
                  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
∆/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 51η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2450/2017 
Στην Αθήνα, σήµερα στις 27-09-2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 09:30π.µ, στο Κατάστηµα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 191913 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη 
της, στις 22-09-2017. 

Θέµα 3ο  
1. Έγκριση του 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών (προσωρινού αναδόχου) και κατακύρωση 
της σύµβασης του έργου: «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ  ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ  ΟΜΒΡΙΩΝ  (ΡΕΜΑ  ΠΕΥΚΗΣ) ΣΤΗΝ  
Ο∆Ο  ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ  ∆ΗΜΟΥ  ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ», µε κωδικό, KAE 97750207101 προϋπολογισµού 
2.500.000,00  ΕΥΡΩ (ΜΕ Φ.Π.Α.). 2. Την εξουσιοδότηση στη ∆/νση Έργων Αντιπληµµυρικής 
Προστασίας Περιφέρειας Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας µέχρι την υπογραφή της 
σύµβασης. 
 
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κος Καραµάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Αλεξίου Αθανάσιος  

• ∆ηµάκος ∆ηµήτρης  

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Τζίβα Αιµιλία  

• Αδαµοπούλου Αικατερίνη 
Τα αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Χρυσικός Φώτιος 

• Λεβέντη Αγγελική 
Απόντες:  
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Στεργίου Ιωάννα 

• Σαπουνά Αγγελική  

• Καράµπελας Κωνσταντίνος  

• Βρύνα Φωτεινή 

• Μπαλού Αλεξάνδρα  
Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Μαρία 
Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραµάνος, ενηµερώνει τα µέλη της 
Οικονοµικής Επιτροπής για την υπ’ αριθµ. Πρωτ.1568/18.09.2017 εισήγηση της ∆/νσης Έργων 
Αντιπληµµυρικής Προστασίας Περιφ. Αττικής, στην οποία αναφέρονται τα εξής:  
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
 - του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» και του Π.∆. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α’ 
/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και λοιπές  σχετικές ρυθµίσεις σε 
θέµατα έργων, µελετών και υπηρεσιών» 
- του ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 
στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
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-  των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του 
άρθρου 176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας 
κατασκευής δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε),  
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή 
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωµάτωση 
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και 
άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή 
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 
3614/2007 (Α’ 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την 
προγραµµατική περίοδο 2007 -2013»,  

  - του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισµών συµµετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα», 

 - του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει 

 - του ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του ν. 
4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

 - του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
(εφόσον απαιτείται) 

 - του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 
και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση», 

 - του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» , 

 - του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

             - του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

             - του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις”, 
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
όπως ισχύει , 
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα 
και στοιχεία”, 
- της µε αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθµιση των 
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων », 
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ). 
- των ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων” (Α' 30), όπως 
τροποποιήθηκε µε το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του 
αναδόχου µε τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  του π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονοµαστικοποίηση ων 
µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων 
ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα», 
της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθµ. 20977/2007 
(Β’ 1673) σχετικά µε τα ‘’∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, 
όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού 
Οικονοµίας και Οικονοµικών υπ’ αριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισµός 
χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”. 
- του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας». 
- Των σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί, 
καθώς και λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα 
συµβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, 
εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξης (Νόµος, 
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Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτικής εγκυκλίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της 
παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  
 

και  επειδή 
 

1. Το έργο: «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ (ΡΕΜΑ ΠΕΥΚΗΣ) ΣΤΗΝ Ο∆Ο 
ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ  ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» προϋπολογισµού 2.500.000,00 € (µε Φ.Π.Α.), 
χρηµατοδοτείται από ίδιους  πόρους της Περιφέρειας Αττικής (KAE 97750207101). 
2. Το πρωτογενές αίτηµα έχει κωδ. Α∆ΑΜ 16REQ004297590 2016-04-26 και η 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Πίστωσης έχει κωδ. Α∆ΑΜ 17REQ005858483 2017-
03-  01. 

3. Με την µε αρ. πρωτ. 1122/12-05-2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκαν η ∆ιακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή 
αναδόχου κατασκευής του έργου του θέµατος, η αποστολή περίληψης διακήρυξης για  
 
δηµοσίευση στο ΦΕΚ και στον ελληνικό τύπο και η δηµοσίευση της διακήρυξης στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ.  
4. Η δηµοσίευση της ∆ιακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ έγινε την 29-5-2017 (Α∆ΑΜ: 
17PROC006249195  2017-05-29) καθώς και η δηµοσίευση της περίληψης ∆ιακήρυξης στο 
ΦΕΚ 278/2-6-2017 και στον ελληνικό τύπο.  
5. Με την µε αρ. πρωτ. 1511/16-06-2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκαν το από 9-6-2017 πρακτικό κλήρωσης για τη σύσταση της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και η σύσταση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου του 
θέµατος.  

  6. Ο ∆ιαγωνισµός για την ανάδειξη µειοδότη για το έργο του θέµατος διεξήχθη στις 
27-6-2017. 
7. Στις 3-7-2017 υποβλήθηκε το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου του 
θέµατος, µε τα συνηµµένα του, στη ∆/νση Έργων Αντιπληµµυρικής Προστασίας 
Περιφέρειας Αττικής.  
8. Με την µε αρ. πρωτ. 1740/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  
ανακοινώθηκε το αποτέλεσµα της κλήρωσης που διεξήχθη από την Οικονοµική Επιτροπή 
για την τελική κατάταξη των οικονοµικών φορέων «ΙΕΡΑ ΑΤΕ»(5η µετά την κλήρωση) και 
«ΛΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ»(4η µετά την κλήρωση), των οποίων οι οικονοµικές προσφορές 
ήταν ισότιµες µε µέσο ποσοστό έκπτωσης 51,31% και αποφασίστηκε η αναβολή των 
λοιπών θεµάτων σε επόµενη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής.  
9. Με την µε αρ. πρωτ. 1991/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκαν: 1. 
Το από 3-7-2017 Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού του έργου του θέµατος, σύµφωνα 
µε το οποίο κρίνεται παραδεκτή η οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα ΄΄ Κ/Ξ 
Κ.Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ-Ι.ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ – ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ΄΄, µε µέσο ποσοστό 
έκπτωσης 60,25% και συνολική δαπάνη ποσού 1.120.408,27 € (µε Φ.Π.Α.), 2. Ο 
αποκλεισµός των δύο οικονοµικών φορέων ΄΄ Ν. & Α. ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ΄΄ και Κ/ξία ΄΄ 
ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ΄΄, σύµφωνα  µε το από 3-7-2017 Πρακτικό 
της επιτροπής διαγωνισµού και 3. Η εξουσιοδότηση στη ∆ιεύθυνση Έργων 
Αντιπληµµυρικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής για τη συνέχιση της  διαδικασίας του 
διαγωνισµού. 
10. Με το µε αρ.πρωτ. 1343/7-8-2017 έγγραφο ∆.Ε.Α.Π.Π.Α. απεστάλη σε όλους τους 
διαγωνιζόµενους αντίγραφο της ανωτέρω υπ’αριθµ. 1991/2017 Απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής, κατά της οποίας δεν υποβλήθηκε ένσταση.   
11. Με το από 5-9-2017 (αριθ. πρωτ. ∆.Ε.Α.Π.Π.Α./1477/5-9-2017) έγγραφο του 
οικονοµικού φορέα  ΄΄ Κ/Ξ Κ.Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ-Ι.ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ – ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΠΕ΄΄ υποβλήθηκε συνηµµένα ο φάκελος µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της 
σύµβασης για το έργο του θέµατος. 
12. Στις 18-9-2017 υποβλήθηκε το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου του 
θέµατος, µε τα συνηµµένα του, στη ∆/νση Έργων Αντιπληµµυρικής Προστασίας 
Περιφέρειας Αττικής, σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού διαπίστωσε την 
πληρότητα του φακέλου των δικαιολογητικών  για την κατακύρωση της σύµβασης του 
έργου, σύµφωνα µε  τις Παρ. 2 έως και 10 του άρθρου 23 της ∆ιακήρυξης του έργου του 
θέµατος, καθώς και την ισχύ τους και πρότεινε την κατακύρωση της σύµβασης του έργου 
του θέµατος στον οικονοµικό φορέα ΄΄Κ/Ξ Κ.Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ-Ι.ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ – 

ΑΔΑ: ΨΒΣΥ7Λ7-ΡΒ3



ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ΄΄ µε οικονοµική προσφορά που αντιστοιχεί σε  µέσο  ποσοστό  
έκπτωσης 60,25 %.  
13. Όπως αναφέρεται στο  άρθρο 4.2 , παρ. (β) της ∆ιακήρυξης, η  Αναθέτουσα Αρχή είτε 
κατακυρώνει, είτε µαταιώνει τη σύµβαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 105 και 
106 του ν. 4412/2016. 
 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε  
 

1. Την έγκριση του 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών (προσωρινού αναδόχου) και 
κατακύρωση της σύµβασης του έργου «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ (ΡΕΜΑ 
ΠΕΥΚΗΣ) ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ», προϋπολογισµού 
2.500.000 € (µε το Φ.Π.Α.) στον οικονοµικό φορέα ΄΄Κ/Ξ Κ.Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ-Ι.ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ ΟΕ – ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ΄΄, µε οικονοµική προσφορά που αντιστοιχεί σε  µέσο  
ποσοστό  έκπτωσης 60,25% που αναλύεται ως εξής: 

Εργασίες 530.321,13 € 
 

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 95.457,80 € 

Απρόβλεπτα 15% 93.866,84 € 
 

Απολογιστικές 
εργασίες  

169.491,53 € 

Γ.Ε. +Ο.Ε. 18% 
Απολογιστικών 
εργασιών  

12.127,12 € 

Αναθεώρηση 2.290,63 € 
 

Φ.Π.Α. 24% 216.853,22 € 
 

ΣΥΝΟΛΟ 1.120.408,27 € 
 

µε 2ο προσωρινό µειοδότη τον οικονοµικό φορέα ΄΄ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ΄΄ µε οικονοµική 
προσφορά που αντιστοιχεί σε µέσο ποσοστό έκπτωσης 58,00 % και 3ο προσωρινό µειοδότη 
τον οικονοµικό φορέα ΄΄ΛΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ΄΄ µε οικονοµική προσφορά που αντιστοιχεί σε 
µέσο ποσοστό έκπτωσης 51,31 %. 

2. Την εξουσιοδότηση στη ∆ιεύθυνση Έργων Αντιπληµµυρικής Προστασίας Περιφέρειας 
Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας µέχρι την υπογραφή της σύµβασης. 

 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 
η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 
1. Την έγκριση του 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών (προσωρινού αναδόχου) και 

κατακύρωση της σύµβασης του έργου «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ 
(ΡΕΜΑ ΠΕΥΚΗΣ) ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ», 
προϋπολογισµού 2.500.000 € (µε το Φ.Π.Α.) στον οικονοµικό φορέα ΄΄Κ/Ξ 
Κ.Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ-Ι.ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ – ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ΄΄, µε οικονοµική 
προσφορά που αντιστοιχεί σε  µέσο  ποσοστό  έκπτωσης 60,25% που αναλύεται ως 
εξής: 
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Εργασίες 530.321,13 € 
 

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 95.457,80 € 

Απρόβλεπτα 15% 93.866,84 € 
 

Απολογιστικές 
εργασίες  

169.491,53 € 

Γ.Ε. +Ο.Ε. 18% 
Απολογιστικών 
εργασιών  

12.127,12 € 

Αναθεώρηση 2.290,63 € 
 

Φ.Π.Α. 24% 216.853,22 € 
 

ΣΥΝΟΛΟ 1.120.408,27 € 
 

µε 2ο προσωρινό µειοδότη τον οικονοµικό φορέα ΄΄ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ΄΄ µε οικονοµική 
προσφορά που αντιστοιχεί σε µέσο ποσοστό έκπτωσης 58,00 % και 3ο προσωρινό µειοδότη 
τον οικονοµικό φορέα ΄΄ΛΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ΄΄ µε οικονοµική προσφορά που αντιστοιχεί σε 
µέσο ποσοστό έκπτωσης 51,31 %. 

2. Την εξουσιοδότηση στη ∆ιεύθυνση Έργων Αντιπληµµυρικής Προστασίας Περιφέρειας 
Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας µέχρι την υπογραφή της σύµβασης. 

 
 
  

 Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 

 
Καραµάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Αλεξίου Αθανάσιος  
∆ηµάκος ∆ηµήτρης  
Μπαλάφας Γεώργιος  
Τζίβα Αιµιλία  
Αδαµοπούλου Αικατερίνη 
Χρυσικός Φώτιος 
Λεβέντη Αγγελική 
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