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Απόσπασμα ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7
7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα, σήμερα στις 16/03/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση δια ζώσης στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών
(Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Ρίο) και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης
(e:Presence.gov.gr), το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθ.
πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΠΣ/69708/86/08-03-2022 γραπτή πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία
εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με
τις σχετικές διατάξεις των 167 παρ. 1 & 2 και 168 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
87/τ.Α΄/07.06.2010), όπως ισχύουν.
Στη Συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου πενήντα ενός (51) μελών, τα παρακάτω μέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ΜΠΙΛΙΑ ΜΑΡΙΑ - Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ – Αντιπρόεδρος (τηλεδιάσκεψη)
ΓΡΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ - Γραμματέας
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ(τηλεδιάσκεψη)
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ (τηλεδιάσκεψη)
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ (τηλεδιάσκεψη)
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΒΟΥΛΓΑΡΗ - ΠΟΛΟΝΥΦΗ ΑΜΑΛΙΑ (τηλεδιάσκεψη)
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΓΟΥΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (τηλεδιάσκεψη)
ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΔΡΙΒΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΑΪΜΗΣ ΦΩΚΙΩΝ (τηλεδιάσκεψη)
ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΚΑΤΣΑΡΗ-ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ (τηλεδιάσκεψη)
ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
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ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΚΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (τηλεδιάσκεψη)
ΚΟΥΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΜΠΙΛΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΜΠΟΝΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΠΡΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΡΟΥΣΗ- ΝΤΖΙΜΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΣΑΛΜΑ ΜΑΡΙΑ (τηλεδιάσκεψη)
ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (τηλεδιάσκεψη)
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΩΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΦΙΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΧΑΛΙΜΟΥΔΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (τηλεδιάσκεψη)
ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε καίτοι προσκλήθηκε το μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου
κ. Κοσίνας Χρήστος.
Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, ο
Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης κ. Τελώνης Γεώργιος
(τηλεδιάσκεψη), ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Σύρμος
Γεώργιος (τηλεδιάσκεψη), ο Δ/ντης Γραφείου Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Μάκκας
Ιωάννης (τηλεδιάσκεψη).
Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου
Γεωργία, Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα και Τσούμα Βασιλική.
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Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο:
«Αντιμετώπιση της ακρίβειας, των ανατιμήσεων και ανάληψη πρωτοβουλιών για την
προστασία των νοικοκυριών, των ΜΜ επιχειρήσεων και της τοπικής οικονομίας» και
έδωσε το λόγο στον εισηγητή του, Επικεφαλής της παράταξης «Δυτική Ελλάδα – Δικαίωμα
στην πρόοδο» κ. Κατσιφάρα Απόστολο, ο οποίος αναφέρθηκε στην υπ’ αριθμ.:
ΠΔΕ/ΓΠΠΣ/51615/63/21-02-2022 γραπτή εισήγησή του, λέγοντας τα εξής:
Λαμβάνοντας υπόψη:
Η ανεξέλεγκτη ακρίβεια στην Ηλεκτρική ενέργεια, στα καύσιμα, τις μεταφορές και το φαινόμενο των
συνεχών ανατιμήσεων στα βασικά αγαθά και τρόφιμα έχουν βάλει Βόμβα στα θεμέλια της Ελληνικής
οικογένειας, της Εθνικής οικονομίας και της βιωσιμότητας των μικρών και πολύ Μικρών
επιχειρήσεων.
Ενώ η ακρίβεια καλπάζει το τελευταίο πεντάμηνο και έχει δείξει τα δόντια της η κυβέρνηση δείχνει
αδύνατη, κουρασμένη και απρόθυμη να αναλάβει πρωτοβουλίες και μέτρα ώστε να περιορίσει το
φαινόμενο και τις επιπτώσεις του στην οικονομία.
Κρύφτηκε εύκολα αλλά εσφαλμένα πίσω από την δικαιολογία, ότι είναι εισαγόμενο το φαινόμενο και
περιορίστηκε στα ημίμετρα της ελάχιστης επιδότησης στο ηλεκτρικό ρεύμα και στην εξαγγελία για
εφάπαξ επίδομα στις αδύνατες οικονομικά ομάδες το Πάσχα. Απέφυγε να πάρει σοβαρά διαρθρωτικά
μέτρα, να στηρίξει το εισόδημα, να μειώσει τους φόρους, να ελέγξει την αγορά, για να περιορίσει την
αισχροκέρδεια και έτσι το φαινόμενο εξελίχθηκε ως ντόμινο και επηρέασε όλους του τομείς και
κλάδους.
Οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις, τα καταστήματά εστίασης, οι μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι
κλάδοι των μεταφορών, των κατασκευών και ο τουρισμός που αναμένεται είναι οι περισσότερο
πληττόμενοι κλάδοι, με το ‘’καλάθι της νοικοκυράς’’ να είναι το μεγάλο θύμα.
Οι μισθοί από την άλλη μεριά είναι καθηλωμένοι και μειούμενοι για πάνω από δεκαετία. Η
επανεμφάνιση των πληθωρισμού με αύξηση ρεκόρ 25ετίας στο 6 %, τείνει να έχει μόνιμο χαρακτήρα
και βάζει σε νέα περιπέτεια την οικονομία, που ήδη είναι αδύναμη από τα περιοριστικά μέτρα.
Η πραγματικότητα είναι σκληρή και οι λύσεις είναι εξίσου δύσκολες, αλλά το να κρύβονται οι φορείς,
που έχουν και φωνή και αρμοδιότητες από το πρόβλημα και να μην αναζητούν λύσεις, είναι
εγκληματικό για την χώρα και την κοινωνία.
Η Περιφερειακή Δυτικής Ελλάδας έχει σηκώσει λευκή πετσέτα από τα κρίσιμα και σοβαρά
προβλήματα, που αντιμετωπίζει η κοινωνία και είναι πλήρως ταυτισμένη με το Μαξίμου και αντί να
ηγηθεί ευρύτερων πρωτοβουλιών για να προστατεύσει τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και το τεχνικό
της πρόγραμμα στο σύνολό του, παραμένει απαθής και περιμένει.
Τα τεχνικά έργα ωστόσο που εκτελούνται τόσο από το ΕΣΠΑ όσο και το ΠΔΕ σε λίγο αν δεν
αναληφθούν σοβαρές πρωτοβουλίες τώρα και όχι αύριο θα βγουν εκτός προϋπολογισμού γιατί οι
υπέρμετρες αυξήσεις στα καύσιμα, τις πρώτες ύλες και το σίδηρο θα οδηγήσουν τις κατασκευαστικές
εταιρείες στα όριά τους και τα έργα σε κίνδυνο.
Οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια, σε μία νέα γενιά έργων που θα μείνουν ημιτελή ή θα
εκτελεστούν μετά από καθυστερήσεις, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τις αναπλάσεις σε Αίγιο και
Πάτρα, που εγκαταλείφθηκαν ήδη από τις εργοληπτικές εταιρείες. Οι συνέπειες όμως θα είναι
τραγικές για την τοπική οικονομία και την εργασία.
ΕΠΕΙΔΗ, η Περιφέρεια δεν μπορεί να μένει απαθής και παρατηρητής, ενός φαινομένου, που έρχεται
πάνω μας ως βουνό και θα πλήξει τον πυρήνα των αρμοδιοτήτων της, που είναι η ανάπτυξη και
ευημερία του τόπου μας και των πολιτών καθώς και η ομαλή και γρήγορη εκτέλεση των τεχνικών
έργων
ΖΗΤΑΜΕ
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την άμεση σύγκληση Ειδικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα την
ΑΚΡΙΒΕΙΑ, τις ΑΝΑΤΗΜΗΣΕΙΣ, την ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΙΑ και τις επιπτώσεις στα νοικοκυριά καθώς την
ανάληψη πρωτοβουλιών για την ομαλή εκτέλεση των έργων, την στήριξη των επιχειρήσεων και των
κλάδων παραγωγής που πλήττονται περισσότερο.
Στην συνεδρίαση προτείνουμε να κληθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι Φορείς, που πλήττονται ή μπορεί να
επηρεάσουν θετικά στην εξεύρεση λύσεων, Επιμελητήρια, εμπορικοί σύλλογοι, καταναλωτικές
ενώσεις, Ομοσπονδίες επαγγελματοβιοτεχνών, σύλλογοι εργοληπτών, συνεταιριστικές ενώσεις,
αγροτικοί σύλλογοι, τουριστικές ενώσεις και σύλλογοι εστίασης.
Η συνεδρίαση να γίνει δια ζώσης και σε αίθουσα που να προσφέρεται, ώστε να είμαστε όλοι
παρόντες και συμμετέχοντες.
Οι εποχές είναι δύσκολες και η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση καλείται να σταθεί, δίπλα στον κόσμο που
δοκιμάζεται με προτάσεις και έργα.
Η παράταξή μας θα είναι και πάλι μπροστάρης

Στη συζήτηση του θέματος συμμετείχαν:
• Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας κ. Μαρλαφέκας Πλάτων, ο οποίος ζήτησε και έλαβε
το λόγο.
• Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας κ. Τσιχριτζής Παναγιώτης.
• Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας κ. Νικολούτσος Κωνσταντίνος, ο οποίος ζήτησε και
έλαβε το λόγο.
• Το μέλος του ΔΣ του Επιμελητηρίου Ηλείας κ. Καρνάρος Αναστάσιος.
• Ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – 10ο Περιφερειακό Τμήμα
Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας κ. Παππάς Γεώργιος.
• Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου,
Νοτιοδυτικής Ελλάδος, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Ιθάκης κ. Βαγενάς Γεώργιος.
• Ο Πρόεδρος του Συν/σμου Ταξί Αγρινίου «Ο Άγιος Χριστόφορος» κ. Ζαρκανίτης Απόστολος,
ο οποίος ζήτησε και έλαβε το λόγο.
• Ο Αντιπρόεδρος του Συν/σμου Ταξί Αγρινίου «Ο Άγιος Χριστόφορος» κ. Δανίας Χρήστος.
• Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου Ταξί Δυτικής Ελλάδας και Αντιπρόεδρος του
Σωματείου Ταξί Πάτρας κ. Νικητόπουλος Ευάγγελος.
• Ο Πρόεδρος του Σωματείου Ταξί Πάτρας κ. Σιδέρης Γεώργιος
• Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου κ. Κωστίκογλου Σωκράτης, ο οποίος ζήτησε
και έλαβε το λόγο.
• Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πύργου κ. Ξανθούλης Ηλίας.
• Ο Πρόεδρος του ΙΝΚΑ Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδας και της Ένωσης
Καταναλωτών Νομού Αιτωλοακαρνανίας κ. Λεχουρίτης Γεώργιος, ο οποίος ζήτησε και έλαβε
το λόγο.
• Ο Πρόεδρος της Ένωσης Εστίασης Αγρινίου κ. Ναστούλης Κων/νος.
Σελίδα 4 από 7

ΑΔΑ: 9ΧΠΖ7Λ6-9Δ7

• Ο Πρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Ν. Ηλείας κ. Τσαουσάκης
Αλέξιος, ο οποίος ζήτησε και έλαβε το λόγο.
Μετά τις τοποθετήσεις των ομιλητών, ο εισηγητής κατέθεσε πρόταση απόφασης
συμπληρώνοντας την γραπτή εισήγησή του και κατόπιν αυτού το Περιφερειακό Συμβούλιο,
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Η ανεξέλεγκτη ακρίβεια στην ηλεκτρική ενέργεια, στα καύσιμα, τις μεταφορές και το
φαινόμενο των συνεχών ανατιμήσεων στα βασικά αγαθά και τρόφιμα έχουν βάλει βόμβα στα
θεμέλια της Ελληνικής οικογένειας, της Εθνικής οικονομίας και της βιωσιμότητας των μικρών
και πολύ μικρών επιχειρήσεων.
Οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις, τα καταστήματα εστίασης, οι μικρές μεταποιητικές
επιχειρήσεις, οι κλάδοι των μεταφορών, των κατασκευών και ο τουρισμός που αναμένεται
είναι οι περισσότερο πληττόμενοι κλάδοι, με το «καλάθι της νοικοκυράς» να είναι το μεγάλο
θύμα.
Οι μισθοί από την άλλη μεριά είναι καθηλωμένοι και μειούμενοι για πάνω από δεκαετία. Η
επανεμφάνιση του πληθωρισμού με αύξηση ρεκόρ 25ετίας στο 7,2% που εκτινάχθηκε τον
Φεβρουάριο, τείνει να έχει μόνιμο χαρακτήρα και βάζει σε νέα περιπέτεια την οικονομία, που
ήδη είναι αδύναμη από τα περιοριστικά μέτρα.
Η Κυβέρνηση απέτυχε να διαχειριστεί αποτελεσματικά την νέα κρίση γιατί απέφυγε να πάρει
γρήγορα σοβαρά διαρθρωτικά μέτρα, να στηρίξει το εισόδημα, να μειώσει τους φόρους, να
ελέγξει την αγορά και επέτρεψε την αισχροκέρδεια και έτσι το φαινόμενο εξελίχθηκε ως
ντόμινο και επηρέασε οριζόντια όλους τους τομείς και κλάδους.
Αποφασίζουμε ως Περιφέρεια να αναλάβουμε άμεσα πρωτοβουλίες στα πλαίσια των
αρμοδιοτήτων μας.
Α. Να επανεξετάσουμε το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας με βάσει τις νέες ανάγκες που έχουν
διαμορφωθεί, να επαναπροσδιορίσουμε τις προτεραιότητές του και να δώσουμε βάρος στη
στήριξη των Μικρών Επιχειρήσεων που στενάζουν.
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Β. Να διεκδικήσουμε ανασχεδιασμό των κατευθύνσεων του Ταμείου Ανάκαμψης,
αποκέντρωση στην διαχείριση των πόρων του και συμμετοχή της περιφέρεις. Είναι
απαράδεκτο το μέλλον της Ελλάδας να περνά αποκλειστικά μέσα από τις αποφάσεις της
εκάστοτε κεντρικής διακυβέρνησης.
Γ. Να διεκδικήσουμε πρόσθετους πόρους από τις κατανομές του Υπουργείου Εργασίας για την
στήριξη των κοινωνικών δομών που βρίσκονται μπροστά σε νέα δοκιμασία.
Δ. Να αναλάβουμε άμεσα πρωτοβουλίες μαζί με την ΕΝΠΕ και τις άλλες Περιφερειακές αρχές,
για την διασφάλιση της συνέχειας των τεχνικών έργων και την βιωσιμότητα του ΠΕΠ, πριν
είναι αργά και ένα – ένα τα έργα θα εγκαταλείπονται από αδυναμία των εργοληπτικών
εταιρειών.
Διεκδικούμε από την κυβέρνηση:
Γενναία αύξηση του κατώτατου μισθού στα πλαίσια του μέσου όρου της Ευρώπης και νέο
ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους για να έχουμε αξιοπρεπείς συντάξεις.
Μείωση του ΦΠΑ σε όλους τους συντελεστές (λιπάσματα, αγροεφόδια, πετρέλαιο κίνησης)
που επηρεάζουν τον αγροτικό τομέα και επί πλέον, στήριξη με πόρους εθνικούς του
πρωτογενή τομέα για να αποκτήσει η χώρα μας διατροφική επάρκεια και να αντιμετωπίσει
την καταιγίδα που έρχεται.
Μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής στο 6% για όσο διαρκεί η κρίση.
Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση
για να περάσει άμεσα στον καταναλωτή.
Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στις επιχειρήσεις κατά 2% για να καλύψουν μέρος της
αύξησης του κατώτατου μισθού και του ενεργειακού κόστους.
Κατά ψήφισαν η Επικεφαλής και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή
Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας» κ.κ. Αγγελοπούλου Αναστασία, Μωραΐτης Νικόλαος,
Συμεωνίδης Γρηγόριος και Αθανασόπουλος Τρύφων.
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Λευκό ψήφισαν ο Επικεφαλής και ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «Αντίσταση
Πολιτών Δυτικής Ελλάδας» κ.κ. Χατζηλάμπρου Βασίλειος και Κούστας Κωνσταντίνος και ο
Επικεφαλής

της

παράταξης

«Οικολογική

Δυτική

Ελλάδα»

κ.

Παπακωνσταντίνου

Κωνσταντίνος.
Απείχε της ψηφοφορίας ο Επικεφαλής της παράταξης «Πατριωτική Αυγή για την Δυτική
Ελλάδα» κ. Νικολακόπουλος Ανδρέας.
Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως
ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΛΙΑ

ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΡΙΝΟΥ
ΤΑ ΜΕΛΗ
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