
 

                   
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 41η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1911/2017 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 21-07-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 151513 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 18-07-2017. 
 

Θέμα 17ο  
Σύσταση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ», προϋπολογισμού 4.750.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) 
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος  

 Δημάκος Δημήτρης 

 Μπαλάφας Γεώργιος  

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

 Χρυσικός Φώτιος 

 Νερούτσου Μαρία 

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

 Στεργίου Ιωάννα 

 Σαπουνά Αγγελική 

 Τζίβα Αιμιλία  

 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, δίνει το λόγο στον κ. 
Καλογερόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:   
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α’/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 109290/39629 του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251Β΄/29-12-2016) «Έγκριση της υπ’ αριθ. 
438/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία 
τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 
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3. Την υπ’ αριθμ. 232641/25-11-2014 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων  στους Εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων (ΦΕΚ 
3203/Β/ 28-11-2014). 

4. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» περί Δημοσίων Έργων. 

5. Την υπ’ αριθμ. 392/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2017. 

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 43242/28-2-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την πληρωμή 
του έργου από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9775.02.067, του ειδικού φορέα 
02.072). 

7. Την μελέτη του θέματος, η οποία εκπονήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Νέας Ιωνίας, η οποία αποτελείται από : Τεχνική Έκθεση, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο, Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων, Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, τεχνικές προδιαγραφές,  ΣΑΥ, 
ΦΑΥ. 

8. Την υπ’ αριθμ.  89/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Ιωνίας σχετικά με την 
αποδοχή της μελέτης και των εργασιών που πρόκειται να υλοποιηθούν βάσει αυτής. 

9. Την υπ’ αριθμ. 1282/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία εγκρίθηκε το σχέδιο της Διακήρυξης, της Οικονομικής Προσφοράς και της περίληψης  
Διακήρυξης και η αποστολή της περίληψης Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό  Τύπο 
και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής. 

10. Το άρθρο 221 παρ. 8 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο: «Στις δημόσιες συμβάσεις 
έργων, πέραν των ανωτέρω ισχύουν και τα ακόλουθα: 
α) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφοράς μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει 
το 1.000.000 ευρώ χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του ΦΠΑ, η επιτροπή διαγωνισμού 
αποτελείται από τρεις τεχνικούς υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής που είναι εγγεγραμμένοι 
στο μητρώο της περίπτωσης η΄ της παρούσας παραγράφου και που ορίζονται από το αρμόδιο 
όργανο μετά από κλήρωση. Στις εργασίες της επιτροπής μπορεί να παρίσταται, χωρίς 
δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος των εργοληπτών, που υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή 
του, από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις. 
β) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας ή η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του 
έργου υπερβαίνει το όριο της περίπτωσης α΄, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από: 
αα) Τέσσερις (4) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με τους αναπληρωτές τους, 
εγγεγραμμένους στο μητρώο της περίπτωσης η' της παρούσας παραγράφου, με εμπειρία, 
τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών. 
ββ) Έναν (1) εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α. που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από την 
Περιφερειακή Ένωση Δήμων της έδρας της αναθέτουσας αρχής εγγεγραμμένους στο μητρώο 
της περίπτωσης στ΄. 
γγ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (TEE), που υποδεικνύεται 
με τον αναπληρωτή του από τα αρμόδια όργανα του TEE εγγεγραμμένους στο μητρώο της 
περίπτωσης στ΄. 
δδ) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων εγγεγραμμένους στο μητρώο της 
περίπτωσης στ΄, που υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του, από τις πανελλήνιες 
εργοληπτικές οργανώσεις, όταν πρόκειται για έργα των οποίων ο προϋπολογισμός εκτός ΦΠΑ 
και αναθεώρησης, ισούται ή υπερβαίνει το όριο εφαρμογής της Οδηγίας, κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 5 ή και οργανώσεις σε επίπεδο Περιφέρειας, εφόσον υπάρχουν, στις λοιπές 
περιπτώσεις. 
γ) Η επιτροπή διαγωνισμού της περίπτωσης β΄, συγκροτείται από την αναθέτουσα αρχή του 
φορέα κατασκευής του έργου. 
δ) Στις περιπτώσεις του άρθρου 50 ή όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, υπάλληλοι της 
αναθέτουσας αρχής απαγορεύεται να ορίζονται ως μέλη της επιτροπής διαγωνισμού και 
συνεπώς δεν συμμετέχουν στη δημόσια κλήρωση. 
ε) Για τον ορισμό των μελών της επιτροπής διαγωνισμού, η αρμόδια για τη διεξαγωγή του 
υπηρεσία ζητά εγκαίρως την υπόδειξη των μελών και των εκπροσώπων των κοινωνικών 
φορέων (ΤΕΕ ή άλλου Επιμελητηρίου, Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και των εργοληπτικών 
οργανώσεων), κατά την επόμενη περίπτωση. Οι φορείς στους οποίους υπηρετούν οι 
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υπάλληλοι και οι λοιποί εκπρόσωποι παρέχουν τις αναγκαίες διευκολύνσεις για την άσκηση 
των καθηκόντων τους. 
στ) Για τον ορισμό του εκπροσώπου τους, τα Επιμελητήρια, οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων 
και οι εργοληπτικές οργανώσεις διενεργούν με ευθύνη τους δημόσια κλήρωση κατά τις 
κείμενες διατάξεις, ύστερα από έγκαιρη δημοσιοποίηση της ημέρας και ώρας διενέργειάς της, 
από σχετικούς καταλόγους (μητρώα) προσώπων, που καταρτίζονται και τηρούνται με ευθύνη 
των παραπάνω φορέων. Η αναθέτουσα αρχή ορίζει τα υποδειχθέντα μέλη, αφού λάβει υπόψη 
της αιτήματα εξαίρεσης, λόγω κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων στο συγκεκριμένο 
διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή υποδεικνύονται αντικαταστάτες των εξαιρεθέντων μελών, 
κατά τη διαδικασία της προηγούμενης περίπτωσης ε΄. 
ζ) Στις επιτροπές ετήσιας βάσης, το μέλος που εκπροσωπεί τον φορέα χρήσης του έργου, 
μπορεί να ορίζεται από την αρχή ή σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση με αντίστοιχο 
προσδιορισμό και του μέλους αντί του οποίου συμμετέχει στη επιτροπή. 
η) Συνιστάται και τηρείται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών Μητρώο Μελών Επιτροπών 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Τεχνικών και Λοιπών 
Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται τεχνικοί 
υπάλληλοι όλων των αναθετουσών αρχών ή αναθετόντων φορέων, των Ανεξάρτητων Αρχών 
και της Βουλής των Ελλήνων. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την εγγραφή στο Μητρώο, η 
διαδικασία κατάρτισης και τήρησης του Μητρώου, τα καθήκοντα των εγγεγραμμένων, τα 
πειθαρχικά αδικήματά τους και κάθε άλλο σχετικά με τα παραπάνω αναγκαίο θέμα.». 

11. Το με α.π. οικ. 140971/6-7-2017 έγγραφο της ΔΤΕΠΑ για ορισμό εκπροσώπων, με τον 
αναπληρωτή τους, προκειμένου να συμμετέχουν στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου του 
θέματος.  

12. Το με α.π. 708/6-7-2017 έγγραφο της Π.Ε.Δ.Α. για τον ορισμό εκπροσώπων, για τη 
συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου. 

13. Το με α.π. 31454/7-7-2017 έγγραφο του Σ.Α.Τ.Ε. για τον ορισμό εκπροσώπων, για τη 
συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου . 

14. Το με α.π. 16684/13-7-2017 έγγραφο του Τ.Ε.Ε. για τον ορισμό εκπροσώπων, για τη 
συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου .  

15. Το με α.π. οικ. 147161/13-7-2017 έγγραφο της ΔΤΕΠΑ προς το Δήμο Ν. Ιωνίας για ορισμό 
εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, προκειμένου να συμμετέχει στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού του έργου του θέματος.  

16. Το με α.π. 20752/14-7-2017 έγγραφο του Δήμου Ν. Ιωνίας για τον ορισμό εκπροσώπου, για τη 
συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου. 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
Η Σύσταση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ», προϋπολογισμού 4.750.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). 

 
Επειδή  

α) Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής (ΚΑΕ 9775.02.067, του ειδικού 

φορέα 02.072). 

β)  Από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας συντάχθηκε η σχετική 

μελέτη η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.  89/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ν. 

Ιωνίας. 

γ) Με την υπ’ αριθμ. 1282/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 
εγκρίθηκε το σχέδιο της Διακήρυξης, της Οικονομικής Προσφοράς, και της περίληψης  
Διακήρυξης και η αποστολή της περίληψης Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό  Τύπο 
και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής. 
δ) Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 3-8-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα (λήξη) 10.00π.μ. και 
αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή 
αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η 
καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση 
της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον 
εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα 
έγγραφα της σύμβασης. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η 
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αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να  ορισθεί και νέα 
ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων 
εδαφίων. Σε περίπτωση που και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η 
αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, διεξάγεται νέα διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης για το εν λόγω έργο με την εκ νέου τήρηση όλων των 
διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται στις διατάξεις Ν. 4412/2016 (επαναληπτικός 
διαγωνισμός). 
ε) Στις 14-7-2017 και ώρα 13.00 στα γραφεία της ΔΤΕΠΑ πραγματοποιήθηκε κλήρωση, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, προκειμένου να επιλεγούν οι τρεις (3) υπάλληλοι της 
ΔΤΕΠΑ με τους αναπληρωτές τους, που θα συμμετέχουν στην επιτροπή διαγωνισμού του 
έργου, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016. 

 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 
 

Την Σύσταση Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού, η οποία όσον αφορά στα μέλη της ΔΤΕΠΑ 
προέκυψε μετά από κλήρωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και όσον αφορά στα 
υπόλοιπα μέλη αυτά ορίστηκαν από τους αντίστοιχους φορείς, μετά από αίτημα της ΔΤΕΠΑ για 
ορισμό εκπροσώπων, με τον αναπληρωτή τους, προκειμένου να συμμετέχουν στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», προϋπολογισμού 
4.750.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) και αποτελείται από τους κ.κ. 
 
1. Κύρκος Μιλτιάδης,  Μηχανικός στη ΔΤΕΠΑ, πρόεδρος 
2. Σκούρα Μαρία, Μηχανικός στη ΔΤΕΠΑ, μέλος 
3. Ευαγγελίδη Αναστασία, Μηχανικός στη ΔΤΕΠΑ, μέλος 
4. Κουσουνής Άγγελος, Μηχανικός στο Δήμο Ν. Ιωνίας, μέλος 
5. Κωστάκης Παναγιώτης, εκπρόσωπος της Π.Ε.Δ.Α., μέλος 
6. Κυριακόπουλος Γεώργιος, Μ.Μ., εκπρόσωπος του Σ.Α.Τ.Ε., μέλος   
7. Σουλιωτάκη Μαρία, εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε., μέλος 

 
            Με αναπληρωτές τους κ.κ.  
1. Φραγκάκη Αικατερίνη, Μηχανικός στη ΔΤΕΠΑ, αναπληρωτής προέδρου 
2. Αντωνίου Σωτηρία, Μηχανικός στη ΔΤΕΠΑ, αναπληρωματικό μέλος 
3. Τοπάλη Ευφροσύνη, Μηχανικός στη ΔΤΕΠΑ,  αναπληρωματικό μέλος 
4. Καρλής Νικόλαος, Μηχανικός στο Δήμο Ν. Ιωνίας,  αναπληρωματικό μέλος 
5. Αθυμαρίτη Λίλιαν-Φιλίππα, εκπρόσωπος της Π.Ε.Δ.Α., αναπληρωματικό μέλος 
6. Κυριακοπούλου Σοφία, Π.Μ., εκπρόσωπος του Σ.Α.Τ.Ε., αναπληρωματικό μέλος   
7. Σακελλαρίδης Ιωάννης, εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε., αναπληρωματικό μέλος 
 
Ορίζεται  η κα Γαβρίλη Γεωργία ως γραμματέας της επιτροπής διαγωνισμού για τη γραμματειακή 
υποστήριξη της επιτροπής (συγγραφή πρακτικών κλπ.). 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την Σύσταση Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού, η οποία όσον αφορά στα μέλη της ΔΤΕΠΑ 
προέκυψε μετά από κλήρωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και όσον αφορά στα 
υπόλοιπα μέλη αυτά ορίστηκαν από τους αντίστοιχους φορείς, μετά από αίτημα της ΔΤΕΠΑ για 
ορισμό εκπροσώπων, με τον αναπληρωτή τους, προκειμένου να συμμετέχουν στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», προϋπολογισμού 
4.750.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) και αποτελείται από τους κ.κ. 
 

1. Κύρκος Μιλτιάδης,  Μηχανικός στη ΔΤΕΠΑ, πρόεδρος 
2. Σκούρα Μαρία, Μηχανικός στη ΔΤΕΠΑ, μέλος 
3. Ευαγγελίδη Αναστασία, Μηχανικός στη ΔΤΕΠΑ, μέλος 
4. Κουσουνής Άγγελος, Μηχανικός στο Δήμο Ν. Ιωνίας, μέλος 
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5. Κωστάκης Παναγιώτης, εκπρόσωπος της Π.Ε.Δ.Α., μέλος 
6. Κυριακόπουλος Γεώργιος, Μ.Μ., εκπρόσωπος του Σ.Α.Τ.Ε., μέλος   
7. Σουλιωτάκη Μαρία, εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε., μέλος 

 
            Με αναπληρωτές τους κ.κ.  

1. Φραγκάκη Αικατερίνη, Μηχανικός στη ΔΤΕΠΑ, αναπληρωτής προέδρου 
2. Αντωνίου Σωτηρία, Μηχανικός στη ΔΤΕΠΑ, αναπληρωματικό μέλος 
3. Τοπάλη Ευφροσύνη, Μηχανικός στη ΔΤΕΠΑ,  αναπληρωματικό μέλος 
4. Καρλής Νικόλαος, Μηχανικός στο Δήμο Ν. Ιωνίας,  αναπληρωματικό μέλος 
5. Αθυμαρίτη Λίλιαν-Φιλίππα, εκπρόσωπος της Π.Ε.Δ.Α., αναπληρωματικό μέλος 
6. Κυριακοπούλου Σοφία, Π.Μ., εκπρόσωπος του Σ.Α.Τ.Ε., αναπληρωματικό μέλος   
7. Σακελλαρίδης Ιωάννης, εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε., αναπληρωματικό μέλος 

 
Ορίζεται  η κα Γαβρίλη Γεωργία ως γραμματέας της επιτροπής διαγωνισμού για τη γραμματειακή 
υποστήριξη της επιτροπής (συγγραφή πρακτικών κλπ.). 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Αλεξίου Αθανάσιος 
Δημάκος Δημήτρης 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Αδαμοπούλου Αικατερίνη  
Χρυσικός Φώτιος 
Νερούτσου Μαρία 
Μεταξά Ειρήνη 
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