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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.  2971/2021 
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 38ο  
Έγκριση Πρακτικού Ι του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της παροχής υπηρεσίας "Καθαρισμός 
ρεμάτων Σπέτσες, Κύθηρα, Τροιζηνία - Μέθανα, Πόρος αρμοδιότητας Π.Ε. Νήσων κατά την τριετία 
2022-2024" προϋπολογισμού 1.500.000,00 €. 
 
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: 
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Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. 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)». 
3. Τον οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 

238/Α/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 1661/Β/11-05-2018).  
4. Την με αριθ. 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’ αριθ. 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. Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης  δημοσίων έργων». 
7. Τον Ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και 

ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄90/18-4-2013). 
8. Τον Ν. 4313/2014 «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄261/17-12-2014). 
9. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 
4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α’/09-03-2021). 

10. Το γεγονός ότι η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 585 με κωδικό  2014ΕΠ58500046, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 
60687/31-05-2021 (Α.Δ.Α. ΩΝΩΚ46ΜΤΛΡ-ΙΥΒ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης  και 
Επενδύσεων). 

11.  Την υπ΄ αριθ. 722501/02-09-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 1.500.000,00€ με Φ.Π.Α. για την εκτέλεση του υποέργου του 
θέματος σε βάρος των πιστώσεων του έργου με κωδικό ΣΑΕΠ 2014ΕΠ58500046 της ΣΑΕΠ 
585 και τίτλο «Καθαρισμός ρεμάτων Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων ΑΝΤ14 
(π.κ.2012ΕΠ08500130)». 

12. Την υπ’ αριθ. 2152/2021 (Συνεδρίαση 45η/28-09-2021) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Π.Α. με την οποία εγκρίθηκαν η δημοπράτηση του έργου και η Επιτροπή Διαγωνισμού 

13. Την υπ’ αριθ. 2301/2021 (Συνεδρίαση 49η/12-10-2021) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Π.Α. με την οποία εγκρίθηκαν η τροποποίηση των όρων διακήρυξης ως προς τον κωδικό CPV 
και η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας της ηλεκτρονικής δημοπράτησης και της 
ημερομηνίας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού. 

14. Τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό (με α/α 142057) της παροχής του θέματος η αποσφράγιση του 
οποίου έγινε στις 06/12/2021. 

15. Το πρακτικό Ι που συντάχθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού της παροχής του θέματος.  
16. Το άρθρο 3.1.2 της διακήρυξης σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την 

αιτιολόγησή τους. 
17. Tο άρθρο 88  παρ. 5α του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782/2021 

σχετικά με τις συμβάσεις που απαιτούν αιτιολόγηση λόγω ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών. 
 

Ε Π Ε Ι Δ Η 
 
1. Σύμφωνα με το Πρακτικό Ι της Ε.Δ. στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με α/α 142057 για την 
ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας «Καθαρισμός ρεμάτων Σπέτσες, Κύθηρα, 
Τροιζηνία - Μέθανα, Πόρος αρμοδιότητας Π.Ε. Νήσων κατά την τριετία 2022-2024»  

 Η Ε.Δ. προχώρησε στον έλεγχο και την αξιολόγηση του φακέλου «Δικαιολογητικά 
συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» των συμμετεχόντων. Διαπίστωσε ότι και οι τέσσερις (4) 
προσφέροντες πληρούν τις προϋποθέσεις, τόσο της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας όσο και της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, που τίθενται στα κριτήρια 
επιλογής της διακήρυξης και συνεπώς και οι τέσσερις (4) τεχνικές προσφορές των 
οικονομικών φορέων κρίνονται παραδεκτές. 

 Η Ε.Δ. προέβη στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων και 
διαπίστωσε ότι:  
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α) έφεραν όλες ψηφιακή υπογραφή από το νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα και  
β) η συνολική οικονομική προσφορά του  οικονομικού  φορέα .Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ο.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 1.605.800,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%, ήτοι σε ποσό 
μεγαλύτερο του προϋπολογισμού της παροχής υπηρεσίας  υποδηλώνοντας ότι εισχώρησε 
σφάλμα στο ποσό του Φ.Π.Α. στον προϋπολογισμό της μελέτης. 
 
Επειδή  όμως όλοι οι διαγωνιζόμενοι κατέθεσαν την οικονομική τους προσφορά σε 
ποσοστό επί του ποσού των 1.387.741,94 ευρώ, ήτοι του συνόλου των εργασιών του 
προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. λαμβάνοντας γνώση όλων των εγγράφων της σύμβασης επί 
των οποίων δεν έχουν τεθεί αιτήματα παροχής διευκρινίσεων – αποσαφήνισης -  
πλημμέλειών αυτών βάσει των όρων του αρ. 2.1.3 της Διακήρυξης «Παροχή 
Διευκρινίσεων», η Ε.Δ κρίνει ότι  τηρούνται οι αρχές της ίσης μεταχείρισης και της 
διαφάνειας,  ο δε λανθασμένος υπολογισμός του Φ.Π.Α.  δεν σχετίζεται και δεν επηρεάζει  
το παρόν στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας που αφορά την ανάδειξη προσωρινού 
μειοδότη. 
 
Επομένως και οι τέσσερις (4) προσφορές των οικονομικών φορέων κρίνονται παραδεκτές 
και καταχωρούνται στον παρακάτω πίνακα, όπου παρατίθενται τα ποσοστά της 
προσφερόμενης έκπτωσης και ο Μ.Ο. έκπτωσης των παραδεκτών προσφορών: 

 

  
 
Ο μέσος όρος Μ.Ο. των παραδεκτών οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν διαμορφώνεται 
σε Μ.Ο. = 32,41%, επομένως η οικονομική προσφορά της  ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ που αποτελεί και τον 
1ο μειοδότη παρουσιάζει απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο 
όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών και κρίνεται ως ασυνήθιστα 
χαμηλή προσφορά. 
 
 

 Η Ε.Δ. ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. (γ) του 
άρθρου 3.1.2 της Διακήρυξης, ήτοι όπως προβεί στην απαίτηση  από τον οικονομικό φορέα  
ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ Α.Ε. να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος που προτείνει στην προσφορά του 
σύμφωνα με τα  άρθρα 88 και 89 του Ν. 4412/2016.  

2. Στο  άρθρο 3.1.2 της διακήρυξης αναφέρεται ότι «Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα 
χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους 
οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016…». 

3. Στο άρθρο 88  παρ. 5α του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4782/2021 αναφέρεται ότι  «Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, παροχής τεχνικών 
και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, ως ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, σε 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

α/α 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
[ΠΡΟ ΦΠΑ] 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

Μ.Ο. 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ  
ΑΠΟ Μ.Ο. 

1 

ΖΙΤΑΚΑΤ 
ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε 

248362    623.408,81 € 55,08 % + 26,79 % 

2 
ΤΡΙΑΝ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΙΚΕ 

252046     943.723,95 € 32,00 % +3,71 % 

3 ΙΕΡΑ ΑΤΕ 251703 1.026.929,04 € 26,00 % -2,29 %  

 
4 

Ι.Δ. 
ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 

251671 1.295.000,00 € 0,07 % 

28,29 % 

- 28,22 % 
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κάθε περίπτωση, τεκμαίρονται προσφορές που υποβάλλονται σε διαγωνισμό και 
εμφανίζουν απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο 
του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν…». 

4. Η παροχή υπηρεσιών «Καθαρισμός ρεμάτων Σπέτσες, Κύθηρα, Τροιζηνία - Μέθανα, 
Πόρος αρμοδιότητας Π.Ε. Νήσων κατά την τριετία 2022-2024» δεν συνιστά παροχή 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει 
στις διατάξεις του άρθρο 88  παρ. 5α του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το Ν. 4782/2021.  
 

 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε  
 
1. Την έγκριση του Πρακτικού Ι της Ε.Δ. του διαγωνισμού με α/α συστήματος 142057 για την 

ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας «Καθαρισμός ρεμάτων Σπέτσες, Κύθηρα, 
Τροιζηνία - Μέθανα, Πόρος αρμοδιότητας Π.Ε. Νήσων κατά την τριετία 2022-2024»  ως 
προς το μέρος που αφορά στην αξιολόγηση των προσφορών των συμμετεχόντων κατά την 
οποία και οι τέσσερις (4) προσφέροντες πληρούν τις προϋποθέσεις οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας όσο και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, που τίθενται 
στη διακήρυξη. Ως εκ τούτου και οι τέσσερις (4) τεχνικές και οικονομικές προσφορές των 
οικονομικών φορέων κρίνονται παραδεκτές. 

2. Την  μη προσφυγή σε αιτιολόγηση της προσφοράς της εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ , για τον λόγο 
που παρατίθενται στην παράγραφο 4 του αιτιολογικού της παρούσας, ότι δηλαδή η παροχή 
«Καθαρισμός ρεμάτων Σπέτσες, Κύθηρα, Τροιζηνία - Μέθανα, Πόρος αρμοδιότητας Π.Ε. 
Νήσων κατά την τριετία 2022-2024» δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 88  παρ. 5α του 
Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782/2021 καθώς δεν συνιστά παροχή 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.  

3. Την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας στον 1ο μειοδότη ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ Α.Ε που 
προσέφερε την χαμηλότερη προσφορά ποσού 623.408,81 € και  έκπτωση 55,08% για την 
εκτέλεση των εργασιών της παροχής υπηρεσίας «Καθαρισμός ρεμάτων Σπέτσες, Κύθηρα, 
Τροιζηνία - Μέθανα, Πόρος αρμοδιότητας Π.Ε. Νήσων κατά την τριετία 2022-2024» 

4. Την εξουσιοδότηση του Δ/ντη Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, να ολοκληρώσει τη διαδικασία του διαγωνισμού μέχρι την 
υπογραφή του συμφωνητικού. 

 
Κατά της απόφασης της Ο.Ε. Περιφέρειας Αττικής χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα 
άρθρα 345 και επ. του Ν. 4412/2016, 1 και επ. του Π.Δ. 39/2017 και 3.4 της οικείας διακήρυξης. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
 

1. Την έγκριση του Πρακτικού Ι της Ε.Δ. του διαγωνισμού με α/α συστήματος 142057 για την 
ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας «Καθαρισμός ρεμάτων Σπέτσες, Κύθηρα, 
Τροιζηνία - Μέθανα, Πόρος αρμοδιότητας Π.Ε. Νήσων κατά την τριετία 2022-2024»  ως 
προς το μέρος που αφορά στην αξιολόγηση των προσφορών των συμμετεχόντων κατά την 
οποία και οι τέσσερις (4) προσφέροντες πληρούν τις προϋποθέσεις οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας όσο και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, που τίθενται 
στη διακήρυξη. Ως εκ τούτου και οι τέσσερις (4) τεχνικές και οικονομικές προσφορές των 
οικονομικών φορέων κρίνονται παραδεκτές. 

2. Την  μη προσφυγή σε αιτιολόγηση της προσφοράς της εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ , για τον λόγο 
που παρατίθενται στην παράγραφο 4 του αιτιολογικού της παρούσας, ότι δηλαδή η παροχή 
«Καθαρισμός ρεμάτων Σπέτσες, Κύθηρα, Τροιζηνία - Μέθανα, Πόρος αρμοδιότητας Π.Ε. 
Νήσων κατά την τριετία 2022-2024» δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 88  παρ. 5α του 
Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782/2021 καθώς δεν συνιστά παροχή 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.  
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3. Την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας στον 1ο μειοδότη ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ Α.Ε που 
προσέφερε την χαμηλότερη προσφορά ποσού 623.408,81 € και  έκπτωση 55,08% για την 
εκτέλεση των εργασιών της παροχής υπηρεσίας «Καθαρισμός ρεμάτων Σπέτσες, Κύθηρα, 
Τροιζηνία - Μέθανα, Πόρος αρμοδιότητας Π.Ε. Νήσων κατά την τριετία 2022-2024» 

4. Την εξουσιοδότηση του Δ/ντη Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, να ολοκληρώσει τη διαδικασία του διαγωνισμού μέχρι την 
υπογραφή του συμφωνητικού. 

 
Κατά της απόφασης της Ο.Ε. Περιφέρειας Αττικής χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα 
άρθρα 345 και επ. του Ν. 4412/2016, 1 και επ. του Π.Δ. 39/2017 και 3.4 της οικείας διακήρυξης. 

 
 

 Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Χρονοπούλου Νίκη καταψηφίζει 
την ως άνω απόφαση  με την εξής παρατήρηση: «Σε προηγούμενες συνεδριάσεις της 
Οικονομικής Επιτροπής αναπτύξαμε το σκεπτικό βάσει του οποίου καταψηφίζουμε. Θα 
καταψηφίσουμε και πάλι και μέχρι την υπογραφή του συμφωνητικού αφού πρόκειται για 
έργο, με σημαντικές τεχνικές παρεμβάσεις του οποίου είμαστε αντίθετοι». 

 
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 
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