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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 55η 

Απόφαση υπ’ αριθ.  2446/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 25-10-2022, 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: 1044480/20-10-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της στις 20-10-2022. 
  

Θέμα 71ο  
Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ''ΛΥΚΟΡΕΜΑ''», εκτιμώμενης αξίας  203.563,96 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)  και 
έγκριση της αποζημίωσης του εκπροσώπου του Τ.Ε.Ε. στην Επιτροπή Διαγωνισμού καθώς και της 
διαδικασίας καταβολής της. 
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Κουρή Μαρία 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Βερελή Βασιλική  

• Λογοθέτη Αικατερίνη  

• Κατσικάρης Δημήτριος  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος  

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Βάρσου Μαργαρίτα  

• Μελάς Σταύρος 
Απόντες από την συνεδρίαση:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) 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 συνεδρίαση συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ Καλογερόπουλο, ο  οποίος 
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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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». 
2. 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. Tο άρθρο 8 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α’/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας 
Αττικής». 

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. 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).», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

6. Την υπ’ αριθμ. 177/2021  (ΑΔΑ: Ω88Λ7Λ7-ΜΔ5) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων για το οικονομικό 
έτος 2022. 

7. Την υπ’ αριθμ. 179/2021 (ΑΔΑ: 660Ι7Λ7-Ξ7Χ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής για το 
οικονομικό έτος 2022 . 

8. Την  υπ΄ αριθμ. 554889/16-6-2022 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Αττικής για την ανάληψη 
υποχρέωσης συνολικού  ποσού 260.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) από τον ΚΑΕ 
05.072.97620506801 για την εκτέλεση της  μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ''ΛΥΚΟΡΕΜΑ''». 

9. Την υπ’ αρ. πρωτ. 14444 /Φ.(Κ.Σ.Ε.)/ 20-1-2021 απόφαση ΚΣΕ (118ο/23-11-2020 Πρακτικό Θέμα 
5ο /ΑΔΑ :  ΨΤΕ8465ΧΘΞ-ΟΤΒ) 

10. Τον φάκελο την μελέτης του θέματος, που  συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Αττικής και αποτελείται από: Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, Συγγραφή Υποχρεώσεων 
και Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών. 

11. Την υπ’ αρ. πρωτ. 829662/1-9-2022 Απόφαση της ΔΤΕΠΑ με την οποία εγκρίθηκε ο φάκελος της 
μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ 
''ΛΥΚΟΡΕΜΑ''», που περιλαμβάνει Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, Συγγραφή Υποχρεώσεων και 
Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών. 

12. Τη θετική γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο αναφορικά με τη διαμόρφωση απαιτήσεων 
ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας όπως διατυπώνεται στην 12η συνεδρία την 
17.06.2022/Θέμα 27ο. 

13.  Την υπ’ αριθμ. 2005/2022Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής για την 
έγκριση του σχεδίου  Διακήρυξης και των όρων  του διαγωνισμού για την ανοικτή διαδικασία 
δημοπράτησης μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του  ν.4412/2016, για 
την μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ 
''ΛΥΚΟΡΕΜΑ''» εκτιμώμενης αξίας  203.563,96€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), της δημοσίευσης της 
Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και του σχεδίου Περίληψης της Διακήρυξης για δημοσίευση στον 
ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής. 

14. Το άρθρο 221 παρ. 9 του Ν.4412/2016 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
15. Το με αρ. πρωτ. 938267/29-9-2022 έγγραφο ΔΤΕΠΑ προς το ΤΕΕ, προκειμένου να ορίσει τους 

εκπροσώπους του για την συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
16. Το υπ΄αρ. 27052/12-10-2022 έγγραφο ΤΕΕ. 
17. Το άρθρο 188 του Ν. 4782/2021. 
18. Την υπ΄αριθμ. 166496/24-6-2021 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: 

ΨΝΙΙ465ΧΘΞ-ΓΛΒ). 
19. Το υπ΄αριθμ. 284727/4-4-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών. 
20. Το Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ Α'309/31.12.2003), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: «Άρθρο 1. Υπόχρεοι 

σε Δήλωση». 
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21. Το με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/122/οικ.14540/23-7-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 
(ΑΔΑ: 6ΟΞΚ46ΜΤΛ6-Ι2Δ) με θέμα «Ν. 4674/2020 «Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
και άλλες διατάξεις» -Ενημέρωση υπαλλήλων για υποχρέωση υποβολής ΔΠΚ και ΔΟΣ.», Μέρος Γ. 
 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
Αντικείμενο της εισήγησης είναι η συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την μελέτη με τίτλο 
«ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ''ΛΥΚΟΡΕΜΑ''», εκτιμώμενης 
αξίας  203.563,96 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)  και η έγκριση της αποζημίωσης του εκπροσώπου του Τ.Ε.Ε. 
στην Επιτροπή Διαγωνισμού καθώς και της διαδικασίας καταβολής της. 
 
Και επειδή : 

1. Με την υπ’ αριθμ. 2005/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 
εγκρίθηκε το σχέδιο Διακήρυξης και οι όροι του διαγωνισμού για την ανοικτή διαδικασία 
δημοπράτησης μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4412/2016, για 
την μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ 
''ΛΥΚΟΡΕΜΑ''» εκτιμώμενης αξίας  203.563,96€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), η δημοσίευση της 
Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και το σχέδιο Περίληψης της Διακήρυξης για δημοσίευση στον ελληνικό 
τύπο και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής. 

2. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί μέσω ΕΣΗΔΗΣ με την ανοικτή διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. 

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

4. Σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 9(α)  του Ν.4412/2016: «Για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών του 
παρόντος Βιβλίου η αναθέτουσα αρχή συγκροτεί, με απόφασή της, επιτροπή διαγωνισμού, που 
αποτελείται από τρία (3) μέλη. Δύο (2) από τα μέλη είναι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ-ΤΕ 
της αναθέτουσας αρχής, με τους αναπληρωτές τους, εγγεγραμμένοι στο μητρώο της περ. ζ' της 
παρ. 8, που έχουν εμπειρία και προσόντα σχετικά με το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης 
και ένας εξ αυτών ορίζεται ως πρόεδρος με τον αναπληρωτή του.».  

5. Σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 9(δ)  του Ν.4412/2016: «Ένα (1) 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 
ΤΕΕ προκύπτει από απόφαση του διοικούντος αυτό οργάνου. Αν το ΤΕΕ δεν ανταποκριθεί μέσα 
σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, επιλέγεται από την 
αναθέτουσα αρχή υπάλληλος της αναθέτουσας αρχής ή υπάλληλος που υπηρετεί στο Δημόσιο, 
ως τούτο καθορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014, εγγεγραμμένος στο μητρώο της περ. η' της 
παρ. 8.». 

6. Με το  υπ’ αριθμ. 938267/29-9-2022 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. Το ΤΕΕ όρισε με το  υπ΄αρ. 27052/12-10-2022 έγγραφο, τους  εκπροσώπους του στην  Επιτροπή 
Διαγωνισμού.  

8. Στο άρθρο 188 του Ν. 4782/2021 ορίζεται ότι: «Αν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία η 
συμμετοχή εκπροσώπου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) σε συλλογικό όργανο που 
διενεργεί διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών 
υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, ως μέλος του οικείου συλλογικού 
γνωμοδοτικού οργάνου, με την απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή της ΚΑΑ περί συγκρότησης 
του συλλογικού γνωμοδοτικού οργάνου καθορίζονται επίσης το ύψος της αποζημίωσης του 
εκπροσώπου του Τ.Ε.Ε., η διαδικασία και οι εν γένει προϋποθέσεις καταβολής της. Η απόφαση 
αποζημίωσης κοινοποιείται στον οριζόμενο εκπρόσωπο και στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 
μαζί με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του δημοσίου λογιστικού, που 
αποδεικνύουν την εκ των προτέρων έγκαιρη υλοποίηση των αναγκαίων ενεργειών εκ μέρους της 
αναθέτουσας αρχής για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης καταβολής της εν λόγω αποζημίωσης. Η 
αποζημίωση δεν δύναται να υπερβαίνει τα εκατό (100) ευρώ ανά συνεδρίαση και καταβάλλεται 
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μετά τη λήψη της απόφασης του οργάνου που αποφασίζει για την κατακύρωση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας. Αν, λόγω άσκησης διοικητικών προσφυγών ή ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, το 
συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο συνεδριάσει εκ νέου σε συμμόρφωση προς την εκδοθησόμενη 
απόφαση, η αποζημίωση του εκπροσώπου του Τ.Ε.Ε. ισχύει για κάθε διενεργούμενη συνεπεία 
τούτου συνεδρίαση του εν λόγω οργάνου και καταβάλλεται υπό τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις. 
Τα ανωτέρω ισχύουν ανεξαρτήτως της νομικής φύσης της εκάστοτε αναθέτουσας αρχής και της 
υποχρεωτικής ή κατ’ επιλογήν εφαρμογής του οικείου κανονιστικού θεσμικού πλαισίου για τη 
διενέργεια της εκάστοτε διαγωνιστικής διαδικασίας, τηρουμένων των αναλογιών.». 

9. Με την υπ΄αριθμ. 166496/24-6-2021 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: 
ΨΝΙΙ465ΧΘΞ-ΓΛΒ) εγκρίθηκε το 2ο και 3ο Πρακτικό της  Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με 
την με αριθμό πρωτ.  74177/22.03.2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών του 
Υπουργείου Υποδομών και  Μεταφορών (ΑΔΑ: Ψ4ΜΙ465ΞΘΞ-ΗΣΤ) για την υποβοήθηση των 
αναθετουσών αρχών και αναθετόντων  φορέων, ως προς την παροχή οδηγιών για την ενιαία 
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4412/2016 ως  τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021. 

10. Στο Ερώτημα 9 του 3ου Πρακτικού ερωτάται:  
«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 108 παρ.9 του ν.4782/2021 « 9. Ειδικά στις δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής 
τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, πέραν των παρ. 1 έως 
6, ισχύουν και τα ακόλουθα: α) Για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών του παρόντος Βιβλίου η 
αναθέτουσα αρχή συγκροτεί, με απόφασή της, επιτροπή διαγωνισμού, που αποτελείται από 
τρία (3) μέλη. Δύο (2) από τα μέλη είναι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ-ΤΕ της αναθέτουσας 
αρχής …….. δ) Ένα (1) 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 ΤΕΕ προκύπτει από απόφαση του 
διοικούντος αυτό οργάνου. Αν το ΤΕΕ δεν ανταποκριθεί μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) 
ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, επιλέγεται από την αναθέτουσα αρχή 
υπάλληλος της αναθέτουσας αρχής ή υπάλληλος που υπηρετεί στο Δημόσιο, ως τούτο 
καθορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014, εγγεγραμμένος στο μητρώο της περ. η' της παρ. 
8.»  
Ως εκ τούτου, η αναθέτουσα αρχή με έγγραφό της ζήτησε από το ΤΕΕ τον ορισμό 
εκπροσώπου, το οποίο και απάντησε με έγγραφό του, παραθέτοντας ως συνημμένη σχετική 
πρόταση για τον τρόπο καθορισμού της αποζημίωσης του μέλους που ορίζεται εκπρόσωπος 
του. Η πρόταση του ΤΕΕ καθορίζει το ύψος της αποζημίωσης σε 70€ μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ανά συνεδρίαση και συνδέει τον αριθμό των συνεδριάσεων με τον 
αριθμό των υποψηφίων αναδόχων προκειμένου να προβλεφθεί το συνολικό ύψος της 
αποζημίωσης.  
Σύμφωνα με το άρθρο 188 του ν.4782/21 :  
«Αν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία η συμμετοχή εκπροσώπου του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) σε συλλογικό όργανο που διενεργεί διαδικασία σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών, ως μέλος του οικείου συλλογικού γνωμοδοτικού οργάνου, με την 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή της ΚΑΑ περί συγκρότησης του συλλογικού γνωμοδοτικού 
οργάνου καθορίζονται επίσης το ύψος της αποζημίωσης του εκπροσώπου του Τ.Ε.Ε., η 
διαδικασία και οι εν γένει προϋποθέσεις καταβολής της. Η απόφαση αποζημίωσης 
κοινοποιείται στον οριζόμενο εκπρόσωπο και στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, μαζί με τα 
δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του δημοσίου λογιστικού, που 
αποδεικνύουν την εκ των προτέρων έγκαιρη υλοποίηση των αναγκαίων ενεργειών εκ μέρους 
της αναθέτουσας αρχής για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης καταβολής της εν λόγω 
αποζημίωσης. Η αποζημίωση δεν δύναται να υπερβαίνει τα εκατό (100) ευρώ ανά συνεδρίαση 
και καταβάλλεται μετά τη λήψη της απόφασης του οργάνου που αποφασίζει για την 
κατακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Αν, λόγω άσκησης διοικητικών προσφυγών ή 
ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, το συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο συνεδριάσει εκ νέου σε 
συμμόρφωση προς την εκδοθησόμενη απόφαση, η αποζημίωση του εκπροσώπου του Τ.Ε.Ε. 
ισχύει για κάθε διενεργούμενη συνεπεία τούτου συνεδρίαση του εν λόγω οργάνου και 
καταβάλλεται υπό τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις. Τα ανωτέρω ισχύουν ανεξαρτήτως της 
νομικής φύσης της εκάστοτε αναθέτουσας αρχής και της υποχρεωτικής ή κατ' επιλογήν 
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εφαρμογής του οικείου κανονιστικού θεσμικού πλαισίου για τη διενέργεια της εκάστοτε 
διαγωνιστικής διαδικασίας, τηρουμένων των αναλογιών.  
Σύμφωνα δε με το άρθρο 21 παρ.1 του ν.4354/15, όπως ισχύει « 1. Τα κάθε είδους μόνιμα ή 
προσωρινού χαρακτήρα συλλογικά όργανα (επιτροπές, ομάδες εργασίας κ.λπ.) των φορέων 
που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, τα οποία προβλέπονται από τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις ή συνιστώνται και συγκροτούνται με διοικητικές πράξεις, λειτουργούν 
εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται 
από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται καμία αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη 
τους. Κατ' εξαίρεση στους ιδιώτες μέλη των ανωτέρω συλλογικών οργάνων καθορίζεται 
αποζημίωση με απόφαση του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού, η οποία δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα πενήντα (50) ευρώ ανά συνεδρίαση και μέχρι πενήντα (50) συνεδριάσεις 
ετησίως.»  
Με βάση τα ανωτέρω το ερώτημα έγκειται στο εάν η ρύθμιση του άρθρου 188 του ν. 4782/21 
ως ειδικότερη εμπίπτει στον περιορισμό της διάταξης του άρθρου 21 του ν.4354/15, που 
συνιστά γενική διάταξη για την αμοιβή ιδιωτών που μετέχουν σε συλλογικά όργανα των 
φορέων του δημοσίου. Δευτερευόντως, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι σκόπιμη θα ήταν και 
μια διευκρίνιση για την κλιμάκωση της αποζημίωσης με πιο συγκεκριμένα κριτήρια όπως ο 
προϋπολογισμός της δημοπρατούμενης μελέτης ή έργου.  
Με δεδομένο ότι η επιτροπή πρέπει να συγκροτηθεί για να προχωρήσει η διαγωνιστική 
διαδικασία λόγω λήξης του συγχρηματοδοτούμενου έργου την 31/12/2021, παρακαλούμε να 
μας ενημερώσετε εάν αναμένεται να εκδοθεί άμεσα κάποια ερμηνευτική εγκύκλιος για τον 
τρόπο καθορισμού της αποζημίωσης.». 
Η απάντηση στο ανωτέρω ερώτημα έχει ως εξής: 
«Σύμφωνα με γενική ερμηνευτική αρχή του δικαίου ο νεότερος νόμος υπερισχύει του 
παλιότερου όταν αποσκοπεί στην κατάργηση του παλαιού, γενικού ή ειδικού, με ρύθμιση του 
ίδιου θέματος κατά τρόπο αντίθετο και ασυμβίβαστο προς αυτή του παλαιού. Η κατάργηση 
νόμου με άλλο νόμο είναι είτε ρητή (άμεση) είτε σιωπηρή (έμμεση).  
Περαιτέρω σύμφωνα με άλλη γενική ερμηνευτική αρχή, ο ειδικός κανόνας υπερισχύει του 
γενικού και περαιτέρω ειδικός παλιότερος νόμος υπερισχύει του νεότερου γενικού.  
Από την επισκόπηση των διατάξεων του άρθρου 188 ν. 4782/2021 και του άρθρου 21 του ν. 
4354/2015, προκύπτει αδιαστίκτως ότι η νεότερη ρύθμιση του άρθρου 188 του Ν 4782/2021 
εισάγει κανόνα δικαίου που ρυθμίζει ειδικότερη περίπτωση της αμοιβής μέλους συλλογικών 
οργάνων (ήτοι εκπροσώπου του ΤΕΕ που μετέχει σε διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης 
σύμβασης έργου ή μελέτης ή παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών), εν σχέσει με την γενικότερη ρύθμιση του άρθρου 21 του ν.4354/15 
(που αφορά την αμοιβή ιδιωτών γενικότερα που μετέχουν σε συλλογικά εν γένει όργανα των 
φορέων του δημοσίου) επομένως έχουμε νεότερη και ειδικότερη διάταξη που 
αντιπαραβάλλεται με παλαιότερη και γενικότερη.  
Παρατηρείται εξ άλλου ότι, η κρίσιμη διάταξη του άρθρου 188 ν. 4782/2021 θέτει ανώτατο όριο 
αμοιβής ανά συνεδρίαση χωρίς να παραθέτει κανόνες ή κριτήρια ως προς την κλιμάκωση της 
καταβαλλόμενης αμοιβής, καταλείποντας στην διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής τον 
προσδιορισμό του οφειλόμενου ανά συνεδρίαση ποσού, επομένως για τον καθορισμό της 
αμοιβής οφείλει η αναθέτουσα αρχή να επικαλεστεί κριτήρια όπως ο βαθμός δυσκολίας των 
προς κρίση θεμάτων, η συνθετότητα των έργων, το μέγεθος του προϋπολογισμού κ.λπ., ενώ 
μέχρι σήμερα η παλαιότερη παρόμοια διάταξη του άρθρου 21 ν. 4354/2015 έχει εφαρμοστεί 
μάλλον με οριζόντιο τρόπο, αφού συνήθως χωρίς την επίκληση κάποιου ιδιαίτερου κριτηρίου η 
αμοιβή καθορίζεται στο ανώτατο όριο ήτοι στο ποσό των 50 ευρώ ανά συνεδρίαση. Ως εκ 
τούτου φρονούμε ότι και εκ λόγων τήρησης των αρχών της ισότητας ο καθορισμός της αμοιβής 
οφείλει να εκκινεί από το προηγούμενο όριο των 50 ευρώ ανά συνεδρίαση και σε έργα πολύ 
μεγάλου προϋπολογισμού ή εξαιρετικά σύνθετου αντικειμένου να καθορίζεται σε μεγαλύτερο 
ποσό.  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η διάταξη του άρθρου 188 ν. 4782/2021 είναι νεότερη και ειδικότερη της 
διάταξης του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 άρθρου 21 ν. 4354/2015 και συνεπώς κατισχύει 
αυτής ως προς την αμοιβή μέλους συλλογικού οργάνου που υποδεικνύεται από το ΤΕΕ, ο 
καθορισμός της αμοιβής του ανήκει στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής, χωρίς 
προς τούτο να απαιτείται ιδιαίτερη αιτιολογία.». 
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11. Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω γνωμοδότηση και τον προϋπολογισμό της δημοπρατούμενης 
μελέτης, θεωρούμε επαρκή την αποζημίωση ύψους 50€ ανά συνεδρίαση για τον  εκπρόσωπο  του 
ΤΕΕ στην Επιτροπή Διαγωνισμού της μελέτης του θέματος. 

12. Ως προς τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης προτείνονται τα εξής: Σε όλα τα πρακτικά, 
καθώς και στις γνωμοδοτήσεις επί των προδικαστικών προσφυγών,  πρέπει να γράφονται 
αναλυτικά οι μέρες που διεξήχθησαν οι συνεδριάσεις  της επιτροπής. Στο τέλος της διαγωνιστικής 
διαδικασίας,  ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ  συντάσσει κατάσταση με τις συνεδριάσεις της επιτροπής 
διαγωνισμού στις οποίες συμμετείχε, την οποία προσυπογράφει ο πρόεδρος της επιτροπής 
διαγωνισμού. Η αποζημίωση θα καταβληθεί  μετά από τη λήψη της απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής για την κατακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, βάσει των δικαιολογητικών που θα 
καθορίσει η αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής. Ενδεικτικά, προτείνουμε τα 
εξής: 
➢ Κατάσταση Συνεδριάσεων επιτροπής ή/και βεβαίωση προέδρου επιτροπής διαγωνισμού 
➢ Απόφαση συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού 
➢ Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου ΤΕΕ που συμμετείχε στην επιτροπή διαγωνισμού 
➢ Αντίγραφα Πρακτικών της επιτροπής  διαγωνισμού 

Αν, λόγω άσκησης διοικητικών προσφυγών ή ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, το συλλογικό 
γνωμοδοτικό όργανο συνεδριάσει εκ νέου σε συμμόρφωση προς την εκδοθησόμενη απόφαση, η 
αποζημίωση του εκπροσώπου του Τ.Ε.Ε. ισχύει για κάθε διενεργούμενη συνεπεία τούτου 
συνεδρίαση του εν λόγω οργάνου και καταβάλλεται υπό τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις. 

 
 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 
1) Την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ''ΛΥΚΟΡΕΜΑ''», εκτιμώμενης αξίας  203.563,96 € 
(πλέον Φ.Π.Α. 24%)  που  αποτελείται από τους κ.κ.: 

 
 

 
Τακτικά Μέλη  

1. ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., ΔΤΕΠΑ,  ως Πρόεδρος της 
Επιτροπής Διαγωνισμού 

2. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΚΙΔΗΣ, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε, ΔΤΕΠΑ,  ως τακτικό μέλος 
3. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΕΡΒΑΣ του Παναγιώτη, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, ΑΜ ΤΕΕ 84632 ως  

εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε. 
 
Αναπληρωματικά Μέλη  

1. ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΥΡΙΑΖΗ ,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,  ΔΤΕΠΑ, ως αναπληρώτρια Προέδρου 
2. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ,  Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε., ΔΤΕΠΑ, ως αναπληρωματικό μέλος. 
3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΑΣ του Θεόδωρου, Πολιτικός Μηχανικός. ΑΜ ΤΕΕ 27241, ως  αναπλ. 

εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε. 
 
 
Γραμματέας της επιτροπής διαγωνισμού για τη γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής (συγγραφή 
πρακτικών κλπ.) είναι η κα Αφροδίτη Δεσύλλα. 
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3213/2003, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ο Πρόεδρος και τα μέλη 
της επιτροπής διαγωνισμού έχουν υποχρέωση, που απορρέει από την κτήση της συγκεκριμένης 
ιδιότητας, για υποβολή αρχικής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Δήλωσης Οικονομικών 
Συμφερόντων  εντός 90 ημερών από την κτήση της ιδιότητας αυτής, καθώς και για υποβολή ετήσιας 
ΔΠΚ, κατά τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις του Ν. 3213/2003. 
 
2) Την έγκριση χορήγησης αποζημίωσης ύψους 50€ ανά συνεδρίαση για τον  εκπρόσωπο  του ΤΕΕ 
στην Επιτροπή Διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ''ΛΥΚΟΡΕΜΑ''», εκτιμώμενης αξίας  203.563,96 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)  
δυνάμει του άρθρου 188 του ν. 4782/2021. Για την  καταβολή της αποζημίωσης, πρέπει να γράφονται 
αναλυτικά οι μέρες που διεξήχθησαν οι συνεδριάσεις  της επιτροπής σε όλα τα πρακτικά της επιτροπής 
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διαγωνισμού, καθώς και στις γνωμοδοτήσεις επί των προδικαστικών προσφυγών. Στο τέλος της 
διαγωνιστικής διαδικασίας,  ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ  συντάσσει κατάσταση με τις συνεδριάσεις της 
επιτροπής διαγωνισμού στις οποίες συμμετείχε, την οποία προσυπογράφει ο πρόεδρος της επιτροπής 
διαγωνισμού. Η αποζημίωση θα καταβληθεί  μετά από τη λήψη της απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής για την κατακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, βάσει των δικαιολογητικών που θα 
καθορίσει η αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα εξής: 

➢ Κατάσταση Συνεδριάσεων επιτροπής ή/και βεβαίωση προέδρου επιτροπής διαγωνισμού 
➢ Απόφαση συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού 
➢ Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου ΤΕΕ που συμμετείχε στην επιτροπή διαγωνισμού 
➢ Αντίγραφα Πρακτικών της επιτροπής  διαγωνισμού 

Αν, λόγω άσκησης διοικητικών προσφυγών ή ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, το συλλογικό 
γνωμοδοτικό όργανο συνεδριάσει εκ νέου σε συμμόρφωση προς την εκδοθησόμενη απόφαση, η 
αποζημίωση του εκπροσώπου του Τ.Ε.Ε. ισχύει για κάθε διενεργούμενη συνεπεία τούτου συνεδρίαση 
του εν λόγω οργάνου και καταβάλλεται υπό τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις. Η απόφαση αποζημίωσης 
θα κοινοποιηθεί στον οριζόμενο εκπρόσωπο και στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, μαζί με τα 
δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του δημοσίου λογιστικού, που αποδεικνύουν την εκ 
των προτέρων έγκαιρη υλοποίηση των αναγκαίων ενεργειών εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής για τη 
διασφάλιση της απρόσκοπτης καταβολής της εν λόγω αποζημίωσης. 
Η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από πίστωση της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα, ως επί το 
πλείστον, από τον ΚΑΕ 0519 του οικείου Προϋπολογισμού, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 284727/4-4-2022 
έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
Την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ''ΛΥΚΟΡΕΜΑ''», εκτιμώμενης αξίας  203.563,96 € (πλέον Φ.Π.Α. 
24%)  που  αποτελείται από τους κ.κ.: 
 
Τακτικά Μέλη  
1. ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., ΔΤΕΠΑ,  ως Πρόεδρος της 

Επιτροπής Διαγωνισμού 
2. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΚΙΔΗΣ, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε, ΔΤΕΠΑ,  ως τακτικό μέλος 
3. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΕΡΒΑΣ του Παναγιώτη, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, ΑΜ ΤΕΕ 84632 ως  

εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε. 
 

Αναπληρωματικά Μέλη  
1. ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΥΡΙΑΖΗ ,  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,  ΔΤΕΠΑ, ως αναπληρώτρια Προέδρου 
2. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ,  Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε., ΔΤΕΠΑ, ως αναπληρωματικό μέλος. 
3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΑΣ του Θεόδωρου, Πολιτικός Μηχανικός. ΑΜ ΤΕΕ 27241, ως  αναπλ. 

εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε. 
 
 
Γραμματέας της επιτροπής διαγωνισμού για τη γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής (συγγραφή 
πρακτικών κλπ.) είναι η κα Αφροδίτη Δεσύλλα. 
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3213/2003, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ο Πρόεδρος και τα μέλη 
της επιτροπής διαγωνισμού έχουν υποχρέωση, που απορρέει από την κτήση της συγκεκριμένης 
ιδιότητας, για υποβολή αρχικής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Δήλωσης Οικονομικών 
Συμφερόντων  εντός 90 ημερών από την κτήση της ιδιότητας αυτής, καθώς και για υποβολή ετήσιας 
ΔΠΚ, κατά τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις του Ν. 3213/2003. 
 
2) Την έγκριση χορήγησης αποζημίωσης ύψους 50€ ανά συνεδρίαση για τον  εκπρόσωπο  του ΤΕΕ 
στην Επιτροπή Διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ''ΛΥΚΟΡΕΜΑ''», εκτιμώμενης αξίας  203.563,96 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)  
δυνάμει του άρθρου 188 του ν. 4782/2021. Για την  καταβολή της αποζημίωσης, πρέπει να γράφονται 
αναλυτικά οι μέρες που διεξήχθησαν οι συνεδριάσεις  της επιτροπής σε όλα τα πρακτικά της επιτροπής 
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διαγωνισμού, καθώς και στις γνωμοδοτήσεις επί των προδικαστικών προσφυγών. Στο τέλος της 
διαγωνιστικής διαδικασίας,  ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ  συντάσσει κατάσταση με τις συνεδριάσεις της 
επιτροπής διαγωνισμού στις οποίες συμμετείχε, την οποία προσυπογράφει ο πρόεδρος της επιτροπής 
διαγωνισμού. Η αποζημίωση θα καταβληθεί  μετά από τη λήψη της απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής για την κατακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, βάσει των δικαιολογητικών που θα 
καθορίσει η αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα εξής: 

➢ Κατάσταση Συνεδριάσεων επιτροπής ή/και βεβαίωση προέδρου επιτροπής διαγωνισμού 
➢ Απόφαση συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού 
➢ Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου ΤΕΕ που συμμετείχε στην επιτροπή διαγωνισμού 
➢ Αντίγραφα Πρακτικών της επιτροπής  διαγωνισμού 

Αν, λόγω άσκησης διοικητικών προσφυγών ή ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, το συλλογικό 
γνωμοδοτικό όργανο συνεδριάσει εκ νέου σε συμμόρφωση προς την εκδοθησόμενη απόφαση, η 
αποζημίωση του εκπροσώπου του Τ.Ε.Ε. ισχύει για κάθε διενεργούμενη συνεπεία τούτου συνεδρίαση 
του εν λόγω οργάνου και καταβάλλεται υπό τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις. Η απόφαση αποζημίωσης 
θα κοινοποιηθεί στον οριζόμενο εκπρόσωπο και στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, μαζί με τα 
δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του δημοσίου λογιστικού, που αποδεικνύουν την εκ 
των προτέρων έγκαιρη υλοποίηση των αναγκαίων ενεργειών εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής για τη 
διασφάλιση της απρόσκοπτης καταβολής της εν λόγω αποζημίωσης. 
Η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από πίστωση της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα, ως επί το 
πλείστον, από τον ΚΑΕ 0519 του οικείου Προϋπολογισμού, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 284727/4-4-2022 
έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών. 
 
 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος υπερψηφίζει την επιτροπή  

και δηλώνει λευκό ως προς την αποζημίωση εκπροσώπου του ΤΕΕ.  
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος καταψηφίζει την ανωτέρω 

απόφαση. 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κουρή Μαρία 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
Βερελή Βασιλική  
Λογοθέτη Αικατερίνη  
Κατσικάρης Δημήτριος  
Τημπλαλέξης Γρηγόριος  
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Βάρσου Μαργαρίτα  
Μελάς Σταύρος 
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