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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
∆/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 38

η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 1493/2013 
 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 19/07/2013,  ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.µ . ,  στο Κατάστηµα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από πρόσκληση 
της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη της, στις 16/07/2013.  

 
Θέµα 2

o 
 

Α)Έγκριση των όρων διακήρυξης και τευχών δηµοπράτησης του έργου : «ΣΗΜ – 01/13 
Ηλεκτροφωτισµός οδικού δικτύου αρµοδιότητας ∆ΚΕΣΟ» συνολικού προϋπολογισµού 1.500.000,00 €  
(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), Β) Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης της επιτροπής διαγωνισµού 
του έργου : «ΣΗΜ – 01/13 Ηλεκτροφωτισµός οδικού δικτύου αρµοδιότητας ∆ΚΕΣΟ» συνολικού 
προϋπολογισµού 1.500.000,00 €  (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.),Γ) Αποστολή περίληψης της 
διακήρυξης. 
 
Παρόντες:  

• Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Στυλιανός Μαριδάκης 

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Ιωάννης Αξαρλής  

• Ελένη Ζαφειρίου 
Τα αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ: 

• Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  

• Νικόλαος Ανδρουλακάκης 

• Ιάκωβος Προµπονάς 

• Θάλεια Καραΐνδρου 
Απόντες: 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Βασίλειος Κόκκαλης 

• Γεώργιος Καστρινάκης  

• Άννα Μεθυµάκη 

• Σπυρίδων Σπυρίδων  

• Χαράλαµπος Καραθάνος  

• Χρήστος Κουρούσης  
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Ντόβα Μαρία. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Καπράνας εκπρόσωπος της παράταξης: «ΑΤΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – 

ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ». 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου ενηµερώνει αρχικά για την 
προσέλευση της κα. Ζαφειρίουκαι στη συνέχεια δίνει το λόγο στον κ. Θεοφίλη, ο οποίος ενηµερώνει τα 
µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Του N.2218/1994, του N.2240/1994 και του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2. Του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α’/18-6-2008) «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας Κατασκευής ∆ηµοσίων 

Έργων», όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας 
νοµοθεσίας για την εκτέλεση των ∆ηµοσίων Έργων. 
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3. Του Π.∆. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α’/27-12-2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής» όπως 
τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 44403 Απόφαση (ΦΕΚ 2494Β’/4-11-2011) του Υπουργού 
Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής». 

4. 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». 

5. Του Π.∆. 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 της Ερµηνευτικής Εγκυκλίου 6 µε αρ. 
πρωτ. 13400/17-04-2013 της Γ. ∆/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών. 

6. Του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» και της µε αριθµ. 
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.  

 Και αφού λάβετε υπόψη :  
1. Την µε αριθµ. Οικ.5686/09-01-2013 (ΦΕΚ 22/τ.ΥΟ∆∆/21-01-2013) Απόφαση του Περιφερειάρχη 

Αττικής « Ορισµός Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής». 
2. Την µε αριθ. Οικ. 16575/24-01-2013 (ΦΕΚ 223Β’/05-02-2013) Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής, µε 

την οποία ορίστηκε Αντιπεριφερειάρχης Αττικής ο Περιφερειακός Σύµβουλος Σπονδυλίδης 
Αθανάσιος, στον οποίο µεταβιβάστηκε µεταξύ άλλων και η άσκηση αρµοδιοτήτων των ∆ιευθύνσεων 
Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής  (∆9) και Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (∆ΚΕΣΟ).     

3. Την µε αριθµ. 129966/16-12-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, µε την οποία τοποθετήθηκε 
αναπληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης ∆9. 
Αντικείµενο του έργου :    
Αντικείµενο της εργολαβίας αυτής είναι η πλήρης εγκατάσταση (ήτοι προµήθεια και εγκατάσταση) 
σιδηροιστών οδικού ηλεκτροφωτισµού, βραχιόνων, φωτιστικών σωµάτων, λαµπτήρων, σωλήνων, 
καλωδίων, κατασκευή βάσεων σιδηροιστών, πλήρωση φρεατίων µε άµµο και σκυρόδεµα, πίλλαρς, 
ηλεκτρικών διανοµών και η εκτέλεση λοιπών εργασιών οδοφωτισµού για την συµπλήρωση, 
βελτίωση και συντήρηση εγκαταστάσεων οδικού ηλεκτροφωτισµού αρµοδιότητας ∆ΚΕΣΟ της 
Περιφέρειας  Αττικής . 
Αντικείµενο της εισήγησης :    
Α) Η έγκριση των όρων της διακήρυξης και των τευχών δηµοπράτησης του έργου : «ΣΗΜ – 01/13 
Ηλεκτροφωτισµός οδικού δικτύου αρµοδιότητας ∆ΚΕΣΟ» συνολικού προϋπολογισµού 
1.500.000,00 €  (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), 
Β) Η έγκριση του πρακτικού κλήρωσης της επιτροπής διαγωνισµού του έργου : «ΣΗΜ – 01/13 
Ηλεκτροφωτισµός οδικού δικτύου αρµοδιότητας ∆ΚΕΣΟ» συνολικού προϋπολογισµού 
1.500.000,00 €  (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), 
Γ) Η αποστολή περίληψης της διακήρυξης.  

      ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
 Επειδή :  

α)  Mε την από 05-07-2013 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  (Α∆Α: 
(Α∆Α:ΒΛ4ΡΦ-Ε1Ι) το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από τη ΣΑΕΠ 085, κωδικός έργου 2012ΕΠ08500172 
του Π∆Ε., µε εγκεκριµένο Προϋπολογισµό Έργου 1.500.000,00 € . 
β) Η δηµοπράτηση του έργου του θέµατος, που αφορά στις εργασίες κατασκευής αλλά και 
συντήρησης των εγκαταστάσεων του Ηλεκτροφωτισµού του οδικού δικτύου αρµοδιότητας ∆ΚΕΣΟ, 
είναι  επείγουσα. Οι εν λόγω εργασίες δηµοπρατούνται µε ετήσια κατά µέσον όρο διάρκεια και 
επειδή το έργο προηγούµενου έτους  θα  περαιωθεί  στις 07-01-2014, η δηµοπράτηση του νέου 
έργου θα πρέπει να γίνει το συντοµότερο δυνατόν, ώστε να µην υπάρξει µεγάλο χρονικό διάστηµα 
που το δίκτυο ηλεκτροφωτισµού να µείνει χωρίς εργολαβία, λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας 
µέχρι την υπογραφή της σύµβασης, µε αποτέλεσµα να υπάρξουν πολλές φθορές στο δίκτυο 
ηλεκτροφωτισµού.   

 Πρόκειται για εργασίες σε όλο το οδικό δίκτυο αρµοδιότητας ∆.Κ.Ε.Σ.Ο., (Πρωτεύον Αστικό Οδικό 
∆ίκτυο - Π.Α.Ο.∆.,  Παράπλευρο δίκτυο Αττικής Οδού κ.λ.π.), σύµφωνα µε τις 
∆17/α/06/52/ΦΝ433/20.03.07 και  ∆17/α/06/19/ΦΝ 443/06.02.09 Αποφάσεις ΥΠΕΧΩ∆Ε, καθώς 
και στα λοιπά οδικά τµήµατα αρµοδιότητας της ∆ΚΕΣΟ.   

γ) Η ∆ιεύθυνση ∆9 έχει συντάξει τα τεύχη  δηµοπράτησης του έργου που αποτελούνται από :  
 1. ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας  
 2. Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς  
 3. Τιµολόγιο Μελέτης 
 4. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)   
 5. Τεχνική Περιγραφή – Τ.Σ.Υ.  
 6. Προϋπολογισµό Μελέτης.  
δ)   Η µελέτη (τεύχη δηµοπράτησης) όπως συντάχθηκε από την υπηρεσία µας κρίνεται τεχνικά ορθή. 
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ε) Το έργο κρίνεται απόλυτα απαραίτητο για την καλή και εύρυθµη λειτουργία του δικτύου   
ηλεκτροφωτισµού  µε αντίκτυπο στην ασφαλή κυκλοφορία  οχηµάτων και πεζών στο Ν. Αττικής. 

στ) Η διακήρυξη έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Ν. 3669/2008 µε σύστηµα δηµοπράτησης 
µε «επί µέρους ποσοστά έκπτωσης».  

ζ) Σύµφωνα µε την παρ. 1. του άρθρου 21 του Ν.3669/08  και επειδή ο προϋπολογισµός  του έργου 
χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση είναι µικρότερος του ανωτέρου ορίου της δεύτερης τάξης του 
ΜΕΕΠ, η επιτροπή διαγωνισµού αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους που 
διαθέτoυν οι υπηρεσίες ∆9, ∆ΚΕΟ, ∆ΚΕΣΟ, ∆10 & ∆ΚΥΕ για την αξιολόγηση 
δηµοπρατούµενου τεχνικού έργου, εκ των οποίων ο ένας (1) θα οριστεί ως πρόεδρος της 
επιτροπής. 

 η)  Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 26 του Ν. 4024/2011, “για τη νόµιµη συγκρότηση συλλογικών 

οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δηµόσιων διαγωνισµών………. τα µέλη προκύπτουν µετά 

από διαδικασία κληρώσεως µεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόµο να 

συµµετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Η κλήρωση διενεργείται από την αρµόδια για στη 

συγκρότηση του συλλογικού οργάνου Υπηρεσία”. 
Θ) Με την αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04.11.2011 απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης δίνονται οδηγίες για την εφαρµογή του άρθρου 26 
του Ν.4024/2011. 

Ι) Στη ∆ιεύθυνση Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (∆9),Π. Τσαλδάρη 15,Καλλιθέα και µετά την   
από 10-07-2013 ανακοίνωση, την  ∆ευτέρα 15-07-2013 ώρα 9.00 π. µ. διεξήχθη από τον Αν. 
∆ιευθυντή της ∆9 κ. Ιωάννη Θεοφίλη µεταξύ των τεχνικών υπαλλήλων των υπηρεσιών ∆9, ∆ΚΕΟ, 
∆ΚΕΣΟ, ∆10 & ∆ΚΥΕ  δηµόσια κλήρωση για τη συγκρότηση της υπόψη Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Α.  Την έγκριση, σύµφωνα µε τον Ν.3669/2008 και τον Ν. 3852/2010, των όρων της διακήρυξης και των 

τευχών δηµοπράτησης του έργου:«ΣΗΜ–01/13 Ηλεκτροφωτισµός οδικού δικτύου αρµοδιότητας 
∆ΚΕΣΟ» συνολικού προϋπολογισµού 1.500.000,00 €  (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), 
σύµφωνα µε το σύστηµα προσφοράς « µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης» και έλεγχο 
οµαλότητας του άρθρου 6 του Ν.3669/2008. 

     Τα τεύχη δηµοπράτησης αποτελούνται από: 

• ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας 

• Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς 

• Τιµολόγιο Μελέτης 

• Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 

• Τεχνική Περιγραφή-Τ.Σ.Υ. 

• Προϋπολογισµός Μελέτης 
Β. Την έγκριση δηµοπράτησης και εκτέλεσης του έργου από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Γενικής 

∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού & Υποδοµών της Περιφέρειας Αττικής, ήτοι  η 
∆ιεύθυνση Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (∆9) ως η Προϊσταµένη Αρχή για τις αρµοδιότητες 
του Π.∆. 7/2013 και η ∆ιεύθυνση Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (∆.Κ.Ε.Σ.Ο.)  ως 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

Γ. Την έγκριση του πρακτικού κλήρωσης από τον Αν. ∆/ντή της ∆9,  προκειµένου να συγκροτηθεί η 
επιτροπή διαγωνισµού του έργου:«ΣΗΜ – 01/13 Ηλεκτροφωτισµός οδικού δικτύου 
αρµοδιότητας ∆ΚΕΣΟ» . 

∆. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα αποτελείται από τα κληρωθέντα µέλη σύµφωνα µε το από 15-07-2013 
πρακτικό κλήρωσης, ως εξής: 

     ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
     1. Παναγάκος Παναγιώτης, ΠΕ Μηχανικών µε Β’ βαθµό στη ∆.Κ.Ε.Ο., ως Πρόεδρος 
     2. Μπακογιώργος Ευάγγελος, ΤΕ Μηχανικών µε ∆΄βαθµό στη ∆.Ο.Ε.Π.Α.(∆9), ως µέλος 
     3. Μένη Αµαλία, ΤΕ Τεχν. Γεωπονίας µε ∆’ βαθµό στη ∆.Ο.Ε.Π.Α. (∆9), ως µέλος 
    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
     1. Λαζικίδη Ευφροσύνη, ΠΕ Μηχανικών µε Β΄βαθµό στη ∆.Ο.Ε.Π.Α.(∆9), ως Αναπλ.Προέδρου 
     2. Καρδαµάκης Βασίλειος, ΠΕ Μηχανικών µε ∆΄βαθµό στη ∆.Ο.Ε.Π.Α.(∆9), ως Αναπλ. Μέλος 
     3. Γληγόρη Μαρία, ΤΕ Μηχανικών µε Β΄βαθµό στη ∆.Κ.Ε.Ο., ως Αναπλ. Μέλος  
     ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
     Γραµµατέας της επιτροπής διαγωνισµού ορίζεται η Αναγνώστου Αναστασία ∆Ε ∆ιοικ. Γραµµατέων µε 
Γ΄βαθµό στη ∆.Ο.Ε.Π.Α.(∆9) µε αναπληρώτρια την Γκίκα Μαρία ∆Ε Πληρ/κής Προσωπικού Η/Υ µε 
∆΄βαθµό στη ∆.Ο.Ε.Π. Α. (∆9) 
Ε. Την έγκριση αποστολής της περίληψης της ∆ιακήρυξης στο Εθνικό Τυπογραφείο για δηµοσίευση σε 

Φ.Ε.Κ. και στον Ελληνικό τύπο. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 
η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 
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Α)  Την έγκριση, σύµφωνα µε τον Ν.3669/2008 και τον Ν. 3852/2010, των όρων της διακήρυξης και των 
τευχών δηµοπράτησης, του έργου: «ΣΗΜ–01/13 Ηλεκτροφωτισµός οδικού δικτύου αρµοδιότητας 
∆ΚΕΣΟ» συνολικού προϋπολογισµού 1.500.000,00 €  (ενός εκατοµµυρίου πεντακοσίων χιλιάδων 
ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το σύστηµα προσφοράς « µε επί µέρους 
ποσοστά έκπτωσης» και έλεγχο οµαλότητας του άρθρου 6 του Ν.3669/2008. 

     Τα τεύχη δηµοπράτησης αποτελούνται από: 

• ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας 

• Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς 

• Τιµολόγιο Μελέτης 

• Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 

• Τεχνική Περιγραφή-Τ.Σ.Υ. 

• Προϋπολογισµός Μελέτης 
Β) Την έγκριση δηµοπράτησης και εκτέλεσης του έργου από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Γενικής 

∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού & Υποδοµών της Περιφέρειας Αττικής, ήτοι  η 
∆ιεύθυνση Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (∆9) ως η Προϊσταµένη Αρχή για τις αρµοδιότητες 
του Π.∆. 7/2013 και η ∆ιεύθυνση Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (∆.Κ.Ε.Σ.Ο.)  ως 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

Γ)  Την έγκριση του πρακτικού κλήρωσης από τον Αν. ∆/ντή της ∆9,  προκειµένου να συγκροτηθεί η 
επιτροπή διαγωνισµού του έργου:«ΣΗΜ – 01/13 Ηλεκτροφωτισµός οδικού δικτύου αρµοδιότητας 
∆ΚΕΣΟ» . 

∆) την έγκριση της επιτροπής ∆ιαγωνισµού η οποία θα αποτελείται από τα κληρωθέντα µέλη σύµφωνα 
µε το από 15-07-2013 πρακτικό κλήρωσης, ως εξής: 

     ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
     1. Παναγάκος Παναγιώτης, ΠΕ Μηχανικών µε Β’ βαθµό στη ∆.Κ.Ε.Ο., ως Πρόεδρος 
     2. Μπακογιώργος Ευάγγελος, ΤΕ Μηχανικών µε ∆΄βαθµό στη ∆.Ο.Ε.Π.Α.(∆9), ως µέλος 
     3. Μένη Αµαλία, ΤΕ Τεχν. Γεωπονίας µε ∆’ βαθµό στη ∆.Ο.Ε.Π.Α. (∆9), ως µέλος 
    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
     1. Λαζικίδη Ευφροσύνη, ΠΕ Μηχανικών µε Β΄βαθµό στη ∆.Ο.Ε.Π.Α.(∆9), ως Αναπλ.Προέδρου 
     2. Καρδαµάκης Βασίλειος, ΠΕ Μηχανικών µε ∆΄βαθµό στη ∆.Ο.Ε.Π.Α.(∆9), ως Αναπλ. Μέλος 
     3. Γληγόρη Μαρία, ΤΕ Μηχανικών µε Β΄βαθµό στη ∆.Κ.Ε.Ο., ως Αναπλ. Μέλος  
     ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Γραµµατέας της επιτροπής διαγωνισµού ορίζεται η Αναγνώστου Αναστασία ∆Ε ∆ιοικ. Γραµµατέων µε 
Γ΄βαθµό στη ∆.Ο.Ε.Π.Α.(∆9) µε αναπληρώτρια την Γκίκα Μαρία ∆Ε Πληρ/κής Προσωπικού Η/Υ µε 
∆΄βαθµό στη ∆.Ο.Ε.Π. Α. (∆9) και  

Ε) Την έγκριση αποστολής της περίληψης της ∆ιακήρυξης στο Εθνικό Τυπογραφείο για δηµοσίευση σε 
Φ.Ε.Κ. και στον Ελληνικό τύπο. 

 
� Το τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κα. Ζαφειρίου δηλώνει λευκό ως προς τα ονόµατα 

των µελών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
∆ηµοσθένης Μπαρούτας 
Ιωάννης Αξαρλής  
Ελένη Ζαφειρίου 
Ανδρέας Πολυζωγόπουλος  
Νικόλαος Ανδρουλακάκης 
Ιάκωβος Προµπονάς 
Θάλεια Καραΐνδρου 

 

ΑΔΑ: ΒΛ4Α7Λ7-ΔΚΟ


