ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πάτρα, 01 Μαρτίου 2021

Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
που συζητήθηκαν κατά την 11η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, την 1η Μαρτίου 2021

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1ο

Α) Έγκριση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια διαγωνισμού του ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Α2/ΖΩΝΗΣ(9Α) & ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Α2/ΖΩΝΗΣ(9Β+9Γ)
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΡΓΟΥ
Τ.Ο.Ε.Β.
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ», 210/2021
προϋπολογισμού: 2.200.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: κωδ. ΟΠΣΑΑ
0016071056 και ΣΑΕ-082/1, κ.ε.:2020ΣΕ08210003.
Β) Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 2ο

Α) Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης για την ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
«Παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αχαΐας στην ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
οργάνωση, διαχείριση και βελτιστοποίηση του σχεδιασμού βελτίωσης – 211/2021
αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων ΠΕΑΚ στην Π.Ε. Αχαΐας», συνολικής
δαπάνης έως του ποσού των 49.600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
χρηματοδότηση: πιστώσεις Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, κωδικός
πράξης: 2020ΣΕ01600007.
Β) Έγκριση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια διαγωνισμού για την
ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη της
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αχαΐας στην οργάνωση, διαχείριση και βελτιστοποίηση του
σχεδιασμού βελτίωσης – αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων ΠΕΑΚ στην
Π.Ε. Αχαΐας».
Γ) Συγκρότηση: 1) επιτροπής αξιολόγησης και 2) επιτροπής ενστάσεων του
διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 3ο

Α) Έγκριση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια δημοπρασίας του ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
έργου με τίτλο: «Συντήρηση- αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε.
Ηλείας ετών 2020-2022», 212/2021
προϋπολογισμού: 9.300.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 501
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κ.ε.: 2020ΕΠ50100005.
Β) Συγκρότηση της επταμελούς Επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας.
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ΘΕΜΑ 4ο

Α) Έγκριση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια διαγωνισμού για την ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ» του ΥΠΟΕΡΓΟΥ: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ 213/2021
ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΗΝΕΙΑΚΟΥ ΛΑΔΩΝΑ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ»,
προεκτιμώμενης αμοιβής υποέργου 693.535,27€ πλέον Φ.Π.Α.,
χρηματοδότηση: ΣΑΜΠ 901, κ.ε.:2020ΜΠ90100001.
Β) Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 5ο

Α) Έγκριση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια διαγωνισμού της ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
υπηρεσίας με τίτλο «Τεχνικός σύμβουλος υποστήριξης της Διεύθυνσης ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας για την ωρίμανση της μελέτης κατασκευής 214/2021
γέφυρας στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων Κλειτορίας», προεκτιμώμενης
δαπάνης: 40.000,00€ με ΦΠΑ, χρηματοδότηση: Κ.Α.Π..
Β) Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 6ο

Α) Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης του έργου ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΥΓΗ – ΡΟΥΠΑΚΙΑ», προϋπολογισμού: 500.000,00€ με ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
215/2021
Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 001, κ.ε.: 2021ΕΠ00100014.
Β) Έγκριση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια διαγωνισμού του ως
άνω έργου.
Γ) Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 7ο

Μερική τροποποίηση της υπ’ αριθ. 122/2021 (ΑΔΑ: ΨΑΞΜ7Λ6-Τ5Κ) απόφασης ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Α) ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Έγκριση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια διαγωνιστικής 216/2021
διαδικασίας για το Υποέργο με τίτλο: «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών
υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα αντλιοστάσια
άρδευσης»
με
προϋπολογισμό
Υποέργου:
929.000,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου
Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β΄ Πύργου», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016071841,
χρηματοδότηση: ΣΑΕ082/1, κ.ε.: 2020ΣΕ08210003. Β) Συγκρότηση της
επιτροπής διαγωνισμού», με σκοπό την ενσωμάτωση τροποποίησης μη
ουσιώδους όρου της διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 8ο

Μερική τροποποίηση της υπ’ αριθ. 123/2021 (ΑΔΑ: Ω8ΝΚ7Λ6-ΤΩΗ) απόφασης ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Α) ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Έγκριση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια διαγωνιστικής 217/2021
διαδικασίας για το Υποέργο με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υδροληψιών,
Κεντρικών Παροχομέτρων και Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης,
Καταγραφής και Ελέγχου των Παροχών του Αρδευτικού Δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β.
Μυρτουντίων»,
με
προϋπολογισμό
Υποέργου:
1.444.096,61€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου
Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Μυρτουντίων», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016072060,
Σελίδα 2 από 6

χρηματοδότηση: ΣΑΕ 082/1, κ.ε.: 2020ΣΕ08210003. Β) Συγκρότηση της
επιτροπής διαγωνισμού», με σκοπό την ενσωμάτωση τροποποίησης μη
ουσιώδους όρου της διακήρυξης.
ΘΕΜΑ 9ο

Μερική τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 185/2021 (ΑΔΑ:ΩΧΨΞ7Λ6-ΕΤΝ) ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής με θέμα «Α) ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Έγκριση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια διαγωνισμού για την 218/2021
ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας του Υποέργου με τίτλο: «Προμήθεια
Ηλεκτρονικών Υδροληψιών, Κεντρικών Παροχομέτρων και Τηλεμετρικού
Συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου των Παροχών του
Αρδευτικού Δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλίων», προϋπολογισμός Υποέργου:
707.685,66€ χωρίς Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: ΣΑΕ 082/1, κ.ε.: 2020ΣΕ08210003,
της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ
Σαβαλίων», που έχει ενταχθεί στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016072077, συνολικής επιλέξιμης δημόσιας
δαπάνης Πράξης: 2.198.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Β)
Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού της ως άνω προμήθειας», με σκοπό
την ενσωμάτωση τροποποίησης μη ουσιώδους όρου της διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 10ο

Έγκριση για την αλλαγή της περιοχής παρέμβασης στο πλαίσιο υλοποίησης ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
του έργου “CROSS THE GAP: Accessibility for social and cultural inclusion ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
(Διασχίζοντας το κενό: Προσβασιμότητα για κοινωνική και πολιτιστική 219/2021
ένταξη)”.

ΘΕΜΑ 11ο

Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
με τίτλο: «Πρόγραμμα περισυλλογής, διαχείρισης ή / και αποτέφρωσης κάθε ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
είδους νεκρών ζώων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά 220/2021
βοοειδή και αιγοπρόβατα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την τριετία 20192021», προϋπολογισμού: 3.000.000,00€, χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 501 του
Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας έτους 2021, κ.ε.:2019ΕΠ50100000, χωρίς μεταβολή του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.

ΘΕΜΑ 12ο

Έγκριση: α) αποτελεσμάτων ελέγχου-αξιολόγησης δικαιολογητικών ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
συμμετοχής & εξέτασης ένστασης για την εκμίσθωση του Δημόσιου ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ιχθυοτροφείου “ΠΡΟΚΟΠΟΣ” Π.Ε. Αχαΐας, β) τελικής λίστας α΄ 221/2021
ενδιαφερόμενων συνεταιρισμών και γ) διενέργειας πλειοδοτικής
δημοπρασίας.

ΘΕΜΑ 13ο

Α) Έγκριση του πρακτικού Νο2 του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
υποστήριξη της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αχαΐας στην οργάνωση, διαχείριση και 222/2021
βελτιστοποίηση του σχεδιασμού για την δημοπράτηση των στρατηγικών
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έργων του προγράμματος INTERREG V A GREECE ITALY 2014-2020.
Β) Ανάδειξη οριστικών αναδόχων.
ΘΕΜΑ 14ο

Α) Έγκριση του πρακτικού Νο2 του ανοικτού ηλεκτρονικού άνω των ορίων για ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
το έργο «Ψηφιακό σύστημα πολυεπίπεδης ανάδειξης της ιστορίας και του ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (MIS: 5069382). 223/2021
Β) Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

ΘΕΜΑ 15ο

Έγκριση πρακτικού Νο15 της επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
συμμετοχής που υποβλήθηκαν για την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, για την 224/2021
ανάθεση
υπηρεσιών
μεταφοράς
μαθητών
Πρωτοβάθμιας
και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 & 2023-2024,
συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 80.800.000,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων
προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων έως 8% και της
αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου έως 2%,
των επιμέρους διαγωνισμών).

ΘΕΜΑ 16ο

Α) Έγκριση κατάρτισης των όρων διενέργειας της 5ης Πρόσκλησης Υποβολής ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Οικονομικών Προσφορών στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση 225/2021
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 2020-2021, συνολικού
προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 42.657,24€ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για
αναπροσαρμογή του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου έως 2%,)
και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο.
Β) Συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης.

ΘΕΜΑ 17ο

Έγκριση των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών/μαθητριών αρμοδιότητας και ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τα ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
οποία έχουν εγκριθεί και ανατεθεί προσωρινά με αποφάσεις της Οικονομικής 226/2021
Επιτροπής, και τα οποία θα εκτελεστούν με οποιεσδήποτε τροποποιήσεις
κριθούν αναγκαίες από τις οικείες σχολικές μονάδες, καθ’ όλη τη διάρκεια
ισχύος των περιοριστικών μέτρων σε εφαρμογή των σχετικών Κοινών
Υπουργικών Αποφάσεων περί ισχύος εκτάκτων μέτρων προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, και καθ’ όλη τη διάρκεια του
διδακτικού έτους 2020 – 2021.

Σελίδα 4 από 6

ΘΕΜΑ 18ο

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.984,00€ με το Φ.Π.Α. για ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
τη μίσθωση ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας του
«ΝΤΡΙΒΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» στις 29, 30, 31/01/2021 και την 0102-2021 για εργασίες αποχιονισμού - αποπαγοποίησης -διάνοιξης του δρόμου
Περιστέρας ως το χιονοδρομικό Καλαβρύτων, με σκοπό την αποκατάσταση
της κυκλοφορίας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας και
για την πρόληψη -αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Αχαΐας.

ΘΕΜΑ 19ο

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 6.475,28€ για τη μίσθωσης ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ειδικών ιδιωτικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας «Ρέγκλη Τασία του Δημητρίου», ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
για τον καθαρισμό, την απομάκρυνση φερτών υλών, μπαζών και βλάστησης 227/2021
από τις κοίτες των υδατορεμάτων στις Δ/Κ Λεχαινών, Κυλλήνης και στην Τ/Κ
Νεοχωρίου του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης της Π.Ε. Ηλείας.

ΘΕΜΑ 20ο

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 2.480,00€ για τη μίσθωση ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ειδικών ιδιωτικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας «Ράμμου Αθανασίου του ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Παναγιώτη» για την αποκατάσταση της βατότητας του επαρχιακού οδικού 228/2021
δικτύου του Δήμου Ανδρίτσαινας
- Κρεστένων, λόγω εκτεταμένων
κατολισθητικών φαινομένων της Π.Ε. Ηλείας.

ΘΕΜΑ 21ο

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 13.983,48€ για τη μίσθωση ΑΝΑΒΕΛΛΕΤΑΙ
των ειδικών ιδιωτικών μηχανημάτων ιδιοκτησίας του «Κωνσταντίνου
Μιχόπουλου του Ευσταθίου», για τον καθαρισμό - απομάκρυνση φερτών
υλών, μπαζών και βλάστησης από την κοίτη της αποστραγγιστικής τάφρου Τ2
στην Κουρούτα Δ/Κ Αμαλιάδας του Δήμου Ήλιδας της Π.Ε. Ηλείας.

ΘΕΜΑ 22ο

Έγκριση
εξειδίκευσης
πίστωσης
συνολικού
ποσού
12.400,00€ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την κάλυψη του κόστους «Δράσεις, Ενέργειες ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Προβολής και Δημοσιότητας, Δημιουργία LOGO για την Δυτική Ελλάδα 2021». 229/2021

ΘΕΜΑ 23ο

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 21.489,55€ για την ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
καταβολή 25% της εγκεκριμένης επιχορήγησης στην εταιρεία «ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΣ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο.Ε.» για το έργο ΄NΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΜΕ του Ν. 4399/2016 με 230/2021
Κωδικό 2016ΣΕ02400001.

ΘΕΜΑ 24ο

Έγκριση
εξειδίκευσης
πίστωσης
συνολικού
ποσού
4.700,00€ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την ηχητική κάλυψη εορτασμού των εθνικών ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
επετείων έτους 2021 (δαπάνες εθνικού χαρακτήρα) για την Περιφερειακή 231/2021
Ενότητα Ηλείας.

ΘΕΜΑ 25ο

Έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης δαπανών του Αντιπεριφερειάρχη της ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασίλειου στην Αθήνα στις 28/01/2021 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
αυθημερόν, για τη συμμετοχή του σε συνάντηση με τον Υφυπουργό 232/2021
Σελίδα 5 από 6

Οικονομικών, για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.
ΘΕΜΑ 26ο

Έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης δαπανών του Αντιπεριφερειάρχη της ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασίλειου στην Αθήνα στις 19/2/2021 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
αυθημερόν, για τη συμμετοχή του σε σύσκεψη στο Υπουργείο Ανάπτυξης και 233/2021
Εμπορίου, για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λάμπρος Δημητρογιάννης
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