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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 50/2022
τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης

Αριθμός απόφασης 656/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διόρθωση της 553/2022 απόφασης Ο.Ε. περί έγκρισης των πρακτικών της κριτικής
επιτροπής στα πλαίσια του σύνθετου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»
Στην Κατερίνη, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ., 6 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κατερίνης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.οικ.:
28637/2.9.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε καθένα από τους συμβούλους, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, γιατί από το σύνολο των εννέα
(9) μελών παραβρέθηκαν επτά (7) τακτικά και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος, δηλαδή:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Γεώργιος Κυριακίδης - πρόεδρος
Νικόλαος Κατανάς - αντιπρόεδρος
Μαρία Τερζίδου - μέλος
Γεώργιος Νταντάμης - μέλος
Γεώργιος Τσιαλός - μέλος
Μιχαήλ Γεωργιάδης - μέλος
Νικόλαος Παπαζιώγας - μέλος
Δημήτριος Μορφακίδης - αναπλ. μέλος

1.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Νικόλαος Μακρίδης - μέλος

Ο Γεώργιος Νταντάμης προσήλθε κατά την ψήφιση του 6ου θέματος.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε συζήτηση και λήψη απόφασης για θέμα [Διόρθωση της
553/2022 απόφασης Ο.Ε. περί έγκρισης των πρακτικών της κριτικής επιτροπής στα πλαίσια του σύνθετου
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»] πριν την ημερήσια διάταξη, ως κατεπείγον,
γιατί πρέπει να εγκριθούν άμεσα τα πρακτικά της κριτικής επιτροπής προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο αφού έχει
βραβευτεί και με το βραβείο Bauhaus. Τα μέλη της ΟΕ δέχθηκαν ομόφωνα το κατεπείγον του θέματος και στη συνέχεια
ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:
«Έχοντας υπόψιν :
-Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει,
- Την με αρ. πρωτ. οικ. 26804/16-6-2011 απόφαση Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών
διαγωνισμών και γενικά διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (ΦΕΚ 1427Β' /2011) μετά την τροποποίηση με
την υπ' αρ. 22186/4-5-2012, απόφασης Υ.Π.Ε.Κ.Α (ΦΕΚ 1494Β'/2012), και την Απόφαση
ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/81319/238/2019(ΦΕΚ3537/Β’/20-9-2019) καθώς και την ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/2021 (ΦΕΚ
2239/Β’/31-5-2021) όπως ισχύει,
-Τον N.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/07.06.2010), «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- Τον N. 4013/2011 (Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
- Το Π.Δ. 28/2015 (Α΄ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
- Την με αρ. 57654 (ΦΕΚ Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» όπως ισχύει,
- Τον N. 4735/2020 (ΦΕΚ A’ 197/12.10.2020) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής
διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής
Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή
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προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις»,
-Την απόφαση 270/9.6.2020 από το πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης με θέμα
(Έγκριση για την υποβολή αίτησης / πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων
του υπουργείου περιβάλλοντος και ενέργειας – πράσινο ταμείο Ν.Π.Δ.Δ για την « χρηματοδότηση διεξαγωγής
αρχιτεκτονικών διαγωνισμών έτους 2019 - 2020 » και την διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων).
- Τη με αρ. απόφαση 187.3.1/2020 ( ΑΔΑ : 9ΝΣΤ46Ψ844-Τ65) του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου περί ένταξης στο Χ.Π. «
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» Α.Π. 3: Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου, του Δήμου Κατερίνης
για την χρηματοδότηση : « ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» με
συνολικό προϋπολογισμό χρηματοδότησης : « 3 βραβεία : 87.047,53 € + 3 εξαγορές : 15.000,00 €
- Την Aριθμ. Απόφαση 233/2020 με την οποία εγκρίθηκαν : α) η Διενέργεια Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού
προσχεδίων για το έργο με τίτλο : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» και β) ορισμού υπαλλήλου , ως αρμοδίου για το συντονισμό και
την επίβλεψη της διαδικασίας του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού προσχεδίων και ως γραμματέα της Κριτικής επιτροπής
του διαγωνισμού με τίτλο : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»
-Την απόφαση 569/2020 από το πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
Για την λήψη απόφασης κατάρτισης όρων διαγωνισμού Προκήρυξης του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με
τίτλο : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΠΟΛΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ».
- Την ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ’ 569/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κατερίνης
Με θέμα :Λήψη απόφασης κατάρτισης όρων διαγωνισμού - έγκρισης της Διενέργειας Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού
προσχεδίων για το έργο με τίτλο : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» ορίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων
η 5η Μαίου 2021.
- Την με αριθ. Πρωτ. 35848/5-11-2020 Προκήρυξη του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού προσχεδίων
(ΑΔΑΜ:20PROC007597877 2020-11-05),
- Τα συνημμένα δεδομένα και στοιχεία που προσαρτώνται στην προκήρυξη,
- Την με αριθ. πρωτ. Περίληψη 35847/05-11-2020 προκήρυξη διαγωνισμού
- Τη δημοσίευση της περιληπτικής προκήρυξης α) στις εφημερίδες «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ», «ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ
ΝΕΑ», Β) στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ και γ) στην ιστοσελίδα του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ,
- Την με Aριθμ. Απόφαση 757/2021 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης περί συγκρότησης της Κριτικής
Επιτροπής του διαγωνισμού
- Το ΦΕΚ 978/Υ.Ο.Δ.Δ./10-06-2019 σχετικά με τη δημοσίευση της απόφασης δημοσίευσης συγκρότησης της Κριτικής
Επιτροπής του διαγωνισμού
- Τα πρακτικά των τριών (3) συνεδριάσεων των μελών της Κριτικής Επιτροπής
- Την με αριθμ. 553/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : “Έγκριση των πρακτικών της κριτικής
επιτροπής στα πλαίσια του σύνθετου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»”
- Την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπ’ αριθμ. 553/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
- Την αριθ. πρωτ. οικ. 21373/29.06.22 (ΑΔΑ: ΨΦΩ9ΩΕΤ-ΗΨΦ) με θέμα : Ορισμός αντιδημάρχων με θητεία από
1.7.2022 έως 31.12.2023 και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. Ορισμός εντεταλμένων συμβούλων και ανάθεση καθηκόντων
για το χρονικό διάστημα 1.7.2022 έως 31.12.2023
- Το γεγονός ότι μετά από επικοινωνία με τους βραβευθέντες προέκυψε η ανάγκη διόρθωσης των ονομάτων η
επωνύμων τους
Εισηγούμαστε
Τη διόρθωση της υπ’ αριθ. 553/2022 απόφασης Ο. Ε. με θέμα: “Λήψη απόφασης περί έγκρισης των πρακτικών
της κριτικής επιτροπής στα πλαίσια του σύνθετου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων με τίτλο
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»” και την επαναδιατύπωσή της».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία.
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν.4555/2018 και του
άρθρου 3 του ν.4623/2019,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Διορθώνει την 553/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση των πρακτικών της κριτικής
επιτροπής στα πλαίσια του σύνθετου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» και την
επαναδιατυπώνει ως εξής:
Εγκρίνει τα πρακτικά του διεξαχθέντος Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» ήτοι:

1.
Την απονομή του Α’ βραβείου, χρηματικού ποσού 39.171,37 € στην πρόταση με α/α 1
χαρακτηριστικό κωδικό 29232827ΚΑ των μελετητών που αναφέρονται παρακάτω:

και

• Για την αρχιτεκτονική μελέτη χρηματικού ποσού 35.066,62 € οι μελετητές :
1.
Α. Ο. Κεφαλογιάννη Αρχιτέκτονες και Συνεργάτες Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. με ποσοστό συμμετοχής
31,10% (10.905,72 €)
2.
Εμμανουήλ Σταυρακάκης του Μιχαήλ με ποσοστό συμμετοχής 31.10% (10.905,72 €)
3.
Ελένη Τσιριντάνη του Χαράλαμπου με ποσοστό συμμετοχής 31.10% (10.905,72 €)
4.
Λούση Γεζεκελιάν του Χαρουτιούν με ποσοστό συμμετοχής 6,70% (2.349,46 €)
• Για την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη χρηματικού ποσού 1.577,66 € οι μελετητές :
1.
Γεώργιος Δημητρακάκης του Μιχαήλ με ποσοστό συμμετοχής 100% (1.577,66 €)
• Για την υδραυλική μελέτη χρηματικού ποσού 1.329,20 € οι μελετητές :
1.
Μιχαήλ Παρασκευόπουλος & Συνεργάτες Σύμβουλοι μηχανικοί Ε.Ε. με νόμιμο εκπρόσωπο Μιχαήλ
Παρασκευόπουλο με ποσοστό συμμετοχής 100% (1.329,20 €)
• Για την μελέτη πρασίνου χρηματικού ποσού 1.197,89 € οι μελετητές :
1.
Α. Ο. Κεφαλογιάννη Αρχιτέκτονες και Συνεργάτες Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. με ποσοστό συμμετοχής
33.33% (399,30 €)
2.
Εμμανουήλ Σταυρακάκης του Μιχαήλ με ποσοστό συμμετοχής 33.33% (399,30 €)
3.
Ελένη Τσιριντάνη του Χαράλαμπου με ποσοστό συμμετοχής 33.33% (399,29 €)

2.
Την απονομή του Β’ βραβείου, χρηματικού ποσού 28.725,69 € στην πρόταση με α/α 2
χαρακτηριστικό κωδικό 35843112DI των μελετητών που αναφέρονται παρακάτω:

και

• Για την αρχιτεκτονική μελέτη χρηματικού ποσού 25.715,52 € οι μελετητές:
1.
Τσαρούχας Δημήτριος του Ιωάννη με ποσοστό συμμετοχής 100% (25.715,52 €)
• Για την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη χρηματικού ποσού 1.156,96 € οι μελετητές :
1.
Θειόπουλος Σωτήριος του Σπυρίδωνος με ποσοστό συμμετοχής 100% (1.156,96 €)
• Για την υδραυλική μελέτη χρηματικού ποσού 974,76 € οι μελετητές :
1.
Μελετλίδης Κωνσταντίνος του Γεωργίου με ποσοστό συμμετοχής 100% (974,76 €)
• Για την μελέτη πρασίνου χρηματικού ποσού 878,45 € οι μελετητές :
1.
Τσαρούχας Δημήτριος του Ιωάννη με ποσοστό συμμετοχής 100% (878,45 €)
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3. Την απονομή του Γ’ βραβείου, χρηματικού ποσού 19.150,47 € στην πρόταση με α/α 5 και χαρακτηριστικό
κωδικό 5588AΑ3311 των μελετητών που αναφέρονται παρακάτω:
• Για την αρχιτεκτονική μελέτη χρηματικού ποσού 17.143,68 € οι μελετητές:
1. Θεμιστοκλής Χατζηγιαννόπουλος του Παναγιώτη με ποσοστό συμμετοχής 50% (8.571,84 €)
2. Δ. Καρφοπούλου & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. με ποσοστό συμμετοχής 50% (8.571,84 €)
• Για την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη χρηματικού ποσού 771,30 € οι μελετητές :
1.
Σαμαράς & Συνεργάτες Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί με εκπρόσωπο τον Δημήτριο Σαμαρά με
ποσοστό συμμετοχής 100% (771,30 €)
• Για την υδραυλική μελέτη χρηματικού ποσού 649,85 € οι μελετητές :
1.
Δ. Καρφοπούλου & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. με ποσοστό συμμετοχής 100% (649,85 €)
• Για την μελέτη πρασίνου χρηματικού ποσού 585,64 € οι μελετητές :
1.
Παναγιώτα Κούλαλη του Νικολάου με ποσοστό συμμετοχής 50% (292,82 €)
2.
Θεμιστοκλής Χατζηγιαννόπουλος του Παναγιώτη με ποσοστό συμμετοχής 50% (292,82 €)
4. Την απονομή του Δ’ βραβείου – Επαίνου , χρηματικού ποσού 5.000,00 € στην πρόταση με α/α 4 και
χαρακτηριστικό κωδικό 77170017ΡΤ των μελετητών που αναφέρονται παρακάτω:
• Για την αρχιτεκτονική μελέτη χρηματικού ποσού 4.476,05 € οι μελετητές:
1.
Αικατερίνη Ανδρίτσου του Γεωργίου με ποσοστό συμμετοχής 7% (313,32 €)
2.
Παναγιώτα Καραμανέα του Ευαγγέλου με ποσοστό συμμετοχής 33% (1.477,10 €)
3.
Αθανάσιος Πολυζωίδης του Σωτηρίου με ποσοστό συμμετοχής 60% (2.685,63 €)
• Για την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη χρηματικού ποσού 201,38 € οι μελετητές :
1.
ΣΚΕΜΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΚΕ με εκπρόσωπο τον Δημήτριο Μπόζη με ποσοστό συμμετοχής 100%
(201,38 €)
• Για την υδραυλική μελέτη χρηματικού ποσού 169,67 € οι μελετητές :
1.
ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. (δ.τ. ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ Ε.Π.Ε.) με εκπρόσωπο τον
Γεώργιο Τσιάμη με ποσοστό συμμετοχής 100% (169,67 €)
• Για την μελέτη πρασίνου χρηματικού ποσού 152,90 € οι μελετητές :
1.
Αθανάσιος Πολυζωίδης του Σωτηρίου με ποσοστό συμμετοχής 100% (152,90 €)

5. Την απονομή του Ε’ βραβείου – Επαίνου , χρηματικού ποσού 5.000,00 € στην πρόταση με α/α 3 και
χαρακτηριστικό κωδικό 05051010ΗΚ των μελετητών που αναφέρονται παρακάτω:
• Για την αρχιτεκτονική μελέτη χρηματικού ποσού 4.476,05 € οι μελετητές:
1.
Μιχάλης Καταρτζής του Νικολάου με ποσοστό συμμετοχής 80% (3.580,84 €)
2.
Πολύμνια Τορτοπίδη του Αντωνίου με ποσοστό συμμετοχής 20% (895,21 €)
3.
Στυλιανός Καταρτζής του Μιχαήλ με ποσοστό συμμετοχής 0%
• Για την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη χρηματικού ποσού 201,38 € οι μελετητές :
1.
Κωνσταντίνος Λογοθέτης του Στυλιανού με ποσοστό συμμετοχής 100% (201,38 €)
• Για την υδραυλική μελέτη χρηματικού ποσού 169,67 € οι μελετητές :
4

ΑΔΑ: 6ΠΘΑΩΕΤ-ΞΜ2
1.
«Ιωάννης Κουγιανός και συνεργάτες Ε. Ε.» με δ. τ. Delphi Engineering με νόμιμο εκπρόσωπο τον
Ιωάννη Κουγιανό Σύμβουλοι Μηχανικοί με ποσοστό συμμετοχής 100% (169,67 €)
• Για την μελέτη πρασίνου χρηματικού ποσού 152,90 € οι μελετητές :
1.
Θεόφιλος Ματσουκάς του Κων/νου με ποσοστό συμμετοχής 100% (152,90 €)
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 656/2022
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Κατερίνη 6.9.2022
Ο Πρόεδρος Ο.Ε.
Γεώργιος Κυριακίδης
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