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ΠΡΟ: Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Π.Δ
Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ.

ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1541/2019 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 199661/3235/05.07.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ ηεο
Π.Δ. Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 1541/2019 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο θαη φξσλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ δηελέξγεηα
αλνηθηήο δεκνπξαζίαο, θάησ ησλ νξίσλ κέζσ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ
πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ.) αλάζεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Βειηίσζε- αζθαιηφζηξσζε Δ.Ο.
Καξνχηα–Λαληδφη-Λάια

ζην

ηκήκα

απφ

έμνδν

Κξπνλεξίνπ-δηαζηαχξσζε

Λάζδηθα»,

πξνυπνινγηζκνχ: 1.300.000,00 € κε Φ.Π.Α. θαη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά κφλν κε βάζε ηελ ηηκή», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ζ Γπαμμαηέαρ ηηρ Δπιηποπήρ
Απεηή Υαπαλαμποπούλος

Παναγιώηηρ Μππάμορ

ΑΔΑ: ΩΦΒ67Λ6-3ΑΞ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 23/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ
ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξψλ Αζελψλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
9ε Ινπιίνπ, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 13:00., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 203393/2100/5.7.2019
λφκηκε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δφζεθε ζηα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο
Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1. Μπξάκνο Παλαγηψηεο- Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
2. Απγέξεο άββαο - Αληηπξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
3. Καξδάξα Δπζηαζία - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Πεηξφπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. χξκνο Γεψξγηνο- κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
θαη ε γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Αξεηή Υαξαιακπνπνχινπ, ππάιιεινο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απφθαζε
ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Απφ ηελ ζπλεδξίαζε απνπζίαδαλ αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθαλ νη θ.θ. Παξαζθεπφπνπινο
Γεξάζηκνο θαη Καπξάινο ππξίδσλ, Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη θαη κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο.
ηε ζπλεδξίαζε πξνζθιήζεθε θαη παξαβξέζεθε ν θ. ηξαθφπνπινο ση. Αλαζηάζηνο γηα ην 1ν
ζέκα ζηελ Ηκεξήζηα Γηάηαμε.
Δπίζεο γηα ην ζέκα 64ν ηεο Ηκεξήζηα Γηάηαμεο παξαβξέζεθαλ νη θ.θ. Καξαγηάλλεο Υξήζηνο,
Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Γνκψλ Πεξηβάιινληνο ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Π.Γ.Δ,
νπξνχλεο Αλδξέαο, ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο ΠΓΔ θαη Πξφεδξνο ηεο
Δπηηξνπήο

Γηαγσληζκνχ

ηνπ

έξγνπ

ΔΡΓΑΙΔ

ΤΝΣΗΡΗΗ-ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ

ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΠΟΣΑΜΟΤ ΑΛΦΔΙΟΤ, Π.Δ. ΗΛΔΙΑ ΔΣΟΤ 20172018»,ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 5.000.000,00 € θαη ν Σδακαινχθαο Θεφδσξνο, λνκηθφο εθπξφζσπνο
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα «ΑΝΓΡΔΑ ΚΑΙ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΔΣΟΠΟΤΛΟΙ
ΑΒΔΣΔ»
Αθνχ δηαπηζηψζεθε ε λφκηκε απαξηία ν Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.

ΑΔΑ: ΩΦΒ67Λ6-3ΑΞ
Απ. Απόθαζηρ 1541/2019
Αθνινχζσο ν Πξφεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 7ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν:
«Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο θαη φξσλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ δηελέξγεηα αλνηθηήο δεκνπξαζίαο, θάησ
ησλ νξίσλ κέζσ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ.)
αλάζεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Βειηίσζε- αζθαιηφζηξσζε Δ.Ο. Καξνχηα–Λαληδφη-Λάια ζην
ηκήκα απφ έμνδν Κξπνλεξίνπ-δηαζηαχξσζε Λάζδηθα», πξνυπνινγηζκνχ: 1.300.000,00 € κε
Φ.Π.Α. θαη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά κφλν
κε βάζε ηελ ηηκή».
Ο πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 199661/3235/05.07.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ ηεο
Π.Δ. Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ., ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Λακβάλνληαο ππόςε:
Βάζεη ηεο ππ’ αξηζκ. 53517/20.5.2019 (ΑΓΑ: ΩΙΞΦ465ΧΙ8-ΑΞ3) Απόθαζεο ηνπ Υθππνπξγνύ
Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο εληάρζεθε ζην Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ (ΠΓΔ) 2019, ζηε
ΣΑΔΠ001 ην έξγν κε ηίηιν : «Βεληίωζη –αζθαληόζηπωζη Δ. Ο Καπούηα –Λανηζόι –Λάλα ζηο
ημήμα από έξοδο Κπςονεπίος –διαζηαύπωζη Λάζδικα», κε θσδηθό 2019ΔΠ00100043 θαη
πξνϋπνινγηζκό 1.300.000,00€.
Από ηελ ππεξεζία καο ζπληάρζεθαλ ηα ηεύρε δεκνπξάηεζεο, κε πξνϋπνινγηζκό δαπάλεο
1.300.000,00 € κε ΦΠΑ, ηα νπνία θαη εγθξίζεθαλ κε ηελ αξηζκ. πξση. ΟΙΚ.157544/2481/23.5.2019
Απόθαζε ηνπ θ.Γ/ληε Τ.Δ. ηεο Π.Δ.Ηιείαο. Δπίζεο, κε ηελ ππ’αξηζκ.95/2019 (ΑΓΑ:ΩΒΙΕ7Λ6-5ΝΣ)
Απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Σπκβνπιίνπ εγθξίζεθε ν ηξόπνο αλάζεζεο ηνπ έξγνπ: «Βεληίωζη –
αζθαληόζηπωζη Δ. Ο Καπούηα –Λανηζόι –Λάλα ζηο ημήμα από έξοδο Κπςονεπίος –
διαζηαύπωζη Λάζδικα», κε αλνηθηή δηαδηθαζία θάησ ησλ νξίσλ θαη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ
πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά κόλν κε βάζε ηελ ηηκή, ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ Ν. 4412/2016.
Τα ππεξεζηαθά κέιε (ηέζζεξα (4) ηαθηηθά θαη ηέζζεξα (4) αλαπιεξσκαηηθά απηώλ) από ηελ
επηακειή Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο ηεο Γεκνπξαζίαο αλάζεζεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κε ηνλ παξαπάλσ
ηίηιν ηνπ ζέκαηνο ζα νξηζζνύλ κε ειεθηξνληθή θιήξσζε από ηνλ θαηάινγν ησλ ηερληθώλ ππαιιήισλ
ππνςεθίσλ κειώλ Με.Μ.Δ.Γ ζύκθσλα θαη κε ηελ ππ’ αξηζκ. 285/2018 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ηεο ΠΓΔ. Καηά ηα ινηπά εθαξκόδεηαη ε ππ’ αξηζ. ΓΝΣ/61034/ΦΝ 466 (ΦΔΚ 4841
η.Β/2017) Απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ ΥΜΔ.
Η Δπηηξνπή δηαγσληζκνύ ζα ζπκπιεξσζεί από ηξία επηπιένλ κέιε θαη εηδηθόηεξα:
α) Έλαλ (1) εθπξόζσπν ησλ ΟΤΑ κε ηνλ αλαπιεξσκαηηθό απηνύ
β) Έλαλ (1) εθπξόζσπν ηνπ ΤΔΔ, κε ηνλ αλαπιεξσκαηηθό απηνύ θαη
γ) Έλαλ (1) εθπξόζσπν ησλ Δξγνιεπηηθώλ νξγαλώζεσλ κε ηνλ αλαπιεξσκαηηθό ηνπ
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, παξαθαινύκε λα απνθαζίζεηε:
Γηα ηελ έγθξηζε δεκνπξάηεζεο & ησλ όξσλ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο, κε ην ζύζηεκα
πξνζθνξάο κε «επιμέποςρ ποζοζηό έκπηωζηρ» θαη κε δηθαίσκα ζπκκεηνρήο:
α) Οηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα θαη ππνβάιινπλ βεβαίσζε εγγξαθήο
ζην Μ.Δ.ΔΠ ζηελ θαηεγνξία 2ηρ Τάξηρ και άνω γηα έξγα θαηεγνξίαο ΟΓΟΠΟΙΙΑΣ θαη
β) Λνηπώλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη θαη νη αιινδαπέο εξγνιεπηηθέο
επηρεηξήζεηο κε θξηηήξηα σο απηά νξίδνληαη ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 22.Γ. θαη ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ
22.Γ. ηεο αλαιπηηθήο Γηαθήξπμεο.
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Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ άθνπζε ηνλ Πξφεδξν θαη ηνπο ινηπνχο νκηιεηέο πνπ αλέπηπμαλ ηηο
απφςεηο ηνπο επί ησλ αλσηέξσ, θαηφπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ιακβάλνληαο ππφςε:
 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
– Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» πεξί χζηαζεο θαη πγθξφηεζεο Πεξηθεξεηψλ, φπσο 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 Ινλίνπ πεξί ηξνπνπνίεζεο – ζπκπιήξσζεο ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη – ζπκπιεξψλεηαη ε ππ’
αξ. 248595/27-12/2016 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ 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
κηζζνιφγην – βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο, εθαξκνγήο ηνπ
κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015».
 Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΙΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
 Σελ αξηζκ. 82/2011 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 16428/180/19-1-2017 Δμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε»
ζηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθψλ θαη Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.» (ΦΔΚ
281/Β/7-2-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 55961/643/1-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
(ΦΔΚ 111/η. ΤΟΓΓ/9.3.2017) Πεξί «Οξηζκνχ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69641/869/14-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Οξηζκφο Πξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 138/η.
Τ.Ο.Γ.Γ./23-3-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. 42/2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή
ηαθηηθψλ αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 219/2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69923/876/14-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζε πεξηθεξεηαθνχο ζπκβνχινπο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Σελ ππ’ αξηζκ. 124608/1625/9-5-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Σξνπνπνίεζεο ηεο 6302/60/9-1-2017 (ΦΔΚ 211/Β/30-1-2017) απφθαζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο

ΑΔΑ: ΩΦΒ67Λ6-3ΑΞ
Διιάδαο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1864/Β/26-5-2017).


Σελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 199661/3235/05.07.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Π.Δ.

Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη ηε δεκνπξάηεζε & ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Βειηίσζεαζθαιηφζηξσζε Δ.Ο. Καξνχηα–Λαληδφη-Λάια ζην ηκήκα απφ έμνδν Κξπνλεξίνπ-δηαζηαχξσζε
Λάζδηθα», πξνυπνινγηζκνχ: 1.300.000,00 € κε Φ.Π.Α., κε ην ζχζηεκα πξνζθνξάο κε «επιμέποςρ
ποζοζηό έκπηωζηρ» θαη κε δηθαίσκα ζπκκεηνρήο: α) Οηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα θαη ππνβάιινπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.ΔΠ ζηελ θαηεγνξία 2ηρ
Σάξηρ και άνω γηα έξγα θαηεγνξίαο ΟΓΟΠΟΗΗΑ θαη β) Λνηπψλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνπο
νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη θαη νη αιινδαπέο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο κε θξηηήξηα σο απηά
νξίδνληαη ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 22.Γ. θαη ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 22.Γ. ηεο αλαιπηηθήο
Γηαθήξπμεο.
Σν παξφλ πξαθηηθφ αθνχ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απφζπαζκα απφ ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Η Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο
Αξεηή Υαξαιακπνπνχινπ

