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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού  Ιδεών με τίτλο:

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ 
ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 156, T.K. 
11146 ΓΑΛΑΤΣΙ» 

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ.

Διοργανώτρια Αρχή του Διαγωνισμού είναι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. | Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Κύριος του Έργου: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. | 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Αναθέτουσα Αρχή είναι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Η αρμόδια υπηρεσία, η οποία θα διεξάγει το διαγωνισμό είναι η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ.
Οδός: Ωρωπού 156, Γαλάτσι
Τ.Κ.: 11146

    Τηλ.: 210 21.44.444
   Fax: 210 21.44.159

E-mail :  grammateia@eydap.gr   
Ιστοσελίδα: http://www.eydap.gr       

Η αρμόδια Υπηρεσία θα δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω 
στοιχείων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της.

Οι Προτάσεις των διαγωνιζόμενων θα κατατεθούν στα γραφεία της Διοργανώτριας Αρχής: 

Οδός : Ωρωπού 156, Γαλάτσι
Ταχ. Κωδ. : 11146
Τηλ. : 210 21.44.444
E-mail :  grammateia@eydap.gr
Πληροφορίες και διευκρινήσεις για τον διαγωνισμό θα παρέχονται και στην ιστοσελίδα της 
διοργανώτριας αρχής.

Η κριτική επιτροπή θα συνεδριάσει στα γραφεία της Διοργανώτριας Αρχής επί της οδού 
Ωρωπού 156, Γαλάτσι.

mailto:grammateia@eydap.gr
http://www.ggde.gr/
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2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η διατύπωση αρχιτεκτονικών ιδεών για τη διαμόρφωση 
του νέου κτηριακού συγκροτήματος και του περιβάλλοντος χώρου, σύμφωνα με το 
εγκεκριμένο επενδυτικό πρόγραμμα του 2021 της εταιρείας, το οποίο θα στεγάσει τις 
διοικητικές υπηρεσίες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και θα αποτελείται από χώρους διοίκησης - 
γραφεία, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αίθουσες συσκέψεων, κυλικείο, χώρους αρχείων, 
αποθηκευτικούς χώρους, χώρους Η/Μ εγκαταστάσεων και υπόγειους και υπέργειους 
χώρους στάθμευσης. Το οικόπεδο είναι εμβαδού 243.129,197 μ2, βρίσκεται εντός των 
ορίων του Δήμου Γαλατσίου-Νέας Ιωνίας, σε εκτός σχεδίου περιοχή, επί της οδού Ωρωπού 
156 και είναι ιδιοκτησίας της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.. Σήμερα στο χώρο στεγάζεται το Κεντρικό 
Διοικητικό Κτήριο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. καθώς και λοιπές κατασκευές  με χρήσεις γραφείων, 
ιατρείων, δεξαμενών, αποθηκών, φυλακίων, αντλιοστασίων, πρατηρίων καυσίμων, 
συνεργείων, τουαλετών, χώρων στάθμευσης, υποσταθμού ΔΕΗ κ.α.
Σύμφωνα με τη Κτηριολογική Σύσταση Υπηρεσιών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.   Τεύχος Δεδομένων 
και Στοιχείων - το συνολικό μεικτό εμβαδόν των χώρων που θα πρέπει να χωροθετηθούν 
είναι: 16.219 μ2. Συνολικά το κτήριο θα εξυπηρετεί τους εργαζόμενους των διοικητικών 
υπηρεσιών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. Ειδικότερα για το νέο κτήριο/α θα δοθούν τα ακόλουθα 
δεδομένα-στοιχεία: ανάλυση της περιοχής του έργου, πίνακας κτηριολογικής σύστασης 
υπηρεσιών, διάγραμμα γειτνιαζόντων ενοτήτων, αρχές σχεδιασμού κτηρίου/ων και γενικές 
προδιαγραφές για υλικά.    

3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία 
κατέχουν την από το Νόμο οριζόμενη Άδεια Ασκήσεως Επαγγελματικής Δραστηριότητας 
του Αρχιτέκτονα Μηχανικού (εκπρόσωπος ομάδας), στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος. Για τη 
συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν είναι προαπαιτούμενη η εγγραφή στο μητρώο μελετητών ή 
/ και η λήψη αντίστοιχης τάξης μελετητικού πτυχίου, σύμφωνα με το β΄ εδάφιο της παρ. 1 
του αρ. 3 της Υ.Α. της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387  (ΦΕΚ 2239/Β/31.05.2021). 
Οι διαγωνιζόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ή ομάδες, θα πρέπει στη βασική στελέχωση 
της ομάδας τους να διαθέτουν υποχρεωτικά Αρχιτέκτονα Μηχανικό ΑΕΙ, Πολιτικό Μηχανικό 
ΑΕΙ, Μηχανολόγο ή/και Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΑΕΙ, Πολεοδόμο – Χωροτάκτη και 
Συγκοινωνιολόγο. Διευκρινίζεται επίσης ότι κατά την κρίση τους οι συμμετέχοντες μπορούν 
εάν επιθυμούν να συνεργασθούν και με άλλες ειδικότητες αλλά και σπουδαστές, 
αντίστοιχων με τις προαναφερθείσες ειδικότητες Σχολών, οι οποίοι θα συμμετέχουν ως μέλη 
της ομάδας εργασίας, χωρίς υποχρέωση της Διοργανώτριας Αρχής για καταβολή επιπλέον 
αμοιβής πέραν των προβλεπόμενων βραβείων.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό μόνο με μία συμμετοχή.

4. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

Ο Διαγωνισμός χαρακτηρίζεται ως ανοικτός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών ενός 
σταδίου, κατά την έννοια του άρθρου 1 της απόφασης Υ.Π.Ε.Κ.Α. υπ' αριθμ. 
ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387  (ΦΕΚ 2239/Β/ 31.05.2021).

5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ.
Για την κρίση της Κριτικής Επιτροπής θα ληφθεί υπ’ όψη ο βαθμός προσέγγισης των 
προτάσεων στους στόχους που έχουν τεθεί και κυρίως ως προς:
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- Τη γενική σύλληψη και ιδέα με την εκπλήρωση στόχων, όπως αναφέρονται στα άρθρα 
4 και 5 της παρούσας Προκήρυξης,
- Τη θεώρηση του νέου κτηρίου διοίκησης ως δυναμικό και ελκυστικό περιβάλλον για 
τους εργαζόμενους της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
- Την περιβαλλοντική προσέγγιση (δημιουργία χώρων πρασίνου, αξιοποίηση των 
κλιματολογικών συνθηκών, υιοθέτηση μεθόδων για την ενεργειακή διαχείριση του χώρου, 
εισαγωγή περιβαλλοντικής διάστασης στο σχεδιασμό, χρήση υλικών φιλικών προς το 
περιβάλλον κ.λπ.).
- Τη χωροθέτηση των λειτουργιών (διαμόρφωση λειτουργικών εγκαταστάσεων παροχής 
υπηρεσιών, δημιουργία αναγνωρίσιμων προσβάσεων, χώρων κυκλοφορίας και στάσεων, 
κατακόρυφων και οριζόντιων συνδέσεων κτηριακού συγκροτήματος, εξυπηρέτηση 
Α.μ.Ε.Α., κ.λπ.), σε ανταπόκριση με τις απαιτήσεις της Κτηριολογικής Σύστασης Υπηρεσιών 
της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και με απεικόνιση όλων των λειτουργικών ενοτήτων (π.χ. Γενικές 
Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, χώροι συνάθροισης κοινού κ.λπ.).
- Την Τεχνική προσέγγιση (ρεαλιστικότητα προτάσεων, ευκολία υλοποίησης – 
εφαρμοσιμότητα της πρότασης, διάρκεια - αντοχή στο χρόνο - αειφορία της πρότασης, 
επιλογή καινοτόμων, ποιοτικών και με μικρό κόστος συντήρησης υλικών, υλοποιήσιμο 
κόστος έργου, κ.λπ.).
- Την ομαλή ένταξη του κτηριακού συγκροτήματος στο δομημένο περιβάλλον της πόλης.
- Την τεκμηρίωση των προτάσεων ως προς τη βιοκλιματική προσέγγιση της όλης 
πρότασης με στόχο την κατασκευή κτηρίου σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με 
παθητικά και ενεργητικά συστήματα, καθώς και των βιοκλιματικών εφαρμογών στον 
περιβάλλοντα χώρο.

6. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ.
Καταληκτική προθεσμία εγγραφής των διαγωνιζόμενων σε κατάλογο που τηρεί η Ε.ΥΔ.Α.Π. 
Α.Ε  ορίζεται η 17/03/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.
Καταληκτική προθεσμία υποβολής των προτάσεων του Διαγωνισμού ορίζεται η 
16/05/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Μετά την λήξη της ως άνω προθεσμίας 
υποβολής, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν παρατάσεών της, καμία πρόταση δεν γίνεται 
δεκτή.
Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει προς την «ΕΥΔΑΠ Α.Ε.» στην ταχυδρομική διεύθυνση: 
Ωρωπού 156, Γαλάτσι, Τ.Κ. 11146, με κατάθεση στο γραφείο Πρωτοκόλλου, τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες 09:00 έως 15:00 και θα συνοδεύεται από διαβιβαστικό υποβολής, το οποίο 
αντί ονοματεπωνύμου θα αναγράφει τον χαρακτηριστικό κωδικό επιλογής του 
συμμετέχοντα, σύμφωνα με την παρ. 10.4 της παρούσας Προκήρυξης. 

Δεκτές γίνονται επίσης προτάσεις που θα αποσταλούν στην ίδια διεύθυνση με το 
ταχυδρομείο ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών με ευθύνη του διαγωνιζομένου για την 
έγκαιρη υποβολή τους (η ημερομηνία παραλαβής της πρότασης από το ταχυδρομείο ή την 
ιδιωτική εταιρία δε θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξης του 
διαγωνισμού).

7. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.
Tα μέλη της Κριτικής Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους ορίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 114 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 12 της Υ.Α. υπ' αριθμ. 
ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387  Υ.Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 2239/Β/ 31.05.2021). Η Κριτική Επιτροπή θα 
είναι πενταμελής και ορίζεται ως εξής:
1. Ένας (1) κριτής οριζόμενος από την διοργανώτρια αρχή, διακεκριμένο μέλος του 
αντίστοιχου κλαδικού φορέα,
2. Ένας (1) κριτής εκπρόσωπος της Διοργανώτριας Αρχής.
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3. Τρεις (3) κριτές από τον κατάλογο κριτών του ΥΠΕΝ  σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 12 της Υ.Α. υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387 Υ.Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 
2239/Β/31.05.2021).

Η Κριτική Επιτροπή θα συγκροτηθεί έπειτα από απόφαση της Διοργανώτριας Αρχής, η 
οποία θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προτάσεων.

8. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής για την απονομή των βραβείων είναι δεσμευτική για τη 
Διοργανώτρια Αρχή, εφόσον δεν είναι αντίθετη με την κείμενη νομοθεσία και τους όρους 
της Προκήρυξης.

9. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ.
Φορέας χρηματοδότησης του Διαγωνισμού είναι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. | Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

10. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ.
Το χρηματικό ποσό των τριών βραβείων είναι 100.000€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και 15.000€ 
(πλέον Φ.Π.Α. 24%) για επαίνους επιπλέον των βραβεύσεων και κατανέμεται ως εξής:

ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΟΣΟ (πλέον 
ΦΠΑ)

ΠΟΣΟΣΤ
Ο

1
ο 45.000€ 45%

2
ο 33.000€ 33%

3
ο 22.000€ 22%

ΕΠΑΙΝΟΙ 15.000€

Πλέον των  ανωτέρω βραβείων, μετά από υπόδειξη της Κριτικής Επιτροπής η οποία δεν 
είναι δεσμευτική, η Διοργανώτρια Αρχή δύναται να κάνει εξαγορές (επαίνους), που δεν 
μπορούν να υπερβαίνουν τις τρεις (3) αντί του ποσού των 5.000€ εκάστη, ήτοι των 15.000€ 
συνολικά.

11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

Κάθε διαγωνιζόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή ομάδα διαγωνιζομένων θα 
εγγράφεται, μέχρι και 15 ημέρες από την έναρξη του διαγωνισμού, δηλαδή έως και 
την 17/03/2022, ώρα 15:00, σε κατάλογο που τηρεί η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., με αίτηση που 
αναφέρει τα στοιχεία του εκπροσώπου της ομάδας, (διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και  
ηλεκτρονική δ/νση) για να υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης. Η αίτηση για εγγραφή στον 
κατάλογο θα υποβληθεί στη Διεύθυνση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., Ωρωπού 156, Γαλάτσι, Τ.Κ 
11146, με κατάθεση στο γραφείο Πρωτοκόλλου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 έως 
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15:00 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Από την αρμόδια υπηρεσία θα αποδίδεται σε όλους 
τους εγγραφέντες - εκπροσώπους πιστοποιητικό εγγραφής στον κατάλογο αυτό. Το 
υπόδειγμα της αίτησης αναρτάται μαζί με την περίληψη της Προκήρυξης. Όλα τα 
παραπάνω αποτελούν προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και στοιχείων, καθώς και τα λοιπά παρεχόμενα στοιχεία, 
θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους διαγωνιζομένους, μετά από την εγγραφή τους στον 
κατάλογο συμμετεχόντων.

12. ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

Η περίληψη της προκήρυξης θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στον ελληνικό τύπο, στην 
ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής www.eydap.gr και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ και θα 
σταλεί επίσης ενημερωτικά για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων 
Διπλωματούχων Ανώτατων Σχολών – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ), 
του Συλλόγου Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (Σ.Π.Μ.Ε.) και του 
Συνδέσμου Ελληνικών Εταιρειών - Γραφείων Μελετών (Σ.Ε.Γ.Μ.)

Εκ της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

http://www.eydap.gr/
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

                                                                                                                   Ημερομηνία:

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ με τίτλο:
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ 
ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 156, T.K. 11146 
ΓΑΛΑΤΣΙ»

ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ΩΡΩΠΟΥ 156, ΓΑΛΑΤΣΙ, Τ.Κ 11146.

ΕΠΩΝΥΜΟ ή 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΟΝΟΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΑΡ. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Fax:

Email:

  Παρακαλώ για την εγγραφή μου στον κατάλογο που τηρεί η Υπηρεσία σας για τη συμμετοχή 

στον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών με θέμα: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
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ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΣΤΟ 

ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 156, T.K. 11146 ΓΑΛΑΤΣΙ», καθώς και την αποστολή 

του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων και στοιχείων και των λοιπών παρεχόμενων στοιχείων.

Ο/Η ΑΙΤ………………
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