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Πάηπα 25 Ηοςλίος 2019
Απ. Ππωη: 223426/2336
ΠΡΟ: Γ/λζε Σερληθώλ Έξγσλ ηεο Π.Δ.
Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ.

ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1681/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 222805/3709/23.07.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ ηεο
Π.Δ. Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 1681/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο θαη όξσλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ δηελέξγεηα
αλνηθηήο δεκνπξαζίαο, άλσ ησλ νξίσλ κέζσ ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκόζησλ
πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ.) αλάζεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΒΔΛΣΙΩΗ ΟΓΩΝ ΠΡΟΒΑΗ Δ
ΙΔΡΔ ΜΟΝΔ ΚΑΙ ΠΡΟΚΤΝΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΣΗ Π.Δ. ΗΛΔΙΑ Π.Γ.Δ»,
πξνϋπνινγηζκνύ : 5.000.000,00 € κεηά ηνπ Φ.Π.Α

θαη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ

ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά κόλν κε βάζε ηελ ηηκή», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ο Γπαμμαηέαρ ηηρ Δπιηποπήρ
Γεώπγιορ ηαθούλιαρ

Παναγιώηηρ Μππάμορ

ΑΔΑ: 634Ω7Λ6-ΜΤΕ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 25/2019 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
24ε Ινπιίνπ, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 13:00., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή

ηεο

Πεξηθέξεηαο

Γπηηθήο

Διιάδαο,

ύζηεξα

από

ηελ

ππ’

αξηζκ.

πξση.:

21961/2283/19.07.2019 λόκηκε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δόζεθε ζηα ηαθηηθά θαη
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1. Μπξάκνο Παλαγηώηεο- Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
2. Απγέξεο άββαο - Αληηπξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
3. Καξδάξα Δπζηαζία - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Πεηξόπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Καπξάινο ππξίδσλ-κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
θαη ν γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Γεώξγηνο ηαζνύιηαο, 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, ύξκνο Γεώξγηνο θαη Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο, Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θαη κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη θ.θ. αικάο Κσλ/λνο, Κνπκπνπιήο Γεκήηξηνο, Μπαηηζηάηνο
πύξνο-Γηάλλεο, γηα ην 1ν 2ν θαη 93ν ζέκαηα αληίζηνηρα ζηελ Ηκεξήζηα δηάηαμε.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.

ΑΔΑ: 634Ω7Λ6-ΜΤΕ
Απ. Απόθαζηρ 1681/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 2ο θέμα ηηρ ππο ημεπήζιαρ διάηαξηρ πος ηο
ζώμα ζςμθώνηζε ομόθωνα, κε ηίηιν: «Έγθξηζε δεκνπξάηεζεο θαη όξσλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ
δηελέξγεηα αλνηθηήο δεκνπξαζίαο, άλσ ησλ νξίσλ κέζσ ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ
Γεκόζησλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ.) αλάζεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΒΔΛΣΙΩΗ ΟΓΩΝ
ΠΡΟΒΑΗ Δ ΙΔΡΔ ΜΟΝΔ ΚΑΙ ΠΡΟΚΤΝΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΣΗ Π.Δ. ΗΛΔΙΑ
Π.Γ.Δ», πξνϋπνινγηζκνύ : 5.000.000,00 € κεηά ηνπ Φ.Π.Α θαη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά κόλν κε βάζε ηελ ηηκή».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 222805/3709/23.07.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ ηεο
Π.Δ. Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ., ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Έρνληαο ππόςε :
Βάζεη ηεο ππ’ αξηζκ. 48705/07-05-2019 (ΑΓΑ:ΩΓΞΗ465ΥΙ8-017) απόθαζε ηνπ Υθππνπξγνύ Οηθνλνκίαο
θαη Αλάπηπμεο , εγθξίζεθε ε έληαμε ζην Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ (ΠΓΔ) 2019 , ζηε ΑΔΠ 001 ην
έξγνπ «ΒΔΛΣΙΩΗ ΟΓΩΝ ΠΡΟΒΑΗ Δ ΙΔΡΔ ΜΟΝΔ ΚΑΙ ΠΡΟΚΤΝΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ
ΣΗ Π.Δ ΗΛΔΙΑ Π.Γ.Δ» με (Κωδ. Έπγος 2019ΔΠ00100033)
Από ηελ ππεξεζία καο ζπληάρζεθαλ ηα ηεύρε δεκνπξάηεζεο, κε πξνϋπνινγηζκό δαπάλεο 5.000.000,00 € κεηά
ηνπ ΦΠΑ, ηα νπνία θαη εγθξίζεθαλ κε ηελ αξηζκ. πξση. ΟΙΚ. 221617/3690/23-7-2019 (ΑΓΑ:64Τ7Λ6-Β5)
Απόθαζή Γ.Τ.Δ. ηεο Π.Δ.Ηιείαο. Δπίζεο, κε ηελ ππ’αξηζκ. 96/28-6-2019 (ΑΓΑ: ΩΡΦΣ7Λ6-ΓΘΟ) Απόθαζε
ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Σπκβνπιίνπ εγθξίζεθε ν ηξόπνο αλάζεζεο ηνπ ΔΡΓΟΤ: «ΒΔΛΣΙΩΗ ΟΓΩΝ
ΠΡΟΒΑΗ Δ ΙΔΡΔ ΜΟΝΔ ΚΑΙ ΠΡΟΚΤΝΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΣΗ Π.Δ ΗΛΔΙΑ Π.Γ.Δ»,
κε αλνηθηή δηαδηθαζία άνω ηων οπίων άξζξν 5 παξ. α ηνπ Ν4412/2016 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 4ηρ Σάξηρ και άνω γηα έξγα θαηεγνξίαο ΟΓΟΠΟΙΙΑ θαη
Γίλνληαη δεθηέο θαη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζηελ θαηεγνξία 3ηρ ηάξηρ Οδοποιϊαρ ηνπ ΜΔΔΠ ππό ηελ
πξνϋπόζεζε όηη ηνπιάρηζηνλ δύν από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο απηνύο ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαηαλνκή ηεο
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ή ζηα θέξδε θαη ηηο δεκηέο ηεο έλσζεο κε πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ 30% ν θαζέλαο.
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.

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη ηνπο ινηπνύο νκηιεηέο πνπ αλέπηπμαλ ηηο
απόςεηο ηνπο επί ησλ αλσηέξσ, θαηόπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ιακβάλνληαο ππόςε:

ΑΔΑ: 634Ω7Λ6-ΜΤΕ
1. 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».
2. 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 Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο
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 Ινλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 4309/Β’/30-12-2016).
3. 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».
4. Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΙΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
5. 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.
6. 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).
7. 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».
8. 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).
9. Σελ ππ’ αξηζκ. 42/2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή
ηαθηηθώλ αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
10.
Σελ ππ’ αξηζκ. 219/2017 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
11.
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)
12.
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).
13.
Σελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 222805/3709/23.07.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ ηεο
Π.Δ. Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ.

ΑΔΑ: 634Ω7Λ6-ΜΤΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη ηε δεκνπξάηεζε θαη ηνπο όξνπο δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ «ΒΔΛΣΙΩΗ ΟΓΩΝ
ΠΡΟΒΑΗ Δ ΙΔΡΔ ΜΟΝΔ ΚΑΙ ΠΡΟΚΤΝΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΣΗ Π.Δ. ΗΛΔΙΑ
Π.Γ.Δ» πξνϋπνινγηζκνύ : 5.000.000,00 € κεηά ηνπ Φ.Π.Α., 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 4ηρ Σάξηρ και άνω γηα έξγα θαηεγνξίαο ΟΓΟΠΟΗΗΑ
θαη γίλνληαη δεθηέο θαη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζηελ θαηεγνξία 3ηρ ηάξηρ Οδοποιϊαρ ηνπ
ΜΔΔΠ ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ηνπιάρηζηνλ δύν από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο απηνύο
ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαηαλνκή ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ή ζηα θέξδε θαη ηηο δεκηέο ηεο έλσζεο κε
πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ 30% ν θαζέλαο.
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.
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
Γεώξγηνο ηαζνύιηαο

