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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 63η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2858/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 14-12-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 1055030/09-12-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 09-12-2021. 
 

Θέμα 55ο   
Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση της 
σύμβασης του έργου «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΔΥΟ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΗΣ Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ (ΓΕΦΥΡΑ 
ΡΟΣΙΝΙΟΛ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΙΝΔΟΥ, ΑΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ Η 
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ», προϋπολογισμού 140.000,00€ (με ΦΠΑ). 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Καραμάνος Χρήστος  

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος  

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Βλάχου Γεωργία 

• Βάρσου Μαργαρίτα 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Μαρία Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ Καρυώτη 
(Προϊστάμενο της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών) ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Την με αριθμ. 37419/13479 Απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκηση Αττικής 
«Έγκριση της 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί 
τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής» (ΦΕΚ 1661/τΒ’ /11-05-2018). 

3. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

4. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143/28-06-14). «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»). 

5. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/08-08- 2016,Τεύχος Α’), όπως ισχύει. 

6. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 
7. Την υπ’αρ.499022/02.09.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ορισμός 

Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Αττικής και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 
8. Το άρθρο το άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

σήμερα 
Και αφού λάβετε υπόψη: 

1. Την υπ' αριθ. 78/2020 γνωμοδότηση του Γ' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 
με την οποία αποδέχτηκε ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών με το υπ΄αριθμ. ΕΞ. 
2344/09-07-2020 έγγραφο "ο φορέας ο οποίος είναι κατά το νόμο αρμόδιος για τη συντήρηση 
των οδών και γενικότερα των συγκοινωνιακών έργων, ... ... ... έχουν την αρμοδιότητα για τη 
συντήρηση των τεχνικών και λοιπών συνοδών έργων, στα οποία περιλαμβάνονται και οι 
γέφυρες, που βρίσκονται στις οδούς των οποίων έχουν την υποχρέωση συντήρησης". 

2. Στην Υπηρεσία μας έχουν περιέλθει τα κατωτέρω έγγραφα κατά το τελευταίο  χρονικό 
διάστημα: 
α. Υπ’ αρ. πρωτ. 859775/13.10.2021 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού Έργων& Υποδομών, με το οποίο καλείται η Υπηρεσία να προβεί άμεσα 
σε αυτοψία στη γέφυρα επί της οδού Πίνδου στο Δήμο Ν. Φιλαδελφείας – Ν. Χαλκηδόνας  
β. Υπ’ αρ. πρωτ. 22057/12.10.2021 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Ν. Φιλαδελφείας-Ν. 
Χαλκηδόνας, με το οποίο μας ενημέρωσε ότι η διέλευση πεζών και οχημάτων στη ανωτέρω 
γέφυρα καθίσταται άκρως επικίνδυνη λόγω αποκολλήσεων τμημάτων σκυροδέματος και 
ζήτησε να προβούμε σε κατεπείγουσες ενέργειες λόγω αρμοδιότητας . 
γ. Υπ’ αρ. πρωτ. 859316/13.10.2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών έργων, Τμήμα 
Οδοποιίας & Μηχ. Έργων Περιφέρεια Αττικής και υπ’ αρ. πρωτ. 855470/12.10.2021 
έγγραφο Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών με τα οποία διαβιβάστηκε το 
ανωτέρω (β) σχετικό έγγραφο, για τις δικές μας ενέργειές λόγω αρμοδιότητας. 
δ.Υπ’ αρ. πρωτ. 15253/ Φ.706.12 /26.08.2021 έγγραφο της Διοίκησης Π.Υ. Αθηνών, με το 
οποίο ζητήθηκε να πραγματοποιηθεί αυτοψία από συνεργείο της Υπηρεσίας μας για να 
εκτιμηθεί από στατική και δομική άποψηη γέφυρα ΡΟΣΙΝΙΟΛ μετά από εκδήλωση 
πυρκαγιάς  στις 03.08.2021, να συνταχθεί Τεχνική Έκθεση και να αποσταλεί για τη 
συμπλήρωση στην σχηματιζόμενη από αυτούς δικογραφία. 
ε. Το Υπ’ αρ. πρωτ. 272359/ 06-10-2021 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών & 
Μεταφορών/ Διεύθυνση Δ13 με το οποίο μας διαβιβάσθηκε η από 14-09-2021 αυτοψία 
μηχανικών της Υπηρεσίας οι οποίοι προέβησαν σε καταγραφή των βλαβών και 
αναφέρθηκαν σε ανάγκη περαιτέρω ελέγχων και επεμβάσεων στη γέφυρα Ροσινιόλ 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της προαναφερόμενης πυρκαγιάς. 
στ. Την Τεχνική Έκθεση που συντάχθηκε από μηχανικούς της Υπηρεσίας μας μετά από 
ενδελεχή μακροσκοπικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 14 & 15.10.2021, και τον 
κατάλογο εργασιών που τη συνοδεύει, ο οποίος περιέχει τις άκρως απαραίτητες εργασίες 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν προσωρινά οι αστοχίες που βρέθηκαν στις οδικές γέφυρες 
του θέματος, ώστε να αρθεί η υφιστάμενη επικινδυνότητα και  να υπάρξει ασφαλή 
κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. 
Εξαιτίας της επέλευσης της κακοκαιρίας ‘Μπάλος» υπάρχει σημαντική επιδείνωση της 
κατάστασης των στοιχείων στη γέφυρα της οδού Πίνδου αλλά και προβλήματα στην 
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απορροή των υδάτων στη γέφυρα της Ροσινιόλ. Υπάρχουν οι ακόλουθες εμφανής αστοχίες 
και προτείνονται οι αντίστοιχοι τρόποι αποκατάστασης 

• Γέφυρα Ροσινιόλ (Α/Κ Δυρραχίου- Κωνσταντινουπόλεως): 
Αστοχίες :  
Αστοχία και θραύση των δύο κεντρικών συλλεκτήριων αγωγώνομβρίων υδάτων στο 
κατάστρωμα της γέφυρας.  

Προτεινόμενος τρόπος αποκατάστασης:  
Τοποθέτηση νέων σωληνώσεων PVC Φ200 και με ιδιαίτερη προσοχή στην κυκλοφορία 
της Λ. Κηφισού, καθώς και των υποκείμενων παραδρόμων. 

• Γέφυρα οδού Πίνδου:(Α/Κ Πίνδου) 
Αστοχίες :  

✓ Σποραδική αποσάθρωση σκυροδέματος/οξείδωση οπλισμού παντού στον φορέα 
✓ Έντονη αποσάθρωση σκυροδέματος, οξείδωση οπλισμού, αποκόλληση οπλισμού 

(συνδετήρες) στην περιοχή του αρμού συστοδιαστολής με έντονη παρουσία υγρασίας.  
✓ Αστοχία στεγάνωσης του αρμού και ιδιαίτερη δυσκολία στεγάνωσης του επειδή βρίσκεται 

εντός της διαχωριστικής νησίδας της λεωφόρου Κηφισού.  
 Προτεινόμενος τρόπος αποκατάστασης:  
1. Αποκατάσταση επιφανειών  σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης 

οπλισμού από την δράση χλωριόντων και την ενανθράκωση του σκυροδέματος με 
εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαμάτων. 

2. Τοποθέτηση ανωδίων εκατέρωθεν της περιοχής του αρμού με σκοπό τον περιορισμό 
των περαιτέρω φαινομένων οξείδωσης του σιδήρου οπλισμού. 

3. Στεγάνωση του αρμού συστοδιαστολής. 
4. Ολική κατάληψη της υπόγειας διάβασης με ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας και 

στις δύο κατευθύνσεις , με εκτροπή του τρόλεΐ και τη διακοπή του ρεύματος επί των 
γραμμών αυτού. 

5. Η εκτέλεση όλων των ανωτέρω εργασιών προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε χρονικό 
διάστημα 15 ημερών. 

Η Υπηρεσία μας συνέταξε προϋπολογισμό των απαιτούμενων εργασιών συνολικού 
ύψους : 140.000,00 € με το Φ.Π.Α.(συνημμένο 1) 

3. Το με αρ. πρωτ. 873786/18.10.2021 έγγραφο του Αναπλ. Δ/ντή της Δ/νσης Διαχείρισης 
Μητροπολιτικών Υποδομών προς τη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, για 
κατεπείγουσα έγκριση διάθεσης πίστωσης για την ανάθεση σύμβασης του έργου «Άρση  
επικινδυνοτήτων σε δύο γέφυρες της Λ. Κηφισού, (γέφυρα Ροσινιόλ και γέφυρα επί της 
οδού Πίνδου, άνωθεν της οποίας διέρχεται η Λεωφόρος Κηφισού)», για ποσό 140.000,00€. 

4. Την υπ’ αριθμ. 969029/15.11.2021 (ΑΔΑ: ΩΞΨ17Λ7-63Γ) Απόφαση έγκρισης διάθεσης 
πίστωσης του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε το ποσό των 140.000 Ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), για την εκτέλεση του υποέργου με τίτλο «ΑΡΣΗ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΔΥΟ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΗΣ Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ (ΓΕΦΥΡΑ ΡΟΣΙΝΙΟΛ ΚΑΙ 
ΓΕΦΥΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΙΝΔΟΥ, ΑΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ Η ΛΕΩΦΟΡΟΣ 
ΚΗΦΙΣΟΥ)», σε βάρος των πιστώσεων του έργου με κωδικό ΣΑΕΠ 2013ΕΠ08500081 της 
ΣΑΕΠ 08 

5. Το γεγονός ότι η Υπηρεσίας μας κατέγραψε με ίδια μέσα το σύνολο των πάσης φύσεως 
τεχνικών έργων τα οποία υπάγονται στη διοικητική της αρμοδιότητα (453 συνολικά έργα) 
δηλαδή τις οδικές γέφυρες, τις υπόγειες διαβάσεις πεζών και οχημάτων, τα τεχνικά έργα 
απορροής ομβρίων κοκ. Στη συνέχεια ενημερώσαμε με το με το  υπ’ αρ. πρωτ. 219613/19-
03-2021 έγγραφό μας τη διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής για τις ενέργειές μας και 
επισημάναμε  την ανάγκη άμεσων επιθεωρήσεων όλων των τεχνικών έργων που υπάγονται 
στη διοικητική μας αρμοδιότητα. Παράλληλα, με τα υπ΄ αρ. 592506/14-07-2021 και 
63466/27.07.21 έγγραφά μας, ενημερώσαμε τη διοικητική ιεραρχία της Περιφέρειας Αττικής 
(Γραφείο Περιφερειάρχη, Εκτελεστικό Γραμματέα, Αντιπ. Οικονομικών, Εντεταλμένο 
Σύμβουλο και Γεν Δ/ντρια Αναπτυξιακού προγραμματισμού) ότι στην παρούσα χρονική 
περίοδο, λόγω πλήθους σημαντικών ανειλημμένων υποχρεώσεων ,φόρτου εργασίας και 
ελλείψεως εξειδικευμένου προσωπικού, υπάρχει δυσχέρεια στο να δημοπρατήσουμε 
επιθεωρήσεις γεφυρών και προτείναμε να συνδράμει άλλη υπηρεσία ή φορέας, 
προκειμένου να επιτευχθεί άμεση υλοποίηση του έργου αυτού. 

6. Επειδή η Υπηρεσία μας δεν έχει κατά τον παρόντα χρόνο ενεργή εργολαβία συντήρησης 
των γεφυρών αφού θα πρέπει να προηγηθεί  ενδελεχής έλεγχος αυτών ο οποίος, όπως 
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ενημερωθήκαμε, θα αποτελέσει αντικείμενο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και της Νέας Μητροπολιτικής Αττικής (βασική επιθεώρηση 107 
γεφυρών, μεταξύ των οποίων και οι συγκεκριμένες και η σύνταξη των αντίστοιχων εκθέσεων 
καταγραφής των τυχόν βλαβών).  Συγκεκριμένα την δεδομένη χρονική  στιγμή ο  
Αναπτυξιακός Οργανισμός«ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε» με το ΕΞ 
ΓΕΝ80/15.11.21 έγγραφό του υπέβαλλε Τεχνική και Οικονομική Προσφορά προς τη 
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού με αντικείμενο την σύναψη προγραμματικής 
σύμβασης. Η Υπηρεσία μας προς συνδρομή του έργου του Αναπτυξιακού Οργανισμού 
κατέγραψε  τις γέφυρες που πρέπει κατά προτεραιότητα να ελεγχθούν και τις γνωστοποίησε 
σε αυτή με το με αρ. πρωτ. 942898/08.11.21 έγγραφό της. 

7. Η ανάγκη αντιμετώπισης της κατάστασης, είναι απολύτως κατεπείγουσα αφού: 
α) για την Γέφυρα Ροσινιόλ: Η αποκατάσταση των υδρορροών της γέφυρας  πρέπει να 

πραγματοποιηθεί τάχιστα, αφενός για να διασφαλιστεί η άμεση απορροή των υδάτων του 
καταστρώματος που τους χειμερινούς μήνες είναι ενδεχόμενο να δημιουργήσουν φακούς 
πάγου και αφετέρου για να μην προκληθούν βλάβες σε πεζούς και οχήματα στους δύο 
κατάντιπαραδρόμους(παράλληλους με τον μεγάλο άξονα της γέφυρας), λόγω των 
καταπίπτοντων υδάτων.  

β)για την γέφυρα Πίνδου θα πρέπει α) να γίνουν άμεσα όλες οι απαιτούμενες επεμβάσεις στο 
σκυρόδεμα και στον οπλισμό προκειμένου ν’ αρθούν οι συνεχείς καταπτώσεις τεμαχίων 
σκυροδέματος προς την οδό Πίνδου, β) να γίνει επισκευή των κύριων δοκών, παράλληλων 
στον αρμό του καταστρώματος και γ) να επισκευαστεί ο αρμός. 

8. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 περ. γ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016: «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 
διαδικασίες». 

Εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή 
1. Τη λήψη απόφασης για τη διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 

προκήρυξης κατά το άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το 
έργο: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΔΥΟ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΗΣ Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ (ΓΕΦΥΡΑ ΡΟΣΙΝΙΟΛ ΚΑΙ 
ΓΕΦΥΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΙΝΔΟΥ, ΑΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ Η ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ)», 
προϋπολογισμού 140.000,00€ (με ΦΠΑ). 

2. Την εξουσιοδότηση στη Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών για τη συνέχιση της διαδικασίας 
μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
1. τη διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης κατά το 

άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το έργο: «ΑΡΣΗ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΔΥΟ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΗΣ Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ (ΓΕΦΥΡΑ ΡΟΣΙΝΙΟΛ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑ ΕΠΙ 
ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΙΝΔΟΥ, ΑΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ Η ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ)», 
προϋπολογισμού 140.000,00€ (με ΦΠΑ). 

2. Την εξουσιοδότηση στη Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών για τη συνέχιση της διαδικασίας 
μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. 

 
 
 
 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραμάνος Χρήστος καθώς και το 

αναπληρωματικό μέλος της ΟΕ κα Λογοθέτη Αικατερίνη απέχουν από την ψηφοφορία. 
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και κα Μεθυμάκη Άννα 

καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση.  
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➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος δηλώνει λευκό με την 
παρατήρηση: «Διαφωνούμε με τον τρόπο που πρόκειται να δημοπρατηθεί το έργο, δηλαδή με 
τη διαδικασία διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.».  

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Καραμάνος Χρήστος  
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος  
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Βλάχου Γεωργία 
Βάρσου Μαργαρίτα 
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