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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 20/2018 τακτικής  Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 
 

Αριθ. Απόφασης : 122/2018      
                             
 
                                                                                             
                                                                               Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Έγκριση 3ου Πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού της 
μελέτης: “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 167” (Α.Μ. 
141/2017)». 

 
 
 

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο Δημάρχου) 
σήμερα στις 15 του μήνα Μαΐου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  
τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας 
Χαλκηδόνας μετά την υπ΄αριθ. 12112/20/11-5-2018 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου 
και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε 
μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του 
Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Α΄. 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής ήταν :      
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος Απόστολος, 

Αντιπρόεδρος 3) Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ 4) Ανανιάδης Νικόλαος 5) Γαλαζούλα 
Αλίκη 6) Καλαμπόκης Ιωάννης και 7)  Πλάτανος Ελευθέριος. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος και 2) Γεωργαμλής Λύσσανδρος, οι οποίοι δεν 
προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.  

 
 

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και 
εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το οποίο με τη σύμφωνη γνώμη όλων 
των παρόντων μελών του Σώματος συζητήθηκε ως 3ο μεταξύ των θεμάτων αυτής, είπε :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 12062/10-5-2018 εισήγηση της Επιτροπής συνοπτικού 
Διαγωνισμού  της μελέτης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 167» επί του θέματος: 
 
 

Θέμα : Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού και κατακύρωση της 
σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 της μελέτης : 
«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΣΤΟ Ο.Τ. 167» Α.Μ. 141/2017 κατόπιν ελέγχου επικαιροποιημένων 
δικαιολογητικών 

  
Σχετ. : Το υπ’ αριθ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 11958/09-05-2018 3ο Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
 

Λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 11958/9-5-2018, 3ο Πρακτικό 
Συνεδρίασης (ελέγχου δικαιολογητικών) της Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης : 
«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 
167» Α.Μ. 141/2017, παρακαλούμε σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής να εισάγετε το θέμα για λήψη σχετικής απόφασης για:  

Α) Έγκριση του υπ’ αριθμ.11958/09-05-2018 3ου Πρακτικού της Επιτροπής 
Διενέργειας του Διαγωνισμού που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
και στην ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της μελέτης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 167» με Α.Μ. 141/2017. 

Β) Κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού της εν λόγω μελέτης με την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης αυτής τη σύμπραξη μελετητών «HYDROMENT 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ». 
 

      
 
 

Συνημμένα:  1. Το ανωτέρω σχετικό Πρακτικό 
                     2. Φάκελος Δικαιολογητικών 
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Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 
20/2018 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να 
αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε την αριθ. 141/2017 
σχετική μελέτη, το αριθ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 11958/9-5-2018 3ο Πρακτικό  της Επιτροπής 
Διενέργειας Διαγωνισμού, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/10, τα άρθρα 
95, 117 και 125 του Ν.4412/2016 και μελέτησε όλα  τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    κατά πλειοψηφία 
(6 ΥΠΕΡ-1 «ΠΑΡΩΝ») 

 
Α) Την έγκριση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 11958/09-05-2018 3ου Πρακτικού της 

Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης και στην ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της μελέτης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 167» με Α.Μ. 
141/2017. 

 
Β) Την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού της εν λόγω μελέτης με 

την ανάδειξη ως αναδόχου εκτέλεσης αυτής της σύμπραξης μελετητών «HYDROMENT 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ». 

 

 Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε ο κ. Ελ.Πλάτανος, ο οποίος δήλωσε 
«παρών» κατά την διενεργηθείσα ψηφοφορία. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  122/2018 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 
Λεβαντή Εμμανολία 
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Εσωτερική Διανομή :  
 

1. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
3. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 
4. Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών 
5. Αντιδήμαρχο Προσχολικής Αγωγής 
6. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
7. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
8. Δ/νση Προσχολικής Αγωγής 
9. Τμήμα Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων 

10. Τμήμα Λογιστηρίου 
11. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  
 
 

Συνημμένο : Το  αριθ. πρωτ.  Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 11958/09-05-2018 3ο Πρακτικό Συνεδρίασης 
της Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης. 
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3ο   Π   Ρ   Α   Κ   Τ   Ι   Κ   Ο      Σ   Υ   Ν   Ε   Δ   Ρ   Ι   Α   Σ   Η   Σ 

 

Συνοπτικού Διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 με κριτήριο 

ανάθεσης της σύμβασης την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και με τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/2016 

για την εκπόνηση της μελέτης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 167» με Α.Μ. 141/2017, προϋπολογισμού 

50.299,27 € (με Φ.Π.Α.). 

Σήμερα, 09.05.2018, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10.00 π.μ., στο επί της οδού Αχαρνών 

αρ. 464 και Αγ. Αναργύρων Δημοτικό Κτίριο, συνήλθε η Επιτροπή Διαγωνισμού, που 

ορίσθηκε με την υπ΄ αριθμ. 230/2017 Απόφαση Ο.Ε. (με Α.Δ.Α. Ω62ΤΩΗΓ-5Ξ9 και 

αρ. πρωτ. Δ.N.Φ.N.Χ. 24681/11.10.2017), ήτοι οι κάτωθι : 
 

1 ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Δ.Τ.Υ. 
Δ.Ν.Φ.Ν.Χ., 

ως Πρόεδρος 

2 ΣΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Δ.Τ.Υ. 

Δ.Ν.Φ.Ν.Χ., 

ως μέλος 

3 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε.  

 

ως μέλος 

Σύμφωνα με το Πρακτικό 2 αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος της μελέτης 

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 167» με 

Α.Μ. 141/2017 η σύμπραξη «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ». Το Πρακτικό 2 διαβιβάστηκε προς επικύρωση στην ΟΕ του Δήμου. Η 

επικύρωση του Πρακτικού 2 έγινε με την υπ’ αρ. 87/2018 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου. 

Κατά της απόφασης επικύρωσης του Πρακτικού 2 από την ΟΕ του Δήμου δεν 

υπεβλήθηκαν ενστάσεις, επομένως απεστάλη στον προσωρινό ανάδοχο το υπ’ αρ. 

πρωτ. 10528/23.04.2018 έγγραφο με το οποίο αιτείται η υποβολή των 

δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 5 και άρθρο 22 της διακήρυξης. 

Τα δικαιολογητικά προσκομίστηκαν εμπρόθεσμα σε σφραγισμένο φάκελο με την 

ένδειξη να διαβιβαστούν στην Επιτροπή Διαγωνισμού, με αρ. πρωτ.. 11446/03-05-

2018. 

Συνεδριάζουμε σήμερα με σκοπό τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν 

από τον προσωρινό ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 5 της διακήρυξης. 

Τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν ελέγχονται σύμφωνα με το άρθρο 22 και πρέπει 

να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις των άρθρων 18 και 19 της διακήρυξης. 

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, η πλήρωση των 

απαιτήσεων του άρθρου 18 και της καταλληλότητας για την άσκηση της 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
 
ΜΕΛΕΤΗ : «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 167»  
Α.Μ. : 141/2017 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 09.05.2018 

   

Αρ.  πρωτ. :11958  
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επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 19.1 πρέπει να ικανοποιούνται από κάθε 

μέλος της ένωσης. Η πλήρωση των απαιτήσεων της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας και της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του 

άρθρου 19.2 και 19.3, αντίστοιχα, αρκεί να ικανοποιείται αθροιστικά από τα μέλη της 

ένωσης. 

Ο σφραγισμένος φάκελος εμπεριείχε τα ακόλουθα: 

 

Άρθρο διακήρυξης Περιγραφή Απαιτήσεων Έλεγχος 

§ 22.1.1 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου για τα μέλη του Δ.Σ. για 

την Ανώνυμη Εταιρία για τις περιπτώσεις του άρθρου 

18.1.1 

ΝΑΙ 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου για το Φυσικό Πρόσωπο 

για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.1 
ΝΑΙ 

§ 22.1.2 β1 

Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και 

επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό της ΑΕ με 

σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΕΦΚΑ) για την περίπτωση 

του άρθρου 18.1.2 

ΝΑΙ 

Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και 

επικουρικής ασφάλισης) για το Φυσικό Πρόσωπο (ΕΦΚΑ) 

για την περίπτωση του άρθρου 18.1.2 

ΝΑΙ 

§ 22.1.2 β2 

Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της ΑΕ για την 

περίπτωση του άρθρου 18.1.2 
ΝΑΙ 

Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του Φυσικού 

Προσώπου για την περίπτωση του άρθρου 18.1.2 
ΝΑΙ 

§ 22.1.3 

Πιστοποιητικά πτώχευσης, μη κατάθεσης αίτησης για 

πτώχευση, αναγκαστικής διαχείρισης αρμόδιου 

πρωτοδικείου και πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε 

εκκαθάριση και μεταβολών ΓΕΜΗ της ΑΕ για τις 

περιπτώσεις του άρθρου 18.1.5 β 

ΝΑΙ 

Πιστοποιητικά πτώχευσης και αναγκαστικής διαχείρισης  

αρμόδιου πρωτοδικείου του Φυσικού Προσώπου για τις 

περιπτώσεις του άρθρου 18.1.5 β 

ΝΑΙ 

Επικαιροποιημένη ΥΔ περί λόγων αποκλεισμού της ΑΕ 

για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.5 α’, γ’, δ’, ε’, στ’, 

ζ’ και η’ 

ΝΑΙ 

Επικαιροποιημένη ΥΔ περί λόγων αποκλεισμού του 

Φυσικού Προσώπου για τις περιπτώσεις του άρθρου 

18.1.5 α’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ και η’ 

ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό Τ.Ε.Ε. για την Α.Ε. για τις περιπτώσεις του 

άρθρου 18.1.5 θ 
ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για το Φυσικό Πρόσωπο για τις 

περιπτώσεις του άρθρου 18.1.5 θ 
ΝΑΙ 

§ 22.1.5 

ΥΔ περί απόφασης αποκλεισμού της ΑΕ για την 

περίπτωση του άρθρου 18.1.10 
ΝΑΙ 

ΥΔ περί απόφασης αποκλεισμού για το Φυσικό Πρόσωπο 

για την περίπτωση του άρθρου 18.1.10 
ΝΑΙ 

§ 22.2.1 και  

§22.2.3i 

Πτυχίο Γραφείο Μελετών της ΑΕ ΝΑΙ 

Πτυχίο Μελετητή του Φυσικού Προσωπικού ΝΑΙ 
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Άρθρο διακήρυξης Περιγραφή Απαιτήσεων Έλεγχος 

§22.2.3ii 

Κατάλογος μελετών που πραγματοποιήθηκαν την 

τελευταία 7ετία 
ΝΑΙ 

Κατάλληλα πιστοποιητικά από δημόσιο φορέα για τις 

ζητούμενες παρόμοιες μελέτες 
ΝΑΙ 

Κατάλληλα πιστοποιητικά για τον ζητούμενο εξοπλισμό ΝΑΙ 

§22.2.3iii 
Κατάλληλα πιστοποιητικά για τον ζητούμενο εξοπλισμό ΝΑΙ 

§ 22.3 

ΦΕΚ (σύστασης & εκπροσώπησης), καταστατικό, 

Πρακτικό ΔΣ περί έγκρισης συμμετοχής στο Διαγωνισμό, 

πιστοποιητικό μεταβολών ΓΕΜΗ για την Α.Ε. 

ΝΑΙ 

ΥΔ περί συμμετοχής στο διαγωνισμό του Φυσικού 

Προσώπου 
ΝΑΙ 

 

Κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών ελέγχθηκε εάν σύμφωνα με το 

άρθρο 5.3 της διακήρυξης: 

 

 Τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ. είναι ψευδή ή ανακριβή 

 Αν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι εντός του προκαθορισμένου χρονικού 

διαστήματος και  

 Αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν νομίμως και εμπροθέσμως 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18 και η 

πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 19. 

 

Έπειτα από τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, που προσκομίσθηκαν νομίμως 

και εμπροθέσμως, διαπιστώθηκε ότι: 

 

 Τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ. είναι αληθή και ακριβή 

 Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι εντός του προκαθορισμένου χρονικού 

διαστήματος 

 Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 18 

 Πληρούνται οι απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με το 

άρθρο 19 της διακήρυξης 

 

Φωτοαντίγραφα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και του αποδεικτικού 

τηλεομοιοτυπίας της προσκλήσεως προς τον προσωρινό ανάδοχο, αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος του εν λόγω Πρακτικού και το συνοδεύουν. 

Η παρούσα διαδικασία ολοκληρώνεται με τη διαβίβαση του φακέλου των 

δικαιολογητικών και του παρόντος Πρακτικού 3 στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

για τη λήψη απόφασης για την επικύρωση του Πρακτικού 3 και την κατακύρωση της 

σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο τη σύμπραξη «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ». 
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΣΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
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