηση του εξοπλισμού για τη μέτρηση της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης (ΣΜΑΡ, ρύποι: μονοξείδιο του άνθρακα-CO, Αζωτοξείδια-NOx, όζον-O3 και
διοξείδιο του θείου-SO2) του αστικού ιστού της πόλεως των Πατρών για το έτος
2019, συνολικής ετήσιας δαπάνης μέχρι του ποσού των 17.980,00 ευρώ (με ΦΠΑ
24%), με απευθείας ανάθεση στην εταιρεία «Envirosys EΠΕ», ως αποκλειστική
αντιπρόσωπο της κατασκευάστριας εταιρείας στην Ελλάδα».
ο

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ. 257301/1549/23.8.2018 εισήγηση του
Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας και Περιβάλλοντος, κ. Νικόλαου Μπαλαμπάνη, που
αναφέρει επί λέξει:
«ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπ’ όψιν την με αρ. πρωτ. 243491/4288/23-08-2018 έκθεση σκοπιμότητας
της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΔΕ, η οποία αυτολεξεί αναφέρει
τα εξής:
«ΘΕΜΑ: Έκθεση σκοπιμότητας για τη συντήρηση του εξοπλισμού για τη μέτρηση της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης (ΣΜΑΡ, ρύποι: μονοξείδιο του άνθρακα-CO,
Αζωτοξείδια-NOx, όζον-O3 και διοξείδιο του θείου-SO2) του αστικού ιστού της
πόλεως των Πατρών για το έτος 2019.
Σχετ:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» περί σύστασης και συγκρότησης Περιφερειών.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
3. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» και την υπ’ αριθμό 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο (ΑΔΑ:
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ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την
ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής οδηγιών».
4. Την απόφαση 248595/27.12.2016 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
(ΦΕΚ.4309Β’/30.12.2016).
5. Την υπ. αριθμ. 184/14-11-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας έτους 2018».
6. Την αριθμ. 173/09-11-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας (ΑΔΑ: 69ΒΖ7Λ6-ΖΕΝ) με θέμα «Έγκριση του ετήσιου προγράμματος
προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018» στην οποία έχει
αναγραφεί η δαπάνη για τη συντήρηση των αναλυτών των σταθμών
μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης (ρύποι: μονοξείδιο του άνθρακα-CO,
Αζωτοξείδια-NOx, όζον-O3 και διοξείδιο του θείου-SO2) και της προμήθειας
αναλωσίμων τους και έχει εγκριθεί και η αναγκαιότητα για τη διενέργεια της
δαπάνης.
7. Το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών προσαρμόστηκε η Ελληνική Νομοθεσία
στις διατάξεις των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
8. Το αριθμ. πρωτ. 201898/3335/12-07-2018 έγγραφό μας περί κατάρτισης
προϋπολογισμού έτους 2019 προς τη Δ/νση Οικονομικού Δημοσιονομικού
Ελέγχου.
9. Η αρ. πρωτ. 209095/3486/05-07-2018 προσφορά της εταιρείας «Envirosys
EΠΕ»
10. Το αριθμ. 209095/3486/19-07-2018 έγγραφό μας προς Γρ. Διατάκτη ΠΔΕ.
11. Το αριθμ. 225172/10287/03-08-2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού
Δημοσιονομικού Ελέγχου περί βεβαίωσης ύπαρξης πίστωσης.
Στα πλαίσια της συντήρησης για την εύρυθμη λειτουργία των Σταθμών
Μέτρησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΣΜΑΡ) του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης
της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) και ειδικότερα για τη συντήρηση του
εξοπλισμού για τη μέτρηση των ρύπων: μονοξείδιο του άνθρακα-CO, ΑζωτοξείδιαNOx, όζον-O3 και διοξείδιο του θείου-SO2, σας γνωρίζουμε ότι η τρέχουσα σύμβαση
με την ανάδοχο εταιρεία «ENVIROSYS E.Π.Ε.» λήγει στις 31/12/2018. Ως εκ τούτου,
απαιτείται να υπογραφεί νέα σύμβαση έτσι ώστε να συνεχιστεί η εύρυθμη
λειτουργία των σταθμών. Η «EnviroSys ΕΠΕ.» είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος
της HORIBA, της κατασκευάστριας εταιρείας των αναλυτών για τη μέτρηση των
προαναφερόμενων ρύπων που υπάρχουν στους δύο σταθμούς της πόλης των
Πατρών.
Σύμφωνα με την από 04-07-2018 προσφορά της εταιρείας «EnviroSys ΕΠΕ.» το
κόστος για τον έλεγχο, την προληπτική συντήρηση και βαθμονόμηση του εξοπλισμού
για τη μέτρηση των ρύπων: μονοξείδιο του άνθρακα-CO, Αζωτοξείδια-NOx, όζον-O3
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και διοξείδιο του θείου-SO2 (συνολικά 6 αναλυτές) και των δύο (2) σταθμών από έναν
τεχνικό της εταιρείας για μία ημέρα είναι 700,00 ευρώ/επίσκεψη (χωρίς το ΦΠΑ
24%). Εκτιμάται ότι με πέντε (5) επισκέψεις από την εταιρεία και την ταυτόχρονη
τεχνική υποστήριξη από την υπηρεσίας μας (βαθμονόμηση των σταθμών σε μηνιαία
βάση) μπορεί να συνεχιστεί η λειτουργία των σταθμών. Σε συνέχεια των ανωτέρω, το
συνολικό ετήσιο κόστος για τη συντήρηση των σταθμών για πέντε (5) επισκέψεις της
εταιρείας ανέρχεται σε 3.500 ευρώ χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ 24%, ήτοι 4.340,00
ευρώ συνολικό κόστος συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Για τη λειτουργία των σταθμών, εκτός από την αναφερόμενη συντήρηση,
απαιτούνται:
(α) ανταλλακτικά/αναλώσιμα για τα όργανα του σχετικού εξοπλισμού καθώς
και
(β) άλλες εργασίες που αφορούν στον έλεγχο και επιδιόρθωση του εξοπλισμού
των σταθμών όταν παρουσιάζεται βλάβη και απαιτείται να αποσταλεί ο αναλυτής
στην εταιρεία.
Το πιθανό ετήσιο κόστος σε ανταλλακτικά/αναλώσιμα είναι συνολικού ποσού
περίπου 10.000,00 ευρώ χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ (24%), ήτοι 12.400,00 ευρώ
συνολικό κόστος συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το πιθανό ετήσιο κόστος εργασίες
επιδιόρθωσης βλαβών είναι περίπου 1.000,00 ευρώ, χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ
(24%) ήτοι 1.240,00 ευρώ συνολικό κόστος συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ως εκ τούτου η δαπάνη για την λειτουργία των αναλυτών μέτρησης των ρύπων
μονοξείδιο του άνθρακα-CO, Αζωτοξείδια-NOx, όζον-O3 και διοξείδιο του θείου-SO2 θα
είναι ως ακολούθως:
Περιγραφή
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ CO,
NOx, SO2 και O3
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ CO, NOx, SO2 και O3
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΔΑΠΑΝΩΝ (με Φ.Π.Α. 24%)

ΠΟΣΟ
(με Φ.Π.Α. 24%)
ΕΤΟΣ 2019
12.400,00 ευρώ
4.340,00 ευρώ
1.240,00 ευρώ
17.980,00 ευρώ

Λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο πρόγραμμα προμηθειών έτους 2018 για τις
ανωτέρω δαπάνες οι αντίστοιχοι ΚΑΕ είναι:
ΚΑΕ για την ανωτέρω δαπάνη προμήθειας ανταλλακτικών και αναλωσίμων: 1329
ΚΑΕ για την ανωτέρω δαπάνη εργασιών: 0869
Η ανωτέρω δαπάνη έχει συμπεριληφθεί στην κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2019 (ανωτέρω 8 σχετικό) και σύμφωνα με το ανωτέρω (11) σχετικό η
δέσμευση και έκδοση απόφασης ανάληψης θα πραγματοποιηθεί με την έναρξη
εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2019.
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ΑΔΑ: ΩΗΨΖ7Λ6-ΔΘΔ
Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούμε για την εισήγησή σας προς την Επιτροπή
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας (Γρ.
Αντ/ρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας) για περαιτέρω σχετικές
ενέργειες.»
καθώς και τα επισυναπτόμενα στην παρούσα εισήγηση:
i) Η αρ. πρωτ. 209095/3486/05-07-2018 προσφορά της εταιρείας «Envirosys EΠΕ»
ii) Το αριθμ. 225172/10287/03-08-2018 έγγραφο της Δ/νσης ΟικονομικούΔημοσιονομικού Ελέγχου-Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης περί βεβαίωσης
ύπαρξης πίστωσης
iii) Αποκλειστικότητα της εταιρείας «Envirosys EΠΕ»
Εισηγούμεθα
1ον την έγκριση αναγκαιότητας, για τη συντήρηση του εξοπλισμού για τη μέτρηση της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης (ΣΜΑΡ, ρύποι: μονοξείδιο του άνθρακα-CO, ΑζωτοξείδιαNOx, όζον-O3 και διοξείδιο του θείου-SO2) του αστικού ιστού της πόλεως των
Πατρών για το έτος 2019, συνολικής ετήσιας δαπάνης μέχρι του ποσού των
17.980,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%), με απευθείας ανάθεση στην εταιρεία «Envirosys
EΠΕ», ως αποκλειστική αντιπρόσωπο της κατασκευάστριας εταιρείας στην Ελλάδα
2ον την εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περιβάλλοντος, για την
υπογραφή όλων των απαιτούμενων εγγράφων
Σημειώνεται ότι:
- η δαπάνη προμήθειας ανταλλακτικών και αναλωσίμων θα βαρύνει τον ΚΑΕ
02.00.310.1329.01.1122 και η δαπάνη εργασιών τον ΚΑΕ 02.00.310.0869.01.1122
τρέχοντος έτους και
- η δέσμευση και η έκδοση της απόφασης πολυετούς ανάληψης θα
πραγματοποιηθεί με την έναρξη εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2019,
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 225172/10287/03-08-2018 «Βεβαίωση ύπαρξης
πίστωσης».
Μετά την τοποθέτηση του Προέδρου και των μελών, το σώμα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει την αναγκαιότητα συντήρησης του εξοπλισμού για τη μέτρηση της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης (ΣΜΑΡ, ρύποι: μονοξείδιο του άνθρακα-CO, ΑζωτοξείδιαNOx, όζον-O3 και διοξείδιο του θείου-SO2) του αστικού ιστού της πόλεως των
Πατρών για το έτος 2019, με απευθείας ανάθεση στην εταιρεία «Envirosys EΠΕ», ως
αποκλειστική αντιπρόσωπο της κατασκευάστριας εταιρείας στην Ελλάδα»,
συνολικής ετήσιας δαπάνης μέχρι του ποσού των 17.980,00 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).
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ΑΔΑ: ΩΗΨΖ7Λ6-ΔΘΔ
Σημειώνεται ότι:
Η δαπάνη προμήθειας ανταλλακτικών και αναλωσίμων θα βαρύνει τον ΚΑΕ
02.00.310.1329.01.1122 και η δαπάνη εργασιών τον ΚΑΕ 02.00.310.0869.01.1122
τρέχοντος έτους.
Η δέσμευση και η έκδοση της απόφασης πολυετούς ανάληψης θα πραγματοποιηθεί
με την έναρξη εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2019, σύμφωνα με την υπ’ αρ.
225172/10287/03-08-2018 «Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης».
Β. Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περιβάλλοντος, για την
υπογραφή όλων των απαιτούμενων εγγράφων.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 375/2018.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΑΜΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ
2.
3.
4.
5.
6.

ΤΑ ΜΕΛΗ:
ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ – ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Αναπλ.Γραμματέας της Επιτροπής
Δ. Θεοδωροπούλου
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