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Αριθ. Αποφ. 33/2022
Απόσπασμα ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12
12η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα, σήμερα στις 30/05/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση δια ζώσης στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών
32 & Αμερικής), και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), το
Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.: οικ.
ΠΔΕ/ΓΠΠΣ/155187/200/24-05-2022 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
ΓΡΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ - Γραμματέας
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
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
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 (τηλεδιάσκεψη)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΡΟΥΣΗ- ΝΤΖΙΜΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΛΜΑ ΜΑΡΙΑ
ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΦΙΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΧΑΛΙΜΟΥΔΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (τηλεδιάσκεψη)
ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του Περιφερειακού
Συμβουλίου κ. Κοσίνας Χρήστος και Σώζος Βασίλειος.
Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, ο
Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης κ. Τελώνης Γεώργιος, 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 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο:
«Έγκριση σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
και της Περιφέρειας Φουτσιάν της Κίνας (Fujian China) σε θέματα που συνδέονται με
την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των δύο περιοχών» και έδωσε το
λόγο στον εισηγητή του, Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας
της Π.Δ.Ε. κ. Ζαΐμη Φωκίωνα / Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Δ.Ε., ο οποίος
αναφέρθηκε στην υπ’ αριθμ.: ΠΔΕ/ΔΑΠ/149837/1729/20-05-2022 γραπτή εισήγησή του,
λέγοντας τα εξής:
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του N.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα «Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα το
Άρθρο 203 σχετικά με τις «Διεθνείς συνεργασίες περιφερειών».
3. Τις διατάξεις του 3345/2005 (ΦΕΚ Α/138/16-6-2005) «Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων» και ειδικότερα το Άρθρο 4, παρ.2β. περί διεθνών συνεργασιών
4. Υπ' αριθμ. 248595/27-12-2016 (ΦΕΚ 4309 Β'/30-12-2016) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου με θέμα «Τροποποίηση του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
5. Το από 16/05/2022 μήνυμα ηλεκτρονικού Ταχυδρομείο του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας,
Έρευνας και Καινοτομίας προς την Δ/νση αναπτυξιακού προγραμματισμού.
Με το (5) σχετικό ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας μετά από διμερείς
επαφές και συζητήσεις με την εκτελεστική Αντιπεριφερειάρχη της επαρχίας του Φουτζιάν της Λαϊκής
Δημοκρατίας της Κίνας, ενημερώνει για τη σκοπιμότητα συνεργασίας με την επαρχία του Φουτζιάν της Λαϊκής
Δημοκρατίας της Κίνας. αναγνωρίζουν από κοινού ότι επιθυμούν να καθορίσουν και να συγκεκριμενοποιήσουν
τις σχέσεις τους μέσα στο πλαίσιο των διασυνοριακών και άλλων συνεργασιών και συμφωνούν να
συνεργαστούν με στόχο να αναπτύξουν πρωτοβουλίες που θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα και την
ελκυστικότητα των δύο περιοχών, προκειμένου να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων και να
βελτιωθούν οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Η αρχική επικοινωνία έγινε στις 10/3/2022 στο Π/μιο
Πατρών στο πλαίσιο συνεργασίας του Π/μιου Πατρών με το Τεχνολογικό Π/μιο της Φουτζιάν και έπειτα από
εκδήλωση ενδιαφέροντος από την επαρχία Φουτζιάν για σύναψη συμφώνου συνεργασίας με την Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας. Πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη μεταξύ εκπροσώπων των δυο Περιφερειών με συμμετοχή
του Αντ/ρχη Φ. Ζαΐμη και της Εκτελεστικής Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Φουτζιάν, Guo Ningning. Στη
συνέχεια της τηλεδιάσκεψης η επαρχία Φουτζιάν δήλωσε να προχωρήσει η σχετική διαδικασία για
συνεργασία με την ΠΔΕ μέσω της αποστολής του σχετικού συμφώνου.
Προς την κατεύθυνση αυτή, και κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων του
Υπουργείου Εσωτερικών, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επιθυμεί να συνυπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με
την αντίστοιχη Φουτζιάν της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας το οποίο εφ’ όσον εγκριθεί από το Περιφερειακό
Συμβούλιο θα διαβιβαστεί η σχετική απόφαση μαζί με το Μνημόνιο Συνεργασίας για έγκριση στην αρμόδια
Διυπουργική Επιτροπή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Συνεργασιών των Δήμων και των Περιφερειών όπως
ορίζεται στο (3) Σχετικό.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3463/2006 και του ν.3852/2010, απαιτείται η χορήγηση Σύμφωνης Γνώμης της
Διϋπουργικής Επιτροπής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Συνεργασιών των Δήμων και των Περιφερειών για όλες τις
διεθνείς και ευρωπαϊκές συνεργασίες των Δήμων και των Περιφερειών της χώρας.
Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2β του ν.3345/2005 όπως κάθε φορά ισχύει, η Διϋπουργική Επιτροπή Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Συνεργασιών των Δήμων και των Περιφερειών είναι το καθ’ ΄ύλην αρμόδιο όργανο για την
έγκριση όλων των διεθνών συνεργασιών (πρωτόκολλα συνεργασίας, αδελφοποιήσεις πόλεων, δίκτυα δήμων
και περιφερειών, ΕΟΕΣ, συμμετοχές σε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες) των ΟΤΑ α’ και
β’ βαθμού και των νομικών τους προσώπων. Λειτουργεί στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. και σε αυτήν συμμετέχουν
εκπρόσωποι του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α., του Υπουργείου Εξωτερικών και των Ενώσεων των Οργανισμών της Τοπικής
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Αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΕ, ΕΝΠΕ), καθώς και του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (μόνο όταν
συζητούνται θέματα των Ευρωπαϊκών Ομίλων Εδαφικής Συνεργασίας - ΕΟΕΣ)
Στόχος της χορήγησης Σύμφωνης Γνώμης είναι να εξασφαλιστεί η συμβατότητα όλων Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Συνεργασιών των Δήμων και των Περιφερειών με τις εθνικές πολιτικές, την εθνική και κοινοτική
νομοθεσία, σε σχέση με το εύρος των αρμοδιοτήτων τους και την επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της
χώρας.
Κατόπιν των ανωτέρω
Εισηγούμαστε

Την έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας Μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της επαρχίας
Φουτσιάν της Κίνας (Fujian China) σε θέματα που συνδέονται με την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων των δύο περιοχών, ώστε να ακολουθηθεί η διαδικασία χορήγησης Σύμφωνης Γνώμης της
Διυπουργικής Επιτροπής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Συνεργασιών των Δήμων και των Περιφερειών.

Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας.
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μεταξύ
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
και
της Περιφέρειας Φουτσιάν της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας
σε θέματα που συνδέονται
με την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των δύο περιοχών

Στη Πάτρα σήμερα __ του μηνός ________ 2022,
 η Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα, ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής, ΤΚ 261 10,
που εκπροσωπείται από τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας κ
Φωκίωνα Ζαΐμη.
 και η Περιφέρεια Φουτσιάν της Κίνας, που εκπροσωπείται νόμιμα από την κα. Guo Ningning,
Εκτελεστικό Αντιπεριφερειάρχη της επαρχίας του Φουτζιάν της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, οι
οποίοι θα καλούνται εφεξής « τα μέρη», έχοντας υπόψη,
 ότι ενεργούν με την εξουσιοδότηση από τα αντίστοιχα συμβούλια των φορέων τους.
1. Αναγνωρίζουν από κοινού ότι:
Επιθυμούν να καθορίσουν και να συγκεκριμενοποιήσουν τις σχέσεις τους μέσα στο πλαίσιο των
διασυνοριακών και άλλων συνεργασιών με στόχο να ενεργούν με συγχρονισμένο τρόπο προκειμένου να
πετύχουν τους αμοιβαία συμφωνημένους στόχους.
2. Συμφωνούν να συνεργαστούν με στόχο:
Να αναπτύξουν πρωτοβουλίες που θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα και την ελκυστικότητα των δύο
περιοχών προκειμένου να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων και να βελτιωθούν οι οικονομικές και
κοινωνικές συνθήκες.
3. Συμφωνούν σε ένα κοινό πλαίσιο δράσης που αποσκοπεί:
α. Στην από κοινού προώθηση οικονομικών εμπορικών συναλλαγών στους τομείς της αγροτικής οικονομίας,
του εμπορείου ηλεκτρονικών συσκευών και υπηρεσιών ναυτιλιακού εμπορίου
β. Στην προστασία και ανάδειξη του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος των δύο περιοχών.
γ. Στην προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
δ. Στην επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό μέσω συνεργασίας μεταξύ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
Φουτζιάν και του Πανεπιστημίου Πατρών..
4. Τα μέρη συναποδέχονται ειδικότερα τα εξής:
Τη δημιουργία ομάδων εργασίας με εκπροσώπους και των δύο πλευρών οι οποίες θα έχουν ως σκοπό την
εξειδίκευση και ωρίμανση των επιμέρους δράσεων- προτάσεων σε κάθε θεματικό πεδίο και ειδικότερα στα
κάτωθι:
1. Το εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο γεωργικών προϊόντων, ηλεκτρονικών προϊόντων και δομικών υλικών
κ.λπ.
2. Τις επενδύσεις σε λιμένες και άλλα έργα υποδομής και ενισχύουν τη συνεργασία στους λιμένες και την
επιμελητεία της ναυτιλίας.
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3. Τη συνεργασία στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση και την επιστημονική έρευνα, συμπεριλαμβανομένων των
προγραμμάτων διαπανεπιστημιακής συνεργασίας μεταξύ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Fujian και του
Πανεπιστημίου Πατρών.
4. Τη συνεργασία στον τουρισμό και την ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με την προστασία της πολιτιστικής
κληρονομιάς και την τουριστική ανάδειξη.
5. Την ανταλλαγή επισκέψεων και θα πρόσκληση οικονομικών φορέων να συμμετάσχουν σε μεγάλες
οικονομικές και εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνει η άλλη πλευρά για να ενισχύσουν την προώθηση και την
δικτύωση εταιρειών.
5. Προς το σκοπό της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν Μνημόνιο κατά τα
προαναφερόμενα, τα δύο μέρη αναλαμβάνουν να συστήσουν Επιτροπή Παρακολούθησης και Συντονισμού, η
οποία θα αναλάβει την παρακολούθηση των δράσεων για την υλοποίηση του παρόντος Μνημονίου και την
υποβολή ετησίων εκθέσεων προόδου προς τα συμβαλλόμενα μέρη.
6. Το παρόν Μνημόνιο τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του από τους εκπροσώπους των δύο μερών. Η
διάρκεια ισχύος του ορίζεται να είναι τρία έτη. Στη διάρκεια ισχύος του Μνημονίου τα μέρη θα μπορούν να
συνεργαστούν για την επεξεργασία και νέων πεδίων ανάπτυξης δράσεων και συνεργασιών όπου αυτό κριθεί
αναγκαίο.
Οι Συμβαλλόμενοι
Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Για την Περιφέρεια Φουτσιάν

Νεκτάριος Φαρμάκης
Περιφερειάρχης

Guo Ningning
Εκτελεστικός Αντιπεριφερειάρχης
Επαρχίας του Φουτζιάν
Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, την Πρόεδρο και τους λοιπούς
ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω θέματος, κατόπιν διαλογικής
συζήτησης,
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α) Εγκρίνει τη σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας Μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
της επαρχίας Φουτσιάν της Κίνας (Fujian China) σε θέματα που συνδέονται με την αναβάθμιση
της ποιότητας ζωής των κατοίκων των δύο περιοχών, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο
εισηγητικό μέρος της παρούσας.
Β) Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή του Μνημονίου
Συνεργασίας.
Θα ακολουθηθεί η διαδικασία χορήγησης Σύμφωνης Γνώμης της Διυπουργικής Επιτροπής
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Συνεργασιών των Δήμων και των Περιφερειών, από την αρμόδια
Δ/νση.
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Κατά της απόφασης ψήφισαν η Επικεφαλής και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης
«Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας» κ.κ. Αγγελοπούλου Αναστασία, Μωραΐτης Νικόλαος,
Συμεωνίδης Γρηγόριος και Αθανασόπουλος Τρύφωνας.
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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