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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.  2416/2021 
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 50ο  
Έγκριση Σχεδίου της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της Συμφωνίας – Πλαίσιο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ» με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΡΑΝΩΝ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ – ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ΠΑΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΟΥΣΑ ΚΑΙ 
ΠΟΔΟΝΙΦΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ», με κωδικό 
χρηματοδότησης ΚΑΕ 9769.01.165 καθώς και του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων και του 
Τεύχους Προεκτιμώμενων Αμοιβών  που αποτελούν παραρτήματα της 1ης Εκτελεστικής 
Σύμβασης. 
 
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 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Μελάς Σταύρος 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λογοθέτη Αικατερίνη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Κουρή Μαρία 
 Μπαλάφας Γεώργιος 

 
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 στην κα. Δεληγιώργη, η 
οποία  ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 

ΑΔΑ: 60ΨΑ7Λ7-Β03



  σελίδα 2 από 4 

Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  
2. Το άρθρο 176 (Αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής) του Ν.3852/07-06-2010  «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –   Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

3. Το ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Α' 147), 

4. Την υπ’ αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η  υπ’ αριθ. 121/2018 απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του 
Οργανισμού  Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής (Φ.Ε.Κ.1661/Β/11-05-2018), 

5. Την υπ’ αριθμ. 499022/2-9-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής/Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων (ΑΔΑ:ΩΞΡΟ7Λ7-7ΕΣ), 

6. Την υπ’ αριθμ. 624227/31-08-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί παράτασης 
θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής μέχρι 31/12/2020 (ΑΔΑ: Ω1Μ77Λ7-110) 
και την υπ’ αριθμ. 1002357/28-12-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Παράταση 
θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 1077 Υ.Ο.Δ.Δ./29-12-2020), 

7.  Την υπ’ αριθμ. 625207/23-7-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Παράταση θητείας 
Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής - Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών - Τροποποίηση και 
συμπλήρωση της υπ’ αρ. 457959/1-7-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής 
«Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς 
Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής (Β’ 2763)» (ΦΕΚ 
3353 Β /26-7-2021). 

8. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α’ /31-01-2013) «’Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 
λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 
«Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών 
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και την 
Ερμηνευτική  Εγκύκλιο  6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ.Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 

9. Τα αντίγραφα της υπ’ αριθ. e-126643/05-10-2021 εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 
ποσού 890,63 ΕΥΡΩ και της υπ’ αριθ. e-126917/06-10-2021 εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης ποσού 2.060,26 ΕΥΡΩ εκδοθείσες από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών 
Δημοσίων Έργων ως εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, το ύψος του αθροίσματος των οποίων 
καθορίζεται σε ποσοστό 5%  επί της αξίας της εκτελεστικής σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α., δηλ. 
2950,89 ΕΥΡΩ, που κατατέθηκαν από τον ανάδοχο οικονομικό φορέα για την υπογραφή 
της 1ης  Εκτελεστικής Σύμβασης.  

10. Τις υπ’ αριθ. 113461/07-10-2021 και 113464/07-10-2021 Βεβαιώσεις του Τμ. Μητρώου 
Πιστούχων Χορήγησης ΕΕ και Εκκαθαρίσεως Οφειλών Πρόσθετων Ασφαλειών/Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
για τη γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης που προσκόμισε ο ανάδοχος 
οικονομικός Φορέας, 

 
και αφού λάβετε υπόψη ότι: 
- Η Δημοπράτηση της Συμφωνίας – πλαίσιο (άρθρο 39/ν4412/2016)με τίτλο:  «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ» προϋπολογισμού 600.000,00 €, διεξήχθη στις 9-9-2020. 
- Με την αρ. 2552/2020 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής, έγινε η κατακύρωση στον οικονομικό 
φορέα «Κ. ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. – ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ που 
προσέφερε έκπτωση 79,32%, που αντιστοιχεί σε ποσό 100.050,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% και η 
οποία καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ 21AWRD008581780 
- Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Δημοπράτησης, το σχέδιο Σύμβασης (ιδιωτικό συμφωνητικό) 
διαβιβάστηκε στην υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για έλεγχο νομιμότητας και  με την 
αρ. 8/2021 Πράξη της Επιτρόπου ΟΤΑ Ι Περιφέρειας Αττικής του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφασίστηκε 
ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του.  
- Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό της «Συμφωνίας – Πλαίσιο» με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ», συνολικής αμοιβής 100.050,00 € (πλέον Φ.Π.Α.), υπογράφηκε 
στις 10/05/2021 μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Αττικής και του Αναδόχου «Κ. ΣΤΑΜΟΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. – ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ» και στη συνέχεια η 
σύμβαση καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ 21SYMV008582325,  
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- Στην αρχική σύμβαση (ιδιωτικό συμφωνητικό) προβλέπεται να συναφθούν τέσσερις εκτελεστικές 
συμβάσεις. 
- Για κάθε εκτελεστική σύμβαση, συντάσσεται από τη Δ/νουσα Υπηρεσία το αντικείμενο εργασιών, όπου 
καθορίζεται επακριβώς το είδος και η έκταση των μελετών, ο τρόπος εκτέλεσης, το χρονοδιάγραμμα 
ολοκλήρωσής τους, καθώς και ο υπολογισμός της αμοιβής του Αναδόχου.  
 
Αντικείμενο 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης 
- Τα υπό μελέτη ρέματα που περιλαμβάνονται στην υπόψη 1η  εκτελεστική σύμβαση  παρουσιάζουν 
φυσική διατομή και στη διαδρομή τους είτε διέρχονται  κοντά σε ιδιοκτησίες είτε παράλληλα σε 
δημοτικές οδούς κατά μήκος των οποίων και σε συγκεκριμένες περιοχές, τα πρανή τους έχουν 
διαβρωθεί και υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω διάβρωσης και κατολίσθησης αυτών.  
-   Οι μελέτες  αντιστήριξης των πρανών  που θα εκπονηθούν από τον ανάδοχο οικονομικό      
     φορέα στα πλαίσια της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης, αφορούν περιοχές των ρεμάτων: 

1. Ρέμα Πεντέλης (περιοχή οδού Πετροπούλου αρ.3, Μελίσσια), 
2. Ρέμα Χαλανδρίου (περιοχή οδού Θήρας, Μελίσσια), 
3. Ρέμα Πεντέλης (περιοχή οδού Κέας μεταξύ αρ.8 και αρ.11, Μελίσσια), 
4. Ρέμα Πεντέλης – Χαλανδρίου (περιοχή συμβολής ρεμάτων κατάντη των ως άνω θέσεων Θήρας 

και Κέας, Μελίσσια), 
5. Ρέμα Πεντέλης – Χαλανδρίου (περιοχή οδού Μενελάου αρ.13, Βριλήσσια), 
6. Ρέμα Παλλάδος (περιοχή οδών Σαλαμίνας/Κρόνου, Ανθούσα), 
7. Ρέμα Ποδονίφτη (περιοχή οδού Περισσού, από Αγίας Ευφημίας έως Ραιδεστού, Ν. Φιλαδέλφεια 

– Ν. Χαλκηδόνα). 
 
και επειδή 
- Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη της «Συμφωνίας – Πλαίσιο» του θέματος, 
συντάχθηκαν το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων Μελέτης, το Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελέτης 
και το Σχέδιο της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΤΩΝ 
ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ – ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ΠΑΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΟΥΣΑ ΚΑΙ ΠΟΔΟΝΙΦΤΗ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ», συμβατικού ποσού αμοιβής 59.017,94 € (μετά την  
έκπτωση και χωρίς Φ.Π.Α.) περιλαμβάνοντας τις παρακάτω εργασίες:  
 Εκπόνηση Τοπογραφικής Μελέτης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και τις ανάγκες της 

παρούσας μελέτης, 
 Εκπόνηση Γεωτεχνικής Μελέτης και Ερευνών σύμφωνα τη νομοθεσία και τις ανάγκες της παρούσας 

μελέτης, 
 Εκπόνηση Υδραυλικής Μελέτης αποτελούμενη από τη Μελέτη έργων διευθέτησης σε στάδιο 

Οριστικής μελέτης και  
 Εκπόνηση Περιβαλλοντικής Μελέτης στο στάδιο των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων 

(ΠΠΔ)        
- Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των ανωτέρω εργασιών ορίστηκε ίσο με δώδεκα (12) μήνες 
(καθαρός και επιπρόσθετος χρόνος) από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Ο καθαρός 
χρόνος εκπόνησης του συνόλου του ζητούμενου αντικειμένου ορίστηκε σε εννέα (9) μήνες.  
- H αμοιβή του Αναδόχου προκύπτει, μετά και από την αφαίρεση των ποσοστών έκπτωσης του 
Αναδόχου για τις επιμέρους μελέτες (81% για τις υδραυλικές και τοπογραφικές μελέτες, 82% για τις 
περιβαλλοντικές μελέτες, 71,25% για τις γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες), από τη συνολική αξία του 
φυσικού αντικειμένου που θα μελετηθεί (100.050,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), με τκ = 1,227 και είναι ίση 
με 59.017,94 € (πλέον  Φ.Π.Α24%.).  
- Το φυσικό αντικείμενο που θα μελετηθεί περιγράφεται στο Τεύχος των Τεχνικών Δεδομένων Μελέτης.  
-  Σύμφωνα με το άρθρο 176 του Ν3852/2010 η οικονομική επιτροπή ασκεί το σύνολο των καθηκόντων 
και των αρμοδιοτήτων αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 
προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που 
υπάγονται στην αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 
4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών της 
Περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.  
-  Για την 1η Εκτελεστική Σύμβαση δεν απαιτείται προληπτικός έλεγχος  του Ελεγκτικού Συνεδρίου  διότι 
σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν4412/2016 όπως ισχύει  «οι συμφωνίες - πλαίσιο αποστέλλονται για 
προληπτικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά τις οικείες διατάξεις, ενώ οι εκτελεστικές αυτών 
συμβάσεις μόνο εφόσον η αξία τους υπερβαίνει αυτοτελώς τα εκάστοτε ισχύοντα όρια», 
- Στο άρθρο 324 του Ν.4700/2020 (ΦΕΚΑ΄/127/29-06-2020) αναφέρεται ότι: «Στις συμβάσεις έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών, ………, που συνάπτονται από το Δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους πρόσωπα, καθώς και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, η 
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προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) 
ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας,…….., διενεργείται υποχρεωτικά 
έλεγχος νομιμότητας πριν από τη σύναψή τους από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου……». 
- Δεν απαιτείται  έλεγχος νομιμότητας από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου  για την 1η 
Εκτελεστική Σύμβαση ποσού 59.017,94 € (πλέον  Φ.Π.Α24%.). 
- Με το αριθ. πρωτ. 849983/11-10-2021 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη 
και Συλλογικών Οργάνων  έγινε νομικός έλεγχος του σχεδίου της 1ης εκτελεστικής σύμβασης του 
θέματος. 
 

Εισηγούμαστε 
 

1. Την έγκριση του σχεδίου της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της Συμφωνίας – Πλαίσιο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ» με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ 
ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ – ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ΠΑΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΟΥΣΑ ΚΑΙ ΠΟΔΟΝΙΦΤΗ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ», συμβατικού ποσού αμοιβής 59.017,94 € (χωρίς 
Φ.Π.Α.) και 
2. Την έγκριση του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων και του Τεύχους Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελέτης 
που αποτελούν παραρτήματα της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα   αποφασίζει 

 
1. Την έγκριση του σχεδίου της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της Συμφωνίας – Πλαίσιο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ» με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ 
ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ – ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ΠΑΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΟΥΣΑ ΚΑΙ ΠΟΔΟΝΙΦΤΗ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ», συμβατικού ποσού αμοιβής 59.017,94 € (χωρίς 
Φ.Π.Α.) και 
2. Την έγκριση του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων και του Τεύχους Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελέτης 
που αποτελούν παραρτήματα της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης. 

 
 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και Μεθυμάκη Άννα 

απέχουν από την ψηφοφορία. 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Καραμάνος Χρήστος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Μελάς Σταύρος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 

 
 

ΑΔΑ: 60ΨΑ7Λ7-Β03
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