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ΠΡΟ:

1. Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο
& Κηεληαηξηθήο ηεο Π.Γ.Δ. –
Σκήκα Αιηείαο
2. Αγξνηηθφο Αιηεπηηθφο
πλεηαηξηζκφο «Αγία Δηξήλε»
3. Αγξνηηθφο Αιηεπηηθφο
πλεηαηξηζκφο «Η Γεηάλεηξα»
4. Αγξνηηθφο Αιηεπηηθφο
πλεηαηξηζκφο «Σν Γηβάξη».
5. Αγξνηηθφο Αιηεπηηθφο
πλεηαηξηζκφο «Σν θαιί».
(ελεκεξψζεθαλ ελππφγξαθα θαηά ηε
27ε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο).

ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ.1884/2019 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. 1715/2019 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 1884/2019 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Γηελέξγεηα δηεμαγσγήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε
ηνπ δεκφζηνπ ηρζπνηξνθείνπ ΠΑΛΙΟΠΟΣΑΜΟ ζπκπιέγκαηνο ιηκλνζαιαζζψλ ΜεζνινγγίνπΑηησιηθνχ», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ο Γπαμμαηέαρ ηηρ Δπιηποπήρ
Γεπάζιμορ – Νεκηάπιορ Μοςλίνορ

Παναγιώηηρ Μππάμορ

ΑΔΑ: ΨΛΓΞ7Λ6-Ν58
ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 27/2019 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
2α Απγνχζηνπ 2019, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 11:00 π.κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.:
228534/2403/29.07.2019 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. Πεηξφπνπινο Κσλ/λνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Καπξάινο ππξίδσλ - αλαπι. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. χξκνο Γεψξγηνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
θαη ν γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Γεξάζηκνο Νεθηάξηνο Μνπιίλνο, 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 ν θ. Παξαζθεπφπνπινο Γεξάζηκνο
θαη ε θ. Καξδάξα Δπζηαζία, Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη θαη κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ γηα ην πξψην (1) ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο νη εθπξφζσπνη ησλ
Αγξνηηθψλ Αιηεπηηθψλ πλεηαηξηζκψλ
i.

θ. Κάππαο Παλαγηψηεο (πξφεδξνο ηνπ πλ/ζκνχ «Αγία Δηξήλε»)

ii.

θ. Μπφηαο Γεψξγηνο (πξφεδξνο ηνπ πλ/ζκνχ «Σν Γηβάξη»)

iii.

θ. Κιανπδάηνο ηαχξνο (πξφεδξνο ηνπ πλ/ζκνχ «Η Γεηάλεηξα» θαη

iv.

θ. Καυκελάθεο Νηθφιανο, δηθεγφξνο Μεζνινγγίνπ (εθπξφζσπνο ηνπ πλ/ζκνχ «Σν
θαιί»

Δπίζεο γηα ην πξψην (1) ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο παξαβξέζεθαλ ν Γ/ληήο ηεο Γ.Α.Ο.Κ. ΠΔ
Αηη/λίαο ηεο Π.Γ.Δ. θ. Νηθνιφπνπινο ηέθαλνο θαη ε Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Αιηείαο ΠΔ
Αηη/λίαο ηεο Π.Γ.Δ. θ. Παξπνχξα Άιθεζηηο - Υξπζάλζε.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε ε λφκηκε απαξηία ν Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο
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Απ. Απόθαζηρ 1884/2019
Αθνινχζσο ν Πξφεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 1ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν:
«Γηελέξγεηα

δηεμαγσγήο

δεκνπξαζίαο

γηα

ηελ

εθκίζζσζε

ηνπ

δεκφζηνπ

ηρζπνηξνθείνπ

ΠΑΛΙΟΠΟΣΑΜΟ ζπκπιέγκαηνο ιηκλνζαιαζζψλ Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ».
Ο πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο παξέζεζε
ηελ ππ’ αξηζκ. 1715/2019 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κε
ζέκα «Οξηζκφο ρξφλνπ θαη ηφπνπ δηεμαγσγήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ δεκφζηνπ
ηρζπνηξνθείνπ ΠΑΛΙΟΠΟΣΑΜΟ ζπκπιέγκαηνο ιηκλνζαιαζζψλ Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ:
ην ζεκείν απηφ ν Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο
δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ δεκφζηνπ ηρζπνηξνθείνπ ΠΑΛΙΟΠΟΣΑΜΟ ζπκπιέγκαηνο
ιηκλνζαιαζζψλ Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ.
Παξφληεο ζηε ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο ήηαλ νη εθπξφζσπνη ησλ Αγξνηηθψλ Αιηεπηηθψλ πλεηαηξηζκψλ
i.

θ. Κάππαο Παλαγηψηεο (πξφεδξνο ηνπ πλ/ζκνχ «Αγία Δηξήλε»)

ii.

θ. Μπφηαο Γεψξγηνο (πξφεδξνο ηνπ πλ/ζκνχ «Σν Γηβάξη»)

iii.

θ. Κιανπδάηνο ηαχξνο (πξφεδξνο ηνπ πλ/ζκνχ «Η Γεηάλεηξα» θαη

iv.

θ. Καυκελάθεο Νηθφιανο, δηθεγφξνο Μεζνινγγίνπ (εθπξφζσπνο ηνπ πλ/ζκνχ «Σν θαιί»

Καζψο επίζεο θαη Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ΠΔ Αηη/λίαο ηεο
Π.Γ.Δ. θ. Νηθνιφπνπινο ηέθαλνο θαη ε Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Αιηείαο ΠΔ Αηη/λίαο ηεο Π.Γ.Δ. θ.
Παξπνχξα Άιθεζηηο - Υξπζάλζε.
Ο λνκηθφο εθπξφζσπνο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ «ΚΑΛΙ», θ. Καυκελάθεο Νηθφιανο θαηέζεζε
“ΔΝΣΑΗ – ΑΙΣΗΗ ΑΝΑΒΟΛΗ” πεξί κε έγθπξεο ελεκέξσζεο θαη πξνεηνηκαζίαο γηα ηε δηαδηθαζία
ηεο δεκνπξαζίαο. Δμέζεζε ηηο απφςεηο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ γηα ηνπο νπνίνπο έπξεπε λα γίλεη απνδεθηή ε
έλζηαζε – αίηεζε αλαβνιήο ηεο δεκνπξαζίαο.
Η λνκηθή εθπξφζσπνο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ «ΑΓ. ΔΙΡΗΝΗ» θαη «ΣΟ ΓΙΒΑΡΙ» θ. Κνπθνχ
ππξηδνχια δήισζε πσο απνζχξεηαη ε “ΔΞΩΓΙΚΗ ΓΗΛΩΗ – ΠΡΟΚΛΗΗ -ΓΙΑΜΑΡΣΤΡΙΑ” θαη
επηζπκεί λα γίλεη θαλνληθά ε δεκνπξαζία.
Ο λνκηθφο εθπξφζσπνο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ “Η ΓΗΙΑΝΔΙΡΑ” δήισζε πσο επηζπκεί λα γίλεη ε
δεκνπξαζία θαλνληθά.
ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο δήηεζε απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ λα εθθξάζνπλ ηηο
απφςεηο ηνπο.
ηε ζπλέρεηα πήξε ην ιφγν ν Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, θ. Νηθνιφπνπινο
ηέθαλνο, ν νπνίνο θαη αλαθέξζεθε ζην ηζηνξηθφ ελεκέξσζεο ησλ Αγξνηηθψλ θαη Αιηεπηηθψλ
πλεηαηξηζκψλ γηα ηελ επηθείκελε εκεξνκελία δηελέξγεηαο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ δεκφζηνπ
ηρζπνηξνθείνπ ΠΑΛΙΟΠΟΣΑΜΟ ζπκπιέγκαηνο ιηκλνζαιαζζψλ Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ.
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Ο πξφεδξνο ζε απηφ ην ζεκείν πήξε ην ιφγν θαη είπε πσο ε έγθαηξε εηδνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο γηα ηε
δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο πξνο ηνπο ππνςεθίνπο αιηεπηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο λαη κελ ηεθκαίξεηαη αιιά ε
θνηλνπνίεζε κε δηθαζηηθφ επηκειεηή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ αιηεπηηθφ ζπλεηαηξηζκφ «ΣΟ ΚΑΛΙ», έγηλε κία
εκέξα πξηλ ηελ δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο. Ωο εθ ηνχηνπ δελ είρε ην εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ
πξνεηνηκαζία ηνπ θαθέινπ ηνπ. Καη γηα ιφγνπο ρξεζηήο δηνίθεζεο ζα επαλαιεθζεί ε δηαδηθαζία.
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. 248595/2712/2016 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/72-2017).
 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./23-32017).
 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.

ΑΔΑ: ΨΛΓΞ7Λ6-Ν58
 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
Διιάδαο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Σηο απφςεηο ησλ παξεπξηζθνκέλσλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ

1.

Να επαλαιεθζεί ε δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ δεκφζηνπ

ηρζπνηξνθείνπ ΠΑΛΙΟΠΟΣΑΜΟ ζπκπιέγκαηνο ιηκλνζαιαζζψλ Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ γηα ιφγνπο
ρξεζηήο δηνίθεζεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ ηφζν κε ην δεκφζην ζπκθέξνλ, φζν θαη κε κε ην γεγνλφο φηη
θάζε πξφζσπν έρεη εθ ηνπ λφκνπ νπζηαζηηθφ δηθαίσκα ζηε ρξεζηή δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεψλ ηνπ.
2.

Η δηελέξγεηα δεκνπξαζίαο ζα επαλαιεθζεί ηελ 7ε Απγνχζηνπ εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 13:00 ζηα

γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο, Ν.ΔΟ. Παηξψλ Αζελψλ 32, ηζφγεην. Γίλεηαη έηζη εχινγν ρξνληθφ πεξηζψξην
γηα ηελ πξνεηνηκαζία φισλ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο.
3.

Οη παξεπξηζθφκελνη εθπξφζσπνη ησλ αιηεπηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ δε ζα ιάβνπλ θακία πεξαηηέξσ

ελεκέξσζε γηα ηνλ αθξηβή ηφπν θαη ρξφλν ηεο δηελέξγεηαο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ
δεκφζηνπ ηρζπνηξνθείνπ ΠΑΛΙΟΠΟΣΑΜΟ ζπκπιέγκαηνο ιηκλνζαιαζζψλ Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ,
θαζψο ελεκεξψζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο θαη πξνο ηνχην ππέγξαςαλ ζηα πξαθηηθά.
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
Ο Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο
Γεξάζηκνο – Νεθηάξηνο Μνπιίλνο

