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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
         213 20 63 538 
 
 
Συνεδρίαση 6η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 192/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 01-02-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. οικ. 20870 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 29-
01-2018. 
 

Θέμα 11ο  

Έγκριση των όρων του διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας 
σύμβασης παροχής υπηρεσιών άνω του ορίου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την επιλογή αναδόχου για 
την εκπόνηση της σύμβασης με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ»» εκτιμώμενης αξίας 
927.188,19 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%). 
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτρης 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Βρύνα Φωτεινή   
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Νερούτσου Μαρία 
 Τσούπρα Ιωάννα 
 Μεθυμάκη Άννα 

Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Σαπουνά Αγγελική 
 Τζίβα Αιμιλία 
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Γεωργία 
Κονταρά. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, δίνει το λόγο στον κ. 
Μοσχολέα, 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». 
2. Τον ισχύοντα οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής 

Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
66313/24553/5-9-2017 απόφαση (ΦΕΚ 3051/Β΄/05-09-2017). 
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3. Τις ισχύουσες διατάξεις περί «ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης 
μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών» Ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α΄/22-02-2005). 

4. 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», όπως ισχύει. 

5. Την με αρ. 8/2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, «παρέχονται οδηγίες για την 
εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και 
υπηρεσιών του Ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών», όπως ισχύει. 

6. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 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. 

7. Την υπ’ αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/2017 απόφαση Υπουργού ΥΜΕ (ΦΕΚ 2519/Β΄/20-07-2017) 
«Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 
4412/2016 (Α΄ 147)». 

8. Το Π.Δ. 696/1974 (ΦΕΚ ) «Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, 
παραλαβήν κλπ. Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών 'Εργων, ως και Τοπογραφικών, 
Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών 
μελετών» όπως ισχύει. 

9. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α΄/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
σήμερα.  

10. Το Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/04-08-2014) «Φάροι, στρατολογία και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει σήμερα.  

11. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση 
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις», όπως ισχύει σήμερα.  

12. Το Ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/19-5-2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και 
τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων 
και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο». 

13. Το Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137/Α'/13-09-2017) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές 
ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε 
αναπηρίες και άλλες διατάξεις.» 

14. Την υπ’ αρ. 423/2017 (ΑΔΑ: ΨΦ8Ν7Λ7-ΦΩΨ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής σχετικά με την «Έγκριση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων οικονομικού έτους 
2018», σύμφωνα με την οποία η προβλεπόμενη σύμβαση εντάχθηκε στο Πρόγραμμα 
Εκτελεστέων Έργων έτους 2018 της Περιφέρειας Αττικής. 

15. Την υπ’ αρ. 425/2017 (ΑΔΑ: 6ΥΟΖΛ7-ΔΙ5) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
σχετικά με την «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018», 
σύμφωνα με την οποία η σύμβαση εντάχθηκε στον προϋπολογισμό έτους 2018 της 
Περιφέρειας Αττικής με ΚΑΕ 072.97620801401. 

16. Την από οικ. 263237/20-12-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής 
Ενότητας Πειραιώς & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση διενέργειας διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης παροχής τεχνικών υπηρεσιών της ως άνω σύμβασης ΕΡΓΟ 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ» σύμφωνα με 
το άρθρο 52 του Ν. 4412/2016 από το Τεχνικό Συμβούλιο Περιφέρειας Αττικής. 

17. Την υπ’ αρ. οικ. 265718/28-12-2017 σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Αττικής σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4412/2016. 

18. Το Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης της παροχής υπηρεσιών, 
όπως συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής 
Ενότητας Πειραιώς & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.  

                                                          Ε Π Ε Ι Δ Η 

1. Η χρηματοδότηση της ως άνω σύμβασης έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων 
και στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής. 

2. H κατασκευή του έργου απαιτεί πλέον εξειδικευμένες εργασίες όπως ενδεικτικά οι ακόλουθες: 
 Κατασκευή αγωγών υπό πίεση μεγάλης διαμέτρου με κατάλληλη αγκύρωση και εγκιβωτισμό 

τους 
 Παράκτιες εργασίες για θεμελιώσεις και σκάμματα 
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 Κατασκευή, καθέλκυση και πόντιση υποθαλάσσιου τμήματος σε μεγάλα βάθη και σε μεγάλα 
μήκη 

 Τοποθέτηση ειδικών συσκευών ελέγχου και ρύθμισης 
 Πρόβλεψη κατάλληλου εξοπλισμού και μηχανημάτων για την κατασκευή 
 Πρόβλεψη κατάλληλων διατάξεων και μεθόδων καθαρισμού και συντήρησης 
 Συντονισμό με υφιστάμενα έργα και κατασκευές 
 Μεγάλες απαιτήσεις κατά την επίβλεψη των έργων ιδιαιτέρως κατά τις υποθαλάσσιες 

εργασίες και αναφορικά με την ασφάλεια και υγεία εργοταξίου. 
 Ιδιαίτερες ανάγκες κατά τη φάση λειτουργίας και συντήρησης του έργου λόγω της φύσης του. 

Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται άκρως αναγκαία η συνδρομή Τεχνικού Συμβούλου υποστήριξης 
του Φορέα, τόσο κατά την φάση της κατασκευής όσο και στη φάση λειτουργίας και συντήρησης 
του έργου. Στα καθήκοντα του ΤΣ περιλαμβάνεται η υποστήριξη της Υπηρεσίας στην 
παρακολούθηση της φυσικής και οικονομικής προόδου του έργου, η πρόβλεψη για την έγκαιρη 
και εντός Προϋπολογισμού ολοκλήρωση του έργου και η πρόβλεψη και πρόληψη τυχόν 
καθυστερήσεων ή κινδύνων υπέρβασης του Προϋπολογισμού.  

Στα πλαίσια αυτά, ο ΤΣ θα παρέχει υπηρεσίες συμβούλου, ενδεικτικά στα παρακάτω: 

 Έλεγχος των σχετικών φακέλων σύμβασης αφού συνταχθούν από την Υπηρεσία ή τον 

Ανάδοχο (π.χ. παρατάσεις, ΑΠΕ, Διακοπές εργασιών, λογαριασμών κλπ.). 

 Παρακολούθηση και καταγραφή της φυσικής και οικονομικής προόδου του έργου με βάση το 

καθορισμένο σύστημα αναφοράς και πληροφόρησης. 

 Έλεγχος τήρησης του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης. 

 Κατάρτιση του χρηματοοικονομικού προγραμματισμού του έργου και η παρακολούθηση των 

σχετικών χρηματοοικονομικών ροών (cash fIow), σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα. 

 Έγκαιρη επισήμανση στην Υπηρεσία, επερχομένων προβλημάτων και κινδύνων 

καθυστέρησης, που προέρχονται είτε από τον ανάδοχο της εργολαβίας, είτε από αλλού και 

προσδιορισμός των σχετικών ενεργειών που πρέπει να αναληφθούν για την πρόληψή τους. 

 Έγκαιρη επισήμανση τυχόν προβλημάτων σε θέματα χρηματοδότησης του έργου και ο 

προσδιορισμός των απαιτούμενων δράσεων για την αντιμετώπισή τους. 

 Παρακολούθηση της ποιότητας εκτέλεσης του έργου και καθορισμό των κριτηρίων και της 

μεθοδολογίας για τον ποιοτικό έλεγχο, περιλαμβανόμενης της επιθεώρησης του αναγκαίου 

υλικού για την ορθή εκτέλεση του έργου. (Έλεγχος της εφαρμογής του ΠΠΕ του Αναδόχου 

του έργου) 

 Υποστήριξη της αρμόδιας υπηρεσίας για τους ελέγχους του αναδόχου της εργολαβίας σε ότι 

αφορά την εφαρμογή των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής. 

 Υποστήριξη της αρμόδιας υπηρεσίας για τους ελέγχους του αναδόχου της εργολαβίας σε ότι 

αφορά την εφαρμογή των Περιβαλλοντικών Όρων και λοιπών αδειοδοτήσεων και 

γνωμοδοτήσεων. 

 Υποστήριξη της αρμόδιας υπηρεσίας κατά τη διαπραγμάτευση της με τον ανάδοχο για την 

εξεύρεση κατάλληλων λύσεων σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης σε περίπτωση που 

ανακύψουν προβλήματα.  

 Υποστήριξη της Υπηρεσίας στον έλεγχο σε αιτήματα του Αναδόχου που έχουν σχέση με την 

αναθεώρηση και τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, όπου 

επιτρέπεται, χωρίς αλλαγή του σχεδίου του έργου, καθώς και στις περιπτώσεις 

τροποποίησης του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος 
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2. Τα τεύχη δημοπράτησης έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την κείμενη ισχύουσα νομοθεσία και τις 

προδιαγραφές. 

3. Η Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης παροχής 

υπηρεσιών άνω του ορίου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής είναι σύμφωνη με την υπ’ αρ. 

134/14.12.2017 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων «EΓΚΡΙΣΗ 

ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 

ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, τις 

διατάξεις της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 ΚΥΑ (Β' 3821) και τα σχετικά άρθρα του 

ν.4488/2017 (Α' 137) και του ν. 4497/2017 (Α' 171) με κατάλληλες προσθήκες ώστε να συνάδει 

με το αντικείμενο παροχής υπηρεσιών. 

4. Το Τεχνικό Συμβούλιο Περιφέρειας Αττικής εξέδωσε σύμφωνη γνώμη σύμφωνα με το άρθρο 52 

του Ν. 4412/2016. 

                       Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 

Την έγκριση:  

α) των όρων του διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας 

σύμβασης παροχής υπηρεσιών άνω του ορίου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την επιλογή αναδόχου 

για την εκπόνηση της σύμβασης με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ 

ΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ» 

εκτιμώμενης αξίας 927.188,19 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και των λοιπών τευχών δημοπράτησης. 

β) την αποστολή της Προκήρυξης σύμβασης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της περίληψης Διακήρυξης στο ΤΕΕ και στον Ελληνικό Τύπο, όπως 

προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

γ) την δημοπράτηση του ως άνω έργου. 

δ) Την έγκριση του από 25/1/2018 πρακτικού κλήρωσης που διενεργήθηκε από το Δ/ντή της Δ.Τ.Ε. 

Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος η 

οποία αποτελείται από τα παρακάτω μέλη: 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:  

α) Χατζηκωνσταντίνου Κων/νος, Μηχ/γος Μηχ/κός Π.Ε. 

β) Ρηγόπουλος Παναγιώτης, Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε. 

γ) Μέλος ΤΕΕ (όπως θα οριστεί σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 18902/25-1-18 εγγράφου) 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

α) Πεταλά Μαριλένα, Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε.  

β) Σαμουρκασίδου Αναστασία,  Ηλ/γος Μηχανικός Π.Ε. 

γ) Αναπληρωματικό μέλος ΤΕΕ (όπως θα οριστεί σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 18902/25-1-18 

εγγράφου). 

Γραμματέας της επιτροπής διαγωνισμού ορίζεται η κα Γενιτσαρίδη Ιωάννα με αναπληρώτρια την 

κα Βογιατζή Χρυσούλα υπαλλήλων της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων. 
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

Την έγκριση:  

α) των όρων του διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας 

σύμβασης παροχής υπηρεσιών άνω του ορίου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την επιλογή αναδόχου 

για την εκπόνηση της σύμβασης με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ 

ΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ» 

εκτιμώμενης αξίας 927.188,19 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και των λοιπών τευχών δημοπράτησης. 

β) την αποστολή της Προκήρυξης σύμβασης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της περίληψης Διακήρυξης στο ΤΕΕ και στον Ελληνικό Τύπο, όπως 

προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

γ) την δημοπράτηση του ως άνω έργου. 

δ) Την έγκριση του από 25/1/2018 πρακτικού κλήρωσης που διενεργήθηκε από το Δ/ντή της Δ.Τ.Ε. 

Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος η 

οποία αποτελείται από τα παρακάτω μέλη: 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:  

α) Χατζηκωνσταντίνου Κων/νος, Μηχ/γος Μηχ/κός Π.Ε. 

β) Ρηγόπουλος Παναγιώτης, Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε. 

γ) Μέλος ΤΕΕ (όπως θα οριστεί σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 18902/25-1-18 εγγράφου) 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

α) Πεταλά Μαριλένα, Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε.  

β) Σαμουρκασίδου Αναστασία,  Ηλ/γος Μηχανικός Π.Ε. 

γ) Αναπληρωματικό μέλος ΤΕΕ (όπως θα οριστεί σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 18902/25-1-18 

εγγράφου). 
Γραμματέας της επιτροπής διαγωνισμού ορίζεται η κα Γενιτσαρίδη Ιωάννα με αναπληρώτρια την κα 

Βογιατζή Χρυσούλα υπαλλήλων της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων. 

 

 Τα τακτικά μέλη της Ο.Ε. κα. Βρύνα Φωτεινή, κα. Μπαλού Αλεξάνδρα, κα. Αδαμοπούλου 

Αικατερίνη και το αναπληρωματικό μέλος κα. Μεθυμάκη Άννα, δηλώνουν λευκό. 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Αλεξίου Αθανάσιος 
Δημάκος Δημήτρης 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Βρύνα Φωτεινή   
Μπαλού Αλεξάνδρα  
Αδαμοπούλου Αικατερίνη  
Νερούτσου Μαρία 
Τσούπρα Ιωάννα 
Μεθυμάκη Άννα 
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