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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής
Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Πάτρα 4 Νοεμβρίου 2019
Αρ. Πρωτ: 314693/3024
ΠΡΟΣ:

Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας
της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 2387/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 247004/3417/24-10-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 2387/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Επανάληψη διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω
ΕΣΗΔΗΣ

του

έργου:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ

(ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ)», προϋπολογισμού:

ΔΡΟΜΟΥ

ΚΑΤΟΥΝΑ

–

ΛΟΥΤΡΑΚΙ

3.550.000,00 € (με Φ.Π.Α.)», για δικές σας

ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η Γραμματέας της Επιτροπής
Βασιλική Μολφέση

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 37/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 31η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ. στα Γραφεία της
Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.:
316043/3030/25.10.2019 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε
σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν
επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Γιαννόπουλος Βασίλειος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Κατσουγκράκης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
Νικολακόπουλος Δημήτριος– τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
Φίλιας Ανδρέας – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
Μωραΐτης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
Χαροκόπος Αντώνιος – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και τακτικά
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος και Λύτρας Ιωάννης.

Χρέη γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής άσκησε η Βασιλική Μολφέση, υπάλληλος της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση
του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης ο κ. Κρηνίδης Ηλίας, Προϊστάμενος της Δ/νσης
Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε., και ο κ. Καρύδης Αριστείδης από τη Νομική
Υπηρεσία της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 2387/2019
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 48ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο:
«Επανάληψη διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΔΡΟΜΟΥ

ΚΑΤΟΥΝΑ

–

ΛΟΥΤΡΑΚΙ

(ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ)»,

προϋπολογισμού: 3.550.000,00 € (με Φ.Π.Α.).».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 247004/3417/24-10-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις 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.
Την υπ’αρίθμ.165633/08-08-2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου : «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 2953/Β΄/29-08-2017)» με την οποία τροποποιείται η υπ’αρίθμ.
248595/27-12-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου: «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας (ΦΕΚ 4309/Β΄/30-12-2016)».
3.
Τις διατάξεις του Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α΄/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν &
λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (Α΄42)»,αρμοδιότητας
Περιφερειών, καθώς και την εγκύκλιο 6/17-04-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών.
4.
Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 <<Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)>> όπως ισχύει σήμερα και ειδικότερα το
Άρθρο 317, παρ. 3 : επανάληψη της διαδικασίας ανάθεσης από το σημείο που εμφιλοχώρησε σφάλμα ή
παράλειψη.
5.
Την υπ’ αριθμ.: 258207/3469/03-09-2019 ( ΦΕΚ 706, τ. Υ.Ο.Δ.Δ./09-09-2019).απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, περί Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών Δυτικής Ελλάδας.
6.
Την υπ’ αριθμ.: 274705/3714/19-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, περί
ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας .
7.
Την υπ’ αρίθμ. 1887/2019 (ΑΔΑ: 6Η4Π7Λ6-250) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που εγκρίνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ,
του σχεδίου της διακήρυξης και των όρων αυτής καθώς και την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του
έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΟΥΝΑ- ΛΟΥΤΡΑΚΙ(ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ)». Ο διαγωνισμός
δημοσιεύτηκε στο σύστημα ηλεκτρονικών διαγωνισμών με Α.Α. συστήματος 85510 και με καταληκτική
ημερομηνία την 30-09-2019 και ώρα 10:00 π.μ.
8.
Το γεγονός ότι κατά την διενέργεια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με Α.Α. συστήματος 85510 και
κατά το στάδιο ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών διαπιστώθηκε, από συμμετέχοντα αυτού και μετά από
τηλεφωνική επικοινωνία με το Χειριστή , στις 27-09-2019 , σφάλμα στην ηλεκτρονική επιλογή του συντελεστή
κόστους της Ομάδας: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, που είχε ως αποτέλεσμα την εξαγωγή λάθους εντύπου Οικονομικής
Προσφοράς προς συμπλήρωση από τους οικονομικούς φορείς.
9.
Το γεγονός ότι αυθημερόν (27-09-2019) ο Χειριστής τροποποίησε το διαγωνισμό προς αποκατάσταση
του σφάλματος , με διαδικασία που προβλέπει το σύστημα , μετά από τις σχετικές οδηγίες του Help desk του
ΕΣΗΔΗΣ και δημοσίευσε την τροποποίηση του με Α.Α. συστήματος 85510,1. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν
τόσο με αυτοματοποιημένη ειδοποίηση, όσο και με μήνυμα από το Χειριστή.
10.
Το γεγονός ότι στις 30-09-2019 και ώρες 01:47 π.μ., 09:14 π.μ, 09:44 π.μ., τρεις συμμετέχοντες του
τροποποιημένου ηλεκτρονικού διαγωνισμού ενημέρωσαν το Χειριστή, μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» του συστήματος , αλλά και κάποιοι με απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία, ότι το σφάλμα
συνεχίζει να υφίσταται.
11.
Το γεγονός ότι ο Χειριστής προσπάθησε να άρει το σφάλμα, 45 λεπτά προ της καταληκτικής ώρας με
νέα τροποποίηση , που δεν είχε αποτέλεσμα , όπως και η προηγούμενη και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία
με το Help desk του ΕΣΗΔΗΣ, το οποίο του γνώρισε ότι το ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να διορθώσει το σφάλμα.
12.
Το γεγονός ότι το σφάλμα είναι εντοπισμένο μόνο στην διαδικασία δημιουργίας του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού στο σύστημα , δεν επηρεάζεται η διαδικασία μέχρι και αυτόν ( απόφαση έγκρισης διαγωνισμού,
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τευχών, συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού) και βάση του Άρθρο 317, παρ. 3 προβλέπεται ότι : «Αν
διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, ο αναθέτων
φορέας μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικά τη διαδικασία ή να αναμορφώσει
ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το
σφάλμα ή η παράλειψη».
13.
Το γεγονός ότι με βάση τα παραπάνω ο Χειριστής προέβηκε, στις 30-09-2019 και προ της
καταληκτικής ώρας, σε ηλεκτρονική ακύρωση του τροποποιημένου διαγωνισμού με Α.Α. συστήματος
85510,1, δεδομένου ότι για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έπρεπε
να προηγηθεί σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως πρότεινε το ΕΣΗΔΗΣ στο από 30-0919 email του, χωρίς όμως να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος .
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Για το έργο του θέματος:
1.
Την έγκριση της επανάληψης διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ του
έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΟΥΝΑ - ΛΟΥΤΡΑΚΙ(ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ)», προϋπολογισμού:
3.550.000,00 € ( με Φ.Π.Α. ), από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα, δηλαδή από την δημιουργία και
δημοσίευση του στο σύστημα ηλεκτρονικών διαγωνισμών του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), χωρίς
τροποποίηση των όρων της Διακήρυξης . Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και της
ηλεκτρονικής αποσφράγισής τους, θα οριστεί από την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ της Περιφερειακής
Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, αφού προηγουμένως επαναδημοσιεύσει την διακήρυξη στο ΚΗΜΔΗΣ και στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.pde.gov.gr , ενώ την προκήρυξη στο «Διαύγεια» ,στο ΚΗΜΔΗΣ και
στον Εθνικό Τύπο .
2.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρίθμ. 1887/2019 (ΑΔΑ: 6Η4Π7Λ6-250) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που εγκρίνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού
μέσω ΕΣΗΔΗΣ, του σχεδίου της διακήρυξης και των όρων αυτής καθώς και την συγκρότηση της επιτροπής
διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΟΥΝΑ- ΛΟΥΤΡΑΚΙ(ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ)»,
προϋπολογισμού: 3.550.000,00 € ( με Φ.Π.Α. )

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις
απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν
με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
 Τις υπ’ αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ
2953/Β’/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ’
αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες

διατάξεις, εφαρμογής του

μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
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 Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας».
 Την υπ’ αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας».
 Την υπ’ αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 Την υπ’ αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
3667/τ. Β΄/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
3722/τ. Β΄/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε
Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 247004/3417/24-10-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει την επανάληψη διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ του
έργου:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΔΡΟΜΟΥ

ΚΑΤΟΥΝΑ

-

ΛΟΥΤΡΑΚΙ(ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ)»,

προϋπολογισμού: 3.550.000,00 € ( με Φ.Π.Α. ), από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα,
δηλαδή από την δημιουργία και δημοσίευση του στο σύστημα ηλεκτρονικών διαγωνισμών του
ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), χωρίς τροποποίηση των όρων της Διακήρυξης. Η νέα
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και της ηλεκτρονικής αποσφράγισής τους, θα
οριστεί

από την

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ της

Περιφερειακής

Ενότητας

Αιτωλοακαρνανίας, αφού προηγουμένως επαναδημοσιεύσει την διακήρυξη στο ΚΗΜΔΗΣ και
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.pde.gov.gr, ενώ την προκήρυξη στο «Διαύγεια» ,στο
ΚΗΜΔΗΣ και στον Εθνικό Τύπο .
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρίθμ. 1887/2019 (ΑΔΑ: 6Η4Π7Λ6-250) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που εγκρίνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού

ΑΔΑ: 7Ν8Γ7Λ6-ΑΤΧ

διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, του σχεδίου της διακήρυξης και των όρων αυτής καθώς και την
συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΟΥΝΑΛΟΥΤΡΑΚΙ(ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ)», προϋπολογισμού: 3.550.000,00 € ( με Φ.Π.Α. ).
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας
Βασιλική Μολφέση

