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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 26
26η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 29η Ιουνίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ.
πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/193853/1070/24-06-2022 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.

Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

3.

Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

4.

Μπονάνος Χαράλαμπος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

5.

Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

6.

Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

7.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

8.

Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

9.

Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

10. Λύτρας Ιωάννης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε καίτοι προσκλήθηκε το τακτικό μέλος της Επιτροπής κ. Σπηλιόπουλος
Κωνσταντίνος.
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Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα 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 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
υποβολής πρότασης ένταξης ενός νέου έργου με τίτλο «Δράση για την Αντιμετώπιση των
Περιβαλλοντικών Κινδύνων - Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, πιλοτική εφαρμογή προώθησης πολιτικών
προστασίας περιβάλλοντος», προϋπολογισμός: 7.688.000,00€ (με Φ.Π.Α.), στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού
Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2022».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΑΠ/192136/2275/23-06-2022 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας της Π.Δ.Ε. κ. Ζαΐμη Φωκίωνα / Δ/νση Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων, η οποία αναφέρει
αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α’/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ Β’, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ
197/Α’/12.10.2020) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον
δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής
Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την
αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες
διατάξεις»,
3. Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού όσον αφορά την παρακολούθηση της
υλοποίησης των έργων που χρηματοδοτούνται με εθνικούς πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 2.vii, της υπ΄ αριθμ. 248595 Απόφασης ΓΓ ΑΔΠΔΕΙ (ΦΕΚ 4309/Β/30.12.16) περί
«Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΔΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα
με την υπ’ αριθ. 65633/08.08.17 Συντονιστή ΑΔΠΔΕΙ (ΦΕΚ 2953/Β/29.08.17),
4. Την με αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/9405/190/13-01-2022 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ141/τ. Β΄/20-01-2022, περί μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
5. Την απόφαση με αριθ. 3/09-01-2022 (ΑΔΑ:6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, διατυπωθείσα στο υπ΄ αριθ. 2/2022 πρακτικό αυτού, περί εκλογής τακτικών και
αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. για την περιφερειακή περίοδο 09-01-2022 έως
31-12-2023 (άρθρο 175 παρ. 1.2 και 3 του Ν. 3852/2010).
6. Το ΦΕΚ 5926 τ.Β/2021 «Έγκριση Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, προγραμματικής περιόδου 2021 – 2025»
7. Τη με αριθμ. πρωτ. 14645 /11-02-2022 (ΑΔΑ: 6ΩΗΕ46ΜΤΛΡ-7Η8) Εγκύκλιο με θέμα: «Εγκύκλιος Οδηγιών
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για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2022 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2023-2025», και
ειδικότερα η παρ.5.12. «Έργα προς ένταξη σε προγράμματα των προγραμματικών περιόδων 2014-2020 και
2021-2027».
8. Το με αριθμ. πρωτ. 2384/30-05-2022 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας.
9. Το με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΑΠ/190411/2253/22-06-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας
10. Την υπ. αρ. 34/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Εισηγείται την υποβολή πρότασης ένταξης ενός (1) νέου έργου με τίτλο «Δράση για την Αντιμετώπιση των
Περιβαλλοντικών Κινδύνων - Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, πιλοτική εφαρμογή προώθησης πολιτικών
προστασίας περιβάλλοντος» στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2022, ως εξής:
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)

Δράση για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, πιλοτική εφαρμογή προώθησης 7.688.000,00€
πολιτικών προστασίας περιβάλλοντος
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
7.688.000,00€
Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο του έργου και τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που τα συνοδεύουν: το έργο με
τίτλο «Δράση για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων - Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, πιλοτική
εφαρμογή προώθησης πολιτικών προστασίας περιβάλλοντος», προϋπολογισμού 7.688.000,00€, εντάσσεται
στην ευρύτερη στρατηγική της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και αφορά στην αναγκαιότητα υλοποίησης
πράξεων για:
• τη δημιουργία υποδομών ανακύκλωσης με διαχωρισμό στην πηγή των ανακυκλώσιμων υλικών
• τη χρήση οικονομικών εργαλείων – κινήτρων για την εξασφάλιση υψηλής συμμετοχής των δημοτών
ώστε να μπορέσουν να ενισχυθούν οι εθνικοί ποσοτικοί στόχοι ανακύκλωσης και να γίνει εφικτή η εκπλήρωση
της νομικής υποχρέωσης της Ελλάδας για επίτευξη των ποσοτικών στόχων ανακύκλωσης.
Αντικείμενο της προτεινόμενης δράσης είναι η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος που θα βοηθάει
στην πράξη τους μαθητές του Δημοτικού να κατανοήσουν την έννοια της συσχέτισης του περιβάλλοντος με την
κατανάλωση και την αξιοποίηση πόρων προς όφελος του ίδιου του σχολικού περιβάλλοντος. Η δράση θα γίνει
σε συνεργασία με Δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος σε επιλεγμένα δημοτικά σχολεία όπου θα
τοποθετηθούν τα κατάλληλα μηχανήματα ενώ παράλληλα θα υπάρξουν δράσεις ευαισθητοποίησης των
γονέων και των μαθητών με σκοπό πλέον να έχουμε βιωματική και όχι θεωρητική προσέγγιση στο ζήτημα της
προστασίας του περιβάλλοντος.
Παράλληλα, έχει υιοθετηθεί ο εκσυγχρονισμός της «περιβαλλοντικής εισφοράς» (τέλος ταφής) στα απόβλητα
που οδηγούνται σε ΧΥΤΑ - ΧΥΤΥ, ώστε να λειτουργήσει αποτρεπτικά για την ταφή των αποβλήτων,
συμπεριλαμβανομένων και των υπολειμμάτων από τις μονάδες επεξεργασίας αστικών αποβλήτων. Το μέτρο
έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ, που τελικά έχουν καταφέρει να μειώσουν σημαντικά
τα ποσοστά ταφής αποβλήτων σε ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ.
Επιπρόσθετα, έχει αναληφθεί η δέσμευση για αύξηση της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και της
ανακύκλωσης των ΑΣΑ τουλάχιστον σε ποσοστό 55% κ.β. μέχρι το 2025 και 60% κ.β. μέχρι το 2030.
Έχει επισημανθεί η σημαντικότητα των δράσεων «Ευαισθητοποίησης των πολιτών – ενίσχυση της
εμπιστοσύνης στην ανακύκλωση»:
• «Πλέον της ανάπτυξης των απαιτούμενων υποδομών που θα διευκολύνουν τη χωριστή συλλογή, προτείνεται
μία ολιστική προσέγγιση για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την περιβαλλοντική
και οικονομική σημασία της ανακύκλωσης και της εκτροπής των αποβλήτων από την ταφή, με απώτερο σκοπό
την υιοθέτηση των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας. Από έρευνες της κοινής γνώμης διαπιστώνεται έλλειμμα
εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Οι καμπάνιες ευαισθητοποίησης και συγκεκριμένα μέτρα θα συμβάλλουν στην
ενίσχυση της χωριστής συλλογής αποβλήτων».
• «Επισημαίνεται η έλλειψη ολοκληρωμένης καμπάνιας ευαισθητοποίησης του πληθυσμού που είχε ως
αποτέλεσμα την ελλιπή ευαισθητοποίηση και την επαγόμενη μη ενεργό συμμετοχή των πολιτών στη χωριστή
συλλογή και ανακύκλωση. Χωρίς την ενεργό συμμετοχή των πολιτών η επίτευξη των στόχων χωριστής συλλογής
και ανακύκλωσης κρίνεται μη επιτεύξιμη».
• «Συνεχής υλοποίηση εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τη διασφάλιση της
1
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μέγιστης δυνατής συμμετοχής, αλλά και της χρήσης ορθών πρακτικών από το κοινό, με σκοπό την αύξηση της
ποσότητας και τη βελτίωση της ποιότητας των συλλεγόμενων ποσοτήτων σε όλα τα ρεύματα εναλλακτικής
διαχείρισης».
Κατά συνέπεια, είναι δεδομένο ότι η επίτευξη των ποσοστών ανακύκλωσης, εξαρτάται απόλυτα από τη
συμμετοχή των δημοτών. Η εν λόγω συμμετοχή είναι το αποτέλεσμα, τόσο των κινήτρων ανταπόδοσης που
παρέχονται στους δημότες, όσο και των δράσεων ευαισθητοποίησης. Οι δράσεις ευαισθητοποίησης και
ενημέρωσης επιτυγχάνουν την παροχή γνώσεων και δεδομένων στους δημότες για τα οφέλη της υλοποίησης
των δράσεων ανακύκλωσης, τη μείωση της επιβάρυνσης που προκύπτει για το περιβάλλον και τη μείωση του
κόστους που καλούνται οι δημότες να καλύψουν, μέσω των ανταποδοτικών τελών.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι πολίτες του αύριο είναι, ενδεχομένως, ό,τι πιο σημαντικό για το περιβαλλοντικό παρόν
και μέλλον της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Έτσι, με τη βοήθεια της έγκυρης ενημέρωσης σε θεωρητικό
πλαίσιο και της συμμετοχής και εξοικείωσης τους με έμπρακτες δραστηριότητες, επιδιώκεται όπως προωθηθεί:
• η ευαισθητοποίηση των παιδιών και κατ' επέκταση της τοπικής κοινωνίας για τις αξίες, τη σημαντικότητα και
τα αποθέματα του φυσικού περιβάλλοντός μας,
• η ενεργός συμμετοχή των παιδιών, μέσα από προσιτές και εύκολες περιβαλλοντικές δραστηριότητες, που
μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσα στο σχολείο τους (υιοθεσία και συνεχή φροντίδα του περίγυρού μας,
προτάσεις και πρωτοβουλίες αναβάθμισης του περίγυρού μας, αλλά και των υποβαθμισμένων περιοχών,
υποστηρικτικές δραστηριότητες, ομιλίες, εκθέσεις φωτογραφίας και ζωγραφικής, δρώμενα, θεατρική ημέρα
για την άνοιξη, μουσική ημέρα για το νερό, κ.ά.).
• η δημιουργία κινήτρων, μέσων και μηχανισμών για τη σταδιακή βελτίωση του τοπικού περιβάλλοντος -του
περίγυρού μας-, με τη συνδρομή και συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των φορέων της περιοχής, αλλά
και της εθελοντικής εργασίας όλων μας,
• η σταδιακή αλλαγή των παραδοσιακών στάσεων και αντιλήψεων στον ευρύτερο κοινωνικό ιστό, ως προς το
περιβάλλον, την προστασία, την ανάδειξη και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Η πράξη δομείται σε δύο (2) υποέργα:
Υποέργο 1 •Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τα σημεία περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε 20
Διακριτά Σχολικά Συγκροτήματα (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Αντικείμενο του 1ου Υποέργου είναι:
Σε πρώτη φάση (Φάση 1.1) Προβλέπεται η προμήθεια είκοσι (20) σημεία περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.
Τα Σ.Π.Ε θα διαθέτουν σύστημα επεξεργασίας των υλικών (συμπίεση για τα πλαστικά και μεταλλικά υλικά και
θρυμματισμός για τα γυάλινα υλικά) ώστε να ελαχιστοποιούνται οι όγκοι των υλικών που θα ανακυκλώνονται
χωριστά στην πηγή, για να μειώνεται το ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα της μεταφοράς των
ανακυκλούμενων υλικών.
Το Υποέργο 1 θα έχει χρονική διάρκεια 21 μηνών. Ο προϋπολογισμός του Υποέργου 1 διαμορφώνεται σε
7.440.000,00€ με ΦΠΑ
Υποέργο 2 Δράσεις Ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης μαθητών σε όλα τα σχολεία των Δήμων
Αντικείμενο του 2ου Υποέργου είναι η ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με τα
απορρίμματα, καλές πρακτικές, τα οφέλη της ορθολογικής διαχείρισης, τους τρόπους διαχείρισης, την
πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση, τη διαλογή στη πηγή επιμέρους ρευμάτων στερεών αποβλήτων. Στόχος η
σωστή συμμετοχή των μαθητών στις δράσεις και προγράμματα που εφαρμόζονται και η ενίσχυση της
ανακύκλωσης.
Το Υποέργο 2 θα έχει χρονική διάρκεια 21 μηνών. Ο προϋπολογισμός του Υποέργου 2 διαμορφώνεται σε
248.000,00€ με ΦΠΑ.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 5.12 της Εγκυκλίου του ΠΔΕ 2022 για την επιτάχυνση των διαδικασιών
ωρίμανσης και υλοποίησης των έργων για τα οποία υπάρχει πρόθεση να υποβληθούν για χρηματοδότηση στα
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, δύνανται να εγγράφονται σε ΣΑ του Εθνικού ΠΔΕ με την προϋπόθεση να
μην επιτρέπεται η δημιουργία υποχρεώσεων στη συγκεκριμένη ΣΑ (π.χ. μη ανάληψης νομικών δεσμεύσεων
μέχρι την ένταξη του έργου στο αντίστοιχο πρόγραμμα).
Βάσει των ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καλείται να εγκρίνει την
υποβολή πρότασης για ένταξη ενός νέου έργου στη ΣΑΕΠ 001 με τίτλο:
− «Δράση για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων - Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, πιλοτική
εφαρμογή προώθησης πολιτικών προστασίας περιβάλλοντος», στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2022.
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ΑΔΑ: 9ΒΜΩ7Λ6-ΨΔ5
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Ζαΐμη Φωκίωνα – Αντιπεριφερειάρχη
Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του
θέματος.

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. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας».
• Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9406/191/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
27/τ.ΥΟΔΔ/20.01.2022) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την υποβολή πρότασης ένταξης ενός νέου έργου με τίτλο «Δράση για την Αντιμετώπιση των
Περιβαλλοντικών Κινδύνων - Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, πιλοτική εφαρμογή προώθησης πολιτικών
προστασίας περιβάλλοντος», προϋπολογισμός: 7.688.000,00€ (με Φ.Π.Α.), στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού
Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2022.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μωραΐτης Νικόλαος
ψήφισε λευκό.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ
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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