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ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 1
1η ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ (ΜΙΚΣΗ)
ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Στθν Πάτρα ςιμερα, τθν 25θ Ιανουαρίου 2022 θμζρα Τρίτθ και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε τακτικι
ςυνεδρίαςθ δια ηϊςθσ και με ταυτόχρονθ δυνατότθτα τθλεδιάςκεψθσ (e:Presence.gov.gr), τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:
17841/56/21-01-2022 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε όλα
τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. Στθν ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του
ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:

1.

Φίλιασ Ανδρζασ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Μαυρομμάτθσ Ακανάςιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Μπονάνοσ Χαράλαμποσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Κατςαρι - Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

(τθλεδιάςκεψθ)
6.

Καπλάνθσ Διονφςιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

7.

Καρπζτασ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Σπθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

9.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

10. Παπαδόπουλοσ Παναγιϊτθσ (Τάκθσ) - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Βοφλγαρθ – Πολονφφθ Αμαλία - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
(τθλεδιάςκεψθ)
Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: 6Θ8Ι7Λ6-ΘΑΑ
Τθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ Συμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ
τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ κ. Γεϊργιοσ Τελϊνθσ (τθλεδιάςκεψθ).

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Τςοφμα Βαςιλικι και θ Μαρία -Ηλίηα Καρακωνςταντι, υπάλλθλοι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 1ο θζμα εκτόσ ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο:
«Τροποποίθςθ τθσ αρικμ. πρωτ. 23685/1811/28-1-2021 ςφμβαςθσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν
τθλεφωνικοφ κζντρου για τθ Διεφκυνςθ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν Περιφερειακισ Ενότθτασ
Αχαΐασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 132 του
Ν.4412/2016» και πρότεινε να ςυηθτθκεί ωσ κατεπείγον λόγω τθσ θμερομθνίασ λιξθσ τθσ εν κζματι
ςφμβαςθσ.

Τα μζλθ αποφάςιςαν ομόφωνα να τεκεί προσ ςυηιτθςθ μετά τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ,
παρά το ότι δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν θμεριςια διάταξθ και ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ Επιτροπισ παρζκεςε τθν υπ’ αρικμ.
πρωτ.:20477/1503/25-01-2022 ειςιγθςι του ωσ Αντιπεριφερειάρχθσ Οικονομικισ Πολιτικισ και
Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία ζχει ωσ εξισ:
Λαμβάνοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» με το οποίο ςυςτικθκαν και
ςυγκροτικθκαν οι Περιφζρειεσ ωσ ΝΠΔΔ - ΟΣΑ Β’.
2. Σθν αρικμ. 853/8.1.2021 (ΦΕΚ.79Β’/15.1.2021) απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ Πελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου με τθν οποία εγκρίκθκε θ υπ’ αρικ.178/26.11.2020
απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου και με τθν οποία τροποποιείται θ υπ’ αρικ. 248595/27.12.2016 του
Γενικοφ Γραμματζα, ςχετικά με τθν τροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ.4309/Β’/30.12.2016).
3. Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και
Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
4. Σισ διατάξεισ του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α/9-3-2021) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ
του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ το μείσ τθσ
άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία.
5. Σισ διατάξεισ του άρκρου 1 «κοπόσ» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ
και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ».
6. Σισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίςχυςθσ τθσ διαφάνειασ, με τθν
υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικοφμενων οργάνων
ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ.
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7. Σο Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» και τθν υπ’ αρικμό
2/100018/0026/30-12-2016 εγκφκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίθςθσ διατάξεων ςχετικά με τθν ανάλθψθ
υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχισ οδθγιϊν».
8. Σθν υπ αρικμ 313/2019 απόφαςθ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, περί επικφρωςθσ των
αποτελεςμάτων των περιφερειακϊν εκλογϊν τθσ 26θσ Μάιου 2019 και 2ασ Ιουνίου 2019 και το από
29/08/2019 πρακτικό ορκωμοςίασ τθσ νζασ περιφερειακισ αρχισ τθσ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ.
9. Σθν υπ’ αρικμ. 9406/191/13-1-2022 (ΦΕΚ 27/τ.ΤΟΔΔ/20-1-2022) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
10.Σθν υπ’ αρικμ. 9405/190/13-1-2022 (ΦΕΚ 141/τ.Β/20-1-2022) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα «Μεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ
Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
11.Σθν υπ. αρικμ. 9456/193/14-1-2022 (ΦΕΚ 26/τ. ΤΟΔΔ /20-1-2022) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα «Οριςμόσ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ»
12.Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 40 «Αρμοδιότθτεσ Οικονομικισ Επιτροπισ ΟΣΑ α και β βακμοφ και
Επιτροπισ Ποιότθτασ Ηωισ ΟΣΑ α βακμοφ» του Ν.4735/2020 (197Α/12-10-2020), που αντικατζςτθςε το
άρκρο 176 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’) «χζδιο Καλλικράτθσ» «αρμοδιότθτεσ οικονομικισ επιτροπισ
περιφερειϊν»
13.Σθν υπ’ αρικ. 71/2021 (ΑΔΑ:Ω8Ν7Λ6-4Ι3) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου, «Ζγκριςθ
προχπολογιςμοφ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ οικονομικοφ ζτουσ 2022». Θ απόφαςθ αφοφ ελζγχκθκε ωσ
προσ τθν νομιμότθτά τθσ, βρζκθκε νόμιμθ με τθν υπ’ αρικ. 234546/31-12-2021 (ΑΔΑ:6ΝΤΦΟΡ1Φ-ΡΙ)
απόφαςθ του ςυντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου.
1. Σθν υπ’ αρικ. 2/42053/0094/2002 απόφαςθ Τπ. Οικονομίασ, με τθν οποία αναπροςαρμόςτθκε το
χρθματικό ποςό του άρκρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ, ςε δφο χιλιάδεσ πεντακόςια
(2.500) ευρϊ.
2. Σο αρικμ. πρωτ. 76599/668/18-3-2020 αίτθμα ςτον διατάκτθ
3. Σθν αρικμ. πρωτ. 76917/5099/20-3-2020 βεβαίωςθσ φπαρξθσ πίςτωςθσ
4. Σθν υπ. αρικμ. 2072/2020 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ (ΑΔΑ: ΩΗΒ17Λ6-9ΘΝ)
5. Σθν υπ’ αρικμ. 958/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα
«Ζγκριςθ των όρων διενζργειασ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν παροχι
υπθρεςιϊν τθλεφωνικοφ κζντρου για τθ Διεφκυνςθ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν Περιφερειακισ Ενότθτασ
Αχαΐασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςυνολικισ δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ των 74.400,00 ευρϊ
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ
προςφοράσ βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ»
6. Σθν υπ’ αρικμ. 245532/15939/25-9-2020 διακιρυξθ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ
αναδόχου για τθν παροχι υπθρεςιϊν τθλεφωνικοφ κζντρου για τθ Διεφκυνςθ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν
Περιφερειακισ Ενότθτασ Αχαΐασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςυνολικισ δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ των
74.400,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικισ άποψθσ προςφοράσ βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ.
7. Σθν αρικμ. 1201/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα
«α) Ζγκριςθ του πρακτικοφ Νο1 του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν παροχι
υπθρεςιϊν τθλεφωνικοφ κζντρου για τθ Διεφκυνςθ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν Περιφερειακισ Ενότθτασ
Αχαΐασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδα και β) Ανάδειξθ προςωρινοφ αναδόχου»
8. Σθν αρικμ. 1371/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «α)
Ζγκριςθ του πρακτικοφ Νο2 του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν παροχι
υπθρεςιϊν τθλεφωνικοφ κζντρου για τθ Διεφκυνςθ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν Περιφερειακισ Ενότθτασ
Αχαΐασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδα και β) Ανάδειξθ οριςτικοφ αναδόχου»
Ζπειτα από τθν αρικμ. 1371/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ υπεγράφθ θ αρικμ. πρωτ.
23685/1811/28-1-2021 ςφμβαςθ για τθν παροχι υπθρεςιϊν τθλεφωνικοφ κζντρου για τθ Διεφκυνςθ
Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν Περιφερειακισ Ενότθτασ Αχαΐασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδα, ςυνολικισ
δαπάνθσ 73.060,80 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και με χρονικι διάρκεια ζνα (1) ζτοσ από τθν
υπογραφι τθσ.
φμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 132 του Ν.4412/2016 προβλζπεται ότι: «Χωρίσ να απαιτείται
επαλικευςθ αν τθροφνται οι προχποκζςεισ των περιπτϊςεων αϋ ζωσ δϋ τθσ παρ. 4, οι ςυμβάςεισ μπορεί να
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τροποποιοφνται χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόςον θ
αξία τθσ τροποποίθςθσ είναι κατϊτερθ και των δφο ακόλουκων τιμϊν:
α) των κατϊτατων ορίων του άρκρου 5, και
β) του δζκα τοισ εκατό (10%) τθσ αξίασ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ για τισ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν και προμθκειϊν
και του 15% τθσ αξίασ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ για τισ ςυμβάςεισ ζργων.
Θ τροποποίθςθ δεν μπορεί να μεταβάλει τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ ςυμφωνίασ-πλαίςιο. ε
περίπτωςθ διαδοχικϊν τροποποιιςεων, θ αξία τουσ υπολογίηεται βάςει τθσ κακαρισ ςωρευτικισ αξίασ των
διαδοχικϊν τροποποιιςεων»
Κατόπιν των ανωτζρω, παρακαλοφμε για τθν :
1. Σροποποίθςθ τθσ αρικμ. πρωτ. 23685/1811/28-1-2021 ςφμβαςθσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν τθλεφωνικοφ
κζντρου για τθ Διεφκυνςθ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν Περιφερειακισ Ενότθτασ Αχαΐασ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 132 του Ν.4412/2016. Θ τροποποίθςθ τθσ
ςφμβαςθσ αφορά ςε παράταςθ αυτισ μζχρι του ποςοφ των 6.993,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. και
με θμερομθνία ζναρξθσ αυτισ τθν 28-1-2022.
2. Εξουςιοδότθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Π.Ε. Αχαϊασ για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ τροποποιθτικισ
ςφμβαςθσ δυνάμει τθσ υπ’ αρικμ. πρωτ. 9405/190/13-1-2022 (ΦΕΚ 141/τ.Β/20-1-2022) απόφαςθ του
Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Μεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ
και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
Θ προκαλοφμενθ δαπάνθ βαρφνει τον Προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2022 και
ςυγκεκριμζνα τον Κ.Α.Ε 01.072.0899.01.1231 Για τον ςκοπό αυτό ζχει εκδοκεί θ αρικμ. 660/2022 απόφαςθ
ανάλθψθσ υποχρζωςθσ.

Στθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτον κ. Μπονάνο Χαράλαμπο – Αντιπεριφερειάρχθ τθσ Π.Ε.
Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε., για παροχι διευκρινιςεων επί του κζματοσ.

Με βάςθ τα παραπάνω θ Οικονομικι Επιτροπι, αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ
ομιλθτζσ επί του ανωτζρω κζματοσ, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ:

ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Α) Τροποποιεί τθν αρικμ. πρωτ.: 23685/1811/28-1-2021 ςφμβαςθ για τθν παροχι υπθρεςιϊν
τθλεφωνικοφ κζντρου για τθ Διεφκυνςθ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν Περιφερειακισ Ενότθτασ
Αχαΐασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 132 του
Ν.4412/2016. Η τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ αφορά ςε παράταςθ αυτισ μζχρι του ποςοφ των
6.993,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. και με θμερομθνία ζναρξθσ αυτισ τθν 28-1-2022.

Β) Εξουςιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχθ Π.Ε. Αχαϊασ τθσ Π.Δ.Ε. για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ
τροποποιθτικισ ςφμβαςθσ, δυνάμει τθσ υπ’ αρικμ. πρωτ. 9405/190/13-1-2022 (ΦΕΚ 141/τ.Β/20-12022) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Μεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων
ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ Συμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ»
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ΑΔΑ: 6Θ8Ι7Λ6-ΘΑΑ

Η προκαλοφμενθ δαπάνθ βαρφνει τον Προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ
2022 και ςυγκεκριμζνα τον Κ.Α.Ε 01.072.0899.01.1231 Για τον ςκοπό αυτό ζχει εκδοκεί θ αρικμ.
660/2022 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ.

Οι Περιφερειακοί Σφμβουλοι και μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Κατςαρι – Μαυραγάνθ
Κωνςταντοφλα, Καπλάνθσ Διονφςιοσ, Καρπζτασ Κωνςταντίνοσ και Μωραΐτθσ Νικόλαοσ ψιφιςαν
αρνθτικά.
Παρϊν διλωςε ο Περιφερειακόσ Σφμβουλοσ και μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Σπθλιόπουλοσ
Κωνςταντίνοσ.

Το παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΑΝΔΡΕΑ ΦΙΛΙΑ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Τςοφμα Βαςιλικι
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