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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 59η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 2544/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 12-11-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. οικ 960880/12-11-2021 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 12-11-2021. 
 
Η Συνεδρίαση έλαβε χώρα διά περιφοράς, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π.(ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-
20). 
 
Η Επιτροπή συνεδριάζει εκτάκτως προκειμένου να εξασφαλιστεί εγκαίρως ένας ελάχιστος 
επαρκής αποχιονιστικός εξοπλισμός  πριν την επερχόμενη αποχιονιστική περίοδο. 
 

Θέμα 1ο  
Διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση σύμβασης παροχής με 
τίτλο: «Εκτέλεση εργασιών αποχιονισμού περιόδου σε  τμήματα του δικτύου της Περιφέρειας Αττικής, 
στις παράπλευρες οδούς του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ (S.R.) εντός των διοικητικών ορίων της 
Περιφέρειας Αττικής και σε συμβάλλουσες οδούς αυτών», προϋπολογισμού 136.288,40 Ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

• Καραμάνος Χρήστος 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος  

• Μεθυμάκη Άννα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Μελάς Σταύρος 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμόπουλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από αναπληρωματικά 
μέλη.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Δέσποινα 
Βασάκη 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 10 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την εισήγηση 
της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών , στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη :  
1.  Το άρθρο 176 (Αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής) του Ν.3852/07-06-2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
(Φ.Ε.Κ. 87/Α/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ/τΑ΄85/11-
04-2012). 

2.  Το Άρθρο 8 του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215Α’/30-9-2011) «Αναδιοργάνωση του συστήματος 
αδειοδότησης για την διαμονή αλλοδαπών στην χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, 
ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Εσωτερικών».  

3.  Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 
διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α΄85/11-04-2012). 

4.  Την με αριθμ. 37419/13479 (ΦΕΚΒ’ /1661/11.5.2018) «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.» Απόφαση του συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

5.  Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6.  Την χρηματοδότηση της σύμβασης, που θα γίνει από την ΣΑΕΠ 585, του Π.Δ.Ε. (κωδικός 
ενάριθμου 2019ΕΠ58500000, ως υποέργο), σύμφωνα με τη Συλλογική Απόφαση Έργων 
Περιφέρειας Αττικής του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

7.  Την υπ’ αριθμ. 1543/2021 (ΑΔΑ: ΩΥ5Α7Λ7-ΔΜΩ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, η έγκριση της ηλεκτρονικής 
δημοπράτησης και η εκτέλεση της ανωτέρω παροχής υπηρεσιών από τη Διεύθυνση Διαχείρισης 
Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής και η έγκριση αποστολής της σχετικής 
προκήρυξης σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης, όπως προβλέπεται από τις 
ισχύουσες διατάξεις.  

8. Την υπ’ αριθμ. 1904/2021 (ΑΔΑ:6ΙΧ47Λ7-Π3Σ)  Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής της 
Περιφέρεις Αττικής, με την οποία εγκρίθηκαν τα 1ο  και 2ο πρακτικά του διαγωνισμού του θέματος 
και ανέδειξε προσωρινό μειοδότη του διαγωνισμού την εταιρεία «ΧΡ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με χαμηλότερη τιμή 1.595.680,00€ (πλέον ΦΠΑ). 

9. Την υπ’ 2172/2021 (ΑΔΑ:ΩΘΠ27Λ7-1ΨΞ) Απόφαση της Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας 
Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε το 3ο Πρακτικό της Ε.Δ. και ανέδειξε νέο προσωρινό μειοδότη του 
διαγωνισμού την εταιρεία «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με χαμηλότερη τιμή 
1.874.924,00 € πλέον ΦΠΑ (που αντιστοιχεί σε ποσοστό  έκπτωσης 6%) 

10. Την υπ’ 2364/2021 (ΑΔΑ:6ΑΜΘ7Λ7-ΡΓ8) Απόφαση της Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας 
Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε το 4ο Πρακτικό της Ε.Δ. και κατακύρωση τον διαγωνισμό στην 
εταιρεία «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με χαμηλότερη τιμή 1.874.924,00 € πλέον 
ΦΠΑ (που αντιστοιχεί σε ποσοστό  έκπτωσης 6%) 

11. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας παροχής υπηρεσιών και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική 
εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση των προς παροχή υπηρεσιών της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

  
Και ΕΠΕΙΔΗ: 
1. Στις 30.10.2021 υποβλήθηκε μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προδικαστική Προσφυγή από την εταιρεία «ΧΡ 

ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά της υπ’ αριθμ. 
2364/22.10.2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 

2. Στις 02.11.2021 ζητήθηκε από το 6ο Κλιμάκιο της ΑΕΠΠ η χορήγηση πρόσβασης στο σύνολο των 
στοιχείων του διαγωνισμού. 

3. Στις 03.11.2021 κοινοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην Υπηρεσία μας η υπ’ 
αριθμ. 2732/2021 πραξη ορισμού εισηγητή και ημερομηνίας εξέτασης προδικαστικής προσφυγής 
από το 6ο Κλιμάκιο της ΑΕΠΠ, με την οποία ορίστηκε η ημερομηνία εξέτασης της ως άνω 
προδικαστικής προσφυγής για τις 8 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 13.00. 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=14057&tradingPartnerId=26391&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=335270770&oapc=7&oas=8eb-0bndalOQF4wVm0IARg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=14057&tradingPartnerId=26391&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=335270770&oapc=7&oas=8eb-0bndalOQF4wVm0IARg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=14057&tradingPartnerId=26391&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=335270770&oapc=7&oas=8eb-0bndalOQF4wVm0IARg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=14057&tradingPartnerId=26391&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=335270770&oapc=7&oas=8eb-0bndalOQF4wVm0IARg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=14057&tradingPartnerId=26391&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=335270770&oapc=7&oas=8eb-0bndalOQF4wVm0IARg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=14057&tradingPartnerId=26391&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=335270770&oapc=7&oas=8eb-0bndalOQF4wVm0IARg..
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4. Επειδή όπως φαίνεται από τα παραπάνω η διαγωνιστική διαδικασία λόγω της διοικητικής 
εμπλοκής θα καθυστερήσει τη σύναψη της σύμβασης  (λαμβάνοντας επίσης υπόψη και τυχόν 
δικαστική εμπλοκή και το ότι θα επέλθει και προσυμβατικός έλεγχος από το Ζ’ Κλιμάκιο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου), η Υπηρεσία μας δεν έχει κατά τον παρόντα χρόνο ενεργή εργολαβία,  
ούτε είναι δυνατόν να καλυφθούν οι ανάγκες του δικτύου αρμοδιότητάς της με άλλον τρόπο. Ως εκ 
τούτου, την 1.11.2021 ζητήσαμε με κατεπείγον έγγραφό μας προς τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού διάθεση πίστωσης ποσού 204.153,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), 
προκειμένου να προβούμε σε ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών με την διαδικασία του 
κατεπείγοντος ( άρθρο 32 παρ.γ ) με σκοπό η Περιφέρεια Αττικής να προμηθευτεί με επαρκή 
αριθμό εκχιονιστικών μηχανημάτων μετά των χειριστών τους, για να είναι σε ετοιμότητα για την 
επερχόμενη αποχιονιστική περίοδο.  

5. Ως εκ τούτου, κρίνουμε επιτακτική την ανάγκη να προβούμε σε ανάθεση σύμβασης εκτέλεση 
εργασιών αποχιονισμού με την διαδικασία του κατεπείγοντος (άρθρο 32 παρ.γ), ώστε να 
καλύψουμε  άμεσες ανάγκες, μέχρι την υπογραφή της κύριας σύμβασης. 

6. Η Υπηρεσία μας συνέταξε το ακόλουθο προσχέδιο προϋπολογισμού με βάση το υπ’ αριθμ. 
934539/05.11.2021 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, με το οποίο 
«…δύναται να προβεί σε έγκριση διάθεσης πίστωσης μέχρι του ποσού των 137.000,00 ευρώ, 
λόγω μη επαρκών διαθέσιμων ετήσιων πιστώσεων στο Εθνικό σκέλος του ΠΔΕ.» και  
υπολογισμού τις τιμές του κυρίως έργου. 

Προσχέδιο Προϋπολογισμού: 

• Μίσθωση 6 αποχιονιστικών μηχανημάτων για 55 ημέρες: 27.500,00€ 

• Παραμονή 6 αποχιονιστικών μηχανημάτων με το χειριστή τους στο εργοτάξιο της Υπηρεσίας στο 
Καπανδρίτι για 72 ώρες : 6*72*30* = 12.960,00€ 

• Εργασία 6 αποχιονιστικών μηχανημάτων για 90 ώρες : 6*72*125 € = 54.000,00€ 

• Μίσθωση 2 φορτωτών (για τη φόρτωση του αντιπαγετικού άλατος) για 55 ημέρες : 2*8.000 
=8.000,00€ 

• Εργασία 2 φορτωτών (για τη φόρτωση του αντιπαγετικού άλατος) για 20 ώρες : 2*20*95=3.800€ 

• Εργασία 2 φορτηγών (για μεταφορά του αντιπαγετικού άλατος στους τόπους επέμβασης) για 25 
ώρες : 2*25*73=3.650,00€ 

     Σύνολο προϋπολογισμού  : 109.910,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 
7. Με το υπ’ αριθμ. 947593/09.11.2021 9ΑΔΑ: ΨΖ6Γ7Λ7-9ΟΑ) έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού, εγκρίθηκε η διάθεσης πίστωσης 137.000,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α., για την εκτέλεση υποέργου σε βάρος των πιστώσεων του έργου με κωδικό ΣΑΕΠ 
2019ΕΠ58500000 της ΣΑΕΠ 585 και τίτλο «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 
ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΕΣ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΘΕ (S.R) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΣΕΣ ΟΔΟΥΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» 

8. Η ανάγκη αντιμετώπισης της κατάστασης, είναι απολύτως κατεπείγουσα δεδομένης της 
κλιματικής αλλαγής που μπορεί να επιφέρει ακραίες καιρικές μεταβολές π.χ. έντονες χιονοπτώσεις 
ακόμα και στις αρχές Δεκεμβρίου. Η Υπηρεσία αδυνατεί  να καλύψει με ίδια μέσα τις ανάγκες 
αποχιονσμού στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς της. Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία διαθέτει κατά τον τα 
ακόλουθα μηχανήματα αποχιονισμού τα οποία σταθμεύουν στον αποχιονιστικό σταθμό στο 
Καπανδρίτι : 

• ΚΗΗ 1347: ανοιχτό ανατρεπόμενο φορτηγό με λεπίδα αποχιονισμού και αλατιέρα 

• ΚΗΗ 1350 : ανοιχτό ανατρεπόμενο φορτηγό με λεπίδα αποχιονισμού και αλατιέρα 
 

• ΜΕ 122898 : εκχιονιστικό μηχάνημα έργου με λεπίδα και αλατιέρα 

• ΜΕ : 122897 : εκχιονιστικό μηχάνημα έργου με λεπίδα και αλατιέρα 
 
Κατά τον παρόντα χρόνο όλα τα μηχανήματα λαμβάνουν συντήρηση ώστε να βρίσκονται σε 

επιχειρησιακή ετοιμότητα στις αρχές Δεκεμβρίου Σε κάθε περίπτωση όμως, ακόμα και αν υποτεθεί 
ότι θα λειτουργήσουν απρόσκοπτα, προφανώς δεν επαρκούν για τον αποχιονισμό του ιδιαίτερα 
απαιτητικού και ποικολόμορφου οδικού μας δικτύου το οποίο περιλαμβάνει παραδρόμους Εθνικών 
οδών, περιαστικούς και επαρχιακούς – ορεινούς δρόμους με ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες 
αποχιονισμού. Παράλληλα η Περιφέρεια Αττικής -κατά πάγια πρακτική- συνδράμει και Δήμους του 
λεκανοπεδίου οι οποίοι – σε περιπτώσεις δριμείας χιονόπτωσης- αδυνατούν να ανταποκριθούν με 
ίδια μέσα στις προκύπτουσες ανάγκες αποχιονισμού. 

9. Στις 11.11.2021 λάβαμε και τη Σύμφωνη Γνώμη του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης 
Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων, για την σύναψη της προτεινόμενης σύμβασης. 
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10.  Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 περ. γ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016: «Η διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες 
συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: … 
γ) Στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε 
γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που 
προβλέπονται για τις ανοικτές διαδικασίες».  

Τα ανωτέρω εκτεθέντα στις παρ. 1-4 (και ειδικότερα τα αναφερόμενα στην παρ. 3) προδήλως 
αποτελούν απρόβλεπτα γεγονότα για την αναθέτουσα αρχή, ενώ τα εκτεθέντα στην παρ. 6 
στοιχειοθετούν με απόλυτη πληρότητα την κατεπείγουσα αναγκαιότητα. 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω: 
 

Η Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ : 
1. Τη λήψη απόφασης για τη διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση προκήρυξης κατά το άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ του Ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη σύναψη σύμβασης: «Εκτέλεση εργασιών αποχιονισμού 
περιόδου σε  τμήματα του δικτύου της Περιφέρειας Αττικής, στις παράπλευρες οδούς του 
Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ (S.R.) εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και σε 
συμβάλλουσες οδούς αυτών» προϋπολογισμού 136.288,40 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

2. Τη χορήγηση εξουσιοδότησης στη Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών (Δ.Δ.Μ.Υ.) για 
τη συνέχιση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
1. Την έγκριση διενέργειας διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 

προκήρυξης κατά το άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
για τη σύναψη σύμβασης: «Εκτέλεση εργασιών αποχιονισμού περιόδου σε  τμήματα του δικτύου 
της Περιφέρειας Αττικής, στις παράπλευρες οδούς του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ (S.R.) εντός των 
διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και σε συμβάλλουσες οδούς αυτών»προϋπολογισμού 
136.288,40 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

2. Τη χορήγηση εξουσιοδότησης στη Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών (Δ.Δ.Μ.Υ.) για τη 
συνέχιση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης. 

 
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Καραμάνος Χρήστος και Μπαλάφας Γεώργιος 

απέχουν από την ψηφοφορία. 
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και Μεθυμάκη Άννα 

καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση.  
 
 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη  
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Καραμάνος Χρήστος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος  
Μεθυμάκη Άννα 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Μελάς Σταύρος 
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