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ΠΡΟΣ:

Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της
ΠΔΕ.

KOIN.:
ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 48/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Η υπ’αριθμ.πρωτ: 9373/64/10.1.2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας
της ΠΔΕ .

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ.48/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος βάσει του άρθρου 119 του
ν.4412/2016

για την υλοποίηση της πράξης «Έρευνα- Αξιολόγηση για το βέλτιστο σχεδιασμό της

αναβάθμισης της οδού Κατάκολο-Πύργος στο πλαίσιο της ΟΧΕ για άλλες χωρικές στρατηγικές, στην
ευρύτερη περιοχή του άξονα Κατακόλου-Αρχαίας Ολυμπίας» με κωδικό MIS 5009842 ,με επιλογή
υποψηφίου από κατάλογο παρόχων υπηρεσιών της Δ.Α της ΠΔΕ» για δικές σας ενέργειες .

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρετή Χαραλαμποπούλου

Παναγιώτης Μπράμος

[1]

ΑΔΑ: 6ΡΘΟ7Λ6-0ΧΜ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 3/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
15η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ.πρωτ.: οικ.
11773/125/11.1.2018 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας –Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Καρδάρα Ευσταθία– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Βεργοπούλου Παρασκευή- αν.μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καπράλος Σπυρίδων- αν.μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Γαβριηλίδης Κων/νος-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου,
υπάλληλος

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας,

((σύμφωνα

με

την

υπ΄αριθμ.πρωτ.:οικ.44746/498/15.2.2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις
265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις

του

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Πετρόπουλος Κων/νος,
Σύρμος Γεώργιος και Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της ΠΕ
Αιτ/νιας της ΠΔΕ, κ. Καπλάνης Χριστόφορος για το 23ο θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 48/2018
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 34ο θέμα στην ημερήσια διάταξη, με τίτλο:
«Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος βάσει του άρθρου 119 του ν.4412/2016 για την
υλοποίηση της πράξης «Έρευνα- Αξιολόγηση για το βέλτιστο σχεδιασμό της αναβάθμισης της
οδού Κατάκολο-Πύργος στο πλαίσιο της ΟΧΕ για άλλες χωρικές στρατηγικές, στην ευρύτερη
περιοχή του άξονα Κατακόλου-Αρχαίας Ολυμπίας» με κωδικό MIS 5009842 ,με

επιλογή

υποψηφίου από κατάλογο παρόχων υπηρεσιών της Δ.Α της ΠΔΕ».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ΄αριθμ.πρωτ: 9373/64/10.1.2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας
της ΠΔΕ, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Σας γνωρίζουμε ότι με την ΑΠ 3940/6-10-2017 (ΑΔΑ 6Δ5Β7Λ6-Ν5Λ) απόφαση του κ. Περιφερειάρχη
έγινε ένταξη της πράξης: «Έρευνα- Αξιολόγηση για το βέλτιστο σχεδιασμό της αναβάθμισης της οδού
Κατάκολο-Πύργος στο πλαίσιο της ΟΧΕ για άλλες χωρικές στρατηγικές, στην ευρύτερη περιοχή του
άξονα Κατακόλου- Αρχαίας Ολυμπίας» με κωδικό MIS 5009842 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα
«Δυτική Ελλάδα 2014-2020» .
Το αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για τη σύνταξη μελέτης από
την ΔΤΕ ΠΕ Ηλείας ,προκειμένου να γίνει βελτίωση της προσβασιμότητας της Ε.Ο Πύργου –
Κατακόλου με αναβάθμιση των χαρακτηριστικών οδικής ασφάλειας και στην ανάδειξη –εξωραϊσμό
του περιαστικού τμήματος με τη δημιουργία ποδηλατόδρομου ,διαδρόμου περιπάτου φύτευση και
ηλεκτροφωτισμό. Στο υπεραστικό τμήμα από Άγιο Ιωάννη –Κατάκολο θα γίνει αναβάθμιση των
συνθηκών ασφαλείας και περιορισμό των πολύ υψηλών ταχυτήτων.
Με το ΑΠ 299194/3933/31-10-2017 έγγραφό μας ζητήσαμε από την ΕΥΔΕΠ/ΠΔΕ τη σύμφωνη γνώμη
της για τη χρήση του μητρώου των εγγεγραμμένων παρόχων υπηρεσιών Τεχνικής βοήθειας που
τηρείται στο αρχείο της Διαχειριστικής Αρχής.
Με το ΑΠ 4293/1-11-2017 έγγραφο της, η ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Πρ/τος της Περιφέρειας Δυτ.
Ελλάδος έδωσε τη σύμφωνη γνώμη της για τη χρήση του μητρώου προμηθευτών και παροχής
υπηρεσιών της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΕ από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας, ως δικαιούχου ενεργειών
Τεχνικής Βοήθειας για την υλοποίηση της ανωτέρω πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5009842.
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 119 «Συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας» του Ν.4412/2016
και με «αιτιολογημένη απόφαση του Περιφερειάρχη στον οποίο υπάγεται η αρμόδια για την εκτέλεση
των ενεργειών τεχνικής βοήθειας υπηρεσία επιτρέπεται, κατόπιν αποστολής πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος , η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με φυσικό ή νομικό πρόσωπο της επιλογής
του εγγεγραμμένου σε κατάλογο παρόχων υπηρεσιών , ο οποίος καταρτίζεται και τηρείται για το
σκοπό εκτέλεσης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, και εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης δεν
υπερβαίνει τις 40.000 € ,χωρίς το ΦΠΑ.
Επίσης στην παρ. 5 του ιδίου άρθρου αναφέρεται: «Αν η αρμόδια για την εκτέλεση ενεργειών τεχνικής
βοήθειας υπηρεσία δεν υπάγεται σε Γενικό ή ειδικό Γραμματέα Υπουργείου , οι αποφάσεις των παρ. 2
και 3 εκδίδονται από το όργανο στο οποίο υπάγεται και στην περίπτωση νομικών προσώπων από το
αρμόδιο ,σύμφωνα με το οικείο θεσμικό πλαίσιο , αποφασίζον όργανο».
Κατόπιν αυτού και μετά την ΑΠ 310108/4077/5-12-2017 εισήγησή μας εκδόθηκε η αριθ. 203/2017
απόφαση του Περ/κού Συμβουλίου με την οποία ενέκρινε τον τρόπο ανάθεσης των ανωτέρω
υπηρεσιών και εξουσιοδότησε την Οικονομική Επιτροπή και εμάς για την προώθηση της σχετικής
διαδικασίας.
Κατόπιν αυτών και επειδή υπάρχει επείγουσα ανάγκη για την υποστήριξη της ΔΤΕ ΠΕ Ηλείας από
ειδικευμένο τεχνικό σύμβουλο για τη σύνταξη μελέτης με σύνθετο αντικείμενο που περιλαμβάνει
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ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες, μελέτες οδοποιίας και Ηλεκτροφωτισμού καθώς και δημιουργία
αξιόπιστου τοπογραφικού υποβάθρου ,ώστε να δημοπρατηθεί έργο εκτιμώμενου προϋπ/σμού
3.500.000€ εντός του 2018 παρακαλούμε ως αρμόδιο όργανο (άρθρο 176 του Ν.3852/2010) να
αποφασίσετε για τα παρακάτω:
1) Να εγκρίνετε το συνημμένο σχέδιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με το οποίο
ζητείται να κληθεί η Εταιρεία ΓΑΙΑΚΟΜ ΑΕ η οποία είναι εγγεγραμμένη στον κατάλογο
προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδος και συγκεκριμένα στις Κατηγορίες Β.2: Εκπόνηση μελετών –εμπειρογνωμοσυνώνερευνών και Β.3: Υπηρεσίες Συμβούλων, να υποβάλλει προσφορά για την υλοποίηση της πράξης
«Έρευνα- Αξιολόγηση για το βέλτιστο σχεδιασμό της αναβάθμισης της οδού Κατάκολο- Πύργος στο
πλαίσιο της ΟΧΕ για άλλες χωρικές στρατηγικές, στην ευρύτερη περιοχή του άξονα ΚατακόλουΑρχαίας Ολυμπίας» με κωδικό
MIS 5009842 και προϋπολογιζόμενη αξία σύμβασης 39.000 € χωρίς το ΦΠΑ.
2) Να κληρώσετε δύο μέλη με τους αναπληρωματικούς τους που θα συμμετάσχουν στην Επιτροπή
παραλαβής και αξιολόγησης της προσφοράς του καλούμενου παρόχου υπηρεσιών Τεχνικής βοήθειας
από τον συνημμένο κατάλογο μηχανικών της ΔΤΕ ΠΕ Ηλείας . Το τρίτο μέλος με τον
αναπληρωματικό του θα ορισθούν από το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος.
Εν συνεχεία σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, ο πρόεδρος έδωσε το λόγο
στον κ Καπράλο Σπυρίδων, Περιφερειακό Σύμβουλο και του ζήτησε να εκφωνήσει 4 αριθμούς από
κατάσταση με τους υπαλλήλους της ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που πληρούν
όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα, της οποίας δεν γνώριζε
την αντιστοιχία ονομάτων και αριθμών προκειμένου να προκύψουν τα μέλη της Επιτροπής
Παραλαβής και Αξιολόγησης της προσφοράς του καλούμενου παρόχου υπηρεσιών Τεχνικής
βοήθειας με τους αναπληρωματικούς τους για την υλοποίηση της πράξης «Έρευνα- Αξιολόγηση
για το βέλτιστο σχεδιασμό της αναβάθμισης της οδού Κατάκολο-Πύργος στο πλαίσιο της ΟΧΕ για
άλλες χωρικές στρατηγικές, στην ευρύτερη περιοχή του άξονα Κατακόλου-Αρχαίας Ολυμπίας» με
κωδικό MIS 5009842.
Κατόπιν των παραπάνω τα μέλη της Επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης έχουν ως εξής:
Τακτικά μέλη
1. Παναγιωτοπούλου Αθανασία, ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλος της ΠΕ Ηλείας της Π.Δ.Ε, ως
πρόεδρο
2. Χριστοδουλόπουλος Φώτης, ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλο της ΠΕ Ηλείας της Π.Δ.Ε .
Αναπληρωματικά μέλη
1. Μικέλης Χαράλαμπος, Τοπογράφος Μηχανικός , υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ, ως αναπληρωτή πρόεδρο.
2. Μαλεβίτη Μαρία ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλο της ΠΕ Ηλείας της Π.Δ.Ε
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις
απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν
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με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,
 την υπ’ αρ. 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β’/29-8-2017) με την οποία
τροποποιείται η υπ’ αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’ /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 την υπ΄αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
 την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας
 την υπ’ αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον
Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ
281/Β/7-2-2017),
 την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
(ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Oρισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
 την υπ’αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός
Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./233-2017).
 την υπ’ αριθ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή
τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 την υπ΄αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά
με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 την υπ’αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
 την υπ’αρ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017(ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017)
 την υπ’αριθμ.πρωτ:: 9373/64/10.1.2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της
ΠΔΕ.
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ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Εγκρίνει το σχέδιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με το οποίο ζητείται να
κληθεί η Εταιρεία ΓΑΙΑΚΟΜ ΑΕ η οποία είναι εγγεγραμμένη στον κατάλογο προμηθευτών και
παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος
και συγκεκριμένα στις Κατηγορίες Β.2: Εκπόνηση μελετών –εμπειρογνωμοσυνών- ερευνών και
Β.3: Υπηρεσίες Συμβούλων, να υποβάλλει προσφορά για την υλοποίηση της πράξης «ΈρευναΑξιολόγηση για το βέλτιστο σχεδιασμό της αναβάθμισης της οδού Κατάκολο- Πύργος στο
πλαίσιο της ΟΧΕ για άλλες χωρικές στρατηγικές, στην ευρύτερη περιοχή του άξονα ΚατακόλουΑρχαίας Ολυμπίας» με κωδικό MIS 5009842 και προϋπολογιζόμενη αξία σύμβασης 39.000 €
χωρίς το ΦΠΑ.
2. Συγκροτεί την τριμελή Επιτροπή παραλαβής και αξιολόγησης της προσφοράς του καλούμενου
παρόχου υπηρεσιών Τεχνικής βοήθειας για την υλοποίηση της πράξης «Έρευνα- Αξιολόγηση για
το βέλτιστο σχεδιασμό της αναβάθμισης της οδού Κατάκολο-Πύργος στο πλαίσιο της ΟΧΕ για
άλλες χωρικές στρατηγικές, στην ευρύτερη περιοχή του άξονα Κατακόλου-Αρχαίας Ολυμπίας» με
κωδικό MIS 5009842 ως εξής
Τακτικά μέλη
1. Παναγιωτοπούλου Αθανασία, ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλος της ΠΕ Ηλείας της Π.Δ.Ε, ως
πρόεδρο
2. Χριστοδουλόπουλος Φώτης, ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλο της ΠΕ Ηλείας της Π.Δ.Ε .
Αναπληρωματικά μέλη
1. Μικέλης Χαράλαμπος, Τοπογράφος Μηχανικός , υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ, ως αναπληρωτή πρόεδρο.
2. Μαλεβίτη Μαρία ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλο της ΠΕ Ηλείας της Π.Δ.Ε.
Το τρίτο μέλος της ως άνω Επιτροπής με τον αναπληρωματικό του θα ορισθούν από το ΤΕΕ
Δυτικής Ελλάδος.
Λευκό ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Επιτροπής, κ.Γαβριηλίδης Κων/νος.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Η αναπληρώτρια Γραμματέας
Αρετή Χαραλαμποπούλου

