
 

 1 

   
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 39η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  1785/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 9-8-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση 
η Οικονομική Επιτροπή, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ: 763308/4-8-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της στις 4-8-2022. 
 

Θέμα 43ο  
Α) Έγκριση διενέργειας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
προκήρυξης κατά το άρθρο 32 παρ. 2 περ. α του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση σύμβασης 
παροχής με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών και επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα στο Π.Α.Ο.Δ. 

Περιφέρειας Αττικής», προϋπολογισμού 2.016.000,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ), μετά από σύμφωνη 
γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Β) Κλήση συγκεκριμένων εταιρειών για υποβολή προσφοράς με τη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Κουρή Μαρία 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Μελάς Σταύρος 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 

• Βαλαβάνη Στυλιανή 
Απόντες από την συνεδρίαση:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• 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. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Καρυώτη, ο 
οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 176 (Αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής) του Ν.3852/07-06-2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
(Φ.Ε.Κ. 87/Α/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ/τΑ΄85/11-
04-2012). 

2. Το Άρθρο 8 του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215Α’/30-9-2011) «Αναδιοργάνωση του συστήματος 
αδειοδότησης για την διαμονή αλλοδαπών στην χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις 
θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Εσωτερικών».  

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. Την με αριθμ. 37419/13479 (ΦΕΚΒ’ /1661/11.5.2018) «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.» Απόφαση του συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

5. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Την χρηματοδότηση της σύμβασης, που θα γίνει από την ΣΑΕΠ 585, του Π.Δ.Ε., σύμφωνα με τη 
Συλλογική Απόφαση Έργων Περιφέρειας Αττικής του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.  811215/2020 (ΑΔΑ: Ψ52ΓΛ7Λ-
ΑΛ3) για την έγκριση δέσμευσης ποσού 2.500.000,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για 
την εκτέλεση του εν λόγω υποέργου σε βάρος των πιστώσεων του έργου με κωδικό ΣΑΕΠ 
2017ΕΠ58500008 της ΣΑΕΠ 585. 

7. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας προμήθειας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιο 
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της προς προμήθεια της παρούσας σύμβασης, έστω και αν 
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

8. Την  υπ’  αριθμ. 300430/13-5-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία 
τοποθετήθηκε Αναπλ. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών 
(Δ.Δ.Μ.Υ.).  

9. Το  υπ. αρ. 551230/15.06.2022 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς την ΕΑΑΔΗΣΥ για χορήγηση 
σύμφωνης γνώμης για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32, 
παρ.2, περ. α του Ν. 4013/2011, για την παροχή υπηρεσιών του θέματος, με συνημμένο σχέδιο 
Απόφασης και όλων των στοιχείων με τα οποία θεμελιώνεται η προσφυγή στην διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το υπ’ αριθμ. 556458/16.06.2022 έγγραφό μας. 

10. Το  υπ. αρ. Δ54/2022 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με το οποίο 
παρέχεται η σύμφωνη γνώμη, επί του υπ’ αριθμ. 551230/15.06.2022 (αρ. πρωτ. εισερχ. 
3292/15.06.2022), αιτήματος της Περιφέρειας Αττικής, προς ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως αυτό 
τροποποιήθηκε με το υπ’ αριθμ. 556458/16.06.2022 ) έγγραφο της αιτούσας  (αρ. πρωτ. Εισερχ. 
3309/16.06.2022, για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης  
διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α’ του ν. 4412/2016, για την 
ανάθεση σύμβασης «Αποκατάσταση βλαβών και επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα στο Π.Α.Ο.Δ. 
Περιφέρειας Αττικής» προϋπολογισμού 2.016.000,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 
 
Ι) Σύντομο ιστορικό: 

1. Η Περιφέρεια Αττικής προκήρυξε ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση Σύμβασης παροχής υπηρεσιών με 
τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών και επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα στο Π.Α.Ο.Δ. Περιφέρειας 
Αττικής», προϋπολογισμού 2.016.000,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 

2. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών επιτήρησης για τον εντοπισμό, την 
καταγραφή καθώς και την αποκατάσταση βλαβών και μικροζημιών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας 
ΔΙΔΙΜΥ, μέχρι εξαντλήσεως των προβλεπόμενων από τη σύμβαση, ποσοτήτων. Το οδικό δίκτυο 

ΑΔΑ: 9ΞΠ97Λ7-7Χ4



 

 3 

αρμοδιότητας ΔΙΔΙΜΥ περιλαμβάνουν τους οδικούς άξονες που περιγράφονται αναλυτικά στον 
Πίνακα Ι της Τεχνικής Περιγραφής της διακήρυξης.  

3. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV): 50230000-6 (Υπηρεσίες  επισκευής,  συντήρησης  και  συναφείς  υπηρεσίες  
για  οδούς  και  λοιπό εξοπλισμό). 

4. Οι όροι της με ΑΔΑΜ 22PROC010193151 2022-03-14 Διακήρυξης συντάχθηκαν βάσει των 
παραρτημάτων της, και συγκεκριμένα της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, της Τεχνικής 
Περιγραφής, του Τιμολογίου και η διαδικασία διενεργήθηκε με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) Έργων του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, με 
αριθμό συστήματος 157202 μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . 

5. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών αρχικά ήταν η Τετάρτη 13.04.2022 και ώρα 
10:00π.μ. και η ημερομηνία αποσφράγισης η Τρίτη 19.04.2022 και ώρα 10:00π.μ. Με την υπ’ 
αριθμ. 730/12.04.2022 (ΑΔΑ: ΨΘΣΝ7Λ7-Γ57) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής δόθηκε παράταση για την υποβολή  των προσφορών μέχρι και τις 27.04.2022 και η 
ημερομηνία αποσφράγισης μετατέθηκε για τις 04.05.2022.  

6. Στον διαγωνισμό δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά. 
7. Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε, με την υπ’ αριθ. 985/2022 (ΑΔΑ:ΡΨ3Λ7Λ7-ΞΞΙ) απόφασή της, 

την ακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α.α. ΕΣΗΔΗΣ 157202. 
 
ΙΙ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Mε τη συγκεκριμένη εργολαβία καθίσταται δυνατή η άμεση επέμβαση σε κάθε σημείο του 
πρωτεύοντος αστικού οδικού δικτύου όταν υφίσταται έκτακτο γεγονός, το οποίο θέτει σε κίνδυνο 
την οδική ασφάλεια των χρηστών. Ειδικότερα θα γίνονται προγραμματισμένες καθημερινές 
«περιπολίες» σε κάθε οδικό άξονα αλλά και επεμβάσεις κατόπιν ειδοποιήσεων πολιτών, τροχαίας, 
δήμων ή άλλων φορέων αναφορικά με την ασφάλεια του οδικού δικτύου. Είναι αποφασιστική 
σημασίας η ταχύτητα επέμβασης, κάτι που με τη συγκεκριμένη εργολαβία διασφαλίζεται με 
συγκεκριμένες ρήτρες επέμβασης ανά βλάβη. Για παράδειγμα σε περιπτώσεις επικίνδυνων 
λακκούβων στο οδικό δίκτυο, θα υπάρχει άμεση επέμβαση και αντιμετώπισή τους με ψυχρό 
ασφαλτικό. Σε περιπτώσεις πτώσεως αντικείμενων στο οδόστρωμα αυτά θα μαζεύονται άμεσα 
από τα βαν όπως και περιπτώσεις ελαιών, συνέπεια μηχανικής βλάβης ή ατυχήματος κ.ο.κ. όπου 
θα ρίπτεται κατάλληλο υλικό για να συλλεχθούν. 
         
ΙΙΙ) ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Η Υπηρεσία κατά τον παρόντα χρόνο δεν διαθέτει ενεργή εργολαβία για την αντιμετώπιση 
έκτακτων συμβάντων, αλλά τα συνεργεία αυτεπιστασίας της επεμβαίνουν όπου απαιτείται. Η 
δεδομένη υποστελέχωση αλλά και η γήρανση αυτών, καθιστούν σχεδόν απαγορευτική την 
συνέχιση της διαδικασίας. Για το λόγο αυτό καλείται κατά περίπτωση σχετική εργολαβία (πχ σε 
περιπτώσεις βλάβης οδοστρώματος εργολαβία συντήρησης ασφαλτικών), όμως αφενός ο χρόνος 
που μεσολαβεί μέχρι την επέμβαση είναι συνήθως αρκετά μεγάλος και αφετέρου οι επεμβάσεις 
αυτές απομειώνουν το συμβατικό αντικείμενο εις βάρος των κύριων εργασιών. 

2. Η Υπηρεσία διενήργησε διεθνή διαγωνισμό ο οποίος απέβη άγονος και πλέον δεν έχει άλλο 
τρόπο, πέραν της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, να κινηθεί γρήγορα διαγωνιστικά 
προκειμένου να συμβασιοποιηθεί το ταχύτερο δυνατό η σχετική παροχή υπηρεσιών επ’ ωφελεία 
της ασφάλειας των χρηστών του οδικού δικτύου.  

3.  Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2.α του άρθρου 32: Προσφυγή στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) του Ν. 
4412/16 «Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να 
χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από 
τις κατωτέρω περιπτώσεις: α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία είτε δεν υποβλήθηκε 
καμία προσφορά ή αίτηση συμμετοχής …..»  
 
Κατόπιν των ανωτέρω  
Η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 

1. Την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της 
διακήρυξης (άρθρο 32, παρ. 2 περ. α’ του ν. 4412/16) για την παροχή υπηρεσιών: 
«Αποκατάσταση βλαβών και επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα στο Π.Α.Ο.Δ. Περιφέρειας Αττικής», 

http://www.promitheus.gov.gr/
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προϋπολογισμού 2.016.000,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ), έχοντας λάβει τη σύμφωνη γνώμη της 
ΕΑΑΔΗΣΥ, χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων που τέθηκαν με τη διακήρυξη του 
προηγηθέντος άγονου διεθνούς διαγωνισμού.  

2. Την κλήση των ακόλουθων εταιρειών για υποβολή προσφοράς με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης:  

• ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 

• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. και με δ.τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 

• ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ 

• LM CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

• ΑΦΟΙ ΛΕΜΠΕΣΗ ΟΕ 

• ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 

• ARKITON Α.Ε. 

• ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ   
 
Οι ανωτέρω εταιρείες επιλέχθηκαν είτε γιατί έχουν εκτελέσει εργασίες άμεσης επέμβασης σε 
αντικείμενο της Υπηρεσίας μας (εργασίες αποκατάστασης φθορών οδοποιίας ή εργασίας 
αποκατάστασης στοιχείων ασφαλείας των οδών πχ στηθαία – πινακίδες κλπ ή 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των οδών πχ ηλεκτροφωτισμός , αντλιοστάσια , φωτεινή 
σηματοδότηση) είτε γιατί εξεδήλωναν ενδιαφέρον κατά τη προηγούμενη διαγωνιστική διαδικασία, 
με τα αρ. πρωτ. 303805/08-04-2022 και 303769/08-04-2022 αιτήματα των εταιρειών « ARKITON 
Α.Ε.» και « ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ» αντίστοιχα,   για παράταση υποβολής προσφορών. 
 

3. Τη χορήγηση εξουσιοδότησης στη Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών (Δ.Δ.Μ.Υ.) για 
τη διενέργεια της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης και την εκτέλεση της σύμβασης παροχής του 
θέματος. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
 

1. Την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της 
διακήρυξης (άρθρο 32, παρ. 2 περ. α’ του ν. 4412/16) για την παροχή υπηρεσιών: 
«Αποκατάσταση βλαβών και επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα στο Π.Α.Ο.Δ. Περιφέρειας Αττικής», 
προϋπολογισμού 2.016.000,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ), έχοντας λάβει τη σύμφωνη γνώμη της 
ΕΑΑΔΗΣΥ, χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων που τέθηκαν με τη διακήρυξη του 
προηγηθέντος άγονου διεθνούς διαγωνισμού.  

2. Την κλήση των ακόλουθων εταιρειών για υποβολή προσφοράς με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης:  

• ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 

• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. και με δ.τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 

• ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ 

• LM CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

• ΑΦΟΙ ΛΕΜΠΕΣΗ ΟΕ 

• ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 

• ARKITON Α.Ε. 

• ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ   
 
Οι ανωτέρω εταιρείες επιλέχθηκαν είτε γιατί έχουν εκτελέσει εργασίες άμεσης επέμβασης σε 
αντικείμενο της Υπηρεσίας μας (εργασίες αποκατάστασης φθορών οδοποιίας ή εργασίας 
αποκατάστασης στοιχείων ασφαλείας των οδών πχ στηθαία – πινακίδες κλπ ή 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των οδών πχ ηλεκτροφωτισμός , αντλιοστάσια , φωτεινή 
σηματοδότηση) είτε γιατί εξεδήλωναν ενδιαφέρον κατά τη προηγούμενη διαγωνιστική διαδικασία, 
με τα αρ. πρωτ. 303805/08-04-2022 και 303769/08-04-2022 αιτήματα των εταιρειών « ARKITON 
Α.Ε.» και « ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ» αντίστοιχα,   για παράταση υποβολής προσφορών. 
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3. Τη χορήγηση εξουσιοδότησης στη Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών (Δ.Δ.Μ.Υ.) για 
τη διενέργεια της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης και την εκτέλεση της σύμβασης παροχής του 
θέματος. 

 
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βερελή Βασιλική και Λογοθέτη Αικατερίνη 

καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση. 
➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ανδρουλακάκης Νικόλαος 

καταψηφίζει την ως άνω απόφαση. 
➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βαλαβάνη Στυλιανή καταψηφίζει 

την ως άνω απόφαση. 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος καταψηφίζει την ως άνω 

απόφαση. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Βαλαβάνη Στυλιανή 
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