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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 53η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2400/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 26-10-2021, 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: 888773/21-10-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 21-10-2021. 
 

Θέμα 31ο  
Α) Έγκριση του υπ’ αριθ. 36/2021 Πρακτικού της αρμόδιας Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης  Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών Π.Α. Β) Τροποποίηση της 
σύμβασης με αρ. 48/2021 για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων των Δ/νσεων 
Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Α. 
 
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 
 Καραμάνος Χρήστος 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Μελάς Σταύρος 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λογοθέτη Αικατερίνη 
 Κατριβάνος Γεώργιος 
 Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Κουρή Μαρία 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα έξι (6) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 

ΑΔΑ: ΩΑΖ67Λ7-Ε4Ι



  σελίδα 2 από 5 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. 
Ασημακοπούλου, η οποία  ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2.  Το Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής- Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.- Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-
2018). 

3. Το Ν. 4583/2018 «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση 
στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 122/Α΄/18-12-2018). 

4. Τις Διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143/28-06-14). «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις»). 

5. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/08-08-2016,Τεύχος Α’)       

6. Το Ν. 4782/09-03-2021 (Τ. Α΄Αρ. Φύλλου 36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός απλοποίηση       
και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις 
προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη 
, τις υποδομές και την υγεία».  

7. Την αρ. πρωτ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018), με την οποία εγκρίθηκε η αρ. 121/2018 
Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης πο- 
επικαιροποίησης του «Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες». 

9. Την αρ. πρωτ. 498816/02-09-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού 
Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Αττικής (ΦΕΚ 688/τ.ΥΟΔΔ/03-09-2019), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

10. Τις με αρ. πρωτ. 499022/02-09-2019, 457959/7.6.2020, 625207/26.7.2021 & 
864073/14.10.2021 Αποφάσεις του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών 
και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/ Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων 
(ΦΕΚ: 688/τ.ΥΟΔΔ/03-09-2019, 2763/ τ Β΄/7.7.2020, 3353/τ Β΄/26.7.2021 & 4832/τ. 
Β΄/19.10.2021). 

11. Την με αρ. πρωτ. 722070/12-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: 
«Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς 
Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ.B  4258/20-11-
2019), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. Την υπ’ αρ. 302/2020 (ΑΔΑ: ΡΔΒΤ7Λ7-1Θ8) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, 
περί έγκρισης Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021. 

13. Την υπ’ αρ.301/2020 (ΑΔΑ:6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με 
θέμα : «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής και Ολοκληρωμένου Πλαισίου 
Δράσης οικονομικού έτους 2021» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (108/2021, ΑΔΑ : ΩΙ07Λ7-
Α53, Απόφαση Π.Σ. «Έγκριση 3η   Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής 
οικονομικού έτους 2021»). 

14. Την υπ’ αρ. πρωτ.: 112945/30.12.2020 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
με την οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας 
Αττικής και την υπ’ αρ. πρωτ.: 81280/6.7.2021 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, με την οποία επικυρώθηκε η 3η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής. 

15. Την υπ’ αρ. 54/2021 (ΑΔΑ: 9ΣΣΓ7Λ7-08Ψ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με την 
οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αρ.301/2020 (ΑΔΑ:6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) απόφαση Π.Σ. με θέμα την 
έγκριση Προγράμματος Προμηθειών – Παροχής Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού 
έτους 2021. 
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16. Το με αρ. πρωτ. 475017/10.6.2021 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών 
της Π.Α. και το από 18/10/2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ανωτέρω Δ/νσης με 
τα οποία αιτούνται την παράταση της υπ’ αρ/48/2021 σύμβασης με συμβατικό αντικείμενο 
την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των Δ/νσεων Μεταφορών της Π.Α. μέχρι την υπογραφή 
νέας σύμβασης. 

17. Την υπ’ αρ. 879056/19.10.2021 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς την αρμόδια Γνωμοδοτική 
Επιτροπή. 

18. Το υπ’ αρ. 36/2021 πρακτικό της ανωτέρω Επιτροπής , το οποίο παρατίθεται κατωτέρω: 
 

Στην Αθήνα, σήμερα 20.10.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η 
ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, με την υπ. αρ. 
102/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ. αρ. 686/2021 αντίστοιχη απόφαση. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο πρόεδρος Τσουμπός Χρήστος, τα τακτικά μέλη Πονηρού 
Αικατερίνη και Κεντιστός Αθανάσιος. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η Επιτροπή 
προχώρησε στη συζήτηση με θέμα την τροποποίηση της σύμβασης με αρ. 48/2021 για την «Παροχή 
υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων των Δ/νσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας 
Αττικής για χρονικό διάστημα έξι μηνών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής σε ευρώ συνολικού προϋπολογισμού 
€60.000 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.».  

 
Η Γνωμοδοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της  τα παρακάτω : 

1. Το με αρ. πρωτ. 879056/19-10-2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών/Τμήμα Συνοπτικών Διαδικασιών Προμηθειών με θέμα «Συνεδρίαση Τριμελούς Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής Συνοπτικών Διαγωνισμών Κεντρικού Τομέα» σχετικά με την «Τροποποίηση της 48/2021 
σύμβασης της εταιρείας “ARGOS SECURITY”, σχετικά με την φύλαξη των Δ/νσεων Μεταφορών και 
Επικοινωνιών ΠΑ για έξι μήνες». 
2. Το με αρ. πρωτ. 475017/10-06-2021 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής και το από 18-10-2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 
Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής, με θέμα την «έγκριση 
δαπάνης για παροχή  υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών, 
για το χρονικό διάστημα μέχρι την ανανέωση της σύμβασης ή τη σύναψη νέας» , το οποίο απεστάλη 
καθυστερημένα καθότι «την Παρασκευή 15-10-2021, τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα και οι αυξημένες 
υπηρεσιακές υποχρεώσεις δεν επέτρεψαν την ενασχόληση μας με το εν λόγω θέμα». 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) όπως αυτός έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, στις οποίες παραπέμπει το άρθρο 5ο , παράγραφοι 1 και 2, «τροποποίηση 
σύμβασης»  της υπ΄ αρ. 48/2021 σύμβασης της Περιφέρειας Αττικής με την εταιρεία «ARGOS 
SECURITY ΑΕ- ΙΔ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.». 
4. Το άρθρο 132 παρ 2 /β του Ν.4412/2016 όπου ορίζεται ότι μπορεί να υπάρξει  
«……τροποποίηση της αρχικής σύμβασης μέχρι του 10% της αξίας αυτής ,χωρίς νέα διαδικασία 
σύναψης Δημόσιας Σύμβασης.»,  

 η Επιτροπή γνωμοδοτεί για την τροποποίηση της με αρ. 48/2021 σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και της εταιρείας «ARGOS SECURITY ΑΕ- ΙΔ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» ως προς την παράταση παροχής των Υπηρεσιών 
φύλαξης των κτιρίων των Δ/νσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Αττικής για χρονικό 
διάστημα τέτοιο, που δεν θα απαιτεί αύξηση τιμής πλέον του 10% του ποσού της αρχικής σύμβασης, 
υπολογιζόμενο αναλογικά με το 10% του χρονικού διαστήματος υλοποίησης της αρχικής σύμβασης των 
6 μηνών (ενδεικτικά 18 ημερολογιακές ημέρες). Ως εκ τούτου, η αξία του επιπλέον έργου που θα 
ανατεθεί στον ανάδοχο δε θα υπερβαίνει το 10% των 58.190,06€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 
των 5.819,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ . 
Το παρόν πρακτικό υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα. 
 
19. Το ν. 4412/2016, αρ. 132, παρ. 1., εδ. γ, σύμφωνα με το οποίο οι συμβάσεις μπορούν να 
τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης : «γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:  
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αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να 
προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, 
ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, 
γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης.» 
20. Το γεγονός ότι η Υπηρεσία μας προχώρησε εγκαίρως στην προκήρυξη νέας διαγωνιστικής 
διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στις Δ/νσεις Μεταφορών, ενάμιση μήνα πριν τη 
λήξη της ισχύουσας σύμβασης, (άνοιγμα οικονομικών προσφορών την 28/9), αλλά για λόγους 
ανωτέρας βίας η διαγωνιστική διαδικασία μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί λόγω αδυναμίας της 
αρμόδιας Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής να συνεδριάσει τις προγραμματισμένες 
ημερομηνίες, (πανδημία – νόσος COVID- 19). 
21. Επειδή πληρούνται οι προϋποθέσεις του 4412/2016, αρ. 132, παρ. 1., εδ. γ, όπως αναλυτικά 
αναφέρονται ανωτέρω, τις οποίες δεν εξέτασε η αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή, πιθανόν εκ 
παραδρομής, αλλά εξέτασε μόνο τα προβλεπόμενα στην παρ. 2/β του αρ. 132, του ν. 4412/2016. 
 
Εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή 
 
Α) Την μερική έγκριση του υπ’ αρ. 36/21 πρακτικού της αρμόδιας Τριμελούς Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών και των Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών Π.Α. 
 

Β) Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 48/2021 σύμβασης με παράταση του χρόνου ισχύος της κατά 
τρεις (3) μήνες, χρόνος που αντιστοιχεί στο 50% του αρχικού χρόνου ισχύος αυτής, ήτοι παράταση 
μέχρι την 151/2022, με αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού τιμήματος κατά 29.095,66 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
Γ) Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 29.095,66 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
για την παράταση της ισχύος της υπ’ αρ. 48/2021 σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες. 
 
Η δαπάνη θα προκύψει σε βάρος του  ΚΑΕ 0879.01 του προϋπολογισμού του έτους 2021, CPV: 
79713000-5.  
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
 

Α) Την μερική έγκριση του υπ’ αρ. 36/21 πρακτικού της αρμόδιας Τριμελούς Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών και των Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών Π.Α. 
 

Β) Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 48/2021 σύμβασης με παράταση του χρόνου ισχύος της κατά 
τρεις (3) μήνες, χρόνος που αντιστοιχεί στο 50% του αρχικού χρόνου ισχύος αυτής, ήτοι παράταση 
μέχρι την 151/2022, με αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού τιμήματος κατά 29.095,66 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
Γ) Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 29.095,66 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
για την παράταση της ισχύος της υπ’ αρ. 48/2021 σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες. 
 
Η δαπάνη θα προκύψει σε βάρος του  ΚΑΕ 0879.01 του προϋπολογισμού του έτους 2021, CPV: 
79713000-5.  

 
 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραμάνος Χρήστος και το 
αναπληρωματικό μέλος κα. Λογοθέτη Αικατερίνη καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση με 
την εξής παρατήρηση: «ΚΑΤΑ, επισημαίνοντας ότι δεν συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος, 
καθώς η επικαλούμενη αιτιολογία αφορά την ίδια την Αναθέτουσα Αρχή» 

  Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατριβάνος Γεώργιος και 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος απέχουν από την ψηφοφορία. 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την 
ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Διαφωνούμε με τον τρόπο που γίνεται 
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φύλαξη των κτιρίων των Διευθύνσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών, δηλαδή μέσω 
εργολάβων. Πρέπει να γίνεται από υπηρεσίες της Περιφέρειας με προσλήψεις μόνιμου 
προσωπικού. Άλλωστε, η μέχρι σήμερα εμπειρία των αναθέσεων σε ιδιώτες έχει δείξει, ότι 
δεν γίνεται ολοκληρωμένα, γιατί ο ιδιώτης δουλεύει με κριτήριο το κέρδος, που το 
εξασφαλίζει περικόπτοντας εργατικό δυναμικό και μέσα» 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Καραμάνος Χρήστος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Μελάς Σταύρος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατριβάνος Γεώργιος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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