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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 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 66η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2968/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 28-12-2021, 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: 1106014/23-12-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η 
οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 23-12-2021. 
 

Θέμα 34ο  
Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αρ. 91188 
για  το  έργο: «Κατασκευή δικτύου όμβριων  στους Δήμους Κορυδαλλού και Νίκαιας - Αγ. Ι. 
Ρέντη», προϋπολογισμού 18.600.000,00 € (με το Φ.Π.Α). 
 
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 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Μελάς Σταύρος 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λογοθέτη Αικατερίνη 
 Χρονοπούλου Νίκη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Κουρή Μαρία 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά 
μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
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. Παγωτέλη, ο 
οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
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2. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 
διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

3. Την με αριθ. 37419/13479/11-5-2018 απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
«Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί 
τροποποίησης -επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» 
(ΦΕΚ Β’1661/11-5-2018). 

4. Την με αρ. 6/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης  (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και 
Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011.  

5. Το Π.Δ. υπ’ αρ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 
λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 (Α’ 42), 
αρμοδιότητας των Περιφερειών». 

6. Το Ν. 3481/2006 «Τροποποιήσεις στη Νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την Ανάθεση και 
εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις». 

7. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και 
άλλες διατάξεις». 

8. Το Ν. 4412/2016 «Ανάθεση και Εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής 
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

9. Το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2020 όπως αυτό καταρτήθηκε 
και εγκρίθηκε με την αρ. 328/2019 (27η Συνεδρίαση/11.12.2019, ΑΔΑ:6HΨ87Λ7-7ΚΔ) απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. 

10. Την με αρ. πρωτ.326219/22-05-2020 (ΑΔΑ:6ΑΦ77Λ7-ΦΗΦ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της 
Περιφέρειας Αττικής. (ΑΔΑΜ 20REQ006751308 22-05-2020). 

11. Τα τεύχη δημοπράτησης (πλην της διακήρυξης) που εγκρίθηκαν με την αρ. πρωτ. 749337/20-11-
2019 απόφαση έγκρισης της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη δικτύου ομβρίων στους Δήμους 
Κορυδαλλού και Νικαίας –Αγ. Ι. Ρέντη », αρχικής συμβατικής αμοιβής  94.193,48 € με Φ.Π.Α, , 
καθώς και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης αυτής συμβατικής αμοιβής 1.853,22 € με Φ.Π.Α, 
αναδόχου σύμπραξης γραφείου μελετών ΤΟΜΗ ΑΕΜΕΥ- ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ 
ΓΕΩΛΟΓΟΣ, της Δ/νσης Τεχνικών έργων Π.Ε. Ενοτήτων Πειραιώς & Νήσων. 

12. Το με αρ.πρωτ. Δ19/οικ.1349/Φ.(Κ.Σ.Ε) έγγραφο της Δ/νσης Αντιπλημμυρικών & 
Εγγειοβελτιωτικών έργων (Δ19)  του ΥΠΟΜΕ με το οποίο μας διαβιβάστηκε το  το 115ο/17-02-2020 
πρακτικό  της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής (Κ.Σ.Ε) του άρθρου 140 του Ν. 4070/12 για την 
δυνατότητα ανάθεσης κατασκευής του έργου του θέματος. 

13. Την με αρ.πρωτ.404490/17-06-2020 εισήγηση της Δ.Τ.Ε ΠΕ Πειραιά & Νήσων στην Οικονομική 
Επιτροπή της  Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση των όρων του διαγωνισμού του έργου του 
θέματος. 

14. Την με αρ. 1218/202 (ΑΔΑ:ΩΝΝ87Λ7-3ΕΒ) (Συνεδρίαση 42η/23-06-2020) Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης για 
τη δημοπράτηση του έργου, η δημοπράτηση του έργου, η έγκριση αποστολής της περίληψης της 
Διακήρυξης για δημοσίευση στο ΦΕΚ και στον ελληνικό τύπο και την  έγκριση της διεξαγωγής της 
ηλεκτρονικής δημοπράτησης του ως άνω έργου. 

15. Το με αρ.πρωτ. 491772/02-07-2020 έγγραφο της  Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων των Π.Ε. Πειραιά 
και Νήσων με το οποίο ορίστηκε η διμελής επιτροπή διεξαγωγής κλήρωσης για την επιλογή των 
μελών της επιτροπή διαγωνισμού. 

16. Την  προκήρυξη του έργου του θέματος η οποία  αναρτήθηκε στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης στις  03-07-2020 . 

17. Τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων έργων ανοικτής διαδικασίας άνω των 
ορίων, όπως αυτά αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΣΗΔΗΣ την 08-07-2020 και στην ιστοσελίδα 
της Περιφέρειας Αττικής την 09-07-2020 

18. Το με αρ.πρωτ.492513/10-07-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων των Π.Ε. Πειραιά και 
Νήσων με το οποίο αποστάλθηκε προς δημοσίευση τον εθνικό τύπο, η Περίληψη Προκήρυξης της 
Δημοπρασίας. 

19. Την με αρ.πρωτ. 491772/10-07-2020 γνωστοποίηση διεξαγωγής ηλεκτρονικής κλήρωσης για την 
επιλογή των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου και την ταυτάριθμη δημοσίευσή της 

20. Το με αρ. πρωτ. 460410/02-07-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων των Π.Ε. Πειραιά 
και Νήσων προς το Τ.Ε.Ε., Π.Ε.Δ.Α. και ΠΕΔΜΕΔΕ για ορισμό εκπροσώπων για τη συγκρότηση 
Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος. 

21. Την από  16-07-2020 ηλεκτρονική κλήρωση ΜΗ.ΜΕ.Δ, με την οποία κληρώθηκαν τα μέλη της 
Επιτροπής για τον εν λόγω διαγωνισμό. 
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22. Το με αρ. πρωτ.  1312/08-07-2020 έγγραφο της ΠΕΔΜΕΔΕ, με το οποίο ορίζονται οι εκπρόσωποι 
της  για τον εν λόγω διαγωνισμό. 

23. Την με αρ.πρωτ.567377/03-08-2020 εισήγηση της Δ.Τ.Ε ΠΕ Πειραιά & Νήσων στην Οικονομική 
Επιτροπή της  Περιφέρειας Αττικής για την συγκρότηση της επταμελούς επιτροπής διαγωνισμού 
του έργου του θέματος. 

24. Την με αρ. 1713/2020 (ΑΔΑ: ΨΗΘΒ7Λ7-ΥΗ3) (Συνεδρίαση 53η/25-08-2020) Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία συγκροτήθηκε η επταμελής επιτροπή 
διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ. 8β του αν. 4412/16 

25. Το από 04/09/2020 Πρακτικό Ι της επιτροπής διαγωνισμού που αφορά στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής» και του (υπο)φακέλου «Οικονομική 
προσφορά»  

26. Την με αρ. πρωτ. 810410/22-10-2020 εισήγηση της Δ.Τ.Ε ΠΕ Πειραιά & Νήσων στην Οικονομική 
Επιτροπή της  Περιφέρειας Αττικής  

27. Την με αρ. 2312/2020 (ΑΔΑ:6Β5Χ7Λ7-4ΓΑ) (Συνεδρίαση 69η/27-10-2020) Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής. 

28. Την με αρ. πρωτ. 916273/26-11-2020 εισήγηση της Δ.Τ.Ε ΠΕ Πειραιά & Νήσων στην Οικονομική 
Επιτροπή της  Περιφέρειας Αττικής  

29. Την με αρ. 2578/2020 (ΑΔΑ:ΩΛ1Π7Λ7-ΙΤΦ) (Συνεδρίαση 76η/01-12-2020) Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής  

30. Το με αρ. πρωτ. 943312/07-12-2020 έγγραφο της Δ.Τ.Ε ΠΕ Πειραιά & Νήσων με το οποίο ζητήθηκε 
η υποβολή αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών από τους έξι (6) διαγωνιζομένους εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών. 

31. Την από 20-09-2021 έκθεση της τετραμελούς επιτροπής αξιολόγησης των αιτιολογήσεων των 
προσφορών. 

32. το από  23-09-2021  Πρακτικό ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού. 
33. Την με αρ. 2150/2021 (ΑΔΑ:ΡΘΝΧ7Λ7-ΡΟΩ) (Συνεδρίαση 45η/28-09-2021 ) Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά Ι & ΙΙ της 
επιτροπής διαγωνισμού  καθώς και η Έκθεσης της τετραμελούς επιτροπής αξιολόγησης των 
αιτιολογήσεων των οικονομικών προσφορών   

34. Την με αρ.πρωτ. 961826/12-11-2021 πρόσκλησης γι την υποβολή των δικαιολογητικών του 
προσωρινού αναδόχου 

35. Τη με αρ.πρωτ.971988/16-11-2021 εισερχομένου εγγράφου υποβολής των δικαιολογητικών και 
αποδεικτικών εγγράφων του προσωρινού αναδόχου. 

 
Ε Π Ε Ι Δ Η 
 

1. Σύμφωνα με το Πρακτικό ΙΙΙ την 22η Νοεμβρίου  2021, ημέρα Δευτέρα, συνήλθε η Επιτροπή 
Διαγωνισμού, κατόπιν της  με αρ. πρωτ. 974597/16-11-2021 πρόσκλησης της  Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων ΠΕ Πειραιά & Νήσων, για τον έλεγχο της ορθότητας και πληρότητας των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, ήτοι του οικονομικού φορέα «ΙΛΙΟΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ 
«ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ»  

2. Ο έλεγχος των προσκομισθέντων εκ του προσωρινού αναδόχου «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ 
ΑΤΕ»  δικαιολογητικών και αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης σύμφωνα με την οικεία  
Διακήρυξη προέβη θετικός και η επιτροπή διαγωνισμού γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της 
κατακύρωσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Κατασκευή δικτύου 
όμβριων  στους Δήμους Κορυδαλλού και Νικαίας-Αγ.Ι. Ρέντη», προϋπολογισμού 18.600.000,00 
€ (με το Φ.Π.Α) στον οικονομικό φορέα «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ»  αντί του συνολικού ποσού 
των εννέα εκατομμυρίων εκατόν είκοσι μία  χιλιάδων διακοσίων εξήντα τριών ευρώ και είκοσι εννέα 
λεπτών (9.121.263,29 €) (πλέον ΦΠΑ 24%) [μέση έκπτωση σαράντα και ενενήντα επτά  τοις εκατό 
(40,97 %)]. 

 
                                                                ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
  

Την έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ  της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 
εκπόνησης του ηλεκτρονικού  διαγωνισμού με αρ. συστήματος  91188  για  το  έργο : : «Κατασκευή 
δικτύου όμβριων  στους Δήμους Κορυδαλλού και Νικαίας-Αγ.Ι. Ρέντη», προϋπ/σμού 
18.600.000,00  Ευρώ (με Φ.Π.Α.) και την ανάθεση της σύμβασης στο οικονομικό φορέα «ΙΛΙΟΝ 

ΑΔΑ: 9ΨΠΗ7Λ7-0ΩΠ



 

 4 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ «ΙΛΙΟΝ 
ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ» ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση σαράντα και ενενήντα επτά  τοις εκατό (40,97 %)]. 
ήτοι συνολικό ποσό δαπάνης εννέα εκατομμυρίων εκατόν είκοσι μία  χιλιάδων διακοσίων εξήντα τριών 
ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (9.121.263,29 €) (πλέον ΦΠΑ 24%). 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
 

Την έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ  της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης του 
ηλεκτρονικού  διαγωνισμού με αρ. συστήματος  91188  για  το  έργο : : «Κατασκευή δικτύου όμβριων  
στους Δήμους Κορυδαλλού και Νικαίας-Αγ.Ι. Ρέντη», προϋπ/σμού 18.600.000,00  Ευρώ (με 
Φ.Π.Α.) και την ανάθεση της σύμβασης στο οικονομικό φορέα «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ» ο οποίος 
προσέφερε μέση έκπτωση σαράντα και ενενήντα επτά  τοις εκατό (40,97 %)]. ήτοι συνολικό ποσό 
δαπάνης εννέα εκατομμυρίων εκατόν είκοσι μία  χιλιάδων διακοσίων εξήντα τριών ευρώ και είκοσι 
εννέα λεπτών (9.121.263,29 €) (πλέον ΦΠΑ 24%). 
 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραμάνος Χρήστος και το αναπληρωματικό 
μέλος κα. Λογοθέτη Αικατερίνη   καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση. 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.  Κατσικάρης Δημήτριος και Μεθυμάκη ΄Αννα   
καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση. 

 Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Χρονοπούλου Νίκη καταψηφίζει την 
ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Το ιστορικό του εν λόγω έργου «κουβαλάει» την 
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου με οικονομική προσφορά της τάξης του 51,68%, 
που στη συνέχεια κρίθηκε «ασυνήθιστα χαμηλή», καθώς και όλες οι υπόλοιπες! Η 4μελής 
Επιτροπή αξιολόγησης των αιτιολογήσεων των οικονομικών προσφορών, επικαλούμενη την 
«εμπειρία» των μελών της, αναμόρφωσε τις αιτιολογήσεις των 4 από τους 6 διαγωνιζόμενους 
(οι 2 δεν υπέβαλαν καν αιτιολόγηση και απορρίφθηκαν) με αποτέλεσμα να απορρίψει τις τρεις 
αιτιολογήσεις από αυτές (που η ίδια τις αναμόρφωσε!) ως οριακά ζημιογόνες για τις οικείες 
εταιρείες. Επέλεξε, έτσι, τη μοναδική που απόμεινε εταιρεία, αυτή με την υψηλότερη από τους 4 
οικονομική προσφορά (έκπτωση 40.97% έναντι 51,68% της οικονομικότερης), καθώς σύμφωνα 
με την αναμορφωμένη όσο και περίπλοκη αιτιολόγηση, που η Επιτροπή συνέταξε, παρουσίαζε 
γι’ αυτήν ένα «ασφαλές» δήθεν κέρδος 60.367 € σε συνολικό «τζίρο» (με το ΦΠΑ) 10.979.580 € 
δηλ. με εργολαβικό όφελος 0,55%! Με το χειρισμό αυτό επιλέγεται μια προσφορά ακριβότερη 
κατά 2 εκ. € (για την ακρίβεια 1.992.060 €!) έναντι της χαμηλότερης δοθείσας. Το παρόν 
Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού αποδέχεται τώρα την πρόταση της Έκθεσης 
Αιτιολόγησης οπότε και πάλι θα καταψηφίσουμε». 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Καραμάνος Χρήστος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Μελάς Σταύρος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Χρονοπούλου Νίκη 

 
 

ΑΔΑ: 9ΨΠΗ7Λ7-0ΩΠ


		2021-12-29T21:54:25+0200
	Athens




