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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 62η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 3143/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 17-12-2019, 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. 824519 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 12-12-2019. 
 

Θέμα  33ο  
Έγκριση α) για προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για 
δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών, και υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, 
παρ. 2.γ του ν.4412/2016, β) της πρόσκλησης, για τη μελέτη με τίτλο: «Σύνταξη μελετών για τα 
ρέματα της Κινέτας Αττικής», προϋπολογισμού 3.991.420,88€ (με Φ.Π.Α.), με ΚΑΕ : 9769.06.010, 
και τέλος γ) της επιτροπής διαγωνισμού. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμόπουλου Γεωργία  

• Καραμάνος Χρήστος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βλάχου Γεωργία 

• Μελάς Σταύρος 

• Αγγέλης Σπυρίδων 

• Κατριβάνος Γεώργιος 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (5) πέντε, 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, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα Καράλη η οποία ενημερώνει τα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη : 

1. Το  Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύεισήμερα. 

2. Την με αριθμ.37419/13479/8-5-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 16661Β/11.05.2018), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του 
«Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/31.01.2013, «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές 
σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 κ.λπ.». 

4. Την με αριθμ. 198409/16.10.2018 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, περί τοποθέτησης 
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών. 

5. Την με αρ. πρωτ. οικ20955/22.01.2019 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία 
τοποθετούνται, οι ασκούντες καθήκοντα ευθύνης υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016),«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων 
Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως αυτός ισχύει σήμερα. 

7. Το Ν. 4281/14 (ΦΕΚ  Α 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας» 
όπως ισχύουν σήμερα 

8. Του Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

9. Του Ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
10. Του Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» , 
11. 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», 

12. Την υπ. αριθμ. 347/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής 
(ΑΔΑ: 6Ε3Δ7Λ7-ΔΛΤ/29.11.2018) με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων 
Έργων για το οικονομικό έτος 2019 όπου περιλαμβάνεται το συγκεκριμένο έργο με ΚΑΕ : 
9769.06.010. 

13. Την υπ. αριθμ. 349/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής 
(ΑΔΑ: ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ/29.11.2018) με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της 
Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό έτος 2019. 

14. Την υπ. αριθμ. 71/21-03-2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Αττικής (ΑΔΑ: Ψ6ΤΩ7Λ7-ΑΣΑ) με την οποία εγκρίθηκε η 1η Τροποποίηση Προγράμματος 
Εκτελεστέων ΄Εργων Περιφέρειας Αττικής, Οικονομικού ΄Ετους 2019. 

15. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011, «Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης» και την 
με αριθμ. ΔΙΣΚΟ/Φ.18/ΟΙΚ.21526/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». 

16. Το με αρ. πρωτ. οικ.554/ΦΕ/Φ26/13.03.2019 Αίτημα προς τη Διεύθυνση Οικονομικών της 
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, περί ανάληψης υποχρέωσης. 

17. Την πυρκαγιά  του Ιουλίου 2018 εξαιτίας της οποίας προκλήθηκε αποψίλωση σε όλη η 
ορεινή και πεδινή περιοχή της Κινέτας. 

18. Τις έντονες βροχοπτώσεις του Σεπτεμβρίου του 2018 και του Νοεμβρίου του 2019, οι 
οποίες προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές και καταπτώσεις στην περιοχή. Ιδιαίτερο ρόλο 
έπαιξε η αποψίλωση της περιοχής μετά από την πυρκαγιά του 7/2018. 

19. Την εξαιτίας των ανωτέρω ανάγκη αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής της Κινέτας. 
20. Την με αρ. 8024/08-11-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 

6ΛΣΛ46ΜΤΛΒ-ΤΧΧ), με την οποία κηρύχθηκε η Δημοτική Ενότητα Μεγαρέων του Δήμου 
Μεγαρέων, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

21. Την με αρ. 8490/02-12-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 
6Ω6Σ46ΜΤΛΒ-Α9Η), με την οποία κηρύχθηκε η περιοχή Κινέττας της Δημοτικής Ενότητας 
Μεγαρέων του Δήμου Μεγαρέων, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 
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22. Τις χρονοβόρες διαδικασίες για την μελέτη και έγκριση της διευθέτησης ρεμάτων, καθώς και 
την πιθανή συχνή επανάληψη παρόμοιων ακραίων φαινομένων λόγω της κλιματικής 
αλλαγής και της αποψίλωσης της περιοχής από τις πυρκαγιές που ενδέχεται να επιφέρουν 
σοβαρές καταστροφές, καθώς και κίνδυνο ανθρώπινης ζωής.  

23. Την άμεση ανάγκη για εκπόνηση μελέτης για την αντιπλημμυρική προστασία στην περιοχή 
της Κινέτας λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά την 
μεγάλης έκτασης πυρκαγιά του 7/2018 (που πέραν της πλήρους αποψίλωσης της περιοχής 
κατέστρεψε και πληθώρα κατοικιών και εγκαταστάσεων) και τα κατοπινά πλημμυρικά 
φαινόμενα που παρατηρήθηκαν τον 9/2018 και τον 11/2019 είχαν ως αποτέλεσμα 
εκτεταμένες υλικές ζημιές με καταστροφές υφιστάμενων τεχνικών ομβρίων, διαβρώσεις 
εδαφών, αποκάλυψη ρεμάτων και κατολισθήσεις πρανών που αν δεν ληφθούν άμεσα 
μέτρα προστασίας τους ενδέχεται να παρασύρουν πληθώρα παραρρεμάτιων κατοικιών, 
οδών, τεχνικών και εγκαταστάσεων Ο.Κ.Ω. Η μελέτη θα έχει ολιστικό χαρακτήρα 
αντιμετωπίζοντας τα προκύπτοντα θέματα σε επίπεδο λεκάνης απορροής και όχι 
αποσπασματικά ανά πεδινή ή ορεινή ζώνη και θα αποτελέσει βασικό εργαλείο διοίκησης 
τόσο για την Αναθέτουσα Αρχή (Περιφέρεια Αττικής) όσο και για τους άλλους 
εμπλεκόμενους φορείς (Δασαρχείο, Δήμος Μεγαρέων, κ.λπ). Η αντιμετώπιση δε του 
συνόλου των θεμάτων της υπό εξέταση περιοχή σε μια μελέτη θα οδηγήσει α) σε πλήρη 
αποφυγή ανατροπών ή/και επικαλύψεων του όλου σχεδιασμού και β) επιτάχυνση των 
απαιτούμενων διαδικασιών για την υλοποίηση των απαιτούμενων έργων. Ως εκ τούτου, η 
μελέτη αποτελεί άφευκτη ανάγκη και η ωφέλειά της προφανής ώστε να 
αποφευχθούν περεταίρω αναπότρεπτοι κίνδυνοι. 

24. Η προς εκπόνηση Μελέτη έχει ως αντικείμενο την αντιπλημμυρική προστασία της 
ευρύτερης περιοχής της Κινέτας με ιδιαίτερη βάση στην προστασία των ρεμάτων και την 
ορθή περιβαλλοντική διαχείριση των υδάτων.  
Η υπό μελέτη περιοχή εντοπίζεται στα όρια της περιοχής Κινέτας του Δήμου Μεγαρέων και 
αποτελείται από επτά (7) Υδρολογικές λεκάνες, συνολικής έκτασης περί τα 50 τετραγωνικά 
χιλιόμετρα με κυριότερη την λεκάνη της Πίκας. Η έκταση της συνολικής υδρολογικής 
λεκάνης που είναι αντικείμενο της Μελέτης, ταυτίζεται με την έκταση της καταστροφής από 
την πυρκαγιά  του 7/2018. 
Τα κυριότερα χειμαρρικά φαινόμενα που απαντώνται στις λεκάνες απορροής είναι οι 
διαβρώσεις, οι αποσαθρώσεις, με αποτέλεσμα την αυξημένη στερεοπαροχή και 
στερεομεταφορά. Σε όλες τις λεκάνες απορροής καταγράφονται εστίες παραγωγής φερτών 
υλικών που είναι γυμνές εκτάσεις, και βραχώδεις εξάρσεις. Το φαινόμενο της 
χειμαρρογένεσης είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού αλληλεπίδρασης του γεωλογικού 
γεωϋποθέματος, του ανάγλυφου, της βλάστησης και των κλιματικών συνθηκών.  
Τα κριτήρια εντοπισμού των κατάλληλων θέσεων επέμβασης είναι τα ακόλουθα:  

- Τα ρέματα της υπό μελέτης περιοχής που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις 
πλημμυρικές λεκάνες και τις περιοχές δυνητικού κινδύνου πλημμύρας.  

- Οι θέσεις στις οποίες εντοπίζονται φαινόμενα διάβρωσης, και απόθεσης φερτών 
υλικών σε συνδυασμό με την κλίση του εδάφους και την φυτοκάλυψη.  

Στις υπό μελέτη λεκάνες απορροής οι θέσεις χειμαρρογένεσης, εντοπίζονται σε θέσεις, με 
ισχυρές κλίσεις, και γυμνής βλάστησης λόγω πυρκαγιάς κυρίως. 
Οι επτά λεκάνες απορροής με τις υπολεκάνες ρεμάτων στην υπό μελέτη δασική περιοχή 
χαρακτηρίζονται από αυξημένες υδατοαπορροές, που θα προκληθούν από πιθανές 
βροχοπτώσεις, χωρίς δυνατότητα ανάσχεσης και από τη μεταφορά μεγάλου όγκου 
φερτών υλικών. 

25. Το γεγονός ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής 
θεωρεί ότι δεν θα υπήρχε ανάγκη για άμεση επέμβαση στην περιοχή αν δεν είχε προηγηθεί 
η πυρκαγιά του Ιουλίου του 2018 και συνεπώς η κατεπείγουσα ανάγκη δεν απορρέει σε 
καμία περίπτωση από υπαιτιότητά της. 

26. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει τα παρακάτω αντικείμενα μελετών: 
➢ Υδραυλικά Έργα (κατηγορία 13),  
➢ Δασοτεχνικά Έργα (κατηγορία 24), ΄ 
➢ Τοπογραφικά (κατηγορία 16),  
➢ Γεωλογικά (κατηγορία 20),  
➢ Γεωτεχνικά (κατηγορία 21),  
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➢ Περιβαλλοντικά (κατηγορία 27),  
27. Σύμφωνα με την παρ. 2.γ του άρθρου 32 του ν.4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» αναφέρεται ότι «2. 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, κλειστές ή ανταγωνιστικές 
διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για 
την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν 
από δική τους ευθύνη.» 

28. Σύμφωνα με το άρθρο 32Α του Ν.4412/2016, η διαδικασία της διαπραγμάτευσης γίνεται 
από τριμελές όργανο, το οποίο συγκροτείται από την Αναθέτουσα Αρχή και εισηγείται προς 
το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης. 
Την διαδικασία κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την 
ανάθεση εκπόνησης της μελέτης, που ολοκληρώθηκε με το από 03-12-2019 Πρακτικό 
Δημόσιας Κλήρωσης. 

29. Το από 08-03-2019 πρακτικό 111 της Επιτροπής του άρθρου 140 του Ν.4070/12, 
σύμφωνα με το οποίο δόθηκε θετική γνωμοδότηση για την εκπόνηση της υπόψη Μελέτης. 

30. Την με ΑΠ: 807277/09-12-2019 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΕΔΑ που αφορά την έγκριση των 
τευχών δημοπράτησης της μελέτης του θέματος.  

31. Για την υπόψη σύμβαση θα γίνει ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής. 
Και επειδή: 

1. Για την άμεση δημοπράτηση και κατασκευή του έργου, απαιτείται η ολοκλήρωση του 
μελετητικού αντικειμένου, για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής της Κινέτας και 
συγκεκριμένα: 

• Υδραυλική Μελέτη οριοθέτησης – διευθέτησης των ρεμάτων εντός των 
κατοικημένων περιοχών (πεδινή ζώνη), και στην 

• Δασοτεχνική Μελέτη των λεκανών απορροής για την δασοτεχνική 
διευθέτηση, μέσω των απαραίτητων έργων ορεινής υδρονομίας και 
δασοτεχνικής διευθέτησης των χειμάρρων (ορεινή ζώνη). 

 
Για την σύνταξη των ως άνω Υδραυλικών και Δασοτεχνικών Μελετών, θα απαιτηθούν οι 
κάτωθι υποστηρικτικές μελέτες: 

• Τοπογραφική Μελέτη 

• Γεωλογική Μελέτη. 

• Γεωτεχνική Έρευνα – Μελέτη. 

• Περιβαλλοντική Μελέτη. 
Οι υδραυλικές μελέτες των τεχνικών έργων, θα εκπονηθούν στα στάδια «Προμελέτης» 
και «Οριστικής Μελέτης», παραλειπόμενου του σταδίου της Προκαταρκτικής Μελέτης. Θα 
συνταχθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Π.Δ. 696/74 (όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα), καθώς και με τις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους του ΥΠΟΜΕΔΙ (τέως 
ΥΠΕΧΩΔΕ). Αν διαπιστωθεί ανάγκη για παρέκκλιση από τις παραπάνω προδιαγραφές ή 
κάποια παραδοχή σχεδιασμού δεν καλύπτεται από τις εγκεκριμένες οδηγίες, θα προταθεί 
με την απαιτούμενη τεκμηρίωση η χρήση άλλων Ελληνικών, Ευρωπαϊκών ή Αμερικανικών 
προδιαγραφών και θα ζητηθεί η σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. Επίσης για την 
εκπόνηση των μελετών θα χρησιμοποιηθούν μέθοδοι και υπολογιστικά εργαλεία 
αποδεκτά από την Υπηρεσία, ενώ οι Προϋπολογισμοί των προτεινόμενων έργων θα 
συνταχθούν με βάση το ισχύον Τιμολόγιο του Υπουργείου. 
Η Μελέτη Οριοθέτησης θα συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4258/2014 και την 
Υπ. Απόφαση αριθμ. Οικ. 140055 (ΦΕΚ 428/Β’/15-2-2017) για τις «Τεχνικές 
προδιαγραφές σύνταξης του περιεχόμενου του φακέλου οριοθέτησης κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν.4258/2014 - Διευκρινήσεις για την εφαρμογή της 
διαδικασίας οριοθέτησης». 
Οι όποιες εναλλακτικές λύσεις θα εξετασθούν στο στάδιο της Προμελέτης των έργων 
διευθέτησης, θα είναι αποδεκτές από άποψη τεχνική, πολεοδομική, οικονομική, κοινωνική 
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και περιβαλλοντική και συμβατές με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων 
Πλημμύρας της εν λόγω περιοχής λεκάνης απορροής. 
Η Δασοτεχνική Μελέτη,θα εκπονηθεί σε ένα στάδιο της «Οριστικής Μελέτης» 

Στο αντικείμενο της μελέτης, θα συμπεριλαμβάνεται και η σύνταξη των απαιτούμενων 
Τευχών Δημοπράτησης και Τευχών ΣΑΥ-ΦΑΥ των μελετούμενων έργων. 
Σε ότι αφορά το χρονοδιάγραμμα σύνταξης της μελέτης αυτό λόγω του κατεπείγοντος 
χαρακτήρα σύνταξης αυτής, προτείνεται εξαιρετικά συνετμημένο προδιαγράφοντας την 
εκπόνηση της πλήρους μελέτης σε συνολικό χρόνο 21 μηνών, έναντι του υπερδιπλάσιου 
χρόνου που τυπικά θα απαιτούταν. 

2. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής προκειμένου να 
αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου του 2018 και 
τις έντονες βροχοπτώσεις που ακολούθησαν τον Σεπτέμβριο του 2018 και τον Νοέμβριο 
του 2019, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, θα χρειαστεί άμεσα Ανάδοχο Μελετητή. 

3. Ο ανάδοχος σύμφωνα με τον Φάκελο του έργου θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει τα 
παρακάτω αντικείμενα μελετών: 

➢ Υδραυλικά Έργα (κατηγορία 13), τάξη πτυχίουΕ΄ και άνω 
➢ Δασοτεχνικά Έργα (κατηγορία 24), τάξη πτυχίου Ε΄ και άνω 
➢ Τοπογραφικά (κατηγορία 16), τάξη πτυχίου Δ΄ και άνω 
➢ Γεωλογικά (κατηγορία 20), τάξη πτυχίου Β΄ και άνω 
➢ Γεωτεχνικά (κατηγορία 21), τάξη πτυχίου Γ΄ και άνω 
➢ Περιβαλλοντικά (κατηγορία 27), τάξη πτυχίου Γ΄ και άνω 

4. Ειδικότερα, ως προς την εφαρμογή του άρθρου 32 περ. 2 υποπερ. γ΄ του ν. 4412/2016 και 
μάλιστα για την εξαίρεση του κατεπείγοντος, η εφαρμογή της τελευταίας εξαρτάται από τη 
συνδρομή πέντε σωρευτικών προϋποθέσεων.  
(α) Συγκεκριμένα, προϋποθέτει: 

i. την ύπαρξη κατεπείγουσας ανάγκης που δεν συμβιβάζεται με τις προθεσμίες που 
επιτάσσουν άλλες διαδικασίες, 

ii. την ύπαρξη απρόβλεπτης περίστασης, 
iii. την ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της απρόβλεπτης περίστασης και της 

κατεπείγουσας ανάγκης που ανακύπτει, 
iv. οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της 

κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική 
τους ευθύνη, και τέλος, 

v. την ανάθεση της εν λόγω σύμβασης στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο. 
(β) Ως απρόβλεπτες περιστάσεις νοούνται γεγονότα που υπερβαίνουν κατά πολύ τον 

συνήθη ρου του οικονομικού και κοινωνικού βίου, όπως λ.χ. οι θεομηνίες (πλημμύρες, 
σεισμοί κλπ.), οι οποίες καθιστούν κατεπειγόντως απαραίτητη την παράδοση διαφόρων 
υπηρεσιών στους πληγέντες. 

Όσον αφορά τις ως άνω πέντε (5) προϋποθέσεις συντρέχουν στη συγκεκριμένη περίπτωση 
διότι : 

i. Ύπαρξη κατεπείγουσας ανάγκης που δεν συμβιβάζεται με τις προθεσμίες που 
επιτάσσουν άλλες διαδικασίες 

• Τα επικαλούμενα απρόβλεπτα γεγονότα είναι η μεγάλης έκτασης πυρκαγιά 
του Ιουλίου του 2018  (που πέραν της πλήρους αποψίλωσης της περιοχής 
κατέστρεψε και πληθώρα κατοικιών και εγκαταστάσεων) και οι έντονες 
βροχοπτώσεις που ακολούθησαν τον Σεπτέμβριο του 2018 και τον Νοέμβριο 
του 2019 είχαν ως αποτέλεσμα εκτεταμένες υλικές ζημιές με καταστροφές 
υφιστάμενων τεχνικών ομβρίων, διαβρώσεις εδαφών, αποκάλυψη ρεμάτων 
και κατολισθήσεις πρανών που αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας 
τους ενδέχεται να παρασύρουν πληθώρα παραρρεμάτιων κατοικιών, οδών, 
τεχνικών και εγκαταστάσεων Ο.Κ.Ω.. 

• Την με αρ. 8024/08-11-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας (ΑΔΑ: 6ΛΣΛ46ΜΤΛΒ-ΤΧΧ), με την οποία κηρύχθηκε η Δημοτική 
Ενότητα Μεγαρέων του Δήμου Μεγαρέων, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

• Την με αρ. 8490/02-12-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας (ΑΔΑ: 6Ω6Σ46ΜΤΛΒ-Α9Η), με την οποία κηρύχθηκε η περιοχή 
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Κινέττας της Δημοτικής Ενότητας Μεγαρέων του Δήμου Μεγαρέων, σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

• Η υπ. αριθμ. 347/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 6Ε3Δ7Λ7-ΔΛΤ/29.11.2018) με την οποία 
εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων για το οικονομικό έτος 2019 
όπου περιλαμβάνεται το συγκεκριμένο έργο με ΚΑΕ : 9769.06.010. 

• Την υπ. αριθμ. 71/21-03-2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: Ψ6ΤΩ7Λ7-ΑΣΑ) με την οποία εγκρίθηκε η 1η 
Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων ΄Εργων Περιφέρειας Αττικής, 
Οικονομικού ΄Ετους 2019. 

• Το από 08-03-2019 πρακτικό 111 της Επιτροπής του άρθρου 140 του 
Ν.4070/12, σύμφωνα με το οποίο δόθηκε θετική γνωμοδότηση για την 
εκπόνηση της υπόψη Μελέτης.  

• Την άμεση ανάγκη για εκπόνηση μελέτης για την αντιπλημμυρική προστασία 
στην περιοχή της Κινέτας λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες όπως αυτές 
διαμορφώθηκαν μετά την πυρκαγιά του 7/2018 και τα πλημμυρικά φαινόμενα 
που παρατηρήθηκαν τον  9/2018 και τον 11/2019. Η μελέτη θα έχει ολιστικό 
χαρακτήρα αντιμετωπίζοντας τα προκύπτοντα θέματα σε επίπεδο λεκάνης 
απορροής και όχι αποσπασματικά ανά πεδινή ή ορεινή ζώνη και θα 
αποτελέσει βασικό εργαλείο διοίκησης τόσο για την Αναθέτουσα Αρχή 
(Περιφέρεια Αττικής) όσο και για τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς 
(Δασαρχείο, Δήμος Μεγαρέων, κ.λπ). Η αντιμετώπιση δε του συνόλου των 
θεμάτων της υπό εξέτασης περιοχής σε μια μελέτη θα οδηγήσει α) σε πλήρη 
αποφυγή ανατροπών του σχεδιασμού και β) επιτάχυνση των απαιτούμενων 
διαδικασιών για την υλοποίηση των απαιτούμενων έργων. Ως εκ τούτου, η 
μελέτη αποτελεί άφευκτη ανάγκη και η ωφέλειά της προφανής ώστε να 
αποφευχθούν περεταίρω αναπότρεπτοι κίνδυνοι. 

•  Τα έργα που θα προταθούν από τη μελέτη θα θωρακίσουν την 
αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής και θα αποκαταστήσουν σε μεγάλο 
βαθμό τις πληγείσες περιοχές. 

ii. Ύπαρξη απρόβλεπτης περίστασης, 
Η κατεπείγουσα ανάγκη προέκυψε από γεγονότα απρόβλεπτα για την Αναθέτουσα 
Αρχή (πυρκαγιά μεγάλης έκτασης του Ιουλίου του 2018 και οι έντονες βροχοπτώσεις 
που ακολούθησαν τον Σεπτέμβριο του 2018 και τον Νοέμβριο του 2019) και 
προφανώς δεν απορρέει από ευθύνη της Υπηρεσίας αλλά από απρόβλεπτη 
περίσταση. Η Υπηρεσία δεν μπορούσε εκ των προτέρων να προβλέψει την μεγάλης 
έκτασης πυρκαγιά του 7/2018, ούτε τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που 
παρατηρήθηκαν τον 9/2018 και τον 11/2019, αλλά ούτε και να προγραμματίσει και 
να προετοιμάσει μελέτες και έργα τα οποία πριν την εκδήλωση των ως άνω 
φαινομένων, πιθανόν και να μην απαιτούνταν. Η προαναφερθείσα πυρκαγιά 7/2018 
και τα πλημμυρικά φαινόμενα που παρατηρήθηκαν τον 9/2018 και τον 11/2019 
προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές στην περιοχή της Κινέτας του Δήμου 
Μεγαρέων, αποτελώντας απρόβλεπτο κατά την έννοια του νόμου γεγονός. 
Τα ως άνω επικαλούμενα αιφνίδια γεγονότα, (πυρκαγιά του Ιουλίου του 2018 και οι 
έντονες βροχοπτώσεις που ακολούθησαν τον Σεπτέμβριο του 2018 και τον 
Νοέμβριο του 2019) θα πρέπει να εκληφθούν ως απρόβλεπτη περίσταση, μη 
αναγόμενη στη σφαίρα ευθύνης της Αναθέτουσας Αρχής. 

iii. Ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της απρόβλεπτης περίστασης και της 
κατεπείγουσας ανάγκης που ανακύπτει 
Στην συγκεκριμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το παρατεθέν ιστορικό, η 
εκπόνησης της μελέτης είναι απαραίτητη για την αντιπλημμυρική προστασία στην 
περιοχής της Κινέτας λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες όπως αυτές 
διαμορφώθηκαν μετά την πυρκαγιά του 7/2018 και τις έντονες βροχοπτώσεις του 
9/2018 και του 11/2019. Στο αντικείμενο της Μελέτης περιλαμβάνεται η 
αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής της Κινέτας με ιδιαίτερη βάση 
στην προστασία των ρεμάτων και την περιβαλλοντική διαχείριση των υδάτων. Η 
μελέτη είναι απαραίτητη για την αντιπλημμυρική προστασία στην περιοχής της 
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Κινέτας αφού οι διαμορφωθείσες συνθήκες από τον Σεπτέμβριο του 2018 και τον 
Νοέμβριο του 2019 καθιστούν την ευρύτερη περιοχή άμεσα ευάλωτη σε 
οποιοδήποτε πλημμυρικό φαινόμενο εμφανισθεί αφού λόγω απουσίας 
φυτοκάλυψης, δεν υπάρχει στάδιο ανάσχεσης των ομβρίων υδάτων στις κατάντη 
περιοχές. Η μελέτη θα αποτελέσει βασικό εργαλείο διοίκησης τόσο για την 
Αναθέτουσα Αρχή όσο και για τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς (Δασαρχείο, 
Δήμος Μεγαρέων, κ.λπ). 
Εν κατακλείδι, η εκπόνηση της εν λόγω μελέτης η οποία εξαιτίας και με αφορμή τις 
συνέπειες από τις φυσικές καταστροφές, θα αποτελέσει ‘εργαλείο’ για τις 
απαιτούμενες δημοπρατήσεις έργων και συνδέεται ευθέως με τα προπεριγραφέντα 
γεγονότα που έλαβαν χαρακτήρα θεομηνίας. 

iv. οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της 
κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική 
τους ευθύνη 
Λόγω της πυρκαγιάς του 7/2018 και των έντονων βροχοπτώσεων του 9/2018 και 
του 11/2019 η περιοχή κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (αρ. 8024/08-11-
2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και την με αρ. 
8490/02-12-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας 
6Ω6Σ46Μ). Είναι επιτακτική και κατεπείγουσα ανάγκη να ξεκινήσουν άμεσα οι 
μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας της ευρύτερης περιοχής της Κινέτας με 
ιδιαίτερη βάση στην προστασία των ρεμάτων και την περιβαλλοντική διαχείριση των 
ομβρίων υδάτων, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα, όπως αυτά 
διαμορφώθηκαν μετά από την εκδήλωση των παραπάνω αιφνίδιων φαινομένων, τα 
οποία αποτέλεσαν ένα εξαιρετικά έντονα φαινόμενα τα οποία δεν απορρέουν από 
την ευθύνη της Υπηρεσίας, ούτε ανάγονται στη σφαίρα επιρροής της. 
Με βάση τα σημερινά δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη ότι ουδεμία ενέργεια ή έργο 
έχει εκτελεσθεί ή προγραμματισθεί για την συγκεκριμένη περιοχή, μέχρι σήμερα η 
υπόψη μελέτη αποκτά χαρακτήρα κατεπείγουσας ανάγκης. 

v. Ανάθεση της εν λόγω σύμβασης στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο. 
Όπως αναφέρεται στο αντικείμενο της μελέτης και όπως διαπιστώθηκε από τις 
αυτοψίες της Υπηρεσίας, στην περιοχή δεν υπάρχουν ορεινά υδρονομικά έργα, και 
μετά τις πλημμύρες του 9/2018 και του 11/2019 η περιοχή που επλήγη από την 
πυρκαγιά τον Ιούλιο του 2018 ανέδειξε ρέματα μη χαρτογραφημένα για τα οποία 
απαιτείται άμεση επέμβαση μέσω των έργων που θα προταθούν στη συγκεκριμένη 
μελέτη. Κατά συνέπεια έχουμε μείωση της φυτοκάλυψης, μείωση της δυνατότητας 
υδατοσυγκράτησης και αύξηση των υδατοαπορροών σε περίοδο βροχοπτώσεων 
που επηρεάζουν άμεσα τις κατάντη περιοχές.  
Επιπρόσθετα πρέπει να τονιστεί ο μεγάλος αριθμός ρεμάτων της περιοχής, 
ιδιαίτερα τις λεκάνες απορροής των ρεμάτων της Πίκας και της Αμυγδαλιάς, οι 
έντονες κλίσεις του εδάφους, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο πλημμυρικών 
φαινομένων και μεταφοράς από τα ανάντη προς τα κατάντη μεγάλου όγκου φερτών 
υλικών.  
Κατά τη φάση εκπόνησης της Μελέτης και εφόσον διαπιστωθεί  ότι υπάρχουν 
πάσης φύσεως παρεμβάσεις, εντός της κοίτης των ρεμάτων, θα προταθούν 
κατάλληλα έργα και μέτρα προστασίας προκειμένου να προστατευθεί η περιοχή 
από παρόμοιου τύπου πλημμυρικά φαινόμενα.  
Πρωταρχικός στόχος εκτέλεσης των προτεινόμενων δασικών έργων ορεινής 
υδρονομίας στις λεκάνες απορροής της Κινέτας είναι η απόσβεση των χειμαρρικών 
φαινομένων, η προστασία του ορεινού όγκου και μείωση των επιπτώσεων του 
φαινομένου της πλημμύρας στα κατάντη, τα οποία επηρεάζονται άμεσα από την 
υδρολογική συμπεριφορά των λεκανών απορροής στα ανάντη. Στόχος των 
δασοτεχνικών έργων είναι η επίτευξη της απόσβεσης των χειμαρρικών φαινομένων 
στις ορεινές λεκάνες απορροής, βάσει των αρχών της υδρονομικής διευθέτησης, οι 
αρχές και οι σκοποί της οποίας είναι οι ακόλουθοι:  
- Η αρχή της προστατευτικής διευθέτησης που αποσκοπεί στην αποτροπή της 

παραγωγής, της μεταφοράς και της απόθεσης φερτών υλικών, καθώς και στον 
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έλεγχο της ροής των πλημμυρών, με στόχο την αντιπλημμυρική προστασία και 
την προστασία των εδαφών από την διάβρωση και την υποβάθμιση.  

- Η αρχή της οικολογικής αποκατάστασης και ανάδειξης του φυσικού 
περιβάλλοντος, στοχεύει στην προστασία, βελτίωση και αποκατάσταση του 
φυσικού περιβάλλοντος και στην αξιοποίηση των χειμαρρικών υδάτων.  

- Η αρχή της υδρολογικής διευθέτησης παραγωγής ύδατος, η οποία στοχεύει 
στην ρύθμιση της δίαιτας των χειμαρρικών ρευμάτων, δηλαδή στην μείωση των 
πλημμυρικών απορροών με παράλληλη αύξηση των χαμηλών και μέσων 
υδάτων, των διηθούμενων και πηγαίων υδάτων, στον εμπλουτισμό των 
υπόγειων υδάτων, καθώς και στην ρύθμιση της απόληψης – μεταφοράς και 
συγκέντρωσης του χειμαρρικού ύδατος για ύδρευση, άρδευση ή παραγωγή 
ενέργειας.  

Στην πεδινή ζώνη, ομοίως παρατηρείται ανάγκη αντιπλημμυρικής προστασίας και 
αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν σε έργα υποδομής και ανθρώπινες 
περιουσίες. Στόχος των υδραυλικών έργων θα είναι η προστασία των ρεμάτων 
μέσω μελέτης έργων διευθέτησής τους (όπου αυτό απαιτείται) και οριοθέτησής τους 
(στο σύνολό τους εντός κατοικημένων περιοχών), αλλά και η προστασία των 
παρακείμενων ιδιοκτησιών, η προστασία ή/και αποκατάσταση των θιγμένων 
τεχνικών έργων υποδομής. 
Τονίζεται ότι η μελέτη εστιάζει στις ρεμάτιες ζώνες, κατόπιν ιεράρχησης των 
αναγκών της περιοχής, δεδομένου ότι οι περιοχές αυτές επλήγησαν περισσότερο 
και επιτάσσεται η άμεση αντιμετώπισή τους. 
Περαιτέρω εργασίες, όπως πχ το σύνολο του απαιτούμενου αστικού δικτύου 
αποχέτευσης ομβρίων υδάτων της πεδινής περιοχής μελέτης, δεν είναι άμεσα 
απαιτητό, μπορεί να μελετηθεί στη συνέχεια (με άλλη διαγωνιστική διαδικασία) και 
δεν συμπεριλαμβάνεται στο αντικείμενο της παρούσας σύμβασης 
(συμπεριλαμβάνεται μόνο αντικείμενο της τάξης των 50 ha για επίλυση ιδιαίτερα 
σημαντικών τοπικών προβλημάτων, αντί των πλέον των 600 ha που αφορούν την 
αστική περιοχή μελέτης και ο σχεδιασμός τους θα ολοκλήρωνε μεν την 
αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής αλλά η συμβολή τους στο τιθέμενο ζήτημα 
αντιπλημμυρικής προστασίας είναι πολύ μικρός και ως εκ τούτου μη άμεσης 
προτεραιότητας). 

5. Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 32Α του Ν.4412/2016, απαιτείται σύσταση 
τριμελούς Επιτροπής. Μετά την κλήρωση η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της 
Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., προέκυψαν τα μέλη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το 
συνημμένο Πρακτικό. 

Κατόπιν των ανωτέρω, 
 

ΕΙΣΗΓΟ ΥΜ ΑΣ TΕ  
Την έγκριση :  

a) για προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για 
δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών, και υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 32, παρ. 2.γ του ν.4412/2016, 

b)  των όρων και της επισυναπτόμενης πρόσκλησης, για τη μελέτη «Σύνταξη μελετών για τα 
ρέματα της Κινέτας Αττικής», προϋπολογισμού 3.991.420,88€ (με Φ.Π.Α.), με ΚΑΕ : 
9769.06.010 και  

c)  της συγκρότησης επιτροπής διαπραγμάτευσης,  η οποία μετά από κλήρωση, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αποτελείται από του κάτωθι υπαλλήλους : 

Τακτικά μέλη   
1) Κλεονίκη Γκρέκα, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., (ως πρόεδρος) 
2) Αναστάσιος Σερέφογλου, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., (ως 

μέλος) 
3) Μαρία Καράλη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., (ως μέλος) 

Αναπληρωματικά μέλη 
1) Κωνσταντίνος Λάσκος, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., (ως 

αναπληρωτής πρόεδρος), 
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2) Μαρία Σιτζίμη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., (αναπληρωματικό 
μέλος). 

4) Αχιλλέας Μπουζάνης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., 
(αναπληρωματικό μέλος). 

 
Γραμματέας της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης: ορίζεται η κα Μαρία Κουτσουρέλου, Διοικητικού 
– Λογιστικού ΤΕ, με αναπληρώτρια την κα Σταματία Μανωλιάδη, Διοικητικών Γραμματέων ΔΕ. 
 

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

 
Την έγκριση :  

a) για προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για 
δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών, και υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 32, παρ. 2.γ του ν.4412/2016, 

b) των όρων και της πρόσκλησης, για τη μελέτη «Σύνταξη μελετών για τα ρέματα της 
Κινέτας Αττικής», προϋπολογισμού 3.991.420,88€ (με Φ.Π.Α.), με ΚΑΕ : 9769.06.010, 
με την τροποποίηση του δεύτερου εδαφίου στο άρθρο 12 παρ.12.3 της πρόσκλησης ως 
εξής:  «Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται 
σε δέκα πέντε (15) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Ο καθαρός χρόνος 
ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε  δώδεκα (12) μήνες». 

c) της συγκρότησης επιτροπής διαπραγμάτευσης,  η οποία μετά από κλήρωση, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις, αποτελείται από του κάτωθι υπαλλήλους : 

 
Τακτικά μέλη   

1) Κλεονίκη Γκρέκα, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., (ως πρόεδρος) 
2) Αναστάσιος Σερέφογλου, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., (ως 

μέλος) 
3) Μαρία Καράλη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., (ως μέλος) 

Αναπληρωματικά μέλη 
1) Κωνσταντίνος Λάσκος, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., (ως 

αναπληρωτής πρόεδρος), 
2) Μαρία Σιτζίμη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., (αναπληρωματικό 

μέλος). 
3) Αχιλλέας Μπουζάνης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., 

(αναπληρωματικό μέλος). 
 
Γραμματέας της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης: ορίζεται η κα Μαρία Κουτσουρέλου, Διοικητικού 
– Λογιστικού ΤΕ, με αναπληρώτρια την κα Σταματία Μανωλιάδη, Διοικητικών Γραμματέων ΔΕ. 
 

 
➢ Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ Κατριβάνος Γεώργιος και 

Ανδρουλακάκης Νικόλαος δηλώνουν λευκό. 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμόπουλου Γεωργία  
Καραμάνος Χρήστος 
Βλάχου Γεωργία 
Μελάς Σταύρος 
Αγγέλης Σπυρίδων 
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