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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πάτρα 3 Νοεμβρίου 2015

Αριθ.Πρωτ.: 279778/419
Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
& Αμερικής - 264 41 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο :2613-613536
Πληροφορίες: Β.Μολφέση
FAX : 2613-613538
e-mail: grammateia.ps.pde@pde.gov.gr
ΠΡΟΣ : 1. Γενικό Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας
κ. Γεωργ. Αγγελόπουλου
3. Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγρ/σμού
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Εκτελεστική Γραμματέα
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΘΕΜΑ :Διαβίβαση της αριθμ. 125/29-10-2015 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου
ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθ. 277091/758/21-10-2015 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας κ. Γεωργ. Αγγελόπουλου
Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθμ. 125/29-10-2015 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση πρότασης ένταξης και
χρηματοδότησης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών των γεφυριών
Τέμπλας και Αυλακίου που προκλήθηκαν από θεομηνία τον Ιανουάριο και
Φεβρουάριο 2015», προϋπολογισμού: #230.000,00€#, στο Εθνικό Σκέλος
(ΣΑΕΠ 001) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2015» και παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές
σας ενέργειες.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18ο

Στην Πάτρα σήμερα

στις 29-10-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00΄ στην

αίθουσα του πρώην Εργοστασίου «Λαδόπουλος» (Ακτή Δυμαίων 50) προσήλθε
σε Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την
υπ’ αριθ. πρωτ. 280661/428/22-10-2015 γραπτή πρόσκληση της Προέδρου του η
οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ.Περιφερειακούς
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).
Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51) μελών,
τα παρακάτω μέλη :
1)Τογιοπούλου

Αναστασία-Πρόεδρος

,

2)

Κανέλλης

Γεώργιος

–

Αντιπρόεδρος, 3) Κούστας Κωνσταντίνος- Γραμματέας, 4) Αγγελόπουλος
Γεώργιος, 5)Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 6)Αυγέρης Σάββας, 7)Δριβίλας
Δημήτριος,

8)Καπράλος Σπυρίδων, 9)Καρδάρα Ευσταθία, 10)Καρπέτας

Κωνσταντίνος,

11)Κατσακούλης Ευάγγελος, 12)Κελεπούρης

13)Κοκκινοβασίλης
15)Κοτοπούλης

Πολυδεύκης

(Τάκης)

Σπυρίδων,

,

14)Κολοβός

16)Κοτσιλιάνος

Ανδρέας,
Ιωάννης,

Κωνσταντίνος,

17)Κωνσταντοπούλου Αναστασία , 18)Κωσταριάς Δημήτριος, 19)Λαλιώτης
Παναγιώτης,

20)Λύτρας

Ιωάννης,

21)Μαυρόγιαννης

Διονύσιος,

22)Μητρόπουλος Κωνσταντίνος, 23)Μπαλαμπάνης Νικόλαος, 24)Μπούνιας
Χρήστος

,

25)Μπράμος

Παναγιώτης,

26)Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη

Γεωργία, 27)Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, 28)Πετρόπουλος Κωνσταντίνος,
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29)Πλατανιάς Παναγιώτης, 30)Ρήγας Χρήστος, 31)Σιαμπλής Δημήτριος,
32)Σύρμος

Γεώργιος,

33)Σώκος

Ευθύμιος,

34)Τσόγκας

Γεώργιος,

35)Υφαντής Νικόλαος, 36)Φαρμάκης Νεκτάριος , 37)Φωτόπουλος Τρύφων,
38)Χαμηλάκη Αικατερίνη, 39)Χαροκόπος Αντώνιος, 40)Χατζηλάμπρου
Βασίλειος, 41)Χήνος Γεώργιος.
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του
Περιφερειακού

Συμβουλίου

κ.κ.

Αγιομυργιαννάκης

Εμμανουήλ

(δικαιολογημένα απών), Αρβανιτάκης Ιωάννης (δικαιολογημένα απών),
Βεργοπούλου

Παρασκευή

(δικαιολογημένα

απούσα),

Γαβριηλίδης

Κωνσταντίνος, Ευθυμίου Απόστολος (δικαιολογημένα απών), Ζαφειρόπουλος
Ιωάννης (δικαιολογημένα απών),

Ζαχαροπούλου-Στούμπου Αδαμαντία

(δικαιολογημένα απούσα), Κατσανιώτης Ανδρέας (τελών σε άδεια), Κοκκότη
Γεωργία-Αρετή (δικαιολογημένα απούσα),

και Νασιώτης Θεόδωρος

(δικαιολογημένα απών).
Ήταν παρόντες και συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
κ.Απόστολος Κατσιφάρας, οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων
Αιτωλ/νιας κα Χριστίνα Σταρακά, Αχαΐας

κ. Γρηγόρης

Αλεξόπουλος και

Ηλείας κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος.
Επίσης στη συνεδρίαση παρευρέθησαν, ο κ. Νικολαδάκης ως εκπρόσωπος και
συντονιστής του παραρτήματος της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ στην Πάτρα, υπηρεσιακοί
παράγοντες, πολίτες και δημοσιογράφοι.
Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης.
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Αριθ.Αποφ. 125/2015

Στη συνέχεια η Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 5ο

θέμα ημερήσιας

διάταξης με τίτλο : «Έγκριση πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης του
έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών των γεφυριών Τέμπλας και
Αυλακίου που προκλήθηκαν από θεομηνία τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο
2015», προϋπολογισμού: #230.000,00€#, στο Εθνικό Σκέλος (ΣΑΕΠ 001) του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
για το έτος 2015», δίνοντας το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής
Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας κ. Γεώργιο Αγγελόπουλο, που είναι
εισηγητής του θέματος και που αναφέρεται στην αριθ. πρωτ. 277091/758/21-102015 γραπτή εισήγησή του, που λέει τα εξής:
«Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου όσον αφορά την έγκριση και
παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων κατά την κείμενη νομοθεσία,
σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν. 3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-62010).
2. Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού όσον αφορά
την τελική διαμόρφωση, την μέριμνα για την έγκριση και την παρακολούθηση της
εκτέλεσης των ετήσιων Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων περιφερειακού
επιπέδου σύμφωνα με τα άρθρα 3 & 4 παρ. αη & βη αντίστοιχα του Π.Δ. 132/2010
«Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Την με αριθμ. 8001/22.01.2015 (ΑΔΑ: ΨΓΣΗΦ-ΠΓ1) Εγκύκλιο Οδηγιών για την
έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2015 & προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ
2016–2018 σύμφωνα με το ΜΠΔΣ 2015-2018».
4. Το με αριθμ. 240905/4502/14-10-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ
Αιτωλοακαρνανίας.
5. Το με αριθμ ΥΠ.ΠΟ.Α/ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ/Φ10-β/3876/14.10.2015 έγγραφο
Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτ. Ελλάδος,
Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου.
6. Το με αριθμ. 193706/5831/07-10-2015 έγγραφο Περιφερειακής Ενότητας
Καρδίτσας.
7. Το με αριθμ. 131981/819/08-10-2015 έγγραφο Περιφερειακής Ενότητας
Ευρυτανίας.
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8. Την υπ’ αριθμ. 44/20-10-2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας περί εισήγησης “Έγκρισης πρότασης ένταξης και
χρηματοδότησης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών των γεφυριών
Τέμπλας και Αυλακιού που προκλήθηκαν από θεομηνία τον Ιανουάριο και
Φεβρουάριο 2015», π/υ: 230.000,00€ στο Εθνικό σκέλος (ΣΑΕΠ 001) του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ για το έτος 2015”.
9. Την ανάγκη ένταξης και χρηματοδότησης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών των
γεφυριών Τέμπλας και Αυλακιού που προκλήθηκαν από θεομηνία τον Ιανουάριο
και Φεβρουάριο 2015», π/υ: 230.000,00€ στο Εθνικό σκέλος (ΣΑΕΠ 001) του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ για το έτος 2015,
και συγκεκριμένα :
Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
(€)

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

1

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ
ΓΕΦΥΡΙΩΝ
ΤΕΜΠΛΑΣ
ΚΑΙ
ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ
ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ
ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2015

230.000,00

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΠΕ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ:

230.000,00

Το ανωτέρω έργο, το οποίο θα υλοποιηθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ
Αιτωλ/νίας, αφορά την αποκατάσταση βλαβών στα ιστορικά πέτρινα γεφύρια Τέμπλας
και Αυλακίου μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2015 που
εκδηλώθηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλ/νίας.
Επισημαίνεται ότι λόγω των ποικίλων προκληθεισών φθορών (κατολισθήσεων και
πλημμυρών) που προκλήθηκαν στην περιοχή, η Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας
αποφάσισε τη διακοπή της κυκλοφορίας στο 32ο χλμ. της επαρχιακής οδού Εμπεσού–
Ραπτόπουλου (γέφυρα Τέμπλας) για τις κατηγορίες οχημάτων άνω των 3,5 tn
(φορτηγά, λεωφορεία και λοιπά οχήματα) και στο 36ο χλμ. της επαρχιακής οδού
Εμπεσού–Αυλακίου για πεζούς και οχήματα (γέφυρα Αυλακίου) και την εκτροπή της
κυκλοφορίας αυτών μέσω της επαρχιακής οδού Αγρινίου – Αλευράδας – Καρπενησίου
στο 55ο χλμ. (γέφυρα Τατάρνας).
Οι παραπάνω γέφυρες είναι χτισμένες σε φαράγγι χαρακτηρισμένο ως ιδιαιτέρου
φυσικού κάλλους, χρονολογούνται από τις αρχές του 20ου αιώνα, η γέφυρα Τέμπλας
από το 1909 και του Αυλακίου από το 1911. Η αριστοτεχνική των δύο γεφυριών είναι
μοναδική στον ελληνικό και όχι μόνο χώρο. Εξυπηρετούν τις Περιφερειακές Ενότητες
της Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας, της Άρτας και της Καρδίτσας. Η εκτροπή της
κυκλοφορίας μέσω της επαρχιακής οδού Αγρινίου – Αλευράδας – Καρπενησίου στο
55ο χλμ αυτής (Γέφυρα Τατάρνας) κρίνεται ως ασύμφορη και χρονοβόρα.
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Α. Γέφυρα Τέμπλας
Το γεφύρι έχει αναγνωριστεί ως διατηρητέο μνημείο με την υπ’ αριθμ. ΥΥΠΟ/
ΔΙΛΑΠ/ 1722245/36843 απόφαση. Έχει ένα τόξο με άνοιγμα 24,00 μέτρα, απ’ όπου
διέρχεται o κύριος όγκος του νερού. Από τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκλήθηκαν
βλάβες στο στηθαίο της γέφυρας προς την πλευρά του Νομού Ευρυτανίας. Επίσης
υπάρχουν διαμπερείς ρηγματώσεις στο κατάστρωμα της γέφυρας και για τον λόγο αυτό
απαγορεύτηκε η διέλευση βαρέων οχημάτων ( άνω των 3,5 τόνων) καθώς και βλάβες
στη στέψη του στηθαίου της γέφυρας στη βορεινή πλευρά.
Η επισκευή θα γίνει με την εφαρμογή ενέματος στο εσωράχιο του κυρίως τόξου και
στις ορατές θέσεις του εξωραχίου του, σύμφωνα με την πρόταση της Υπηρεσίας
Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτ. Ελλάδος, που διενήργησε αυτοψία
στον συγκεκριμένο χώρο. Επίσης προτείνεται η τοποθέτηση εγκάρσιων διαμπερών
ελκυστήρων σε κατάλληλες θέσεις. Ως γενικότερο μέτρο ενίσχυσης της γέφυρας
προτείνεται η εφαρμογή καθολικών ενεμάτων, η αποκατάσταση των ορατών
φθαρμένων αρμολογημάτων και η συντήρηση των εξ αργολιθοδομής πτερυγοτοίχων,
ανάντη και κατάντη της γέφυρας που προστατεύουν τα θεμέλια του κυρίως τόξου της.
Β.

Γέφυρα Αυλακίου

Η γέφυρα Αυλακίου ενώνει τους Νομούς Ευρυτανίας, Καρδίτσας και Αιτωλ/νίας.
Αποτελείται από πέντε τόξα, ένα κεντρικό με άνοιγμα 24,00 μ. και τέσσερα
δευτερεύοντα , τρία από τη μία πλευρά και ένα από την άλλη, με άνοιγμα 5,00 μ. Το
πλάτος του γεφυριού είναι 4,00 μ. Το γεφύρι αυτό έχει υποστεί σημαντικότατες βλάβες.
Έχει καταστραφεί το σύνολο του στηθαίου, η χαλικόστρωση του καταστρώματος, η
επιφάνεια αδιαβροχοποίησης του λιθοσώματος από ασβεστοκονίαμα και έχουν
αποσπαστεί λίθοι από το εσωτερικό γέμισμα στην επιφάνεια του με αποτέλεσμα να
είναι αδύνατη η κυκλοφορία οχημάτων σε αυτό.
Για την αποκατάσταση της ανωτέρω γέφυρας θα εκτελεστούν οι εξής εργασίες:
1. Επανατοποθέτηση του στηθαίου καθώς και των λίθων που λείπουν από τα
βάθρα της γέφυρας.
2. Τοποθέτηση λίθων στο εσωτερικό γέμισμα, επικάλυψη με κονία και εφαρμογή
ενεμάτων στο σημείο αυτό καθώς και στην αντίστοιχη κατασκευή στη νότια
πλευρά της γέφυρας.
3. Αποκάλυψη της κονίας αδιαβροχοποίησης σε όλο το μήκος της γέφυρας,
επισκευή όπου απαιτείται και επικάλυψη με το ίδιο υλικό.
4. Άμεση απομάκρυνση των φερτών υλικών που έχουν συσσωρευτεί στο σημείο
που έγινε η καταστροφή.
Επισημαίνεται ότι, η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής
Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού, όπως αναφέρεται στο με το αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α/ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ/Φ10β/3876/14.10.2015 έγγραφό της, συμφωνεί με τις εργασίες που περιγράφονται στο
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Τεχνικό Δελτίο του έργου και θα προβεί στην έγκριση της μελέτης που ήδη
συντάσσεται από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας.
Με την αποκατάσταση των ζημιών μέσω του ανωτέρω έργου, τα γεφύρια θα
καταστούν λειτουργικά (ως προς τη διέλευση οχημάτων έως 3,5 τόνους) και θα
καλυφθούν οι κυκλοφοριακές ανάγκες πεζών και οχημάτων, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο Τεχνικό δελτίο του έργου.
Βάσει των παραπάνω και δεδομένου ότι οι Περιφερειακές Ενότητες Ευρυτανίας
και Καρδίτσας δεν έχουν προγραμματίσει αντίστοιχο έργο,
Εισηγούμαστε
Την έγκριση της πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης του έργου με τίτλο:
«Αποκατάσταση ζημιών των γεφυριών Τέμπλας και Αυλακιού που προκλήθηκαν
από θεομηνία τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2015», προϋπολογισμού:
#230.000,00€#, στο Εθνικό Σκέλος (ΣΑΕΠ 001) του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2015.
Σημειώνουμε ότι η απόφαση θα διαβιβασθεί στη Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με τους προβλεπόμενους
πίνακες και συνοδευόμενη από το τεχνικό δελτίο του έργου, στο οποίο περιγράφεται
αναλυτικά το αντικείμενο και η σκοπιμότητά του».

Κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού είχε αποχωρήσει ο Περιφερειακός
Σύμβουλος κ.Χρήστος Ρήγας.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον πρόεδρο, τον
Περιφερειάρχη και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί
του ανωτέρω , κατόπιν διαλογικής συζήτησης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την πρόταση ένταξης και χρηματοδότησης του έργου με τίτλο:
«Αποκατάσταση ζημιών των γεφυριών Τέμπλας και Αυλακιού που προκλήθηκαν
από θεομηνία τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2015», προϋπολογισμού:
#230.000,00€#, στο Εθνικό Σκέλος (ΣΑΕΠ 001) του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2015, όπως
αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας κ.Γεωργίου Αγγελόπουλου.
Η απόφαση να διαβιβασθεί στη Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων του
Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με τους προβλεπόμενους
πίνακες και συνοδευόμενη από το τεχνικό δελτίο του έργου, στο οποίο
περιγράφεται αναλυτικά το αντικείμενο και η σκοπιμότητά του.
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Κατά της εισήγησης αυτής ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της
Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας» κκ. Κοτσιλιάνος
Κωνσταντίνος και Κοτοπούλης Σπυρίδων.

Το

παρόν

Πρακτικό

αφού

συντάχθηκε,

διαβάστηκε

και

βεβαιώθηκε,

υπογράφεται ως ακολούθως :

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ.ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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