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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 7η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 285/2020 
  Στην Αθήνα, σήμερα στις 11-02-2020, 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. 105782 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 
06-02-2020. 
 

Θέμα 7ο εκτός ημερήσιας διάταξης  

  Επιλογή μηχανικών που ανήκουν στο δυναμικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Αττικής για την συμμετοχή τους στην επιτροπή διαγωνισμού για την μελέτη «ΜΕΛΕΤΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ» ως εκπρόσωποι Τ.Ε.Ε. 

 
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  

 Αδαμοπούλου Γεωργία  

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Κατσικάρης Δημήτριος 

 Μεθυμάκη Άννα 
Απόντες 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

 Κουρή Μαρία 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Μαρία Σαλπά. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 11 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
και αφού αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος καθώς 
η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών του εν θέματι διαγωνισμού είναι η Τετάρτη 12/2/2020, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας  δίνει το λόγο στον κ. Καλογερόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη : 

 
1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
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2. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α’/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 44403 του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ. 2494.Β/04-11-
2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής», την υπ’αρ.109290/39629/2016 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
(ΦΕΚ 4251/Β/29-12-2016) «Έγκριση της υπ’αρ.438/2016 Απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και την υπ’αρ.37419/13479/2018 Απόφαση του Γ.Γ. 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β/11-5-2018) «Έγκριση της υπ’ αρ. 121/2018 
Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται-
επικαιροποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».  

3. Tα άρθρα 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α’/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της 
Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013. 

4. Το Π.Δ. 7/2013 «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». 

5. Την εγκύκλιο 6-2013/Υπ.Εσ._Αρ. Πρωτ. 1500-17.4.2013 «Οδηγίες για την εφαρμογή των 
διατάξεων του π.δ/τος 7/2013 σε θέματα έργων του ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του 
ν.3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών». 

6. Την υπ’ αριθμ. 499022/2-9-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Αττικής κ. Πέππα Νικόλαο (ΦΕΚ 
688/ΥΟΔΔ/3-9-2019). 

7. Το Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» 

8. Το Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» .  

9. Το 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».  

10. Την υπ’ αριθμ. 185/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή» για την εκπόνση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ». 

11. Την υπ’ αριθμ. 328/2019 (ΑΔΑ: 6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων για το 
οικονομικό έτος 2020. 

12. Την  υπ’ αριθμ. 329/2019 (ΑΔΑ: 6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής για το 
οικονομικό έτος 2020.  

13. Την υπ’ αριθμ. 444/2-1-2019 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Αττικής για την έγκριση δέσμευσης 
πίστωσης για τα οικονομικά έτη 2019-2023 συνολικού ύψους 473.586,68€ σε βάρος του ΚΑΕ 
01.072.97690111701 για τη μελέτη «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ». 

14. Την υπ’ αριθμ. 41 Πράξη της από 2-7-2019 7ης Συνεδρίασης του Κεντρικού Συμβουλίου 
Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων, με την οποία το Συμβούλιο δέχεται την εξαίρεση 
από τον χαρακτηρισμό «ως αξιόλογου αρχιτεκτονικού έργου», στο πλαίσιο της Υ.Α. 26804/2011 
(ΦΕΚ 1427/Β/16-11-2011), του έργου «Αναβάθμιση Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου Αθηνών». 

15. Το υπ’ αριθμ. 8 Πρακτικό της 18ης Συνεδρίας/14-11-2019 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημ. Έργων 
Περιφέρειας Αττικής, με το οποίο εκφράζει την θετική του γνώμη για την δημοπράτηση της 
μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 
4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με 
βάση την τιμή. 

16. Τον φάκελο της μελέτης προς Δημοπράτηση που περιλαμβάνει Φάκελο Έργου  και Συγγραφή 
Υποχρεώσεων και έχει εγκριθεί με την υπ’ αρ. πρωτ. 797485/5-12-2019 Απόφαση ΔΤΕΠΑ. 

17. Την υπ’ αριθμ. 3082/2019 (ΑΔΑ: 67Π77Λ7-ΟΡΕ) απόφαση Ο.Ε. Περιφέρειας Αττικής για την  
έγκριση 1) του σχεδίου Διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας μέσω Εθνικού Συστήματος 
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Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), 2) της διενέργειας διαγωνισμού του 
Διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, 3) της δημοσίευσης της διακήρυξης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ε.Ε. και στο ΚΗΜΔΗΣ, 4) του σχεδίου Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση 
στον ελληνικό τύπο  και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής για τη μελέτη «ΜΕΛΕΤΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 381.923,13€ (πλέον ΦΠΑ 24%). 

18. Το άρθρο 221 παρ. 9 του Ν.4412/2016 που καθορίζει την στελέχωση της Επιτροπής 
Διεξαγωγής των Διαγωνισμών μελετών.  

19. Το υπ’ αριθμ. 844509/19-12-2019  έγγραφο ΔΤΕΠΑ προς το Τ.Ε.Ε. 
20. Την ηλεκτρονική κλήρωση που διενεργήθηκε την 9/1/2020, με χρήση της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας του ΜΗΜΕΔ από την οποία προέκυψαν τα δύο τακτικά και αναπληρωματικά μέλη 
της Επιτροπής Διαγωνισμού που αποτελούν τους υπαλλήλους φορέων του Δημοσίου Τομέα και 
το πρακτικό της κλήρωσης.  

21. Την υπ’ αριθμ. 80/2020 (ΑΔΑ: ΨΟΣΠ7Λ7-ΛΡΘ) Απόφαση Ο.Ε. Περιφέρειας Αττικής για την 
σύσταση της επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης του θέματος. 

22. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 29634/19/10-1-2020 έγγραφο του ΤΕΕ για τον ορισμό εκπροσώπων του 
στην επιτροπή διαγωνισμού. 

23. Το γεγονός ότι η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η Τετάρτη 12/2/2020 
σύμφωνα με την Διακήρυξη του διαγωνισμού με ΑΔΑΜ 19PROC006088762. 

24. Το γεγονός ότι το τακτικό μέλος, εκπρόσωπος ΤΕΕ, κ. Πετρολέκας Κωνσταντίνος δήλωσε με 
ηλεκτρονικό μήνυμα στις 10/2/2020 την αδυναμία του να παρευρεθεί στην αποσφράγιση των 
προσφορών λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. 

25. Το γεγονός ότι το αναπληρωματικό μέλος, εκπρόσωπος ΤΕΕ, κα Τσιρά Πηνελόπη δεν έχει 
ανταποκριθεί στην πρόσκληση που εστάλη από την υπηρεσία μας από 21/1/2020 με 
ηλεκτρονικό μήνυμα ούτε έχει ανευρεθεί τηλεφωνικά.  

26. Το γεγονός ότι η επιτροπή διαγωνισμού είναι τριμελής και για τη νόμιμη σύγκλισή της απαιτείται 
η παρουσία και των τριών μελών. 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
Αντικείμενο της εισήγησης είναι η επιλογή μηχανικών που ανήκουν στο δυναμικό της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής για την συμμετοχή τους στην επιτροπή διαγωνισμού για 
την μελέτη «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» ως εκπρόσωποι Τ.Ε.Ε. . 
 
Και επειδή : 

1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής συνέταξε την διακήρυξη ανοικτής 
διαδικασίας μέσω Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). 

2. Η Δημοπρασία διεξάγεται μέσω ΕΣΗΔΗΣ με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
των προσφορών  την 6/2/2020 και  με ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών την  12/2/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.  

3.  Η διακήρυξη δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ  σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 38 του 
Ν4412/2016.  

4. Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 221 παρ. 9  του Ν.4412/2016 περί της στελέχωσης των 
Επιτροπών Διαγωνισμού για μελέτες. 

5. Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 «Συνιστάται και 
τηρείται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών 
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Τεχνικών και Λοιπών Συναφών 
Επιστημονικών Υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.).  

6. Με το  υπ’ αριθμ. 844509/19-12-2019  έγγραφο ΔΤΕΠΑ προς το Τ.Ε.Ε. ζητήθηκε ο ορισμός 
εκπροσώπου του Τ.Ε.Ε.  με τον αναπληρωτή του για την συμμετοχή στην επιτροπή 
διαγωνισμού της μελέτης του θέματος. 

7. Με την ηλεκτρονική κλήρωση που διενεργήθηκε την 9/1/2020, με χρήση της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας του ΜΗΜΕΔ προέκυψαν τα δύο τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της 
Επιτροπής Διαγωνισμού που αποτελούν τους υπαλλήλους φορέων του Δημοσίου Τομέα και 
το πρακτικό της κλήρωσης.  

8. Με την υπ’ αριθμ. 80/2020 (ΑΔΑ: ΨΟΣΠ7Λ7-ΛΡΘ) Απόφαση Ο.Ε. Περιφέρειας Αττικής 
εγκρίθηκε η  σύσταση της επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης του θέματος.  
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9. Το ΤΕΕ με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 29634/19/10-1-2020 έγγραφό του όρισε εκπροσώπους για 
την στελέχωση της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

10. Το τακτικό μέλος, εκπρόσωπος ΤΕΕ, κ. Πετρολέκας Κωνσταντίνος δήλωσε με ηλεκτρονικό 
μήνυμα στις 10/2/2020 την αδυναμία του να παρευρεθεί στην αποσφράγιση των προσφορών 
λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. 

11. Το αναπληρωματικό μέλος, εκπρόσωπος ΤΕΕ, κα Τσιρά Πηνελόπη δεν έχει ανταποκριθεί 
στην πρόσκληση που εστάλη από την υπηρεσία μας από 21/1/2020 με ηλεκτρονικό μήνυμα 
ούτε έχει ανευρεθεί τηλεφωνικά.  

12. Η επιτροπή διαγωνισμού είναι τριμελής και για τη νόμιμη σύγκλισή της απαιτείται η παρουσία 
και των τριών μελών. 

13. Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η Τετάρτη 12/2/2020 σύμφωνα με την 
Διακήρυξη του διαγωνισμού με ΑΔΑΜ 19PROC006088762. 

14. Σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 9 του Ν. 4412/2016, η Επιτροπή Διαγωνισμού είναι τριμελής. 
Δύο από τα μέλη είναι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, με τους αναπληρωτές τους, 
εγγεγραμμένοι στο μητρώο της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 221 του 
Ν.4412/2016 που έχουν εμπειρία και προσόντα σχετικά με το αντικείμενο της υπό ανάθεση 
σύμβασης και ένας εξ αυτών ορίζεται ως πρόεδρος με τον αναπληρωτή του.  Ένα από τα 
μέλη  της Επιτροπής Διαγωνισμού με τον αναπληρωτή του υποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση 
από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, μετά από σχετικό αίτημα της αναθέτουσας Αρχής.  Ο 
εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. προκύπτει από δημόσια κλήρωση που διενεργείται στο Τ.Ε.Ε. με 
βάση κατάλογο που συντάσσεται κατόπιν σχετικής πρόσκλησης ανά κατηγορία κύριας 
μελέτης κατ’ έτος. 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..  

 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 

 
Την επιλογή των μηχανικών που ανήκουν στο δυναμικό της  Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Αττικής: 
 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ, Πολιτικού Μηχανικού στη ΔΤΕΠΑ, ως εκπρόσωπος ΤΕΕ, 
τακτικό μέλος  

 
 ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗ, Πολιτικού Μηχανικού στη ΔΤΕΠΑ, ως εκπρόσωπος ΤΕΕ, 

αναπληρωματικό  μέλος. 
 
 για την συμμετοχή τους στην επιτροπή διαγωνισμού για την μελέτη «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» ως 
εκπρόσωποι Τ.Ε.Ε.  
 
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 80/2020 (ΑΔΑ: ΨΟΣΠ7Λ7-ΛΡΘ) Απόφαση Ο.Ε. Περιφέρειας 
Αττικής για την σύσταση της επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης του θέματος. 

 
 

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

 
Την επιλογή των μηχανικών που ανήκουν στο δυναμικό της  Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Αττικής: 
 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ, Πολιτικού Μηχανικού στη ΔΤΕΠΑ, ως εκπρόσωπος ΤΕΕ, 
τακτικό μέλος  

 
 ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗ, Πολιτικού Μηχανικού στη ΔΤΕΠΑ, ως εκπρόσωπος ΤΕΕ, 

αναπληρωματικό  μέλος. 
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για τη συμμετοχή τους στην επιτροπή διαγωνισμού για την μελέτη «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» ως 
εκπρόσωποι Τ.Ε.Ε.  
 
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 80/2020 (ΑΔΑ: ΨΟΣΠ7Λ7-ΛΡΘ) Απόφαση Ο.Ε. Περιφέρειας 
Αττικής για την σύσταση της επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης του θέματος. 

 

 

   
  Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας 

   
  Τα Μέλη  

Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμοπούλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Καραμάνος Χρήστος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα 
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