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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 538 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 43η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2008/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 14-09-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 744312/9-9-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 09-09-2021. 
 

Θέμα 33ο  
Εισήγηση για έγκριση του 3ου ΑΠΕ και της 1ης ΣΣΕ του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΣ ΛΙΜΝΗ ΚΙΘΑΡΑ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ». 
   
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 
 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 Κόκκαλης Βασίλειος 
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Βλάχου Γεωργία 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λογοθέτη Αικατερίνη  
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Κουρή Μαρία 
 Καραμάνος Χρήστος 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. 
Ψαρομιχαλάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Α. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
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Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την πραγμάτωση ποικίλων εργασιών για την 
αποκατάσταση και ανάδειξη της διαδρομής 
. 
Το συνολικό μήκος της διαδρομής προς την Λίμνη ‘Κιθάρα’ στο τέως βασιλικό κτήμα Τατοίου είναι 
σχεδόν 2,00 χιλιόμετρα, με μέσο πλάτος δρόμου 6,00μ. Στο Νότιο κομμάτι του οδοστρώματος 
σχηματίζεται στηθαίο, μέσο ύψος από την επιφάνεια του οδοστρώματος περίπου 60 εκ με 
επικάλυψη από σκυρόδεμα. Στο Βόρειο κομμάτι και στα 3/4 της διαδρομής ξεκινάει η κατασκευή 
του λιθόκτιστου τοιχείου αντιστήριξης του φυσικού βραχώδους πρανούς, με μέσο ύψος 80εκ. Σε 
πολλαπλά σημεία κρίνεται αναγκαία τόσο η συμπλήρωση των υπαρχουσών λιθοδόμων πάσης 
φύσεως οποιονδήποτε διαστάσεων και μορφής με μία ή δύο ορατές όψεις, με τοπικές επεμβάσεις 
της λιθοδομής αλλά και η ανακατασκευή τοίχου με συμπλήρωση των υπαρχουσών λιθοδομών με 
επαναχρησιμοποίηση των κατακείμενων και νέων όμοιων με αυτούς λίθων. Η εργασία 
συμπλήρωσης-συντήρησης και ανακατασκευής της επικάλυψης του στηθαίου, με παραγωγή 
σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, είναι σημαντική για την διατήρηση της αρχικής μορφής της 
επικάλυψης. Σχεδόν στο σύνολο της επιφάνειας του λιθόκτιστου στηθαίου και τοιχείου, το βαθύ 
αρμολόγημα σε διάφορα ύψη από το οδόστρωμα είναι άκρως απαραίτητο. 
 
Κατά μήκος της διαδρομής έχουν κατασκευαστεί τοξωτές γέφυρες, από λαξευτούς λίθους, 
ποικίλων διαστάσεων, οι οποίες παρουσιάζουν ορισμένες παθολογίες στον φέροντα οργανισμό 
που χρήζουν προσοχής. Οι εργασίες που κρίνονται αναγκαίες για την εξυγίανση και στερέωση 
είναι οι εξής: 

 Βαθύ αρμολόγημα των κατεργασμένων όψεων λιθοδομών παντός τύπου 
υφισταμένων αργολιθοδομών ή γωνιολιθοδομών, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση από 
το δάπεδο εργασίας, με κονίαμα κατάλληλης σύνθεσης. 

  Ένεμα σταθερής σύνθεσης που θα αποτελείται από μικρή ποσότητα λευκού 
τσιμέντου, από πολύ λεπτόκοκκα υλικά (δηλαδή φυσική ή τεχνητή πουζολάνη, 
σβησμένο άσβεστο σε μορφή σκόνης κτλ) φυσική ποταμίσια στρογγυλεμένη πυριτική 
καλοπλυμένη άμμο όπου απαιτηθεί, κατάλληλο πρόσμικτο και νερό. 

Σε πολλαπλά σημεία του καταστρώματος της διαδρομής θα γίνουν εργασίες ανακατασκευής του 
καταστρώματος με εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε στρώσεις μέσου πάχους 
10,00 cm. Για την επιτυχή συμπύκνωση, διάστρωση και διαμόρφωση της άνω τελικής στάθμης, 
θα χρησιμοποιηθεί λιθοσύντριμμα διαστάσεων 0,40 έως 5,00 cm. Επίσης λόγω της εκτεταμένης 
φθοράς το κατάστρωμα έχει καταπέσει δημιουργώντας βάλτους και λιμνάζοντα νερά στα χαμηλά 
σημεία, ειδικά μετά από βροχόπτωση. Οπότε θα γίνουν εκσκαφές επί του καταστρώματος, για 
την δημιουργία εγκάρσιων ορυγμάτων απορροής ομβρίων. Στα ορύγματα θα τοποθετηθούν 
προκατασκευασμένοι τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 και ονομαστικής 
διαμέτρου D400 mm και θα κατασκευαστούν φρεάτια από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, με 
επικάλυψη από σιδηρές σχάρες, με τοιχώματα μέγιστου πάχους 10,00cm. Στις συγκεκριμένες 
θέσεις αλλά και σε άλλα μεμονωμένα σημεία θα γίνει διάνοιξη τάφρου για την ασφαλή απορροή 
των όμβριων υδάτων. 
 
 
Β. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 
1. Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 380.000,00€ (με Φ.Π.Α.) συντάχθηκε από το Τμήμα 

Οδοποιίας και Μηχανημάτων Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής Αττικής. 

2. Με την με αρ.πρωτ.Τ.Ε.174195/4521/03-10-2016 (ΑΔΑ:6ΛΘ87Λ7-ΑΩ4) απόφαση της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη 
δημοπράτησης 

3. Με την με. αρ.πρωτ.3115/26-10-2018 (ΑΔΑ:Ψ5757Λ7-ΙΞΞ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας και η αποστολή 
περίληψης διακήρυξης στο ΦΕΚ και τον ελληνικό τύπο. 

4. Με την υπ. αρ. 390/2018 απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 
συστάθηκε η επιτροπή διαγωνισμού. 

5. Κατά την Δημοπρασία που διεξήχθη την 13/12/2018, προσωρινή μειοδότρια αναδείχθηκε η 
εταιρεία «ΟΚΤΑΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με μέση τεκμαρτή 
έκπτωση 45,31%. 
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6. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 2590/15-10-2019 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής και κατακυρώθηκε η Σύμβαση στην εταιρεία 
«ΟΚΤΑΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 
45,31%. 

7. Με την με αρ. 45/2019 πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρεται ότι δεν 
κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης για την εκτέλεση του έργου. 

8. Η Εργολαβική Σύμβαση υπογράφηκε την 24/03/2020 για ποσό #213.023,48€ (με Φ.Π.Α.24%). 
9. Η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου με βάση την Σύμβαση είναι δεκαοκτώ (12) μήνες, ήτοι 

μέχρι την 24/03/2021. 
10. Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 421959/22-06-20 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΕΑΑ εγκρίθηκε ο 1ος 

ΑΠΕ. 
11. Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 5516/22/01/21 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΕΑΑ εγκρίθηκε ο 2ος 

ΑΠΕ. 
12. Με την με 689/22-03-21 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 

εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 8-9-2021. 
 
Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 3ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Στην παρούσα φάση προκύπτει η ανάγκη σύνταξης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης που 
περιλαμβάνει αυξήσεις συμβατικών άρθρων με αρ. τιμολογίου ΑΤ2, ΑΤ3, ΑΤ5, ΑΤ6, ΑΤ7, ΑΤ8,  
ΑΤ 10, ΑΤ11 και ΑΤ13 για τους παρακάτω λόγους: 
• Στο δυτικό όριο του έργου στην περιοχή της λίμνη Κιθάρα και πιο συγκεκριμένα στην 

διασταύρωση της διαδρομής με τον δασικό δρόμο που οδηγεί προς την κορυφή Κατσιμίδι, 
παρατηρήθηκε έντονη εισροή υδάτων από πηγαία ύδατα στα ανάντι του καταστρώματος της 
οδού, τα οποία διαβρώνουν έντονα την διαδρομή σε μήκος περίπου 50 m με αποτέλεσμα 
την εμφάνιση καθιζήσεων και ΄΄ζυμωμάτων΄΄  στο κατάστρωμα της οδού.  

• Λόγω της ιδιαιτερότητας του έργου που βρίσκεται εντός κηρυγμένου Αρχαιολογικού 
Χώρου, παρέστη ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης του έργου από Τεχνίτη 
αρχαιολογικών εργασιών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ότι αρχικά είχε εκτιμηθεί.  
Tα αρχαιολογικά ευρήματα, προέκυψαν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών της 
σύμβασης, ήταν γεγονότα απρόβλεπτα, που σε καμία περίπτωση δεν μπορούσαν να 
προβλεφθούν κατά την φάση εκπόνησης της μελέτης και δεν μπορούν τεχνικά ή 
οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα 
προβλήματα.  

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται να εκτελεστούν οι ακόλουθες εργασίες: 
  Οι ακόλουθες εργασίες δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν στην αρχική μελέτη 

 
1. Ανακατασκευή καταστρώματος διαδρομής από λιθοσύντριμμα σε μήκος περίπου 50 m 
2. Εκσκαφή ορυγμάτων, τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων D400, κατασκευή φρεατίων 

υδροσυλλογής και εγκιβωτισμός των σωλήνων με σκυρόδεμα με σκοπό την αποτελεσματική 
απαγωγή των πηγαίων υδάτων από την υπό εξέταση περιοχή και την προστασία του 
καταστρώματος της διαδρομής 

3. Επιδιόρθωση, συμπλήρωση, ανακατασκευή υπαρχουσών λιθοδομών, βαθύ αρμολόγημα και 
εφαρμογή ενεμάτων στη γέφυρα Γ της διαδρομής 

4. Καθαρισμός βλάστησης όπου κριθεί απαραίτητο στην περιοχή. 
5. Κάλυψη δαπανών απολογιστικών εργασιών για την αρχαιολογική παρακολούθηση του 

έργου. 
 
Η 1η Σ.Σ.Ε. πληροί αθροιστικά τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και η συνολική της 
δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 31.218,88 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ήτοι ποσοστό 
31.218,88 € / 213.023,48 € = 14,66 % και ακολουθεί του περιορισμούς που τίθενται στην παρ. 2 
του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. 
 
Οι προαναφερθείσες εργασίες αποτελούν Ήσσονος αξίας τροποποιήσεις  σύμφωνα με την 
παρ.ΣΤ της Κατευθυντήριας Οδηγίας 22 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Απόφασης 44/9-6-2017, 
ΑΔΑ:7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ) και του άρθρου 132 παρ. 1 σημ. ε του Ν. 4412/2016, αφού συντρέχουν οι 
κάτωθι (3) προυποθέσεις: 
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Ι) Η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των οδηγιών σύμφωνα με το 
άρθρο 235 του Ν. 4412/2016. 
ΙΙ) Η αξία της τροποποίησης (αύξησης) είναι 14,66% δηλαδή δεν υπερβαίνει το 15% της αρχικής 
σύμβασης  
ΙΙΙ) Η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της αρχικής 
σύμβασης αφού οι επιπλέον εργασίες αφορούν, όπως προαναφέρθηκε, αυξήσεις ποσοτήτων 
συμβατικών εργασιών.  
 
Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ 3ου Α.Π.Ε. & ΤΗΣ 1ης Σ.Σ. 
Ο προτεινόμενος 3ος Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης  213.023,48 €  με ΦΠΑ βρίσκεται σε ισοζύγιο ως 
προς την αρχική σύμβαση. Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση είναι συνολικής δαπάνης  31.218,88 
€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ανέρχεται σε ποσοστό 14,66% σε σχέση με την αρχική 
σύμβαση. 
Τα οικονομικά στοιχεία του 3ου Α.Π.Ε. και της 1ης Σ.Σ.Ε. αναλύονται όπως παρακάτω 
 

 ΑΡΧΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

2ος  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
Α.Π.Ε. 

3ος ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 
Α.Π.Ε. 

1η Σ.Σ.Ε. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙ 
ΜΕΡΟΥΣ 
ΟΜΑΔΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

118.819,92 135.655,42 136.390,22 9.805,60 

Προστίθεται ΓΕ & 
ΟΕ 18% 

21.387,59 24.417,96 24.550,24 1.765,01 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 140.207,51 160.073,40 160.940,46 11.570,61 

Απολογιστικά 10.182,09 10.182,09 10.182,09 10.500,00 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
1.409.680,7

3 
1.409.680,73 1.409.680,73 22.070,61 

Απρόβλεπτα  21.031,13 1.165,24 298,18 3.310,59 

Αναθεώρηση 372,39 372,39 372,39 0,00 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 171.793,13 171.793,13 171.793,13 25.381,20 

Φ.Π.Α. 24% 41.230,35 41.230,35 41.230,35 5.837,68 

ΣΥΝΟΛΟ 213.023,48 213.023,48 213.023,48 31.218,88 

Με βάση τα παραπάνω θεωρούμε, ότι η προτεινόμενη μεταβολή δεν θίγει τις αρχές περί 
διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης τόσο κατά την διαδικασία ανάθεσης του έργου όσο και εν 
συνεχεία στα πλαίσια της διαχείρισης της σύμβασης. 

   Δεν Γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών στον 3ο Α.Π.Ε.  
Ε. Εισήγηση 
 Επειδή με τον 3ο Α.Π.Ε. δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της Αρχικής 

Σύμβασης όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη. 
 Με τον 3ο ΑΠΕ περιλαμβάνονται όλες οι ποσότητες σύμφωνα με την μελέτη προκειμένου να 

εκτελεστεί το έργο, ασφαλώς, άρτια και λειτουργικά. 
 Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου. 
 Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών της Αρχικής αλλά και των Συμπληρωματικών 

Συμβάσεων. 
 Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά 

τεύχη. 
 Δεν αυξάνεται ούτε μειώνεται η δαπάνη των εργασιών καμίας ομάδας περισσότερο από 20% 

αυτής. 
 Δεν υπερβαίνει η μετακίνηση δαπάνης από μία ομάδα σε μία άλλη το 10% της Αρχικής 

Σύμβασης. 
 Επειδή ο Ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον 3ο ΑΠΕ  
 Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής. (ΚΑΕ 9779.05.045) 
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

Την έγκριση του 3ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Έργου (1η Σ.Σ.Ε.) του έργου: 
«Αποκατάσταση & Ανάδειξη διαδρομής προς Λίμνη Κιθάρα στο κτήμα Τατοίου» συνολικής 
δαπάνης #242.242,36€ , ο οποίος παρουσιάζει  υπέρβαση από την αρχική σύμβαση με την 
προσθήκη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 31.218,88€.  
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        ομόφωνα αποφασίζει 
 

Την έγκριση του 3ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Έργου (1η Σ.Σ.Ε.) του έργου: 
«Αποκατάσταση & Ανάδειξη διαδρομής προς Λίμνη Κιθάρα στο κτήμα Τατοίου» συνολικής 
δαπάνης #242.242,36€ , ο οποίος παρουσιάζει  υπέρβαση από την αρχική σύμβαση με την 
προσθήκη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 31.218,88€.  

 
 
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και το αναπληρωματικό 

μέλος κα. Λογοθέτη Αικατερίνη απέχουν από την ψηφοφορία. 
 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και Μεθυμάκη Άννα 

απέχουν από την ψηφοφορία. 
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος δηλώνει λευκό με την 

εξής παρατήρηση: «Από τις 5 «απρόβλεπτες εργασίες» οι υπ’ αρ.1 έως 3 όφειλε να έχουν 
προβλεφθεί στη μελέτη καθώς οφείλονται σε εμφανή «έντονη εισροή υδάτων από πηγαία ύδατα 
στα ανάντι του καταστρώματος της οδού», η οποία έπρεπε, επομένως, να έχει παρατηρηθεί 
κατά το στάδιο εκπόνησης της μελέτης.  Το ίδιο και η εργασία υπ’ αρ.4 «Καθαρισμός βλάστησης 
όπου κριθεί απαραίτητο [!] στην περιοχή». Εντούτοις λόγω του χαμηλού κόστους του έργου 
καθώς και της δαπάνης της 1ης ΣΣΕ (31.218,88 € με το ΦΠΑ) προτείνουμε ψήφο ανοχής 
(«λευκό») με τον προφανή όρο: Να διορθωθούν με την προς λήψη απόφαση της Οικ. Επ. τα 
ποσά των «1.409.680,73» €, που παρεισέφρησαν από το πουθενά ως «ΑΘΡΟΙΣΜΑ» στον 
πίνακα «των οικονομικών στοιχείων του 3ου Α.Π.Ε. και της 1ης Σ.Σ.Ε.» της εισήγησης. Για 
παράδειγμα στη στήλη «ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ» το σωστό «ΑΘΡΟΙΣΜΑ», αντί του ποσού αυτού, 
είναι 150.389,60 €!». 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
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