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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πάτρα 02 Ιουλίου 2021
Αρ. Πρωτ: 173770/1108
ΠΡΟΣ:

Διεύθυνση Οικονομικού – Δημοσιονομικού
Ελέγχου της Π.Δ.Ε. - Τμήμα Προσόδων και
Περιουσίας

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 787/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 173730/9292/24-06-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής
Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. / Διεύθυνση Οικονομικού – Δημοσιονομικού
Ελέγχου της Π.Δ.Ε. - Τμήμα Προσόδων και Περιουσίας
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 787/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Παραχώρηση χρήσης ακινήτου ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, έκτασης 2350 τ.μ. στη θέση ‘’Μύλος’’ της πρώην Τ.Κ. Λεοντίου, στο Δήμο Ερυμάνθου για
εγκατάσταση μονάδας τοπικού βιολογικού καθαρισμού», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 37/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα, σήμερα την 28η Ιουνίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε μέσω
τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 174015/1122/24-06-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία
εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην
συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:
1.

Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

2.

Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

3.

Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

4.

Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

5.

Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

6.

Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

7.

Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

8.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

9.

Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

10. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και προσεκλήθη ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της
Οικονομικής Επιτροπής κ. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος.
Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης
της Π.Δ.Ε. κ. Γεώργιος Τελώνης.
Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 787/2021
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 19ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Παραχώρηση
χρήσης ακινήτου ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έκτασης 2350 τ.μ. στη θέση ‘’Μύλος’’
της πρώην Τ.Κ. Λεοντίου, στο Δήμο Ερυμάνθου για εγκατάσταση μονάδας τοπικού βιολογικού
καθαρισμού.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 173730/9292/24-06-2021 εισήγησή του ως Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής
Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. / Διεύθυνση Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου
της Π.Δ.Ε. - Τμήμα Προσόδων και Περιουσίας, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο συστήθηκαν
και συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2. Την απόφαση 853/8.01.2021 (ΦΕΚ.79Β΄/15.01.2021) του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκε η υπ ΄αρ.248595/27.12.20216 του
Γενικού Γραμματέα, σχετικά με την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ.4309Β’/30.12.2016).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και
ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.»
4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
5. Την υπ αριθ. 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των
αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μάιου 2019 και 2ας Ιουνίου 2019 και το από
29/08/2019 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
6. Την υπ’ αριθ.258207/3469/3.9.2019 (ΦΕΚ.706τ.ΥΟΔΔ/9.9.2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
7. Την υπ΄αριθμ.281668/3810/26.9.2019 (ΦΕΚ 3722-Β/8.10.2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας, περί μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους .
8. Την υπ. αριθ. 142/2019 (10η Συνεδρίαση στις 1.9.2019) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Εκλογή Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας για την
περιφερειακή περίοδο 01/09/2019 έως 07/11/2021 (άρθρο 165 παρ.1.2 και 3 του Ν.3852/2010)».
9. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 176, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την περ. ιστ) της παρ. 4 του
άρθρου 38 του Ν4795/2021(ΦΕΚ 62.Α’/2021), του Ν.3852/2010 «περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής
Επιτροπής των Περιφερειών» σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή είναι ιδίως αρμόδια για την
παραχώρηση χρήσης ακινήτων.
10. Με την υπ αρ. 189/22-11-2017 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ερυμάνθου αποφάσισε την
υποβολή αιτήματος προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την παραχώρηση ακινήτου στην Τ.Κ.
Λεοντίου προκειμένου να εγκαταστήσει μονάδα βιολογικού καθαρισμού.
Το ακίνητο έκτασης 2.350 τ.μ. στη θέση ‘’Μύλος’’ της πρώην Τ.Κ. Λεοντίου αγοράστηκε αρχικά για
αθλητικές εγκαταστάσεις με το υπ αριθμό 7757/4-7-2001 συμβόλαιο αγοροπωλησίας αγροτεμαχίου της
συμβολαιογράφου Όλγας συζύγου Γιώργου Στράγκα, κατόπιν της υπ αριθ. 83/14-2-2001 απόφασης της
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Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας και της υπ αριθ.38/2001 απόφασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου
Αχαΐας.
Η πρώην κοινότητα Λεοντίου στις αρχές της δεκαετίας του 2000 για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της
αποχέτευσης των ακαθάρτων, με την αρωγή, της τότε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας, είχε ξεκινήσει
την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου. Το δίκτυο που έχει κατασκευαστεί ξεπερνά το 50% του αρχικού
σχεδιασμού του έργου στον οικισμό. Η συγκέντρωση των λυμάτων είχε προβλεφθεί να γίνει σε ακίνητο
μακριά από το συνεκτικό τμήμα του οικισμού, και εκτός των ορίων του. Για το λόγο αυτό στο
συγκεκριμένο χώρο της κοινότητας Λεοντίου είχαν κατασκευαστεί συλλέκτριες δεξαμενές. Το
συγκεκριμένο ακίνητο όμως ουδέποτε μεταβιβάστηκε στην πρώην κοινότητα Λεοντίου και παραμένει
ιδιοκτησία πλέον της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Το πρόβλημα της παροχέτευσης των λυμάτων του
οικισμού Λεοντίου παραμένει άλυτο και πρέπει να γίνουν ενέργειες για την επίλυσή του και να γίνει
ολοκλήρωση των ενεργειών επίτευξης του αρχικού σκοπού. Με τον πρόοδο που υπάρχει στον τομέα
διύλισης των ακαθάρτων, είναι πλέον εφικτή η κατασκευή μονάδας τοπικού βιολογικού καθαρισμού με
μικρό κόστος, η οποία μπορεί να καλύψει το σύνολο των αναγκών του οικισμού Λεοντίου.
Ο Δήμος Ερυμάνθου προκειμένου να είναι σε θέση να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες που
αφορούν στην εκπόνηση μελέτης για την αδειοδότηση της εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδας
τοπικού βιολογικού καθαρισμού με την υπ αρ. 94/21-12-2020 νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
αποφάσισε την υποβολή αιτήματος προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την παραχώρηση ακινήτου
εκτάσεως 2.350 τ.μ. στη θέση ‘’Μύλος’’ εκτός οικισμού Λεοντίου της ΔΕ Λεοντίου του Δήμου Ερυμάνθου
για την εγκατάσταση μονάδας τοπικού βιολογικού καθαρισμού.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη
Παραχώρηση χρήσης ακινήτου ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έκτασης 2.350 τμ. στη θέση
‘’Μύλος’’ εκτός οικισμού Λεοντίου της ΔΕ Λεοντίου του Δήμου Ερυμάνθου, στο Δήμο Ερυμάνθου για
εγκατάσταση μονάδας τοπικού βιολογικού καθαρισμού.
Η παραχώρηση χρήσης θα είναι αρχικά διάρκειας πέντε ετών, με δυνατότητα παράτασης, προκειμένου η ΔΕ
Λεοντίου του Δήμου Ερυμάνθου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες εκπόνησης μελέτης για την εγκατάσταση
μονάδας τοπικού βιολογικού καθαρισμού στη θέση ‘’Μύλος’’ εκτός του οικισμού Λεοντίου.
Το ακίνητο αγοράστηκε αρχικά για αθλητικές εγκαταστάσεις με το υπ αριθμό 7757/4-7-2001 συμβόλαιο
αγοροπωλησίας αγροτεμαχίου της συμβολαιογράφου Όλγας συζύγου Γιώργου Στράγκα, κατόπιν της υπ αριθ.
83/14-2-2001 απόφασης της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας και της υπ αριθ.38/2001 απόφασης του
Νομαρχιακού Συμβουλίου Αχαΐας. Η δωρεάν παραχώρηση του ανωτέρω ακινήτου εκπληρώνει κοινωφελή σκοπό
καθώς προβλέπεται ότι στο οικόπεδο αυτό θα γίνει η συγκέντρωση λυμάτων του οικισμού Λεοντίου και θα
κατασκευαστεί τοπικός βιολογικός καθαρισμός.
Η καταχώριση της παραχώρησης στο κτηματολογικό φύλλο ακινήτων στο οποίο αφορά η παραχώρηση θα
γίνει με δαπάνες και μέριμνα του Δήμου Ερυμάνθου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις
απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί
Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012
«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση
οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
 Τις υπ’ αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/298-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
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Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ’ αρ. 248595/27-12/2016
Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ
4309/Β’/30-12-2016).
 Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
(ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
 Την υπ’ αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
 Την υπ’ αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά
με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε
εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 173730/9292/24-06-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής
Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. / Διεύθυνση Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου
της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προσόδων και Περιουσίας,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Παραχωρεί τη χρήση ακινήτου ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έκτασης 2.350 τμ. στη
θέση ‘’Μύλος’’ εκτός οικισμού Λεοντίου της ΔΕ Λεοντίου του Δήμου Ερυμάνθου, στο Δήμο Ερυμάνθου
για εγκατάσταση μονάδας τοπικού βιολογικού καθαρισμού.
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Η παραχώρηση χρήσης θα είναι αρχικά διάρκειας πέντε ετών, με δυνατότητα παράτασης, προκειμένου
η ΔΕ Λεοντίου του Δήμου Ερυμάνθου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες εκπόνησης μελέτης για την
εγκατάσταση μονάδας τοπικού βιολογικού καθαρισμού στη θέση ‘’Μύλος’’ εκτός του οικισμού
Λεοντίου.
Το ακίνητο αγοράστηκε αρχικά για αθλητικές εγκαταστάσεις με το υπ αριθμό 7757/4-7-2001
συμβόλαιο αγοροπωλησίας αγροτεμαχίου της συμβολαιογράφου Όλγας συζύγου Γιώργου Στράγκα,
κατόπιν της υπ αριθ. 83/14-2-2001 απόφασης της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας και της
υπ’αριθ.38/2001 απόφασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου Αχαΐας. Η δωρεάν παραχώρηση του
ανωτέρω ακινήτου εκπληρώνει κοινωφελή σκοπό καθώς προβλέπεται ότι στο οικόπεδο αυτό θα γίνει η
συγκέντρωση λυμάτων του οικισμού Λεοντίου και θα κατασκευαστεί τοπικός βιολογικός καθαρισμός.
Η καταχώριση της παραχώρησης στο κτηματολογικό φύλλο ακινήτων στο οποίο αφορά η παραχώρηση
θα γίνει με δαπάνες και μέριμνα του Δήμου Ερυμάνθου.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας
Τσούμα Βασιλική
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