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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 21
21η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΜΙΚΤΗ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 31η Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική
συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.:
ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/160153/889/27-05-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και
δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν
επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1.

Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

2.

Κοροβέσης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

3.

Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

4.

Μπονάνος Χαράλαμπος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

5.

Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

6.

Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

7.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

8.

Σαλμά Μαρία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

9.

Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

(τηλεδιάσκεψη)
10. Λύτρας Ιωάννης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Αγγελόπουλος Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
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Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Αγγελοπούλου Γεωργία και η Τσούμα Βασιλική, 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.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Α)
Έγκριση τροποποίησης- χρονικής παράτασης της αριθμ. πρωτ. 157164/8292/9-6-2021 σύμβασης που
υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΙΚΟΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΕΕ» για την προμήθεια καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο
κίνησης) για τις ανάγκες των υπηρεσιών έδρας και Π.Ε. Αχαϊας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Β)
Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της τροποποιητικής σύμβασης» και πρότεινε να συζητηθεί ως
κατεπείγον λόγω της ημερομηνίας λήξης της τρέχουσας σύμβασης.

Τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα να τεθεί προς συζήτηση, παρά το ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στην
ημερήσια διάταξη και ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη
της Επιτροπής παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/162299/9534/30-05-2022 εισήγησή του ως
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. / Δ/νση
Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. / Τμήμα Προμηθειών, η οποία αναφέρει αναλυτικά
τα κάτωθι:
Έχοντας 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 αριθμ. 853/8.1.2021 (ΦΕΚ.79Β’/15.1.2021) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθ.178/26.11.2020
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθ. 248595/27.12.2016 του
Γενικού Γραμματέα, σχετικά με την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ.4309/Β’/30.12.2016).
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση
του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους το μείς της
άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
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Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
6. 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.
7. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την υπ’ αριθμό
2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη
υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής οδηγιών».
8. Την υπ αριθμ 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.
9. Την υπ’ αριθμ. 9406/191/13-1-2022 (ΦΕΚ 27/τ.ΥΟΔΔ/20-1-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
10. Την υπ’ αριθμ. 9405/190/13-1-2022 (ΦΕΚ 141/τ.Β/20-1-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
11. Την υπ. αριθμ. 9456/193/14-1-2022 (ΦΕΚ 26/τ. ΥΟΔΔ /20-1-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας»
12. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 40 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α και β βαθμού και
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α βαθμού» του Ν.4735/2020 (197Α/12-10-2020), που αντικατέστησε το άρθρο
176 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’) «Σχέδιο Καλλικράτης» «αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών»
13. Την υπ’ αριθ. 71/2021 (ΑΔΑ:Ω8ΣΝ7Λ6-4Ι3) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, «Έγκριση
προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2022». Η απόφαση αφού ελέγχθηκε ως
προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ. 234546/31-12-2021 (ΑΔΑ:6ΝΥΦΟΡ1Φ-ΡΙΣ) απόφαση
του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
14. Την υπ. αριθμ. 8/22-01-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση
προμήθειας καυσίμων κίνησης και θέρμανσης (αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο
κίνησης) για τις ανάγκες των υπηρεσιών έδρας και Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για ένα έτος
από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 279.984,68€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, η οποία θα διενεργηθεί με τη διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων του
άρθρου 5 του Ν.4412/2016 και με κριτήριο κατακύρωσης, ανά τμήμα του διαγωνισμού, το υψηλότερο ποσοστό
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης για έκαστο είδος καυσίμου (βενζίνη αμόλυβδη,
πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης) μέσης λιανικής τιμής πώλησης της περιοχής, όπως αυτή ορίζεται στο
Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
(www.fuelprices.gr)»
15. Την υπ. αριθμ. 121/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «1) Έγκριση των όρων διενέργειας
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης
(αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης) για τις ανάγκες των υπηρεσιών έδρας και
Π.Ε. Αχαϊας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικής
δαπάνης έως του ποσού των 279.984,68 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης, ανά
τμήμα του διαγωνισμού, το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης
για έκαστο είδος καυσίμου (βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης) μέσης λιανικής τιμής
πώλησης της περιοχής, όπως αυτή ορίζεται στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (www.fuelprices.gr) και 2) Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών
16. Την υπ. αριθ. πρωτ. 42554/2851/16-2-2021 διακήρυξη για την προμήθεια καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη,
πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης) για τις ανάγκες των υπηρεσιών έδρας και Π.Ε. Αχαϊας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικής δαπάνης έως του
ποσού των 279.984,68 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης, ανά τμήμα του
διαγωνισμού, το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης για
έκαστο είδος καυσίμου (βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης) μέσης λιανικής τιμής
πώλησης της περιοχής, όπως αυτή ορίζεται στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (www.fuelprices.gr)

5.
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17. Την υπ. αριθμ. 364/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «1) Έγκριση του πρακτικού Νο1
του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης
(αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης) για τις ανάγκες των υπηρεσιών έδρας και
Π.Ε. Αχαϊας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης και 2) Ανάδειξη
προσωρινών αναδόχων»
Έπειτα από την αριθμ. 480/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής υπεγράφη η αριθμ. πρωτ.
157164/8292/9-6-2021 σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» για την προμήθεια καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο
κίνησης) για τις ανάγκες των υπηρεσιών έδρας και Π.Ε. Αχαϊας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με χρονική
διάρκεια ένα (1) έτος από την υπογραφή της ήτοι μέχρι την 08/06/2022.
Με την αριθμ. 473/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναδείχθηκαν οι προσωρινοί ανάδοχοι του
τακτικού διαγωνισμού έτους 2022 για την προμήθεια για την προμήθεια καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη,
πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης) για τις ανάγκες των υπηρεσιών έδρας και Π.Ε. Αχαϊας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης.
Λόγω μη ολοκλήρωσης της ανωτέρω τακτικής διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι την 08/06/2022, ημερομηνία
λήξης της αριθμ. 157164/8292/9-6-2021 σύμβασης και δεδομένου ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη συνεχούς και
καθημερινού ανεφοδιασμού σε καύσιμα του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας, αφ’ ενός για την απρόσκοπτη κίνηση αυτών και τη λειτουργικότητα των υπηρεσιών, αφ’
ετέρου για την αντιμετώπιση άμεσων αναγκών πολιτικής προστασίας με την κίνηση φορτηγών οχημάτων και
ειδικών περιπτώσεων μηχανημάτων διάνοιξης οδών, επούλωσης άμεσων ζημιών, επέμβασης σε περιπτώσεις
εκδήλωσης φωτιάς κ.λπ. απαιτείται η χρονική παράταση της αριθμ. 157164/8292/9-6-2021 σύμβασης για
πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία λήξεως αυτής, ήτοι μέχρι την 08/11/2022 και σε κάθε περίπτωση μέχρι την
ολοκλήρωση της εν εξελίξει τακτικής διαγωνιστικής διαδικασίας. Η χρονική παράταση θα αφορά μόνο στην
προμήθεια καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης).
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την:
1. Έγκριση τροποποίησης-παράτασης της αριθμ. πρωτ. 157164/8292/9-6-2021 σύμβασης που υπεγράφη
μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» για την
προμήθεια καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης) για τις ανάγκες των
υπηρεσιών έδρας και Π.Ε. Αχαϊας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία
λήξεως αυτής, ήτοι μέχρι την 08/11/2022 και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ολοκλήρωση της εν εξελίξει τακτικής
διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. Η χρονική παράταση
θα αφορά μόνο στην προμήθεια καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης).
2. Εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου για την υπογραφή της
τροποποιητικής σύμβασης.
Η δαπάνη χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό έτους 2022 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
συγκεκριμένα από τον ΚΑΕ 02.01.072.1511.01.1231. Για τον σκοπό αυτό έχει εκδοθεί η αριθμ. 2388/2022
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6Ε1Ρ7Λ6-ΠΝΧ).

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:
•

Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
•

Την υπ’ αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει την τροποποίηση – χρονική παράταση της αριθμ. πρωτ.: 157164/8292/9-6-2021 σύμβασης
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ΑΔΑ: Ψ0347Λ6-5ΧΔ
που υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΙΚΟΣ
ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» για την προμήθεια καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο
κίνησης) για τις ανάγκες των υπηρεσιών έδρας και Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για
πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία λήξεως αυτής, ήτοι μέχρι την 08/11/2022 και σε κάθε περίπτωση
μέχρι την ολοκλήρωση της εν εξελίξει τακτικής διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. Η χρονική παράταση θα αφορά μόνο στην προμήθεια καυσίμων
κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης).

Β) Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της
Π.Δ.Ε. για την υπογραφή της τροποποιητικής σύμβασης.

Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2022 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 02.01.072.1511.01.1231. Για τον σκοπό αυτό έχει εκδοθεί η αριθμ. 2388/2022
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6Ε1Ρ7Λ6-ΠΝΧ).

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας
Τσούμα Βασιλική
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