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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 6η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 269/2020 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 05-02-2020, ημέρα Τετάρτη 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. 88226 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 31-
01-2020. 
 

Θέμα 44ο 
Λήψη απόφασης για την έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ης Σ.Σ.Ε.- Σύμβαση Ήσσονος Σημασίας του έργου: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΘΗΒΑΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 17+727 ΕΩΣ ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΠΟ Χ.Θ. 9+000 ΕΩΣ 17+727», προϋπολογισμού 
6.000.000,00 ευρώ, αναδόχου ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ. 
 
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  

• Αδαμόπουλου Γεωργία  

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Κατσικάρης Δημήτριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Μελάς Σταύρος  

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

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

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Καραμάνος Χρήστος 

• Μεθυμάκη Άννα  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά 
μέλη.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 11 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας, δίνει το λόγο στον κ. Βασίλειο Σάββα ο οποίος  ενημερώνει τα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις: 
1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 283, παραγρ.3. 
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2.  Της με  αριθ. 37419/13479/08-5-2018  απόφασης του Συντονιστή της  Aποκεντρωμένης  Διοίκησης 
Αττικής (ΦΕΚ 4251Β/29.12.2016),με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του  <Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής >>, όπως τροποποιήθηκε με την  υπ αριθμ 
66313/2455/05 Σεπτεμβρίου 2017 (ΦΕΚ Β 3051) Απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής.  

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. Τον Ν.4070/12 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες 
διατάξεις».  

5. Τον Ν.4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και 
ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ Α΄90/18-4-2013). 

6. Τον Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα –Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 318/1992 (Α 161) και λοιπές 
διατάξεις >> και τον Ν 4278/2014 (Α157) «Φάροι ,Στρατολογία  και άλλες διατάξεις »και του 
Ν.4281/2014 (Α160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα 
Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

7. Toν Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

8. Το Π.Δ. 7/2013 “Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα 
έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων 
εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 

9. Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των 
διατάξεων του π.δ. 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του 
ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών» 

10.Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων». 
11.Των κατά καιρούς εγκυκλίων  
 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου. 
2. Τη χρηματοδότηση της σύμβασης από την ΣΑΕΠ 085 με Κωδικό Έργου2012ΕΠ08500211. 
3. Την με αρ. 1856/2018 (ΑΔΑ: 6ΛΡ17Λ7-ΠΤΧ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Αττικής, με την οποία εγκρίθηκαν: α)οι όροι της διακήρυξης, β) η αποστολής της περίληψης για 
δημοσίευση και γ)της ηλεκτρονικής διενέργειας του διαγωνισμού.   

4.  Την υπ’ αριθμ. 3533/2018 (ΑΔΑ:ΨΨ7Υ7Λ7-9Λ0) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ελέγχου και αποδοχής των δικαιολογητικών 
και πιστοποιητικών του μειοδότη του διαγωνισμού και  κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού του έργου στην εταιρεία «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»  με τελική δαπάνη 
1.818.850,77 € με ΦΠΑ 24%,  εκ των οποίων για  εργασίες :1.040.255,50€, για  Γ.Ε. &Ο.Ε.18%: 
187.245.99€ για Απρόβλεπτα15%:184.125,22€  για Απολογιστικά: 42.979,61€, Γ.Ε. & Ο.Ε. 
Απολογιστικών: 2.296,92€, για Αναθεώρηση: 9.911,90 € και Φ.Π.Α. 24%:352.035,63€  

5. Το Συμφωνητικό του έργου το οποίο υπεγράφη στις 02-04-2019 συνολικού ποσού 1.818.850,77 € 
με ΦΠΑ 

6. Την με αριθ. πρωτ. 827295 /13.12.2019 εισήγηση μας προς το Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. για την έκδοση 
γνωμοδότησης για την διαχείριση των επί έλασσον δαπανών στον 1ο ΑΠΕ και την σύναψη 1ης 
Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου – ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ  με αύξηση 
αντικειμένου κατά 14,99 % . 

7. Το με αριθμ.πρωτ.828148/18.12.2019 με το οποίο μας διαβιβάστηκε η γνωμοδότηση του ΤΣΔΕΠΑ 
της 20ης Συνεδρίας  που έγιν στις 18.12.2019 (ΘΕΜΑ 15ο)με τη οποία εκφράζει ομόφωνα :  

 την σύμφωνη γνώμη του για την διαχείριση των επί έλασσον δαπανών του 1ου ΑΠΕ  του έργου: 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΘΗΒΑΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 17+727 ΕΩΣ ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΠΟ Χ.Θ. 9+000 ΕΩΣ 17+72 »  
την θετική του γνώμη για την σύναψη 1ης ΣΣΕ στο έργο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΘΗΒΑΣ 
ΑΠΟ Χ.Θ. 17+727 ΕΩΣ ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΠΟ Χ.Θ. 
9+000 ΕΩΣ 17+727, με την συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται στο ολικό ποσό των 2.091.526,47 
€, εκ των οποίων 1.818.850,77 € της αρχικής σύμβασης σε ισοζύγιο με αυτήν και 272.650,70 της 1ης 
ΣΣΕ, με υπέρβαση 14,99% . 
 
ΕΠΕΙΔΗ   
Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου και η 1η Σ.Σ.Ε. – Σύμβαση Ήσσονος Σημασίας 
του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΘΗΒΑΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 17+727 ΕΩΣ ΟΡΙΑ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΠΟ Χ.Θ. 9+000 ΕΩΣ 17+727», συντάχθηκε  
: 

1. για να αυξομειώσει τις ποσότητες  των συμβατικών εργασιών, σύμφωνα με τις ανάγκες που  
προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών σύμφωνα με τις υποβληθείσες επιμετρήσεις 
καθώς και ακριβέστερες προμετρήσεις 

 Για την τακτοποίηση των ανωτέρω  αυξομειώσεων των ποσοτήτων έγινε ανάλωση των δαπανών 
που προέκυψαν:  

• από τις αυξομειώσεις των εργασιών της Α & Β  Ομάδας. 

• από ανάλωση των επί έλλατον δαπανών  της Α΄Ομάδας  & 

• από χρήση  του κονδυλίου των  απροβλέπτων. 
 
Συγκεκριμένα:  

ΟΜΑΔΑ Α   ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (μείωση) : 
Στην ομάδα αυτή παρουσιάζεται μείωση της συμβατικής δαπάνης κατά 51.145,60€ (257.745,60€-

206.600,00€), ήτοι ποσοστό 19,84%. Οι σημαντικότερες αυξομειώσεις ποσοτήτων που σημειώνονται 
είναι οι ακόλουθες: 

• . Στην αύξηση των ποσοτήτων (Α.Τ. 1) της  εκσκαφής θεμελίων τεχνικών έργων (κατασκευή 
τοιχίου και κιβωτοειδούς αγωγού στην Χ.Θ. 12+770)  και εκσκαφής για την  κατασκευή επενδεδυμένης 
τάφρου σε μεγάλο τμήμα της υπό συντήρησης οδού.  

•  Στην αύξηση των ποσοτήτων ( Α.Τ. Α3 )  λόγω πληθώρας διερχόμενων δικτυων  ΟΚΩ (ύδρευση 
, ΟΤΕ κλπ). 

•   Στην μείωση των ποσοτήτων (Α.Τ. Β 29.4.5 ) των σκυροδεμάτων και του σιδηρού οπλισμού 
μειώθηκαν καθώς σύμφωνα με της υποβληθείσες επιμετρήσεις αλλά και με αναλυτικότερες 
προμετρήσεις οι σχετικές ποσότητες είναι μικρότερες των προβλεφθέντων.  

•  Για τον καθαρισμό και μόρφωση τριγωνικής τάφρου και ερεισμάτων απαιτήθηκε αύξηση, καθώς 
η συμβατική ποσότητα δεν επαρκούσε για την κάλυψη ολόκληρου του υπό συντήρηση τμήματος της 
οδού.  

 
ΟΜΑΔΑ Β   ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ –ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ- ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ – ΕΚΤΑΚΤΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ (αύξηση ) : 

Στην ομάδα αυτή παρουσιάζεται αύξηση της συμβατικής δαπάνης κατά 170.263,06€ (782.509,90€-
952.772,96€)   αφού κατά  την εκτέλεση των εργασιών, διαπιστώθηκαν έντονα προβλήματα σε 
μεγαλύτερη επιφάνεια, από την προβλεφθείσα, των ασφαλτικών   ταπήτων  και συγκεκριμένα : 

• στο τμήμα Χ.Θ. 12+000 έως Χ.Θ. 13+849 όπου πραγματοποιήθηκε και διαπλάτυνση μήκους 
200,00 μ. περίπου λόγω των εκτεταμένων φθορών που υπέστη η οδός κατά τη θεομηνία της 15-11-
2017,  

• στο τμήμα από Χ.Θ. 14+799 έως Χ.Θ.15+968, 

• στο τμήμα από Χ.Θ. 21+100 έως Χ.Θ. 22+164 

• στο τμήμα Χ.Θ. 25+460 έως Χ.Θ. 29+808 

• στους 3 κόμβους – εισόδους των Ερυθρών . 
 Για το λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η αύξηση της υπό συντήρηση επιφάνειας με ταυτόχρονη αύξηση των 
απαιτούμενων ποσοτήτων των αντίστοιχων εργασιών (φρεζάρισμα, ισοπεδωτική , συγκολλητική, 
αντιολισθηρός τάπητας  πάχους 0,04)  
Η παρουσιαζόμενη αύξηση καλύπτεται: 

•  από την αναπροσαρμογή των ποσοτήτων της παρούσας ομάδας : 

•  από την χρήση μέρους του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών (άρθρο 156 παρ. 3   
Ν.4412/16) και  

•  από την επί έλαττον δαπάνη της Α’ ομάδας. 
 

2. Για να συμπεριλάβει την 1η ΣΣΕ, «ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ»,σύμφωνα με την εγκύκλιο 
8 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και το άρθρο 156 παρ.1 του Ν.4412/2016,η οποία κρίνεται 
απολύτως απαραίτητη καθώς περιλαμβάνει επείγουσες εργασίες: 
o συντήρησης ασφαλτοτάπητα όπως στην ΧΘ 9+000 έως 11+000 λόγω εργασιών κατασκευής 

νέου  αγωγού ύδρευσης του δήμου Μάνδρας,  καθώς και σε άλλα σημεία του έργου τα οποία 
προέκυψαν λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε από την σύνταξη της 
μελέτης και  οι οποίες δεν μπορούσαν να προβλεφθούν στην αρχική μελέτη   του έργου, και το ποσό 
των απροβλέπτων δεν επαρκεί.  
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Κρίνεται  απαραίτητη η σύνταξη του παρόντος 1ου Α.Π.Ε – 1η ΣΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ, 
αφού: 

• δεν μεταβάλλεται  η συνολική φύση της σύμβασης, προκειμένου να περιληφθεί η αύξηση ποσοτήτων 
των συμβατικών εργασιών λόγω προμετρητικών λαθών και κυρίως λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων, 
όπως  έντονα καιρικά φαινόμενα  που παρουσιάζονται τα τελευταία χρόνια, χαμηλές  θερμοκρασίες  στην 
περιοχή (ΚΑΖΑ,ΕΡΥΘΡΕΣ, ΟΙΝΟΗ) και  έντονα  πλημμυρικά  φαινόμενα του προηγούμενου μήνα, οι 
οποίες οδηγούν στην επιβάρυνση και μεγαλύτερη φθορά των ασφαλτοταπήτων.    

• η Υπηρεσία έγκαιρα (7ος /2019 – ημερομηνία δημοπράτησης ) είχε δημοπρατήσει νέο έργο 
συντήρησης  ασφαλτοταπήτων το οποίο λόγω μεγάλων  καθυστερήσεων στην ανάδειξη αναδόχου, 
(προδικαστική προσφυγή κατά του 1ου Πρακτικού),  δεν αναμένεται να συμβασιοποιηθεί νωρίτερα από το 
καλοκαίρι του 2020. Καθώς δε πρόκειται για σημαντικό  οδικό  άξονα της  Περιφέρειας Αττικής  κρίνεται 
επιτακτική η ανάγκη:  
α. αύξησης του αντικειμένου συντήρησης των ασφαλτοταπήτων και συγκεκριμένα των εργασιών 
απόξεσης ασφαλτοτάπητα, συγκολλητικής επάλειψης, κατασκευή ισοπεδωτικής στρώσης, κατασκευή 
αντιολισθηρής στρώσης πάχους 0,04 εκατ. και επούλωσης τοπικών φθορών με θερμό 
ασφαλτοσκυρόδεμα.  
Οι παρουσιαζόμενες αυξήσεις στον 1ο ΑΠΕ του έργου καλύπτονται από τη χρήση του κονδυλίου των 
απροβλέπτων, από τη χρήση της επί έλλατον δαπάνης της 1ης  ομάδας καθώς και από την αύξηση του 
οικονομικού αντικειμένου κατά 14,99% της αξίας της αρχικής σύμβασης προ Φ.Π.Α. με την προτεινόμενη 
1η ΣΣΕ –ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ.          
                                                    
       Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α   
Την αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της αρχικής σύμβασης  με έγκριση  της 1ης Συμπληρωματικής 
Σύμβαση του έργου δαπάνης 272.675,70 € (ποσοστό 14,99 %της αρχικής ) με αναθεώρηση και ΦΠΑ , 
και έγκριση του 1ου ΑΠΕ  του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΘΗΒΑΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 
17+727 ΕΩΣ ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΠΟ Χ.Θ. 9+000 ΕΩΣ 
17+727» αναδόχου ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ συνολικής δαπάνης 2.091.526,47€ 
περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. , στο οποίο περιλαμβάνεται το ποσό των 1.324.148,10€ για εργασίες,  το 
ποσό των 238.346,66€ για ΓΕ,ΟΕ 18%, το ποσό των 68.231,71€ για απρόβλεπτα, το ποσό των 
45.276,53€ για απολογιστικά ,το ποσό των 10.711,90 € για αναθεώρηση και το ποσό των 404.811,57€  
για ΦΠΑ.  

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

 
Την αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της αρχικής σύμβασης  με έγκριση  της 1ης Συμπληρωματικής 
Σύμβαση του έργου δαπάνης 272.675,70 € (ποσοστό 14,99 %της αρχικής ) με αναθεώρηση και ΦΠΑ , 
και έγκριση του 1ου ΑΠΕ  του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΘΗΒΑΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 
17+727 ΕΩΣ ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΠΟ Χ.Θ. 9+000 ΕΩΣ 
17+727» αναδόχου ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ συνολικής δαπάνης 2.091.526,47€ 
περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. , στο οποίο περιλαμβάνεται το ποσό των 1.324.148,10€ για εργασίες,  το 
ποσό των 238.346,66€ για ΓΕ,ΟΕ 18%, το ποσό των 68.231,71€ για απρόβλεπτα, το ποσό των 
45.276,53€ για απολογιστικά ,το ποσό των 10.711,90 € για αναθεώρηση και το ποσό των 404.811,57€  
για ΦΠΑ.  

 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και το αναπληρωματικό 

μέλος κα Λογοθέτη Αικατερίνη δηλώνουν λευκό με την σημείωση ότι «Η ΣΣΕ είναι 14,99%, 
προτείνουμε να πάει στο Ελεγκτικό» 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος και το αναπληρωματικό 
μέλος κ. Ανδρουλακάκης Νικόλαος  δηλώνουν λευκό 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμόπουλου Γεωργία  
Μελάς Σταύρος  
 

 

ΑΔΑ: 9ΟΖΖ7Λ7-ΔΝ7
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