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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 55η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 2828/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 19-11-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 733559 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 14-11-2019. 
 

Θέμα  5ο εκτός ημερήσιας διάταξης  
Έγκριση της σύστασης της Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με το  από  12-11-2019 αποτέλεσμα 
κλήρωσης με ταυτότητα κλήρωσης: mimed-ecb-a-1-id-aa-4754-eba-2019-11-12-12:45:00.000000, 
μέσω της εφαρμογής του Μη.Μ.Ε.Δ., για την ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου κατασκευής  
του έργου: «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΟΥΡΕΣ ΚΑΙ 
ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΝΤΗ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΔΡΑΣ» προϋπολογισμού: 1.757.030,60 €  (Με 
Φ.Π.Α.) 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Κατσικάρης Δημήτριος  

• Μεθυμάκη Άννα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Μελάς Σταύρος 

• Αγγέλης  Σπυρίδων 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Αδαμόπουλου Γεωργία  

• Κουρή Μαρία 

• Καραμάνος Χρήστος  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (2) δύο, έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 11 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος 
προκειμένου να συνεχιστούν άμεσα οι διαδικασίες για την επιλογή αναδόχου κατασκευής  του 
έργου: «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΟΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΝΤΗ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΔΡΑΣ»,  ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το 
λόγο στον κ. Λαζαρίδη ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας  υπόψη τις διατάξεις: 
   - του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 

- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ) 
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”, 
- της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 
4841), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 
1511). 
- της με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Συγκρότηση και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων 
επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟΔΔ 279), 
όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441).  
- της με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους 
εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 
- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 
- του ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (Α' 30), όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με 
τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,   
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- του Ν. 3852/10 «Νέα  Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87Α/ 7-6-2010), 
- του Π.Δ. 7/18-1-2013 (Φ.Ε.Κ. 26Α ) «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”, αρμοδιότητας των Περιφερειών» και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 
13400/17-04-2013 της Γ. Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών, 
- της υπ’ αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφασης 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), 
- της  υπ’ αριθμ. 499022/2-9-2019 Απόφασης  της  Περιφερειάρχη  Αττικής  «Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής / Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων» 
(ΑΔΑ:ΩΞΡΟ7Λ7-7ΕΣ). 

 
Το αντικείμενο της Εισήγησης 
Αφορά την έγκριση:  
της σύστασης της Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με παραχθέν από το Μη.Μ.Ε.Δ. αποτέλεσμα 
κλήρωσης με ταυτότητα κλήρωσης: mimed-ecb-a-1-id-aa-4754-eba-2019-11-12-12:45:00.000000, 
που διεξήχθη στις 12-11-2019,  
για την ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου κατασκευής  της μελέτης με τίτλο: «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ, 
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΟΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΝΤΗ 
ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΔΡΑΣ» προϋπολογισμού: 1.757.030,60 €  (Με Φ.Π.Α.) μέσω του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών την  29η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 
15.00 και ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών την 5Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019, 
ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.00 π.μ. 
 
 Το αντικείμενο της μελέτης 
Η υπό ανάθεση σύμβαση αφορά στην εκπόνηση της Μελέτης Οριοθέτησης τμημάτων των κύριων 
κλάδων των ρεμάτων Σούρες και Αγίας Αικατερίνης που βρίσκονται ανάντη του συνεκτικού ιστού 
της πόλης της Μάνδρας. Στα πλαίσια της οριοθέτησης θα μελετηθούν τα απαιτούμενα έργα 
διευθέτησης των ρεμάτων, έργα σταθεροποίησης της κοίτης και των πρανών, καθώς και έργα 
ανάσχεσης της ροής και της στερεομεταφοράς (μείωση των φερτών υλικών), τα οποία αφορούν 
στο σύνολο του υδρογραφικού δικτύου της λεκάνης απορροής κάθε ρέματος. Η μελέτη εκτός της 
Υδραυλικής περιλαμβάνει και τις αναγκαίες υποστηρικτικές μελέτες, ήτοι Τοπογραφική, Γεωλογική, 
Γεωτεχνική και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 
 
και  επειδή 
- Η μελέτη έχει ενταχθεί στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ και στον Προϋπολογισμό 
της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ με ΚΑΕ 9775.06.023 
- Τα Τεύχη Δημοπράτησης συντάχθηκαν  από  τη  Διεύθυνση Έργων Αντιπλημμυρικής 
Προστασίας  της  Περιφέρειας  Αττικής και εγκρίθηκαν με την με αρ. 542544/17-9-2019 
απόφαση της Δ.Ε.Α.Π. 
- Η Διακήρυξη εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ.  2391/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 
ΨΥΒΨ7Λ7-ΤΘΟ) και καταχωρήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., με μοναδικό κωδικό ΑΔΑΜ: 
19PROC005799448 2019-11-05  
- Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι 
η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης  σχέσης ποιότητας 
τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές 
των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους, 
όπως περιγράφονται στη Διακήρυξη.  
- Στη  Διεύθυνση   Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας  της  Περιφέρειας  Αττικής, διεξήχθη στις 
12-11-2019 ημέρα  Πέμπτη δημόσια  κλήρωση  μεταξύ  των καταχωρημένων υπαλλήλων στο  
Μητρώο μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και 
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) βάσει της 
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ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/4-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/15-3-2018 προκειμένου να 
συγκροτηθεί η    Επιτροπή  Διαγωνισμού, 
- Με το με αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 631028/15-10-2019, έγγραφο ζητήθηκε να ορισθεί εκπρόσωπος 
του Τ.Ε.Ε. ως μέλος της επιτροπής διεξαγωγής του Διαγωνισμού του θέματος,  
- Η  Δημοπρασία θα διεξαχθεί μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών την  29η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 15.00 και 
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών την 5Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ημέρα 
ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.00 π.μ. 
-  Τα μέλη της Επιτροπής  έχουν κληρωθεί μέσω της εφαρμογής του Μη.Μ.Ε.Δ. και σύμφωνα με το 
από : mimed-ecb-a-1-id-aa-4754-eba-2019-11-12-12:45:00.000000 αρχείο.  
- σύμφωνα με το Ν. 4412/2014, άρθρο 221 παρ. 9γ «Αν το Τ.Ε.Ε. δεν ανταποκριθεί μέσα σε 
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, επιλέγεται από 
 την αναθέτουσα αρχή πρόσωπο μέλος του Τ.Ε.Ε.» 
- Με το υπ’ αρ. ΤΕΕ 25835/15-11-2019 έγγραφο, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ορίζει 
εκπροσώπους του 

  
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την  έγκριση: 
Της σύστασης της Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με το  από mimed-ecb-a-1-id-aa-4754-eba-
2019-11-12-12:45:00.000000 αρχείο που προέκυψε μετά από κλήρωση μέσω της εφαρμογής του 
Μη.Μ.Ε.Δ. και το έγγραφο ορισμού εκπροσώπου Τ.Ε.Ε., για την ανοικτή διαδικασία επιλογής 
αναδόχου της μελέτης με τίττλο: «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ 
ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΟΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΝΤΗ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΔΡΑΣ» 
προϋπολογισμού: 1.757.030,60 €  (Με Φ.Π.Α.) μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 
 
Τακτικά μέλη   
1) Επαμεινώνδας Μαρκότσης, ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχ/κός στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 

Αττικής (πρόεδρος), 

2) Κορέλλας Παναγιώτης, ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχ/κός στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 

Αττικής (μέλος), 

3) Καλλιόπη Κώστα του Γεωργίου, Πολιτικός Μηχανικός, Εκπρόσωπος ορισμένος από το ΤΕΕ 

(μέλος), 

 

Αναπληρωματικά μέλη 

1) Αναστασία Μουτσίδου ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχ/κός στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών 

Έργων Αττικής Ανατ. Στερεάς Ελλάδας και Κυκλαδων (αναπληρώτρια πρόεδρος), 

2) Σταυρούλα Ασημίδου, ΠΕ Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε. στην Εκκλησία της Ελλάδος – Δ/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών (αναπληρωματικό μέλος), 

3) Ιωάνης Μπουνδρής του Κων/νου, Πολιτικός Μηχανικός Εκπρόσωπος ορισμένος από το ΤΕΕ 

(αναπληρωματικό μέλος), 

 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την  έγκριση: 
Της σύστασης της Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με το  από mimed-ecb-a-1-id-aa-4754-eba-
2019-11-12-12:45:00.000000 αρχείο που προέκυψε μετά από κλήρωση μέσω της εφαρμογής του 
Μη.Μ.Ε.Δ. και το έγγραφο ορισμού εκπροσώπου Τ.Ε.Ε., για την ανοικτή διαδικασία επιλογής 
αναδόχου της μελέτης με τίττλο: «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ 
ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΟΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΝΤΗ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΔΡΑΣ» 
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προϋπολογισμού: 1.757.030,60 €  (Με Φ.Π.Α.) μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 
 
Τακτικά μέλη   
1) Επαμεινώνδας Μαρκότσης, ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχ/κός στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 

Αττικής (πρόεδρος), 

2) Κορέλλας Παναγιώτης, ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχ/κός στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 

Αττικής (μέλος), 

3) Καλλιόπη Κώστα του Γεωργίου, Πολιτικός Μηχανικός, Εκπρόσωπος ορισμένος από το ΤΕΕ 

(μέλος). 

 

Αναπληρωματικά μέλη 

1) Αναστασία Μουτσίδου ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχ/κός στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών 

Έργων Αττικής Ανατ. Στερεάς Ελλάδας και Κυκλαδων (αναπληρώτρια πρόεδρος), 

2) Σταυρούλα Ασημίδου, ΠΕ Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε. στην Εκκλησία της Ελλάδος – Δ/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών (αναπληρωματικό μέλος), 

3) Ιωάνης Μπουνδρής του Κων/νου, Πολιτικός Μηχανικός Εκπρόσωπος ορισμένος από το ΤΕΕ 

(αναπληρωματικό μέλος. 

 

 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη  
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Μπαλάφας Γεώργιος  
Κατσικάρης Δημήτριος  
Μεθυμάκη Άννα 
Μελάς Σταύρος 
Αγγέλης  Σπυρίδων 
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