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«Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 236/22-04-2019 απόφασης της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας»
Την υπ’ αριθμ. 123631/920/19-4-2019 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Οικονομικών & Αξιοποίησης Περιουσίας

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 236/22-04-2019 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση
αναγκαιότητας σύναψη σύμβασης για: α) την εξολοκλήρου αντικατάσταση του
ηλεκτρολογικού κυκλώματος του ισογείου με εγκατάσταση νέου πίνακα καθώς και νέων
γραμμών και β) την αποκατάσταση βλαβών που θα εντοπιστούν κατά την συντήρηση του
υπάρχοντος ηλεκτρολογικού κυκλώματος γ) αντικατάσταση του ηλεκτρολογικού
εξοπλισμού του ισογείου με λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης, του ΚΕΚ Αχαΐας, με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης έπειτα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος από το τμήμα προμηθειών και την ανάδειξη της οικονομικότερης εξ’ αυτών
συνολικής, δαπάνης μέχρι του ποσού των 7.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.»
και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής

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

Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡIΘΜ. 9/2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα σήμερα, την 22η Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 11:30 στα
γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής, 2ος 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.122102/595 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 / Τακτικό μέλος
3. Μπούνιας Χρήστος– Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
4. Υφαντής Νικόλαος–Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
5. Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος– Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
6. Κωσταριάς Δημήτρης Περιφερειακός Σύμβουλος/ Αναπληρωματικο μέλος
7. Καπράλος Σπυρίδων - 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), Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη Γεωργία (δικαιολογημένα
απούσα), Αρβανιτάκης Ιωάννης (δικαιολογημένα απών), Μαυρόγιαννης Διονύσιος
(δικαιολογημένα απών), Κατσακούλης Ευάγγελος (δικαιολογημένα απών),
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Κελεπούρης Ανδρέας (δικαιολογημένα
(δικαιολογημένα απών).

απών),

και

Λαλιώτης

Παναγιώτης

Παρόντες, επίσης, στη Συνεδρίαση ήταν, για την τήρηση των πρακτικών, οι
υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα, ΠΕ
Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α΄ και ο Χάιδας Αλέξανδρος ΠΕ Διοικητικού
Οικονομικού με βαθμό Β’, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2821243/3299/18-9-2018
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 εκτός ημερήσιας διάταξης.
Απόφαση 236/2019
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 15 Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο:
«Έγκριση αναγκαιότητας σύναψη σύμβασης για: α) την εξολοκλήρου αντικατάσταση
του ηλεκτρολογικού κυκλώματος του ισογείου με εγκατάσταση νέου πίνακα καθώς
και νέων γραμμών και β) την αποκατάσταση βλαβών που θα εντοπιστούν κατά την
συντήρηση του υπάρχοντος ηλεκτρολογικού κυκλώματος γ) αντικατάσταση του
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του ισογείου με λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης, του
ΚΕΚ Αχαΐας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης έπειτα από δημοσίευση
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το τμήμα προμηθειών και την ανάδειξη
της οικονομικότερης εξ’ αυτών συνολικής, δαπάνης μέχρι του ποσού των 7.500,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» )» και τα μέλη της Επιτροπής ομόφωνα
αποφάσισαν τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγοντος για την εύρυθμη λειτουργία
του ΚΕΚ ΔΒΜ ΠΕ Αχαΐας, ενόψει της έναρξης λειτουργίας των τμημάτων του.
ο

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 123631/920/19-4-2019 εισήγηση του
Αντιπεριφερειάρχη
Οικονομικών & Αξιοποίησης Περιουσίας,κ. Παναγιώτη
Μπράμου, που αναφέρει επί λέξει:
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι
Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2. Το υπ’αριθμ. ΦΕΚ 4309 / τ.Β’/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του
Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
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3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο
σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με
τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών − μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 306/41), καθώς και η συστηματική ένταξη σε ενιαίο
κείμενο και, κατά περίπτωση, η επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του δημόσιου
λογιστικού.
5. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.2286/1995/19Α/01-02-95, με τις οποίες
κωδικοποιούνται οι διατάξεις περί προμηθειών του δημόσιου τομέα και
ρυθμίζονται συναφή θέματα.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α΄/14-02-2005) «Μέτρα για τη
διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Α΄/10-11-2005) και όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίσχυσης
της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
8. Το Ν.3548/07 (ΦΕΚ. 68/τ.Α/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των
φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
9. 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 του Γ.Λ.Κ.
περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από
τους διατάκτες και παροχής οδηγιών».
10. Την υπ αριθμ 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών,
περί επικύρωσης των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 18ης
και 25ης Μάιου 2014 και το από 25/08/2014 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας
περιφερειακής αρχής της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
11. Την υπ’ αριθμ. 6302/60/09-1-2017 (Φ.Ε.Κ. 211/τ.Β΄/30-1-2017) απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους
άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
12. Την υπ’ αριθμ. 55961/643/01-03-2017 (Φ.Ε.Κ. 111/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./9.3.2017)
απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής
Ελλάδας «Ορισμός
Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
13. Την υπ΄αριθμ. 69923/876/14.3.2017 (ΦΕΚ 1018-Β/24.3.2017) απόφαση του
Περιφερειάρχη, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες
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που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε
περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας.
14. Την υπ’ αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία
αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την
σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.
15. Με τις διατάξεις της του άρθρου 163 του Ν.3852/2010 «περί αρμοδιοτήτων
του Περιφερειακού Συμβουλίου», το Περιφερειακό Συμβούλιο ασκεί όλες τις
αρμοδιότητες που ανήκουν στην περιφέρεια εκτός από εκείνες που έχουν
μεταβιβαστεί από το ίδιο σε επιτροπή του.
16. Την υπ’ αριθμ. 173/09-11-2017 (ΑΔΑ:69ΒΖ7Λ6-ΖΕΝ) απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του ετήσιου
προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018 », όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
17. Την υπ. αριθμ.184/14-11-2017 (ΑΔΑ: Ω8ΒΓ7Λ6-ΥΥΚ) (19η Συνεδρίαση στις
14.11.2017) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με
την οποία «Εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
έτους 2018» όπως αναλυτικά αναφέρεται στην υπ. αριθ. 1348/2017 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αφού ελέγχθηκε ως προς την
νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη, με την υπ’ αριθμό 293717/29.11.2017
απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου. Με την απόφαση 27/2018 (4η Συνεδρίαση στις 2.3.2018),
όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 35/2018 (5η Συνεδρίαση στις
19.3.2018), το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας «ενέκρινε την Α’
τροποποίηση του Προϋπολογισμού έτους 2018 της Περιφέρειας». Η απόφαση
αφού ελέγχθηκε βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ. 59110/26.3.2018 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
& Ιονίου. Με την απόφαση 37/2018 (6η Συνεδρίαση στις 3.4.2018), το
Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας «ενέκρινε την Β’ τροποποίηση του
Προϋπολογισμού έτους 2018 της Περιφέρειας ». Η απόφαση αφού ελέγχθηκε
βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ. 70256/16.4.2018 (ΑΔΑ:ΨΗΠΞΟΡ1Φ-Ρ7Α)
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας & Ιονίου. Με την απόφαση 56/2018 (7η Συνεδρίαση στις 25.4.2018),
το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας «ενέκρινε την Γ’ τροποποίηση
του Προϋπολογισμού έτους 2018 της Περιφέρειας».
18. Την υπ. αριθμ. 2177/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
19. Την υπ’αρ. 120164/8580/17-4-2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού –
Τμήμα προμηθειών της ΠΔΕ
Σας ενημερώνω ότι με το υπ' αριθμ. 120128/34/17-04-2019 έγγραφό του, το
Περιφερειακό ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π. Ε. Αχαΐας μας διαβιβάζει αίτημα για την συντήρηση των
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του.
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Στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας του Περιφερειακού ΚΕΚ ΔΒΜ ΠΕ Αχαΐας και
ενόψει της έναρξης της λειτουργίας τμημάτων είναι αναγκαίο να γίνουν οι ακόλουθες
διορθώσεις – επισκευές στις εγκαταστάσεις της Κεντρικής Δομής του Περιφερειακού
ΚΕΚ ΔΒΜ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ : α) εξολοκλήρου αντικατάσταση του ηλεκτρολογικού
κυκλώματος του ισογείου με εγκατάσταση νέου πίνακα καθώς και νέων
ηλεκτρολογικών γραμμών καθώς το υπάρχων ηλεκτρολογικό δίκτυο δεν υποστηρίζει
πλέον πάνω από 1 αίθουσα λειτουργίας β) την αποκατάσταση κάθε είδος βλάβης που
θα εντοπιστεί κατά την συντήρηση του υπάρχοντος ηλεκτρολογικού κυκλώματος γ)
αντικατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του ισογείου με λαμπτήρες χαμηλής
κατανάλωσης σε όλες τις αίθουσες μαζί με την εγκατάσταση νέας υποδομής για την
υποστήριξη τους,
Το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου
προτίθεται να κινήσει διαδικασίες για την σύναψη σύμβασης για α) την εξολοκλήρου
αντικατάσταση του ηλεκτρολογικού κυκλώματος του ισογείου με εγκατάσταση νέου
πίνακα καθώς και νέων γραμμών και β) την αποκατάσταση βλαβών που θα
εντοπιστούν κατά την συντήρηση του υπάρχοντος ηλεκτρολογικού κυκλώματος γ)
αντικατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του ισογείου με λαμπτήρες χαμηλής
κατανάλωσης στον ΚΑΕ 02.01.072.0851.01.1231, του ΚΕΚ Αχαΐας με τη διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης έπειτα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι :
Την έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των
7.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την σύναψη σύμβασης για: α) την
εξολοκλήρου αντικατάσταση του ηλεκτρολογικού κυκλώματος του ισογείου με
εγκατάσταση νέου πίνακα καθώς και νέων γραμμών και β) την αποκατάσταση βλαβών
που θα εντοπιστούν κατά την συντήρηση του υπάρχοντος ηλεκτρολογικού
κυκλώματος γ) αντικατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του ισογείου με
λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης, του ΚΕΚ ΑΧΑΙΑΣ με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης έπειτα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος»
Η ανάδειξη αναδόχου, θα προκύψει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
έπειτα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το τμήμα
προμηθειών και την ανάδειξη της οικονομικότερης εξ’ αυτών.

Η συνολική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2019 και συγκεκριμένα τον
ΚΑΕ 02.01.072.0851.01.1231
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Κατόπιν της τοποθέτησης του Προέδρου και των μελών, το σώμα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης για: α) την εξολοκλήρου
αντικατάσταση του ηλεκτρολογικού κυκλώματος του ισογείου με εγκατάσταση νέου
πίνακα καθώς και νέων γραμμών και β) την αποκατάσταση βλαβών που θα
εντοπιστούν κατά την συντήρηση του υπάρχοντος ηλεκτρολογικού κυκλώματος γ)
την αντικατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του ισογείου με λαμπτήρες
χαμηλής κατανάλωσης, του ΚΕΚ Δ.Β.Μ.Π.Ε Αχαΐας, με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης έπειτα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το
Τμήμα Προμηθειών, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 7.500,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Η συνολική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2019 και συγκεκριμένα τον
ΚΑΕ 02.01.072.0851.01.1231.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 236/2019.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως ακολούθως.

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

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΑΜΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ:
1.
2.
3.
4.
5.

ΜΠΟΥΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΤΣΙΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΣΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής
Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα
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