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ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 960/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 99629/1379/02.04.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ ηεο
Π.Δ. Ζιείαο ηεο Π.Γ.Δ.

αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 960/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έθδνζε εγθξηηηθήο απόθαζεο θαη αλάδεημε πξνζσξηλνύ κεηνδόηε ζηα
πιαίζηα ηεο ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Αληηκεηώπηζε
Απξόβιεπησλ Πξνβιεκάησλ Οδηθήο Αζθάιεηαο ζην Δπαξρηαθό Οδηθό Γίθηπν Π.Δ. Ζιείαο γηα ηελ
ηξηεηία 2019-2021», πξνϋπ/ζκνύ 2.000.000,00 € κε Φ.Π.Α.», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ο Γπαμμαηέαρ ηηρ Δπιηποπήρ
Γεπάζιμορ – Νεκηάπιορ Μοςλίνορ

Παναγιώηηρ Μππάμορ

ΑΔΑ: ΨΡ187Λ6-ΙΝΜ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 16/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ

ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξώλ Αζελώλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
22ε Απξηιίνπ 2019, εκέξα Μ. Γεπηέξα θαη ώξα 12:00κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.:
122070/1318/18.04.2019 λόκηκε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δόζεθε ζηα ηαθηηθά κέιε
ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:

1. Μπξάκνο Παλαγηώηεο – Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο.
2. Απγέξεο άββαο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (Αληηπξόεδξνο)
3. Πεηξόπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Καξδάξα Δπζηαζία – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. Καπξάινο ππξίδσλ – αλαπι. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

θαη ν γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Γεξάζηκνο – Νεθηάξηνο Μνπιίλνο, ππάιιεινο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απόθαζε
ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.

Από ηελ ζπλεδξίαζε απνπζίαδαλ αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθαλ νη θ.θ. Παξαζθεπόπνπινο
Γεξάζηκνο θαη ύξκνο Γεώξγηνο, Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θαη κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
.

ΑΔΑ: ΨΡ187Λ6-ΙΝΜ
Απ. Απόθαζηρ 960/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 98ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν:
«Έθδνζε εγθξηηηθήο απόθαζεο θαη αλάδεημε πξνζσξηλνύ κεηνδόηε ζηα πιαίζηα ηεο ειεθηξνληθήο
δηαδηθαζίαο δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Αληηκεηώπηζε Απξόβιεπησλ Πξνβιεκάησλ
Οδηθήο Αζθάιεηαο ζην Δπαξρηαθό Οδηθό Γίθηπν Π.Δ. Ζιείαο γηα ηελ ηξηεηία 2019-2021»,
πξνϋπ/ζκνύ 2.000.000,00 € κε Φ.Π.Α.».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 99629/1379/02.04.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ ηεο
Π.Δ. Ζιείαο ηεο Π.Γ.Δ., ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Σαο γλσξίδνπκε όηη ζηα πιαίζηα ηεο ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο αλάδεημεο αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν
«Αληηκεηώπηζε Απξόβιεπησλ Πξνβιεκάησλ Οδηθήο Αζθάιεηαο ζην Επαξρηαθό Οδηθό Δίθηπν Π.Ε. Ηιείαο γηα
ηελ ηξηεηία 2019-2021» εθδόζεθε ε ππ’ αξηζκ. 389/2019 (ΑΔΑ:6Ρ2Σ7Λ6-Ο2Ζ) Απόθαζε ζαο, ζην δηαηαθηηθό
ηεο νπνίαο δηαηππσλόηαλ όηη: «ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ πξώηνπ κεηνδόηε «ΟΔΟΣ ΑΤΕ», ηεο νπνίαο ε
κέζε έθπησζε αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 53,48%, θαίλεηαη αζπλήζηζηα ρακειή ηόζν γηα ηε θύζε όζν θαη γηα ηηο
απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ, αθνύ πξόθεηηαη γηα έξγν αληηκεηώπηζεο εθηάθησλ αλαγθώλ θαη πξνβιεκάησλ πνπ ζα
πξνθύςνπλ ζε όιν ην Ννκό Ηιείαο θαη ζε βάζνο ηξηεηίαο (3). Επηπιένλ δηαπηζηώλεη όηη ε ελ ιόγσ νηθνλνκηθή
πξνζθνξά απέρεη 26,76 κνλάδεο από ην κέζν όξν ησλ ππνινίπσλ» θαη σο εθ ηνύηνπ «θαιεί ηνλ 1ν κεηνδόηε
θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε «ΟΔΟΣ ΑΤΕ» λα αηηηνινγήζεη ηελ ππεξβνιηθά ρακειή
πξνζθνξά ηεο ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 88 ηνπ Ν.4412/2016 "Όηαλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη
αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ηα έξγα, ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο απαηηνύλ από ηνπο
νηθνλνκηθνύο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θόζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, ενηός
αποκλειζηικής προθεζμίας, καηά ανώηαηο όριο δέκα (10) ημερών από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο
πξόζθιεζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο."
Η σο άλσ Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηεο Π.Δ.Ε θνηλνπνηήζεθε ζηνπο δηαγσληδόκελνπο ηεο
αλνηθηήο δηαδηθαζίαο, κε ην ππ’ αξηζκ. πξση. 76831/1007/13.3.2019 έγγξαθν ηεο Δ.Τ.Ε. ηεο Π.Ε. Ηιείαο
κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο ηνπ ΕΣΗΔΗΣ (εκεξνκελία 13/03/2019 θαη ώξα 10:09:52). Ωο
θαηαιεθηηθή θαη απνθιεηζηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ αηηηνιόγεζεο ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ
Ν.4412/2016 από ηελ θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία « ΟΔΟΣ ΑΤΕ», νξίζηεθε ε 26η Μαρηίοσ 2019.
Από ηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ηνπ ΕΣΗΔΗΣ, δηαπηζηώζεθε όηη ε θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία «ΟΔΟΣ
ΑΤΕ» δεν σπέβαλλε ηα δικαιολογηηικά αιηιολόγηζης σο όθεηιε, βάζε ηεο ππ’αξηζκ.389/2019 Απόθαζεο ηεο
Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηεο Π.Δ.Ε..
Καηόπηλ απηώλ θαη ιακβάλνληαο ππόςε ην άξζξν 91 ηνπ Ν.4412/2016, ζαο παξαθαινύκε σο
Αλαζέηνπζα Αξρή, ιακβάλνληαο ππόςε ηα πξναλαθεξόκελα, λα εθδώζεηε ζρεηηθή εγθξηηηθή απόθαζε σο
αλάδεημεο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ. Επηζεκαίλνπκε δε, όηη θαηά ηεο σο άλσ απόθαζεο 389/2019 ηεο Ο.Ε. ηεο
Π.Δ.Ε. δελ θαηαηέζεθε Πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή.

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη ηνπο ινηπνύο νκηιεηέο πνπ αλέπηπμαλ ηηο
απόςεηο ηνπο επί ησλ αλσηέξσ, θαηόπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ιακβάλνληαο ππόςε:
 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 156, 175, 176, 177, 184 & 225 ηνπ λ. 3852/2010
(ΦΔΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
– Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» πεξί ύζηαζεο θαη πγθξόηεζεο Πεξηθεξεηώλ, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ
κε ην άξζξν 5 ηνπ λ.4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ
απνθεληξσκέλε δηνίθεζε, Δλζσκάησζε νδεγίαο 2009/50/ΔΚ».
 Σηο ππ’ αξηζκ. 88897/18-05-2018 (ΦΔΚ 2070/Β’/07-06-2018) θαη 165633/8-8-2017 (ΦΔΚ
2953/Β’/29-8-2017) απνθάζεηο ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ,
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ πεξί ηξνπνπνίεζεο – ζπκπιήξσζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο

ΑΔΑ: ΨΡ187Λ6-ΙΝΜ
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη – ζπκπιεξώλεηαη ε ππ’
αξ. 248595/27-12/2016 Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Σν άξζξν 26 ηνπ λ. 4024/2011 9 ΦΔΚ 226/Α’/27-10-2011 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν
κηζζνιόγην – βαζκνιόγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο, εθαξκνγήο ηνπ
κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015».
 Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΗΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
 Σελ αξηζκ. 82/2011 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 16428/180/19-1-2017 Δμνπζηνδόηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε»
ζηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθώλ θαη Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.» (ΦΔΚ
281/Β/7-2-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 55961/643/1-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
(ΦΔΚ 111/η. ΤΟΓΓ/9.3.2017) Πεξί «Οξηζκνύ Αληηπεξηθεξεηαξρώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69641/869/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Οξηζκόο Πξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 138/η.
Τ.Ο.Γ.Γ./23-3-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. 42/2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή
ηαθηηθώλ αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 219/2017 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69923/876/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ από ηνλ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζε πεξηθεξεηαθνύο ζπκβνύινπο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Σελ ππ’ αξηζκ. 124608/1625/9-5-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Σξνπνπνίεζεο ηεο 6302/60/9-1-2017 (ΦΔΚ 211/Β/30-1-2017) απόθαζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 113236/1614/12.04.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ ηεο Π.Δ.
Ζιείαο ηεο Π.Γ.Δ.
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηελ αξ. 389/2019 (ΑΓΑ: 6Ρ27Λ6-Ο2Ε) απόθαζή ηεο όξηζε λα θιεζεί
ν πξώηνο κεηνδόηεο «ΟΓΟ ΑΣΔ» κε πνζνζηό έθπησζεο 53,48%, λα ππνβάιιεη δηθαηνινγεηηθά
αηηηνιόγεζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, εθόζνλ θαίλεηαη αζπλήζηζηα ρακειή γηα ηε θύζε όζν θαη γηα ηηο
απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ, αθνύ πξόθεηηαη γηα έξγν αληηκεηώπηζεο έθηαθησλ αλαγθώλ θαη
πξνβιεκάησλ πνπ ζα πξνθύςνπλ ζε όιν ην Ννκό Ζιείαο θαη ζε βάζνο ηξηεηίαο (3) θαη επηπιένλ ε
ελ ιόγσ νηθνλνκηθή πξνζθνξά απέρεη 26,76 κνλάδεο από ην κέζν όξν ησλ ππνινίπσλ.
Με ην ππ’ αξηζκ. πξση. 76831/1007/13-03-2019 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ Π.Δ. Ζιείαο
ηεο Π.Γ.Δ., θνηλνπνηήζεθε ε 389/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζηνπο
δηαγσληδόκελνπο ηεο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο ηνπ ΔΖΓΖ
(εκεξνκελία 13/03/2019 θαη ώξα 10:09:52). Ωο θαηαιεθηηθή θαη απνθιεηζηηθή εκεξνκελία
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ αηηηνιόγεζεο ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ Ν. 4412/2016 από ηελ
θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία «ΟΓΟ ΑΣΔ» νξίζηεθε ε 26ε Μαξηίνπ 2019. Από ηελ ειεθηξνληθή
πιαηθόξκα ηνπ ΔΖΓΖ δηαπηζηώζεθε όηη ε θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία «ΟΓΟ ΑΣΔ» δελ
ππέβαιιε ηα δηθαηνινγεηηθά αηηηνιόγεζεο σο όθεηιε, βάζε ηεο ππ’ αξηζκ. 389/2019 Απόθαζεο ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ., εληόο ησλ απνθιεηζηηθώλ πξνζεζκηώλ.
Με βάζε ηα αλσηέξσ θαη ζύκθσλα κε ηελ παξ. 1.γ ηνπ άξζξνπ 91 ηνπ Ν. 4412/2016 – ‘Λόγνη
απόξξηςεο πξνζθνξώλ’ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη «... ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο
απαηηνύκελεο εμεγήζεηο, εληόο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή
από ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζύκθσλα κε ην άξζξν 102», ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνξξίπηεη ηελ
πξνζθνξά ηεο θαηαζθεπαζηηθήο εηαηξίαο «ΟΓΟ ΑΣΔ» θαη δεηείηαη από ηελ Δπηηξνπή
Γηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ «Αληηκεηώπηζε Απξόβιεπησλ Πξνβιεκάησλ Οδηθήο Αζθάιεηαο ζην
Δπαξρηαθό Οδηθό Γίθηπν Π.Δ. Ζιείαο γηα ηελ ηξηεηία 2019-2021» πξνϋπ/ζκνύ 2.000.000,00 € κε
Φ.Π.Α, λα αλαζπληάμεη ην Πξαθηηθό Η γηα ηελ αλάδεημε πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ηνπ αλσηέξσ έξγνπ.
Σν παξόλ πξαθηηθό αθνύ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα από ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Ο Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο
Γεξάζηκνο – Νεθηάξηνο Μνπιίλνο

