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ΑΡΘΡΟ 1Ο : ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ – ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1.1 ∆ιοργανώτρια Αρχή του διαγωνισµού : ∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1.2 Προϊσταµένη Αρχή του διαγωνισµού : Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Θεσσαλονίκης

1.3 ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία : ∆ιεύθυνση Αστικού Σχεδιασµού & Αρχιτεκτονικών Μελετών της Γενικής

∆ιεύθυνσης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας από τη ∆ιοργανώτρια Αρχή : ∆ηµούλη Άννα, Κετικίδου Σοφία

∆ιεύθυνση : Αγγελάκη 13 (5ος όροφος)

                     54621 Θεσσαλονίκη

NUTS:

Τηλ. : (+30) 2313 31 8492, 2313 31 8482

e-mail : a.dimouli@thessaloniki.gr

Ιστοσελίδα : www.thessaloniki.gr

Ώρες επικοινωνίας : 7.00 – 15.00

Η αρµόδια υπηρεσία θα δηµοσιοποιήσει άµεσα οποιαδήποτε µεταβολή των παραπάνω στοιχείων µε

ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ∆ιοργανώτριας Αρχής.

1.4 Αρµόδιο Τεχνικό Συµβούλιο : Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

1.5 Η  υποβολή  των  συµµετοχών  των  διαγωνιζοµένων  θα  κατατεθούν  στο  πρωτόκολλο  της

∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, Αγγελάκη 13, Θεσσαλονίκη, 5ος όροφος.    

ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ- ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο παρών ∆ιαγωνισµός χαρακτηρίζεται  ως  Αρχιτεκτονικός ∆ιαγωνισµός ιδεών,  κατά τις κείµενες

διατάξεις, και διεξάγεται σύµφωνα µε ακόλουθες διατάξεις:

1. Την  υπ’  αριθ.  ΥΠΕΝ/∆ΜΕΑΑΠ/48505/387/19-5-2021  απόφασης  ΥΠΕΝ (ΦΕΚ 2239/Β’/31-5-

2021) «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισµών και γενικά των διαγωνισµών

µε απονοµή βραβείων». 

2. Τον Ν. 4412/2016 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών, και Υπηρεσιών (προσαρµογή

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει. 

3. Την  Εγκύκλιο  1/2017  του  ΥΠΕΝ  “Παροχή  διευκρινίσεων  ως  προς  την  εφαρµογή  του  Ν.

4412/2016 σχετικά µε τη διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισµών” (Α∆Α: ΨΤΡ64653Π8-ΟΨ2). 

4. Τον Ν. 3463/2006 “Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων”  (ΦΕΚ 114/Α’/08-06-2006),

όπως  τροποποιήθηκε  µε  το  Ν.  3852/2010  “Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης   -  Πρόγραµµα  Καλλικράτης”  (ΦΕΚ  87/Α’/07-06-2010)  και  το

Ν.4555/2018 “Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εµβάθυνση

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΠΑΣΣΑΛΩΝ (DECK) ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
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της ∆ηµοκρατίας – Ενίσχυση της Συµµετοχής – Βελτίωση της Οικονοµικής και Αναπτυξιακής

λειτουργίας  των ΟΤΑ (Πρόγραµµα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ)”  (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018),  όπως ισχύουν

σήµερα

5. Τον Ν. 3548/2007 “Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό

και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 68/Α’/20-03-2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τον  Ν.3861/2010  “Ενίσχυση  της  διαφάνειας  µε  την  υποχρεωτική  ανάρτηση  νόµων  και

πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  ∆ιαδίκτυο

“Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις”  (ΦΕΚ 112/Α’/13-07-2010) και τα σχετικά έγγραφα

εφαρµογής.

7. Τον  Ν.  4270/2014  “Αρχές  δηµοσιονοµικής  διαχείρισης  και  εποπτείας  (ενσωµάτωση  της

Οδηγίας  2011/85/ΕΕ)  –  δηµόσιο  λογιστικό  και  άλλες  διατάξεις”  (ΦΕΚ  143/Α’/28-06-2014),

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Τον Ν. 4354/2015 “∆ιαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και

άλλες  επείγουσες  διατάξεις  εφαρµογής  της  συµφωνίας  δηµοσιονοµικών  στόχων  και

διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων” (ΦΕΚ 176/Α’/16-12-2015), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

για τις αµοιβές συλλογικών οργάνων.

9. Το Π.∆. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” (ΦΕΚ 145/Α’/05-08-2016).

10. Την  υπ’  αριθ. 113 (αριθ.  πρωτ.  341000/22-12-2021)  Απόφαση  Ανάληψης  Πολυετούς

Υποχρέωσης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης µε την οποία εγκρίνεται δαπάνη ποσού  43.896,00€

(συµπεριλαµβανοµένου  του  ΦΠΑ  24%)  για  τη  διενέργεια  ανοιχτού  Αρχιτεκτονικού

∆ιαγωνισµού  ιδεών  για  την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΞΥΛΙΝΟΥ  ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  ΕΠΙ  ΠΑΣΣΑΛΩΝ

(DECK)  ΣΤΗΝ  ΠΑΛΙΑ  ΠΑΡΑΛΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,  ΤΠ»,  για  τα  έτη  2021- 2022 (Α∆ΑΜ:

21REQ009803928 2021-12-22), κατόπιν του υπ’ αριθ. 293513/14-12-2021 (ορθή επανάληψη)

πρωτογενούς  αιτήµατος  της  ∆/νσης  Αστικού  Σχεδιασµού  &  Αρχιτεκτονικών  Μελετών

(Α∆ΑΜ:21REQ00970664 2021-12-14).

11. Την υπ’ αριθ.  32/ 26-01-2022 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Θεσσαλονίκης µε

την  οποία  “Εγκρίνεται  η  διενέργεια  Ανοιχτού  Αρχιτεκτονικού  ∆ιαγωνισµού  ιδεών  για  την

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΠΑΣΣΑΛΩΝ (DECK) ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΠ», (Α∆Α: 9ΒΨΤΩΡ5-4Χ5 )

Η χρηµατοδότηση του αρχιτεκτονικού διαγωνισµού θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του

∆ήµου Θεσσαλονίκης και, συγκεκριµένα, τον Κ.Α. 30/7412.63.01 (Υπηρεσιακή Μονάδα 30.001), µε

λεκτικό  «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  Ι∆ΕΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΞΥΛΙΝΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  ΕΠΙ  ΠΑΣΣΑΛΩΝ  (DECK)  ΣΤΗΝ  ΠΑΛΙΑ  ΠΑΡΑΛΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,  ΤΠ»

πίστωσης: 43.896,00€, για το οικονοµικό έτος 2022, µε χρηµατοδότηση «Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ»,  σύµφωνα και

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΠΑΣΣΑΛΩΝ (DECK) ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
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µε την υπ’ αριθ. 673/13-12-2021 Α∆Σ για το Τεχνικό Πρόγραµµα έτους 2022 (Α∆Α: ΨΑΥ∆ΩΡ5-6Ω4) και

µε την υπ’ αριθ. 724 / 27-12-2021 Α∆Σ (Α∆Α:ΩΖ0∆ΩΡ5-6Ω4) για τον Προϋπολογισµό έτους 2022.

Για  την  εν  συνεχεία  ανάθεση  και  εκπόνηση  της  πλήρους  µελέτης  του  έργου,  ο  ∆ήµος

Θεσσαλονίκης  έχει  εξασφαλίσει  χρηµατοδότηση  από  πόρους  του  Προγράµµατος  ∆ηµοσίων

Επενδύσεων υπέρ του Υπουργείου Τουρισµού, µε βάση τη Συλλογική Απόφαση ΣΑ "Μ911 - ΜΕΛΕΤΕΣ

ΕΡΓΩΝ  ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ  ΝΕΑΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ"  και  κωδικό  2021ΣΜ91100002

“Υποδοµές λειτουργικής και αισθητικής αναβάθµισης στον άξονα Αριστοτέλους και  στο παραλιακό

µέτωπο  Θεσσαλονίκης  για  την  ενίσχυση  της  βιώσιµης  τουριστικής  ανάπτυξης”,  προϋπολογισµού

1.085.000 € για τις µελέτες λειτουργικής και αισθητικής αναβάθµισης του Άξονα Αριστοτέλους και της

παλιάς Παραλίας Θεσσαλονίκης.  

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

3.1 Η  ∆ιεύθυνση  Αστικού  Σχεδιασµού  &  Αρχιτεκτονικών  Μελετών  της  Γενικής  ∆/νσης  του  ∆ήµου

Θεσσαλονίκης  προκηρύσσει  Αρχιτεκτονικό  ∆ιαγωνισµό  Ιδεών  µε  θέµα   «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΞΥΛΙΝΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΠΑΣΣΑΛΩΝ (DECK) ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».

3.2  Ο  ∆ιαγωνισµός  στοχεύει  στη  διερεύνηση  του  βέλτιστου  τρόπου επέκτασης  του  υφιστάµενου

κρηπιδώµατος της Παλιάς Παραλίας µε ξύλινη κατασκευή / κατάστρωµα επί πασσάλων (ντεκ) πλάτους

5 έως 10 µέτρων προς τη θάλασσα από την 1η προβλήτα του ΟΛΘ έως το Λευκό Πύργο, δεδοµένου ότι

το µικρό σήµερα πλάτος του κρίνεται ανεπαρκές σε σχέση µε την ιδιαίτερα αυξηµένη επισκεψιµότητα

της περιοχής, σε συνδυασµό και µε τον υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο της Λεωφόρου Νίκης.  Επιπλέον,

στοχεύει στην αναζήτηση – σε επίπεδο ιδεών - των βέλτιστων γεωµετρικών, λειτουργικών, αισθητικών

και κατασκευαστικών χαρακτηριστικών που θα πρέπει να έχει το ξύλινο κατάστρωµα επί πασσάλων,

κατ’ επέκταση του υφιστάµενου κρηπιδώµατος της Παλιάς Παραλίας, προκειµένου εν συνεχεία αφενός

να ληφθεί η κατ’ αρχήν σύµφωνη γνώµη των αρµόδιων φορέων (υπηρεσίες προστασίας µνηµείων και

ιστορικών  τόπων,  αρχές  περιβαλλοντικής  αδειοδότησης  κλπ)  και  αφετέρου  να  προσδιοριστεί  µε

ακρίβεια το κόστος των απαιτούµενων προς δηµοπράτηση µελετών.  

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/∆ΜΕΑΑΠ/48505/387/19-5-2021

απόφασης ΥΠΕΝ θεωρείται  αξιόλογο τεχνικό έργο εµπίπτοντας  στην κατηγορία της  παρ.  2γ του

ανωτέρω  άρθρου,  ως  έργο  διαµόρφωσης  –  ανάπλασης  µεγάλου  αναπτύγµατος  του  παραλιακού

µετώπου  του  ιστορικού  κέντρου  της  Θεσσαλονίκης,  και   η  προκήρυξη  διενέργειας  αρχιτεκτονικού

διαγωνισµού  είναι  υποχρεωτική,  επειδή  έχει  ευρύτερη  κοινωνική,  αρχιτεκτονική,  πολεοδοµική,

συµβολική και  περιβαλλοντική σηµασία και  η λειτουργία  του,  ο  όγκος,  η  θέση και  λοιπά ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά του θα έχουν επίδραση στο ευρύτερο δοµηµένο και φυσικό περιβάλλον.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΠΑΣΣΑΛΩΝ (DECK) ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
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Σύµφωνα  δε  µε  την  παρ.  2α  του  άρθρου  1  της  παραπάνω  υπουργικής  απόφασης,  ο

διαγωνισµός κατατάσσεται  στην κατηγορία του δ  ιαγωνισµού ιδεών  ,  µε στόχο τη  διερεύνηση των

κύριων παραµέτρων του θέµατος, την αξιολόγησή τους, την ανάδειξη της βασικής συνθετικής ιδέας, την

εξειδίκευση  του  προγράµµατος  του  έργου  και  τη  διαµόρφωση  του  πλαισίου  για  την  εξέλιξη  και

ολοκλήρωση της µελέτης του έργου.  Στη συνέχεια του αρχιτεκτονικού διαγωνισµού δεν προβλέπεται

ανάθεση στον  βραβευµένο  µελετητή,  διότι  την  παρούσα  χρονική  στιγµή  δεν  είναι  δυνατό  να

προσδιοριστεί  µε  ακρίβεια  το  κόστος  των  απαιτούµενων  µελετών,  καθώς αυτό  εξαρτάται  από  τις

παραµέτρους που τίθενται προς διερεύνηση µε τον παρόντα διαγωνισµό.  Ωστόσο, προβλέπεται ότι ο

∆ήµος Θεσσαλονίκης,  κατά τα επόµενα στάδια προκήρυξης και ανάθεσης της πλήρους µελέτης θα

συνάψει σύµβαση συµβουλευτικών υπηρεσιών µε το βραβευµένο µελετητή.

ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Αρχιτεκτονικός ∆ιαγωνισµός Ιδεών για την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ

ΠΑΣΣΑΛΩΝ  (DECK)  ΣΤΗΝ  ΠΑΛΙΑ  ΠΑΡΑΛΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,  εντάσσεται  στο  πλαίσιο  του

στρατηγικού  σχεδιασµού  του  ∆ήµου  Θεσσαλονίκης,  στους  βασικούς  άξονες  του  οποίου

συµπεριλαµβάνεται η εν γένει αναβάθµιση των υποδοµών του ∆ήµου και η αναβάθµιση του φυσικού,

πολιτιστικού και αστικού περιβάλλοντος της πόλης.  

Κύριος στόχος του ∆ιαγωνισµού είναι η επιλογή µιας σύγχρονης αρχιτεκτονικής προσέγγισης για την

υλοποίηση του έργου, που θα εξασφαλίζει λειτουργικότητα, αισθητική ποιότητα και κατασκευαστική

αρτιότητα  για  τη  διεύρυνση  του  αστικού  κοινόχρηστου  χώρου  προς  τη  θάλασσα,

συµπεριλαµβανοµένης  της  αναδιαµόρφωσης  του  ευρύτερου  περιβάλλοντα  χώρου  της  παραλιακής

Λεωφόρου Νίκης, µε βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις της τέχνης και της επιστήµης, καθώς και τις αρχές

του βιοκλιµατικού - περιβαλλοντικού σχεδιασµού.

Επιδιώκεται να προκύψει συνολικό αποτέλεσµα υψηλής ποιοτικής στάθµης, µε σύγχρονο και

πρωτότυπο αρχιτεκτονικό χαρακτήρα και ταυτότητα, το οποίο θα ικανοποιεί τις εξής επιδιώξεις: 

� Αρµονική ένταξη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής

� Εξασφάλιση ενός ευχάριστου, ασφαλούς και προσβάσιµου από όλους δηµόσιου χώρου 

� Εξασφάλιση βιωσιµότητας, ανθεκτικότητας και βιοκλιµατικού σχεδιασµού

� Ρεαλιστική προσέγγιση ως προς τα ζητήµατα υλοποίησης, κόστους και συντήρησης του έργου

ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αντικείµενο  του  διαγωνισµού  είναι  ο  προσδιορισµός  των  γεωµετρικών,  λειτουργικών,

αισθητικών και  κατασκευαστικών χαρακτηριστικών  του ξύλινου  καταστρώµατος  κατ’  επέκταση του

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΠΑΣΣΑΛΩΝ (DECK) ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
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παραλιακού κρηπιδώµατος της Παλιάς Παραλίας Θεσσαλονίκης, από την 1η προβλήτα του ΟΛΘ έως

το Λευκό Πύργο, σύµφωνα µε τις αρχές της βιώσιµης κινητικότητας, ώστε να συµβάλει στην αύξηση

του δηµόσιου χώρου µε ποιοτικά χαρακτηριστικά.  

Για τον προσδιορισµό των γεωµετρικών χαρακτηριστικών του έργου, θα πρέπει να ληφθούν

αποφάσεις ως προς τα εξής σηµεία :

� Να προταθεί το τελικό πλάτος του καταστρώµατος, σε σχέση µε το µέσο πλάτος του υφιστάµενου

σήµερα κρηπιδώµατος, που ανέρχεται σε 6,50 µ

� Να επιλυθεί ο τρόπος συµβολής του καταστρώµατος µε την 1η προβλήτα και η σχέση του µε το

αντίστοιχο deck που διαµορφώθηκε εκεί από τον Οργανισµό Λιµένα

� Να επιλυθεί ο τρόπος συµβολής του καταστρώµατος µε τη µικρή προεξοχή – προβλήτα έναντι της

Πλατείας Ελευθερίας, η οποία βρίσκεται σε χαµηλότερο επίπεδο από το υφιστάµενο κρηπίδωµα

� Να προταθεί ο τρόπος εναρµόνισης του ξύλινου καταστρώµατος µε τη µελέτη για στάση αστικής

θαλάσσιας συγκοινωνίας στο ύψος της Πλατείας Ελευθερίας 

� Να  επιλυθεί  ο  τρόπος  συµβολής  του  καταστρώµατος  ξύλινου  καταστρώµατος  µε  τις  10

υφιστάµενες σκάλες πρόσδεσης προς τη θάλασσα

� Να διερευνηθεί/ τεκµηριωθεί η δυνατότητα ή µη πρόβλεψης δεύτερου σηµείου πρόσδεσης σκαφών

στο παραλιακό µέτωπο της παλιάς παραλίας (όπως στο τρίγωνο Λευκού Πύργου)

� Να  γίνει  συσχέτιση  /εναρµόνιση  µε  το  1ο  βραβείο  του  αρχιτεκτονικού  διαγωνισµού  για  την

Ανάπλαση της Πλατείας  και  του Άξονα Αριστοτέλους στο σηµείο  συµβολής του άξονα µε το

παραλιακό µέτωπο

Για τον προσδιορισµό των λειτουργικών χαρακτηριστικών του έργου, θα πρέπει να ληφθούν

αποφάσεις ως προς:

� Την  αναγκαιότητα  ή  µη  πρόβλεψης  καθιστικών  κατά  µήκος  του  καταστρώµατος  ή  του

υφιστάµενου κρηπιδώµατος, και κατ’ επέκταση ως προς τη µορφή αυτών

� Την  αναγκαιότητα  πρόβλεψης  πρόσθετων  φωτιστικών  σωµάτων  κατά  µήκος  του

καταστρώµατος ή του υφιστάµενου κρηπιδώµατος

� Τον τρόπο καθαρισµού των υδάτων κάτω από το ξύλινο κατάστρωµα

Για τον προσδιορισµό των τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου, θα πρέπει να περιγραφεί ο

τρόπος στήριξης  και  θεµελίωσης του έργου καθώς και  ο  τρόπος  κατασκευής,  και  εν  συνεχεία  να

προσδιοριστεί  το  κόστος  και  το  χρονοδιάγραµµα  του  έργου.   Στο  πλαίσιο  αυτό  θα  πρέπει  να

συνεκτιµηθεί η κατάσταση του υφιστάµενου σήµερα κρηπιδώµατος.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΠΑΣΣΑΛΩΝ (DECK) ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
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ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ – ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

6.1 Στους συµµετέχοντες θα διατίθενται ηλεκτρονικά τα εξής: 

- Τα Τεύχη του διαγωνισµού: Προκήρυξη, Αναλυτική ∆ιακήρυξη, Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων 

-  Οι  διευκρινίσεις/  απαντήσεις  σε  ερωτήµατα  των  ενδιαφεροµένων,  όπως  προβλέπεται  από  την

παρούσα ∆ιακήρυξη

- Τυχόν ανακοινώσεις της ∆ιοργανώτριας Αρχής

- Τοπογραφικό διάγραµµα αποτύπωσης της ευρύτερης περιοχής σε επεξεργάσιµη µορφή (αρχείο .dwg)

 - Στοιχεία του Τεχνικού Φακέλου (Παράρτηµα  Τεύχους Τεχνικών ∆εδοµένων)    σε µη επεξεργάσιµη

µορφή (αρχεία εικόνας), ως εξής:

� ∆εδοµένα από το Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, 

� ∆εδοµένα από τη µελέτη αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου, 

� ∆εδοµένα από τη µελέτη του ποδηλατόδροµου του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, 

� Στοιχεία  της  µελέτης  Αστικής  Θαλάσσιας  Συγκοινωνίας  (Μελέτη  Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων, MARNET- ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ, 2016)

� Στοιχεία  του  διαγωνισµού  για  τις  στάσεις  Αστικής  Θαλάσσιας  Συγκοινωνίας  (∆.

Θεσσαλονίκης- ΥΠΟΜΕ∆Ι, 2011)

� Στοιχεία του 1ου βραβείου του διαγωνισµού για την ανάπλαση του Άξονα και της Πλατείας

Αριστοτέλους

6.2 Το  υλικό  του  διαγωνισµού  θα  αναρτάται  στον  ιστότοπο  του  ∆ήµου  Θεσσαλονίκης  και  στην

ιστοσελίδα του ∆ιαγωνισµού, από την οποία µπορούν να ενηµερώνονται σχετικά οι ενδιαφερόµενοι.

ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

7.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα οποία κατέχουν

την από τον Νόµο οριζόµενη άδεια ασκήσεως επαγγελµατικής δραστηριότητας, σύµφωνα µε το

άρθρο  3  της  υπ’  αριθ.  ΥΠΕΝ/∆ΜΕΑΑΠ/48505/387/19-5-2021  απόφασης  ΥΠΕΝ,  του  Αρχιτέκτονα

Μηχανικού  (ως  εκπρόσωπου  οµάδας),  στην  Ελλάδα  ή  σε  άλλο  κράτος.   Οι  διαγωνιζόµενοι

αρχιτέκτονες µηχανικοί ΑΕΙ (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) ή οµάδες, θα πρέπει στη βασική στελέχωση

της οµάδας τους να υποστηρίζονται υποχρεωτικά   από   Πολιτικό µηχανικό ΑΕΙ   για την τεκµηρίωση του

προτεινόµενου τρόπου θεµελίωσης της αρχιτεκτονικής πρότασης ή και άλλων θεµάτων κατά την κρίση

τους,  και  προαιρετικά από Μηχανολόγο ηλεκτρολόγο µηχανικό ΑΕΙ  ή µηχανολόγο µηχανικό ΑΕΙ  ή

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΠΑΣΣΑΛΩΝ (DECK) ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
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ηλεκτρολόγο µηχανικό ΑΕΙ για την τεκµηρίωση του προτεινόµενου φωτισµού ή άλλων θεµάτων κατά

την κρίση τους.  

∆ιευκρινίζεται  ότι  οι  συµµετέχοντες,  µπορούν  κατά  την  κρίση  τους  εάν  επιθυµούν  να

συνεργασθούν  και µε άλλες ειδικότητες (όπως, π.χ. συγκοινωνιολόγο, ειδικό σύµβουλο για λιµενικά

έργα κλπ), αλλά και σπουδαστές Σχολών, αντιστοίχων µε τις προαναφερθείσες ειδικότητες. Σε κάθε

περίπτωση,  δεν υπάρχει η υποχρέωση της ∆ιοργανώτριας Αρχής για καταβολή επιπλέον αµοιβής

πέραν των προβλεποµένων βραβείων. 

Για την καταβολή του βραβείου, στην περίπτωση  οµάδας διαγωνιζοµένων αρχιτεκτόνων, το

χρηµατικό ποσό για κάθε µέλος θα απορρέει από υπεύθυνη δήλωση υπογεγραµµένη από όλα τα µέλη

της οµάδας,  µε  τα  ποσοστά συµµετοχής τους στα χρηµατικά ποσά σε περίπτωση βράβευσης της

µελέτης.  Οµοίως,  για  την  καταβολή   του  βραβείου  σε  µηχανικούς  άλλων  ειδικοτήτων  που  θα

συµµετέχουν σε οµάδα µελέτης, θα απορρέει από σχετική δήλωση ενυπόγραφη από όλους. 

Κάθε διαγωνιζόµενος  -µόνος ή και  ως µέλος οµάδας-  µπορεί  να λάβει  µέρος µόνο µε  µία

συµµετοχή. 

7.2  Η εγγραφή στο µητρώο µελετητών δεν αποτελεί προαπαιτούµενο για τη συµµετοχή  στον

αρχιτεκτονικό  διαγωνισµό  (παρ.  1,  άρθρ.  3  της  υπ’  αριθ.  ΥΠΕΝ/∆ΜΕΑΑΠ/48505/387/19-5-2021

απόφασης ΥΠΕΝ).

7.3 Αποκλείονται  από  τον  ∆ιαγωνισµό  (βάσει  των  παρ.  4  και  5,  άρθρ.  3  της  υπ’  αριθ.

ΥΠΕΝ/∆ΜΕΑΑΠ/48505/387/19-5-2021  απόφασης ΥΠΕΝ και άρθρο 73 του Ν.4412/2016) οι κάτωθι: 

� Κάθε πρόσωπο που έχει συµµετάσχει µε οποιοδήποτε τρόπο στην προπαρασκευή και στη

σύνταξη του προγράµµατος του ∆ιαγωνισµού. 

� Τα µέλη της Κριτικής Επιτροπής. 

� Τα πρόσωπα που έχουν µε τα ανωτέρω πρόσωπα εξαρτηµένη επαγγελµατική σχέση εργασίας

ή έχουν µε αυτά συγγένεια έως δεύτερου βαθµού. 

� Οι συµµετέχοντες έναντι των οποίων υφίστανται οι λόγοι αποκλεισµού που αναφέρονται στο

άρθρο  73 του  Ν.4412/2016  (έναντι  των οποίων  υποβάλλεται  υπεύθυνη  δήλωση από τους

συµµετέχοντες ,θεωρηµένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής). 

ΑΡΘΡΟ 8Ο : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

8.1 Τα αποδεικτικά του δικαιώµατος συµµετοχής κάθε διαγωνιζόµενου υποβάλλονται ΜΟΝΟ

σε έντυπη µορφή (σε αντίγραφα) εντός κλειστού φακέλου σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 9

της παρούσας και είναι τα εξής:

α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος από τον επαγγελµατικό φορέα της χώρας εγκατάστασής του
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β) Υπεύθυνη ∆ήλωση (θεωρηµένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής ή ηλεκτρονικά εκδοθείσα από το 

gov.gr) ότι δεν υφίστανται οι λόγοι αποκλεισµού που αναφέρονται στα άρθρα 73 (παράγραφοι 1, 2 και

4 εδάφια β και θ) και 74 του Ν.4412/2016 και στην παράγραφο 7.3 της παρούσας.

Η µη  προσκόµιση  των  αποδεικτικών  δικαιώµατος  συµµετοχής  κάθε  διαγωνιζόµενου

αποτελεί αιτία αποκλεισµού.

8.2 Για  την  καταβολή  των  βραβείων  είναι  απαραίτητη  η  προσκόµιση  των  αποδεικτικών

εγγράφων  κατοχής  της  απαιτούµενης  από  το  νόµο  άδειας  άσκησης  επαγγέλµατος  του  κάθε

συµµετέχοντα  και  των  αποδεικτικών  µέσων  του  άρθρου  80 του  Ν.4412/2016,  έναντι  των  οποίων

κατατέθηκε η παραπάνω Υπεύθυνη ∆ήλωση.

ΑΡΘΡΟ  9Ο :  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΚΑΙ  ΤΡΟΠΟΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  -  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Τα στοιχεία των µελετών και ο τρόπος που θα υποβληθούν ορίζεται στις επόµενες παραγράφους: 

9. 1 Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης

Κάθε ∆ιαγωνιζόµενος θα υποβάλει Τεχνική Έκθεση περιγραφής της συνολικής πρότασης µε τη

µορφή τεύχους σε µέγεθος DIN A4.  Το Τεύχος δεν θα υπερβαίνει συνολικά τις είκοσι (20) σελίδες, και

θα επεξηγεί / αιτιολογεί την πρόταση, αναλύοντας την κεντρική ιδέα, τις βασικές αρχές σχεδιασµού, τον

τρόπο µε τον οποίο ανταποκρίνεται στους στόχους του αρχιτεκτονικού διαγωνισµού, ενώ παράλληλα

θα  περιέχει  πληροφορίες  ως  προς  τα  προτεινόµενα  υλικά,  τις  κατασκευαστικές  επιλογές  που

χαρακτηρίζουν την πρόταση, το προτεινόµενο µέγεθος του έργου, καθώς και ενδεικτική κοστολόγησή

του  η οποία θα προκύπτει αναλογικά από τον προϋπολογισµό παρόµοιων έργων. Στο κείµενο θα

πρέπει  να  τεκµηριώνονται  επαρκώς  οι  προτάσεις  στα  ζητούµενα  του  διαγωνισµού  ως  προς  τα

λειτουργικά και των τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου (πχ ως προς την επιλογή του πλάτους του deck,

του αριθµού των θέσεων σκαφών κλπ). Στο Τεύχος, εκτός του κειµένου, µπορούν να συµπεριληφθούν

φωτογραφίες, σκίτσα, σχέδια, προοπτικά, αξονοµετρικά, φωτορεαλιστικές απεικονίσεις και ό,τι άλλο

κρίνεται από τους µελετητές απαραίτητο για την καλύτερη και σαφέστερη τεκµηρίωση της πρότασής

τους σε µέγεθος DIN A4. 

Β.  Περίληψη της Τεχνικής Έκθεσης στην Αγγλική γλώσσα, η οποία δεν θα υπερβαίνει τις  δύο (2)

σελίδες.

Γ.  Παράρτηµα του Τεύχους µε σµίκρυνση όλων των σχεδίων που περιλαµβάνονται στις παρακάτω

πινακίδες (µέγεθος DIN Α3). 
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Το Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης (DIN Α4) και το Παράρτηµά του (DIN Α3) θα παραδοθούν σε

πέντε (5) αντίτυπα.

9.2 Πινακίδες σχεδίων 

Μέχρι  2  πινακίδες  διαστάσεων  DIN  A0  (841X1188)  mm,  άκαµπτες  και  επίπεδες,  που  θα

περιέχουν: 

I.  Σχέδιο διαµόρφωσης του ευρύτερου περιβάλλοντα χώρου σε κλίµακα 1:200 ή 1:500.

II.  Φωτορεαλιστικές  απεικονίσεις  ή  προοπτικά  σχέδια  της  κατασκευής  και  του  περιβάλλοντα

χώρου. 

III.  Σχέδια  κατόψεων επιλεγµένων σηµείων  της  πρότασης,  σε  κλίµακα  1:100  όπου  κυρίως  θα

περιγράφεται η κεντρική ιδέα των µελετητών και η κατασκευαστική της λογική. 

IV.  Σχέδια  όψεων  και  ενδεικτικών  τοµών  κατά  την  κρίση  των  µελετητών  όπου  κυρίως  θα

περιγράφεται η κεντρική ιδέα των µελετητών. 

V. Επιµέρους σχέδια κατασκευαστικών λεπτοµερειών σε κατάλληλη κλίµακα. 

Ο  τρόπος  σχεδιασµού,  οι  κλίµακες  σχεδίασης  όταν  δεν  προσδιορίζονται  καθώς  και  η

κατανοµή των ανωτέρω σχεδίων στις πινακίδες είναι στην κρίση των µελετητών, αρκεί το περιεχόµενο

να είναι σαφές και ευδιάκριτο. 

9.3 Ηλεκτρονικό αρχείο (CD/DVD-ROM)

Θα πρέπει να παραδοθεί  CD/DVD-ROM εις διπλούν, που θα περιλαµβάνει σε ηλεκτρονική

µορφή τα υποβαλλόµενα στοιχεία, όπως περιγράφονται στις παραπάνω παραγράφους του άρθρου

αυτού, και συγκεκριµένα: 

i. Τις υποβληθείσες πινακίδες. 

ii. Τα πρωτότυπα σχέδια που εµπεριέχονται στις πινακίδες. 

iii. Το τεύχος της τεχνικής έκθεσης. 

Οι αποδεκτές µορφές δεδοµένων που θα περιλαµβάνονται στο CD/DVD-ROM είναι:

α) αρχεία .pdf για τις πινακίδες 

β) αρχεία .tiff ή .jpeg για εικόνες ή φωτογραφίες που τυχόν εµφανίζονται στις πινακίδες ή στην

Έκθεση περιγραφής  της  συνολικής πρότασης και  θα πρέπει  υποχρεωτικά να δοθούν και  σαν

ξεχωριστά αρχεία (για τα αρχεία µορφής .tiff ή .jpeg η ανάλυση θα είναι 300 dpi)

γ) αρχεία .doc για το κείµενο της Τεχνικής Έκθεσης (έκδοση Microsoft Word 2003 ή νεότερο)

δ) αρχεία .dwg ή συµβατά µε Autocad (ανώτερη έκδοση Autocad 2010) για τα ηλεκτρονικά αρχεία

των  πρωτότυπων  σχεδίων  (κατόψεις,  όψεις,  τοµές),  καθώς  και  αρχεία  .pdf των  παραπάνω

σχεδίων.
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9.4 Τεχνικές Προδιαγραφές Σχεδίασης – Παρουσίασης 

9.4.1 Οι µελέτες που θα υποβληθούν στον ∆ιαγωνισµό θα χρησιµοποιούν το Μετρικό σύστηµα

µέτρησης.   

9.4.2 Επίσηµη γλώσσα του ∆ιαγωνισµού είναι η Ελληνική. Όλα τα στοιχεία των µελετών

που θα υποβληθούν (σχέδια,  τεύχη, CD/DVD-ROM, κ.λ.π.), θα είναι στην Ελληνική γλώσσα. Κάθε

στοιχείο που δεν θα είναι στην Ελληνική γλώσσα δεν θα ληφθεί υπόψη από την Κριτική Επιτροπή, µε

εξαίρεση την περίληψη τεχνικής έκθεσης στα αγγλικά.

9.4.3 Οι διαγωνιζόµενοι δεν δεσµεύονται για τους τρόπους παρουσίασης των σχεδίων και των

πινακίδων (ελεύθερη χρήση χρώµατος, σκιών, ψηφιακής απεικόνισης κ.λ.π.).  Τα στοιχεία των µελετών

θα παρουσιασθούν σε σχέδια και ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο από τους µελετητές για την κατανόηση

της πρότασης και την αρτιότερη παρουσίασή της, µε τους εξής τρόπους σχεδίασης: 

α.  Τα σχέδια θα είναι σχεδιασµένα µε το χέρι ή ηλεκτρονικά.

β.  Επιτρέπεται η χρήση χρωµάτων.

γ.  Οι τρόποι σχεδίασης που θα επιλεγούν για την ανάδειξη των σχεδίων δεν πρέπει σε καµία

περίπτωση να εµποδίζουν την άµεση ανάγνωση των σχεδίων και την κατανόηση των µορφών και

των προτάσεων που απεικονίζουν, ειδικότερα οι τυχόν φωτοσκιάσεις. Επίσης, τα σχέδια µπορεί

να  συνοδεύονται  και  από  µικρά  επεξηγηµατικά  προοπτικά  σκαριφήµατα,  στο  περιθώριο  του

σχεδίου  διαµόρφωσης.

9.4.4   Το κείµενο που θα συµπεριληφθεί  στην Τεχνική Έκθεση περιγραφής της  συνολικής

πρότασης  θα πρέπει να είναι σε µορφή επεξεργαστή κειµένου Microsoft Word 2003 ή νεότερο και θα

έχει την εξής µορφοποίηση:

� ∆ιαµόρφωση σελίδας:  Επάνω και  κάτω περιθώρια 2,5  εκ.  και  2,5  εκ.  αντίστοιχα.  ∆εξιά  και

αριστερά περιθώρια 2,5 εκατοστά.

� Αρίθµηση της σελίδας στο κείµενο: στο κάτω µέρος και δεξιά.

� Γραµµατοσειρά: Arial

� Κωδικός Συµµετοχής: Ο Κωδικός τοποθετείται στο άνω δεξιό άκρο των πινακίδων και τευχών της

µελέτης. Ο Κωδικός θα εµφανίζεται σε κάθε σελίδα του κειµένου, µόνο όµως στην πρώτη σελίδα

το ύψος των ψηφίων θα είναι 1 εκ. Στις υπόλοιπες σελίδες τα δέκα (10) ψηφία του κωδικού θα

είναι γραµµατοσειράς Arial, µεγέθους 14, έντονης γραφής (bold).  

� Τίτλος  Αρχιτεκτονικού  ∆ιαγωνισµού:  Arial  µεγέθους  12,  έντονης  γραφής  (bold),  κεφαλαία

γράµµατα, στοίχιση στο κέντρο.

� Κείµενο  περιγραφής  της  πρότασης:  Arial  µεγέθους  12,  πεζά  γράµµατα,  πλήρης  στοίχιση,

διάστιχο µεταξύ των γραµµών 1,5 (line spacing: 1,5 lines) 

� Φωτογραφίες – Εικόνες – Σχήµατα – ∆ιαγράµµατα - Χάρτες: Όλα τα προαναφερθέντα πρέπει να

είναι ενσωµατωµένα στο κείµενο.
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� Υποσηµειώσεις: Οποιαδήποτε πληροφορία τύπου υποσηµείωσης θα πρέπει να εµφανίζεται στο

τέλος του κειµένου (endnote) και σε καµία περίπτωση στο κάτω µέρος των σελίδων του κυρίως

κειµένου (footnote).  Οι υποσηµειώσεις θα έχουν την ίδια µορφή µε το κείµενο.

9.4.5  Τα αναφερόµενα  στην  επόµενη  παράγραφο  9.5  της  παρούσας  για  τη  σήµανση  της

µελέτης είναι υποχρεωτικά για όλους τους ∆ιαγωνιζοµένους.  Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται

από τον ∆ιαγωνισµό. 

9.4.6 Κάθε πρόσθετο στοιχείο που θα παραδοθεί εκτός των υποχρεωτικών στοιχείων (Τεχνική

Έκθεση, παράρτηµα Τεχνικής Έκθεσης και σχέδια, όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη),

δεν θα ληφθεί υπόψη από την Κριτική Επιτροπή.

 9.5 Σήµανση των υποβαλλόµενων συµµετοχών

9.5.1 Κάθε συµµετοχή που θα υποβληθεί πρέπει υποχρεωτικά να σηµαίνεται µε έναν µόνο

χαρακτηριστικό κωδικό, χωρίς ψευδώνυµο, ο οποίος επιλέγεται από τους διαγωνιζόµενους. Ο κωδικός

αυτός θα αποτελείται από δέκα (10) ψηφία ύψους 1 εκ.  Arial,  µαύρου χρώµατος και έντονης γραφής

(bold), εκ των οποίων τα οκτώ (8) θα είναι αριθµοί και τα δύο (2) γράµµατα του λατινικού αλφαβήτου.

Ο κωδικός θα τοποθετηθεί σε οριζόντια διάταξη στο επάνω δεξιό άκρο των πινακίδων και των τευχών

της µελέτης. 

9.5.2 ∆εν επιτρέπεται, επί ποινή αποκλεισµού, η αναγραφή του ονόµατος ή άλλων στοιχείων

του  αποστολέα  ακόµα  και  στα  τυχόν  συνοδευτικά  παραστατικά,  όταν  η  αποστολή  γίνεται  µέσω

ταχυδροµείου ή άλλης εταιρίας.

9.6 Παράδοση – συσκευασία συµµετοχών

9.6.1  Το  σύνολο  των  παραδοτέων  θα  είναι  συσκευασµένο  σε  ένα  και  µόνο  αδιαφανές

σφραγισµένο  δέµα,  στην  εξωτερική  πλευρά  του  οποίου  θα  αναγράφεται  ο  χαρακτηριστικός,  αντί

ψευδωνύµου, δεκαψήφιος κωδικός σήµανσης (οχτώ αριθµητικά ψηφία και δύο γράµµατα του λατινικού

αλφαβήτου), χαρακτήρων ύψους 1 εκ. Arial και χρώµατος µαύρου, καθώς και η ταχυδροµική διεύθυνση

της ∆ιοργανώτριας Αρχής, δηλαδή:

“.... κωδικός σήµανσης....”

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

∆/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΓΓΕΛΑΚΗ 13

546 21 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
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«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΞΥΛΙΝΟΥ  ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  ΕΠΙ  ΠΑΣΣΑΛΩΝ  (DECK)  ΣΤΗΝ  ΠΑΛΙΑ  ΠΑΡΑΛΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΠ»

Για την  τήρηση της  ανωνυµίας δεν επιτρέπεται  επί  ποινή αποκλεισµού η  αναγραφή του

ονόµατος του αποστολέα, ακόµα και στα τυχόν συνοδευτικά παραστατικά, όταν η αποστολή γίνεται

µέσω ταχυδροµείου ή ταχυµεταφορέα. 

Το δέµα θα συνοδεύεται από διαβιβαστικό έγγραφο για την πρωτοκόλληση, στο οποίο θα

αναγράφεται  ο  χαρακτηριστικός  δεκαψήφιος  κωδικός  σήµανσης,  ενώ  δεν  επιτρέπεται  επί  ποινή

αποκλεισµού η αναγραφή ονόµατος ή άλλων στοιχείων των διαγωνιζοµένων. 

9.6.2 Κάθε  διαγωνιζόµενος θα υποβάλει  µέσα σε αυτό το  δέµα,  εκτός  των αναφερόµενων

παραπάνω  στο ίδιο άρθρο (πινακίδες σχεδίων, τεχνική έκθεση, CD/DVD-ROM), επιπλέον, και έναν

φάκελο σφραγισµένο και αδιαφανή, ο οποίος θα φέρει γραµµένο εξωτερικά τον ίδιο µε τον φάκελο

της µελέτης χαρακτηριστικό κωδικό σήµανσης, που θα περιέχει, για κάθε συµµετέχοντα, τα εξής: 

� Ονοµατεπώνυµο,  διεύθυνση,  αριθµό  τηλεφώνου  (κινητού  και  σταθερού)  και  ηλεκτρονική

διεύθυνση. 

� Όταν πρόκειται για οµάδα µελέτης πίνακα ποσοστών συµµετοχής των µελών της, µε δικαίωµα

συµµετοχής στο διαγωνισµό, υπογεγραµµένο από όλα τα µέλη της.

� Οµοίως  µε  τα  παραπάνω,   πίνακα  ποσοστών  υπογεγραµµένο  στην  περίπτωση  οµάδας

συνεργατών.

� Αποδεικτικά  ότι  κατέχει  την  από  τον  νόµο  οριζόµενη  άδεια  άσκησης  επαγγελµατικής

δραστηριότητας

�  Υπεύθυνη  ∆ήλωση  ότι  δεν  υφίστανται  οι  λόγοι  αποκλεισµού  του  προσώπου  του,  όπως

αναφέρονται στα άρθρα 73 (παράγραφοι 1, 2 και 4 εδάφια β και θ) και 74 του Ν.4412/2016 και

στην παράγραφο 6.5 της παρούσας. 

� Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος δεν αποδέχεται την επώνυµη έκθεση της µελέτης του

στην  περίπτωση  που  δεν  διακριθεί,  θα  συµπεριλάβει  στο  παραπάνω  δέµα  χωριστό

σφραγισµένο φάκελο µε τον χαρακτηριστικό κωδικό σήµανσης της µελέτης και την ένδειξη στο

κάτω  αριστερό  µέρος  «µη  αποδοχή  αποσφράγισης»,  ο  οποίος  θα  περιέχει  τη  σχετική

ενυπόγραφη δήλωση.

9.6.3 Απαγορεύεται, επί ποινή αποκλεισµού, η µε οποιοδήποτε τρόπο έµµεσο ή άµεσο, πριν

την οριστική λήξη του διαγωνισµού, γνωστοποίηση ή / και παροχή δυνατότητας πληροφόρησης µέσω

ανακοινώσεων  και  αναρτήσεων,  είτε  της  ταυτότητας  των  µελετητών  είτε  του  περιεχοµένου  µίας

συµµετοχής (τεχνική έκθεση, ιδέες ή προσχέδια), προς οποιονδήποτε σχετίζεται µε τον διαγωνισµό,

όπως στους  κριτές,  σε  παράγοντες  της  ∆ιοργανώτριας  Αρχής  ή  του  ∆ιαγωνισµού,  στον έντυπο  ή

ηλεκτρονικό τύπο ή σε ιστοσελίδες του διαδικτύου.
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9.6.4 Οι διαγωνιζόµενοι έχουν την πλήρη ευθύνη της καλής κατάστασης των παραδοτέων της

πρότασής τους (αρτιότητα πινακίδων, CD's κ.τ.λ.)  µέχρι  την υποβολή τους.  Τα τυχόν ασφαλιστικά

έξοδα και τα µεταφορικά επιβαρύνουν τον διαγωνιζόµενο. Η ∆ιοργανώτρια Αρχή δεν είναι υπεύθυνη

για  τυχόν  καθυστερήσεις  που  µπορεί  να  έχουν  ως  αποτέλεσµα  τη  µη  εµπρόθεσµη  υποβολή  της

µελέτης.

9.7 Γλώσσα διαδικασίας

9.7.1 Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία,  καθώς και τα αποδεικτικά

έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην

ελληνική γλώσσα.

9.7.2 Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης

της 5.10.1961,  που κυρώθηκε µε το ν.  1497/1984 (Α'  188).  Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα

συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο

κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε  από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην

οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. i Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα

εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε

τα  προβλεπόµενα  στην  παρ.  2  περ.  β  του  άρθρου  11  του  ν.  2690/1999  “Κώδικας  ∆ιοικητικής

∆ιαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

9.7.3   Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή µη – µε ειδικό τεχνικό

περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς  να συνοδεύονται  από µετάφραση

στην ελληνική.

9.7.4 Η επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 10Ο : ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ- ΕΞΑΓΟΡΕΣ

10.1 Στον ∆ιαγωνισµό θα απονεµηθούν τρία (3) βραβεία συνολικής αξίας  32.400,00 €  πλέον

ΦΠΑ 24%. Οι επιµέρους αµοιβές των τριών βραβείων (Α’, Β’, Γ’) υπολογίζονται ως ποσοστό 45%, 33%

και 22% αντίστοιχα της συνολικής αξίας, ως εξής: 

Α’ ΒΡΑΒΕΙΟ
45% 

Β’ ΒΡΑΒΕΙΟ
33%

Γ’ ΒΡΑΒΕΙΟ
22%

ΑΜΟΙΒΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ        14.580,00 € 
 

       10.692,00 € 
 

           7.128,00 €  

ΦΠΑ 24%         3.499,20 €         2.566,08 € 1.710,72 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ       18.079,20 €       13.258,08 € 8.838,72 €
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Για  τον  καθορισµό  του  ύψους  των  βραβείων λήφθηκε  υπόψη το  άρθρο  11  της  υπ’  αριθ.

ΥΠΕΝ/∆ΜΕΑΑΠ/48505/387/19-5-2021 απόφασης ΥΠΕΝ, σύµφωνα µε το οποίο στους διαγωνισµούς

ιδεών το συνολικό χρηµατικό ποσό βραβείων καθορίζεται κατά την κρίση της διοργανώτριας αρχής και

µε ελάχιστο το ποσό των 10.000 Ευρώ 

Επιπλέον  των  παραπάνω,  η  ∆ιοργανώτρια  Αρχή  µπορεί  µετά  από υπόδειξη  της  Κριτικής

Επιτροπής και χωρίς αυτή να είναι δεσµευτική, να εξαγοράσει επιπλέον αριθµό   συµµετοχών   και µέχρι  

τρεις, αντί του ποσού των   1  .000,00 € εκάστη πλέον ΦΠΑ.  

10.2 Η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής για την απονοµή των βραβείων είναι δεσµευτική για

τη διοργανώτρια αρχή. Η Κριτική Επιτροπή διατηρεί  το δικαίωµα, αν διαπιστώσει ανεπάρκεια των

προτάσεων και ύστερα από αιτιολόγηση, να µην απονείµει πρώτο ή και άλλα βραβεία (παρ. 6, άρθρ.

11 της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/∆ΜΕΑΑΠ/48505/387/19-5-2021 απόφασης ΥΠΕΝ).

10.3  Η Κριτική Επιτροπή διατηρεί  το δικαίωµα να κηρύξει  άγονο τον ∆ιαγωνισµό, εφόσον

διαπιστώσει επίπεδο προτάσεων µη ανταποκρινόµενο στις απαιτήσεις του. 

10.4 Σε περίπτωση µαταίωσης της κρίσης,  λόγω υπαιτιότητας της ∆ιοργανώτριας Αρχής ή

στην  περίπτωση  που  η  Κριτική  Επιτροπή  κηρύξει  άγονο  το  διαγωνισµό,  το  συνολικό  ποσό  των

βραβείων θα µοιραστεί εξίσου στους συµµετέχοντες και οι σχετικές µελέτες που υπέβαλαν θα τους

επιστραφούν.   Στις  περιπτώσεις  αυτές,  το  ποσό που λαµβάνουν  οι  συµµετέχοντες  δεν  µπορεί  να

υπερβαίνει το ποσό του τελευταίου βραβείου. 

10.5 Η καταβολή των βραβείων προϋποθέτει την παράδοση στη ∆ιοργανώτρια Αρχή όλων των

σχεδίων και αρχείων της µελέτης, σε έντυπη και ψηφιακή µορφή. 

10.6 Για την καταβολή των βραβείων, προσκοµίζονται τα αποδεικτικά έγγραφα κατοχής της

απαιτούµενης από το νόµο άδειας άσκησης επαγγέλµατος του κάθε συµµετέχοντα, καθώς και της µη

συνδροµής λόγων αποκλεισµού του άρθρου 73 του Ν.  4412/2016 έναντι  των  οποίων υποβλήθηκε

Υπεύθυνη ∆ήλωση (βλ. και δικαιολογητικά έγγραφα του άρθρου 80 του Ν.4412/2016). Επιπροσθέτως

για την καταβολή των βραβείων, προσκοµίζονται φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα.

ΑΡΘΡΟ  11Ο :  ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –  ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ  ΤΟΠΟΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

11.1 Ως  ηµεροµηνία  έναρξης  του  διαγωνισµού  ορίζεται  η  ηµεροµηνία  δηµοσίευσης  της

προκήρυξης, σύµφωνα µε τα άρθρα 66 και 112 του Ν. 4412/2016, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο

∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).
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11.2 Προθεσµία παραλαβής του φακέλου του διαγωνισµού δεν ορίζεται στην παρούσα. Το

υλικό του διαγωνισµού διατίθεται ηλεκτρονικά προς κάθε ενδιαφερόµενο µελετητή, ο οποίος µπορεί να

το  παραλάβει  ανά  πάσα  στιγµή,  κατά  το  δοκούν  και  σε  σχέση  µε  την  καταληκτική  ηµεροµηνία

υποβολής των προτάσεων.

11.3 Η προθεσµία υποβολής ερωτηµάτων από τους διαγωνιζόµενους ορίζεται σε  20 ηµέρες

από τη δηµοσιοποίηση (ανάρτηση) της αναλυτικής διακήρυξης (εντός του 1/3 του διαστήµατος µέχρι

την παράδοση των συµµετοχών). Οι απαντήσεις της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας στα τυχόν υποβληθέντα

ερωτήµατα αναρτώνται και αποστέλλονται στους ενδιαφερόµενους µελετητές εντός 10 ηµερών από την

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των ερωτηµάτων. 

11.4 Η προθεσµία υποβολής των προτάσεων είναι ανάλογη του είδους και του αντικειµένου

του διαγωνισµού. Έτσι, ως ηµεροµηνία λήξης του διαγωνισµού ορίζεται η 18-04-2022, ηµέρα ∆ευτέρα,

και ώρα 14.00. Καµία παράταση της προθεσµίας υποβολής των συµµετοχών δεν θα δοθεί, εκτός της

περίπτωσης τυχόν µη τήρησης των προθεσµιών της § 12.3 της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή, θα

ενηµερωθούν υποχρεωτικά οι ενδιαφερόµενοι.

11.5  Η  υποβολή  των  συµµετοχών  θα  γίνει  στα  γραφεία  της  ∆ιοργανώτριας  Αρχής,  στο

Πρωτόκολλο της ∆/νσης Αστικού Σχεδιασµού & Αρχιτεκτονικών Μελετών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης,

Αγγελάκη  13,  Θεσσαλονίκη,  5ος όροφος,  τις  εργάσιµες  ηµέρες  και  ώρες  9.00-14.00,  πριν  την

ηµεροµηνία  και  ώρα  λήξης  του  διαγωνισµού.  Μετά  τη  λήξη  της  προθεσµίας  υποβολής,

συµπεριλαµβανοµένων τυχόν παρατάσεων, καµία συµµετοχή δεν γίνεται δεκτή. 

11.6 ∆εκτές γίνονται, επίσης, συµµετοχές που αποστέλλονται στα γραφεία της ∆ιοργανώτριας

Αρχής (βλ. §11.5) εµπρόθεσµα µε το ταχυδροµείο ή µέσω ιδιωτικής εταιρείας µεταφορών,  µε ευθύνη

στην  περίπτωση  αυτή  του  διαγωνιζόµενου  για  την  έγκαιρη  παράδοση  και  υποβολή  και  µε  την

προϋπόθεση  ότι  εξασφαλίζεται  η  ανωνυµία  των  συµµετεχόντων. ∆ιευκρινίζεται  ότι  για  τους

συµµετέχοντες  που  θα  αποστείλουν  τη  µελέτη  τους  ταχυδροµικά  ή  µέσω  ιδιωτικής  εταιρείας

µεταφορών,  θα  πρέπει  να  κατατεθεί  στο  πρωτόκολλο  της  ∆ιοργανώτριας  Αρχής,  και  ως  ώρα

παράδοσης θα ληφθεί υπόψη η αναγραφόµενη ώρα παράδοσης του φακέλου από τον συµµετέχοντα

στο ταχυδροµείο ή στην ιδιωτική εταιρεία µεταφορών, η απόδειξη της οποίας κατά την κατάθεση του

φακέλου στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας βαρύνει τον συµµετέχοντα.  

11.7 Σε όσους παραδίδουν τις συµµετοχές  απευθείας στο Πρωτόκολλο της ∆ιοργανώτριας

Αρχής, θα δίνεται απόδειξη που θα αναγράφει τον χαρακτηριστικό κωδικό επιλογής του συµµετέχοντα

και την ηµεροµηνία παραλαβής της.

11.8 Για  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  κρίσης  υπολογίζεται  ότι  απαιτείται  περίπου  1

µήνας,  κατά  το  µέγιστο,  από  την  ηµέρα  της  πρώτης  συνεδρίασης  και  έναρξης  των  εργασιών  της

Κριτικής Επιτροπής,  αναλόγως του αριθµού των κατατεθέντων προτάσεων. Με την ολοκλήρωση των

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΠΑΣΣΑΛΩΝ (DECK) ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
17





∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ -  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι∆ΕΩΝ 

                                                                                              

εργασιών,  τα  Πρακτικά  της  Κριτικής  Επιτροπής  κατατίθενται  στο  Πρωτόκολλο  της  ∆ιευθύνουσας

Υπηρεσίας προκειµένου να επικυρωθούν µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του ∆ήµου.

11.9 Η  προθεσµία  υποβολής  τυχόν  ενστάσεων  κατά  της  προηγούµενης  απόφασης

επικύρωσης των Πρακτικών, είναι  10 ηµερολογιακές ηµέρες από τη δηµοσιοποίηση (ανάρτηση) της

απόφασης και την κοινοποίησή  της στους συµµετέχοντες µελετητές του διαγωνισµού.

11.10 Επί των ενστάσεων γνωµοδοτεί η Κριτική Επιτροπή. Το Πρακτικό επί των ενστάσεων ,

όπως  αναφέρεται  και  στην  §11.8,  κατατίθεται   στο  Πρωτόκολλο  της  ∆ιευθύνουσας  Υπηρεσίας

προκειµένου να επικυρωθεί µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του ∆ήµου.

11.11 ∆εν προβλέπεται αίτηση θεραπείας.

11.12 Σύµφωνα µε τα παραπάνω το χρονοδιάγραµµα του διαγωνισµού είναι το εξής:

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ανάρτηση της Προκήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ. 15/02/2022

Αποστολή της Προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο και στις ιστοσελίδες
των αρµόδιων κλαδικών φορέων.

16/02/2022

Ψηφιακή  παραλαβή  της  ∆ιακήρυξης,  του Φακέλου του Έργου  και
των  λοιπών  δεδοµένων  του  ∆ιαγωνισµού  από  τους
ενδιαφερόµενους. 

15/02/2022
(έναρξη)

Προθεσµία υποβολής ερωτηµάτων. 08/03/2022

Απαντήσεις στα ερωτήµατα. 18/03/2022

Λήξη προθεσµίας υποβολής συµµετοχών. 18/04/2022

∆ιαδικασία κρίσης των συµµετοχών. 1 µήνας (από 1η συνεδρίαση)

Υποβολή τυχόν ενστάσεων. 10 ηµέρες από  δηµοσιοποίηση
αποτελέσµατος

Γνωµοδότηση επί των ενστάσεων. 15 ηµέρες από  καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής τους

ΑΡΘΡΟ 12Ο : ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

12.1 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη ∆ιοργανώτρια Αρχή, τυχόν

ερωτήµατα για τον ∆ιαγωνισµό µέσα στο πρώτο τρίτο της προθεσµίας παράδοσης των συµµετοχών,

σύµφωνα  µε  το  άρθρο  9  της  υπ’  αριθ.  ΥΠΕΝ/∆ΜΕΑΑΠ/48505/387/19-5-2021  απόφασης  ΥΠΕΝ,

δηλαδή µέχρι τις 08-03-2022, ηµέρα Τρίτη.        

12.2 Η ∆ιοργανώτρια Αρχή είναι υποχρεωµένη να ενηµερώσει µε ανάρτηση στην ιστοσελίδα
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της  όλους  τους  ενδιαφερόµενους  για  τα  ερωτήµατα  που  θα  υποβληθούν  και  τις  απαντήσεις  που

δίνονται σε αυτά, εντός δέκα (10) ηµερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσµίας. Τα υποβληθέντα

ερωτήµατα  και  οι  απαντήσεις  θα  αναρτηθούν  στην  ιστοσελίδα  του  διαγωνισµού  του  ∆ήµου

Θεσσαλονίκης στο www  .  thessaloniki  .  gr  . 

12.3  Σε  περίπτωση  καθυστέρησης  των  απαντήσεων,  η  προθεσµία  παράδοσης   των

συµµετοχών θα µετατεθεί κατά χρονικό διάστηµα, όσο και η καθυστέρηση, µε άµεση ενηµέρωση των

ενδιαφεροµένων. 

12.4 Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις αφορούν αποκλειστικά σε διευκρινίσεις των δεδοµένων

του  διαγωνισµού  και  όχι  σε  αλλαγή  προθεσµιών.  Σε  περίπτωση  που  προκύψει  ανάγκη  και

αποφασιστεί  τροποποίηση  των  δεδοµένων  του  διαγωνισµού,  ανακοινώνονται  τα  στοιχεία  που

τροποποιούνται και ταυτόχρονα καθορίζονται οι νέες προθεσµίες.

ΑΡΘΡΟ 13Ο : ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ- ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

13.1 Η σύνθεση της Κριτικής Επιτροπής γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 114 του Ν.4412/2016

και το άρθρο 12 της υπ' αριθ.   ΥΠΕΝ/∆ΜΕΑΑΠ/48505/387/19-5-2021 απόφασης ΥΠΕΝ. Η Κριτική

Επιτροπή θα είναι πενταµελής. Τα µέλη της Κριτικής Επιτροπής µε τους αναπληρωτές τους ορίζονται

ως εξής: 

1. Ένας  (1)  κριτής,  οριζόµενος  από  την  διοργανώτρια  αρχή,  διακεκριµένο  µέλος του

αντίστοιχου  κλαδικού  φορέα,  ο οποίος  πρέπει  να  διαθέτει:  20ετία  από  κτήσεως  αδείας

επαγγέλµατος  και  επιπλέον  να  διαθέτει  τρία  τουλάχιστον  Α’  ή  Β’  ή  Γ’  βραβεία  σε

αρχιτεκτονικούς  διαγωνισµούς  ή  σηµαντική  διάκριση  σε  ελληνικούς  ή  διεθνείς

αναγνωρισµένους  θεσµούς  δη-  µόσιας  προβολής  του  αρχιτεκτονικού  έργου  ως  κύριος

µελετητής ή να είναι τακτικός ή οµότιµος καθηγητής ελληνικού ΑΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας ή

διδάσκοντες  σε  αντίστοιχη  θέση  σχολών  της  αλλοδαπής.  Κριτές  δύναται  να  είναι  και

συνταξιούχοι επιστήµονες, εφόσον αυτοί πληρούν τα παραπάνω προσόντα.

2. Ένας (1) κριτής εκπρόσωπος της διοργανώτριας αρχής, που  πρέπει να έχει δωδεκαετή

εµπειρία  στην  εκπόνηση,  επίβλεψη  και  εποπτεία  µελετών  ή  έργων  του  αντικειµένου  του

διαγωνισµού και γνώση του σχετικού νοµοθετικού πλαισίου.

3. Τρεις  (3)  κριτές  από τον κατάλογο κριτών του  ΥΠΕΝ (βάσει  της  παρ.  3.γ  του ως άνω

άρθρου 12). Οι αρχιτέκτονες του καταλόγου κριτών πρέπει να έχουν συµπληρώσει 10ετία από

κτήσεως αδείας επαγγέλµατος και επιπλέον: ή να είναι εκλεγµένα µέλη ∆ΕΠ ελληνικών ΑΕΙ

αντίστοιχης  ειδικότητας  ή  διδάσκοντες  σε  αντίστοιχη  θέση  σχολών  της  αλλοδαπής  ή  να

διαθέτουν ένα τουλάχιστον Α’ ή Β’ ή Γ’ βραβείο σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισµούς ή σηµαντική

διάκριση  σε  ελληνικούς  ή  διεθνείς  αναγνωρισµένους  θεσµούς  δηµόσιας  προβολής  του
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αρχιτεκτονικού έργου, ως κύριοι  µελετητές.  Ως ελληνικοί  ή διεθνείς αναγνωρισµένοι θεσµοί

δηµόσιας  προβολής  του  αρχιτεκτονικού  έργου,  νοούνται  τα  βραβεία/διακρίσεις/έπαινοι

αρχιτεκτονικής  που  έχουν  οργανωθεί  από  επιστηµονικούς  φορείς  ή  από  ΥΠΕΧΩ-

∆Ε/ΥΠΕΚΑ/ΥΠΕΝ, ΕΑΧΑ, ΤΕΕ, ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ, από ∆ιεθνείς Φορείς (π.χ.  UIA, ACE,  UMAR,

EFAP κ.λπ.),  από  το  πανευρωπαϊκό  πρόγραµµα  αρχιτεκτονικών  διαγωνισµών  Europan,  ή

ανάδειξη/επιλογή εθνικών επιµελητών στην Biennale Αρχιτεκτονικής της Βενετίας, συµµετοχή

στα βραβεία Mies Van de Rohe της ΕΕ.

13.2  Η επιλογή των κριτών από τους καταλόγους κριτών διενεργείται µε κλήρωση µε ευθύνη

του ΥΠΕΝ, µετά από αίτηµα της διοργανώτριας αρχής. ∆εν επιτρέπεται η συµµετοχή του ίδιου κριτή σε

περισσότερους από ένα διαγωνισµό κατ’ έτος.

13.3  Η Κριτική Επιτροπή θα συγκροτηθεί έπειτα από απόφαση της ∆ιοργανώτριας Αρχής, η

οποία θα ορίζει και τον γραµµατέα της. Η απόφαση συγκρότησης αποστέλλεται για δηµοσίευση στην

Εφηµερίδα της Κυβέρνησης κατά τη διάταξη της παρ. περ. ΙΒ΄ του άρθρου 5 του Ν.3469/2006 (ΦΕΚ

131/Α’/2006), και δηµοσιοποιείται τουλάχιστον είκοσι (20) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία

υποβολής των µελετών.

13.4 Η ∆ιοργανώτρια Αρχή καλεί τα µέλη της Επιτροπής, τους ανακοινώνει τον ορισµό τους

και  τους  γνωστοποιεί  το  χρονοδιάγραµµα  του  διαγωνισµού  και  τα  κριτήρια  που  έχει  θέσει  η

προκήρυξη. Στην περίπτωση µη διαθεσιµότητάς τους, απευθύνεται στα αντίστοιχα αναπληρωµατικά

τους και τέλος στα επιλαχόντα µέλη.

13.5 Βάσει της παρ. 9 του άρθρου 11 της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/∆ΜΕΑΑΠ/48505/387/19-5-2021 ΥΑ,

η Κριτική  Επιτροπή είναι  αµειβόµενη σύµφωνα µε  τις διατάξεις  της  παρ.  1 του άρθρου 21 του ν.

4354/2015 (Α’ 176) περί αµοιβών συλλογικών οργάνων, όπως εκάστοτε ισχύει, η δε καταβαλλόµενη

ανά  συνεδρίαση  αποζηµίωση  στους  ιδιώτες  µέλη  αυτής,  καθορίζεται  σε  όλες  τις  περιπτώσεις

αρχιτεκτονικών διαγωνισµών σε 50 € και µέχρι δέκα (10) συνεδριάσεις για κάθε διαγωνισµό. Βάσει

της ίδιας ΥΑ, η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει την ίδια πηγή χρηµατοδότησης από την οποία καλύπτονται

τα έξοδα του διαγωνισµού (βραβεία, τυχόν εξαγορές, έκδοση τεύχους, οργάνωση έκθεσης των µελετών

που βραβεύτηκαν, αµοιβή των κριτών, οδοιπορικά και έξοδα διαµονής της κριτικής επιτροπής, αµοιβή

τυχόν τεχνικών συµβούλων κ.λπ.).

13.6 Η Κριτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την ορθή τήρηση της διαδικασίας κρίσης του

διαγωνισµού,  σύµφωνα µε  τα  άρθρα  12  & 13 της  υπ’  αριθ.  ΥΠΕΝ/∆ΜΕΑΑΠ/48505/387/19-5-2021

απόφασης ΥΠΕΝ και το άρθρο 115 του Ν.4412/2016.

13.7 Η ανωνυµία των συµµετεχόντων πρέπει να τηρείται αυστηρά µέχρι τη γνωµοδότηση της

Κριτικής Επιτροπής και τη λήψη απόφασης του αρµοδίου οργάνου του ∆ήµου.
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13.8 Η Κριτική Επιτροπή θα συνέλθει σε πρώτη συνεδρίαση µετά τη λήξη της προθεσµίας

υποβολής των συµµετοχών. Λαµβάνει γνώση του περιεχοµένου των υποβληθεισών συµµετοχών µόνο

µετά  την  εκπνοή  της  προθεσµίας  υποβολής  τους,  και  παραλαµβάνει  τις  συµµετοχές  από  τη

∆ιοργανώτρια Αρχή κατά την πρώτη της συνεδρίαση (µε πρωτόκολλο παράδοσης -παραλαβής). 

13.9 Η Κριτική Επιτροπή ενεργεί σύµφωνα µε το άρθρο 115 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 12

της  υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/∆ΜΕΑΑΠ/48505/387/19-5-2021 απόφασης ΥΠΕΝ, έχει την ευθύνη να αποφασίσει

για την εγκυρότητα και την πληρότητα των προτάσεων, να τις κρίνει,  να τς  αξιολογήσει και να τις

κατατάξει,  ώστε  να  επιλέξει  τις  καλύτερες  για  την  απονοµή  των  βραβείων  και  τυχόν  εξαγορών,

βασιζόµενη  αποκλειστικά  στα  κριτήρια  που  επισηµαίνονται  στην  παρούσα  ∆ιακήρυξη.  Η  Κριτική

Επιτροπή συνεδριάζει πάντοτε σε ολοµέλεια,  παρουσία του γραµµατέα.  Η διαδικασία αξιολόγησης

καταγράφεται σε πρακτικά ανά συνεδρίαση και σε ένα τελικό συγκεντρωτικό και συνοπτικό πρακτικό.

 

13.10 Η διαδικασία αξιολόγησης των µελετών ακολουθεί τα παρακάτω στάδια:

Στάδιο 1  ο   : Αποσφράγιση µελετών – Έλεγχος πληρότητας συµµετοχών  

Κατά  το  πρώτο στάδιο,  η  Κριτική  Επιτροπή αποσφραγίζει  τις  συµµετοχές  και  ελέγχει  την

πληρότητα και τη συµµόρφωση των υποβληθέντων στοιχείων στους όρους της διακήρυξης. 

Οι σφραγισµένοι φάκελοι που περιέχουν τα στοιχεία των διαγωνιζοµένων µονογράφονται από όλα τα

µέλη της Κριτικής Επιτροπής, χωρίς να ανοιχθούν, και φυλάσσονται σε ασφαλές σηµείο µε ευθύνη της

∆ιοργανώτριας  Αρχής  µέχρι  την  ολοκλήρωση  της κρίσης.  Οι  συγκεκριµένοι  φάκελοι  θα

αποσφραγιστούν ενώπιον της Κριτικής Επιτροπής, µετά την υπογραφή του Πρακτικού της αξιολόγησης

και κατάταξης των µελετών, προς εξακρίβωση της ταυτότητας των µελετητών. 

Στη  συνέχεια,  καταγράφονται  τα  στοιχεία  που  παρελήφθησαν  και  οι  τυχόν  αποκλίσεις  της  κάθε

πρότασης και  αποφασίζεται  η  αποδοχή ή  ο αποκλεισµός της  κάθε  πρότασης από την περαιτέρω

διαδικασία αξιολόγησης. 

Η Κριτική Επιτροπή οφείλει να αποκλείσει από τη διαδικασία αξιολόγησης, ύστερα από αιτιολόγηση

(που αναφέρεται στο σχετικό πρακτικό), τις συµµετοχές που: 

� ∆εν έχουν αποσταλεί εµπρόθεσµα, σύµφωνα µε τους όρους της ∆ιακήρυξης. 

� ∆εν καλύπτουν τις προϋποθέσεις ανωνυµίας. 

� ∆εν καλύπτουν τις απαιτήσεις που έχει θέσει αναλυτικά η  διακήρυξη (πληρότητα στοιχείων),

σύµφωνα µε το άρθρο 9 της παρούσας. 

Στάδιο 2ο : Αξιολόγηση – Κατάταξη µελετών

Κατά  το  δεύτερο  στάδιο,  η  Κριτική  Επιτροπή  εξετάζει  τις  υποβληθείσες  µελέτες  που  δεν

αποκλείστηκαν  στο  πρώτο  στάδιο  κι  έχουν  γίνει  αποδεκτές  προς  κρίση,  καταγράφοντας  τις

παρατηρήσεις της για τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα κάθε µελέτης και προχωρεί στη συγκριτική
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εξέταση των µελετών. Στη συνέχεια, προβαίνει στην αιτιολογηµένη κατάταξη των µελετών κατά σειρά

επιτυχίας,  σε  πίνακα  κατάταξης,  που  υπογράφεται  από  όλα  τα  µέλη.   Κατά  την  κατάταξη  δεν

επιτρέπονται ισοβαθµίες.

Στάδιο 3  ο   : Απονοµή Βραβείων  

Μετά το πέρας της αξιολόγησης και της κατάταξης των µελετών η Κριτική Επιτροπή ενεργεί ως

εξής: 

� Παραλαµβάνει τους φακέλους µε τα στοιχεία των συµµετεχόντων από τη διοργανώτρια αρχή,

προχωρά στην αποσφράγισή τους και εξακριβώνει την ταυτότητα των συντακτών των µελετών

που προτείνονται προς βράβευση, µε τη σειρά που κατέχουν στη γενική κατάταξη. 

� ∆ιαπιστώνει το δικαίωµα συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό των βραβευθέντων, διατηρώντας το

δικαίωµα αποκλεισµού  από τα  βραβεία  σε  περιπτώσεις  µη τήρησης  των απαιτήσεων  της

διακήρυξης. 

� Σε περίπτωση αποκλεισµού, τη θέση των αποκλεισθέντων καταλαµβάνουν οι επόµενες µελέτες

στη σειρά κατάταξης, εφόσον κριθούν επαρκείς.  

� Αποσφραγίζει τους φακέλους των συµµετεχόντων µε δικαίωµα αποσφράγισης, οι οποίοι και

ελέγχονται.

� Συντάσσει το τελικό συγκεντρωτικό και συνοπτικό πρακτικό.

13.11 Η Κριτική Επιτροπή θα πρέπει να ολοκληρώσει τη διαδικασία κρίσης εντός  ενός (1)

µήνα από  την  έναρξη  της  1ης συνεδρίασης  (αποσφράγιση  συµµετοχών).  Υπάρχει  δυνατότητα

παράτασης της ως άνω προθεσµίας, µε απόφαση της ∆ιοργανώτριας Αρχής, µέχρι και έναν (1) µήνα

επιπλέον.  Τα  επί  µέρους  πρακτικά  των  συνεδριάσεων  της  Κριτικής  Επιτροπής  µαζί  µε  το  τελικό

συγκεντρωτικό  και  συνοπτικό  πρακτικό  της,  υπογεγραµµένα  από  όλα  τα  µέλη  της  Επιτροπής,

υποβάλλονται  στη ∆ιοργανώτρια Αρχή  µέσα σε δέκα (10)  ηµερολογιακές  ηµέρες  από τη  λήξη  της

διαδικασίας  κρίσης.  Κατά  τη  διάρκεια  των  εργασιών  της  Κριτικής  Επιτροπής  απαγορεύεται  η

γνωστοποίηση του υλικού του ∆ιαγωνισµού σε τρίτους.

13.12   Η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής για την απονοµή των βραβείων είναι δεσµευτική

για τη ∆ιοργανώτρια Αρχή, εφόσον δεν είναι αντίθετη προς τους όρους της ∆ιακήρυξης.

13.13 Το  αποτέλεσµα  του  ∆ιαγωνισµού,  µαζί  µε  το  τελικό  συγκεντρωτικό  και  συνοπτικό

πρακτικό,  επικυρώνεται  υποχρεωτικά  µε  απόφαση  της  Οικονοµικής  Επιτροπής  του  ∆ήµου

Θεσσαλονίκης, εντός δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την κατάθεση της γνωµοδότησης της

Κριτικής Επιτροπής, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής  και παράλληλα κοινοποιείται

στους εκπροσώπους των διακριθέντων και στην αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ.

13.14 Εξειδικευµένα κριτήρια για την αξιολόγηση των µελετών: Για την κρίση της Κριτικής

Επιτροπής θα ληφθούν υπόψη, κατ’ ελάχιστο, τα παρακάτω κριτήρια:
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� Η υψηλή ποιότητα και καθαρότητα της αρχιτεκτονικής σύλληψης / κεντρικής ιδέας, σε όλα τα

επίπεδα του σχεδιασµού

� Ο βαθµός ανταπόκρισης στα ζητούµενα και τους στόχους του διαγωνισµού, όπως αναλύονται

στα άρθρα 4 και 5 της παρούσας

� Η αρµονική ένταξη στο χώρο, στη χρήση και λειτουργία του, στην ιστορική του µνήµη

� Η λειτουργικότητα του σχεδιασµού και η εξασφάλιση προσβασιµότητας για όλους

� Η πρωτοτυπία του σχεδιασµού, ως παράµετρος που ενισχύει την ταυτότητα του χώρου και

παράλληλα εµπνέει και ικανοποιεί τους χρήστες

� Οι επιλογές των υλικών και ο τρόπος χειρισµού τους σε επίπεδο λεπτοµέρειας

� Η  ελαχιστοποίηση  των  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  του  έργου  και  ο  βιοκλιµατικός

σχεδιασµός

� Η αρτιότητα του προτεινόµενου συστήµατος στήριξης – θεµελίωσης του έργου

� Το επίπεδο ευκολίας υλοποίησης της πρότασης και η γενικότερη οικονοµία της κατασκευής και

συντήρησης του έργου.

ΑΡΘΡΟ 14Ο : ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-  ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

14.1 Η περιληπτική προκήρυξη δηµοσιεύεται σύµφωνα µε τα άρθρα 112, 377 και 379 του Ν.

4412/2016,  όπως  τροποποιήθηκαν  και  ισχύουν,  το  άρθρο  6  της  υπ’  αριθ.

ΥΠΕΝ/∆ΜΕΑΑΠ/48505/387/19-5-2021 απόφασης ΥΠΕΝ και το άρθρο 3Β, του Ν.3548/2007.

14.2  Η  περιληπτική  προκήρυξη  επίσης  θα  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  του  ∆ήµου

Θεσσαλονίκης, στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ. Η Προκήρυξη θα σταλεί επιπλέον, για ενηµέρωση των

ιστοσελίδων τους, στο ΥΠΕΝ, το ΤΕΕ και το ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ. .

14.3 Η ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού και τα Τεύχη που τη συνοδεύουν θα αναρτηθούν στην

ιστοσελίδα www.thessaloniki.gr του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. Λοιπές πληροφορίες για το διαγωνισµό θα

παρέχονται επίσης ηλεκτρονικά στην ίδια ιστοσελίδα. 

14.4 Μετά τη  δηµοσίευση της  προκήρυξης,  ο  ∆ήµος  Θεσσαλονίκης  θα την  αποστείλει  για

ενηµέρωση στο ΥΠΕΝ, το αργότερο εντός πέντε (5) ηµερών, µαζί µε το αίτηµα για τον ορισµό των

κριτών. 

14.5 Η επικοινωνία µεταξύ της διοργανώτριας αρχής και των συµµετεχόντων θα διεξάγεται µέσω

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή άτυπα µέσω τηλεφώνου. Η αποθήκευση πληροφοριών που διαβιβάζονται

από τους συµµετέχοντες πραγµατοποιείται κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η εµπιστευτικότητα τους.
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14.6 Η ενηµέρωση των συµµετεχόντων γίνεται ηλεκτρονικά. Οι ανακοινώσεις, η προκήρυξη, τα

στοιχεία του φακέλου και οι διευκρινίσεις/απαντήσεις στα ερωτήµατα των ενδιαφεροµένων αναρτώνται

στον ιστότοπο της  διοργανώτριας αρχής και  ειδικότερα στην ιστοσελίδα του διαγωνισµού,  από την

οποία µπορούν να ενηµερώνονται οι ενδιαφερόµενοι.

ΑΡΘΡΟ 15Ο : ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΒΟΛΗ

15.1 Η γνωστοποίηση του αποτελέσµατος του ∆ιαγωνισµού θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο

112 του Ν. 4412/ 2016 και το άρθρο 14 της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/∆ΜΕΑΑΠ/48505/387/19-5-2021 απόφασης

ΥΠΕΝ, µετά την επικύρωσή του από τη ∆ιοργανώτρια Αρχή, µε την έκδοση της Απόφασης Οικονοµικής

Επιτροπής.  

15.2 Μετά  την  ολοκλήρωση της  διαδικασίας  κρίσης,  το  αποτέλεσµα  θα δηµοσιευθεί  στην

ιστοσελίδα του διαγωνισµού www.thessaloniki.gr,  https://centre-architecture.thessaloniki.gr του ∆ήµου

Θεσσαλονίκης και στις ιστοσελίδες του ΥΠΕΝ, του ΤΕΕ και του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ. η ∆ιοργανώτρια Αρχή θα

παρουσιάσει στο κοινό τόσο τις διακριθείσες όσο και τις  υπόλοιπες προτάσεις (εξαιρουµένων των

συµµετοχών για τις οποίες έχει υποβληθεί δήλωση «µη αποδοχής αποσφράγισης») µε διοργάνωση

έκθεσης, έκδοση ηλεκτρονικού τεύχους και ανάρτηση στην ιστοσελίδα της. Το κόστος των ανωτέρω

βαρύνει τη  ∆ιοργανώτρια Αρχή. Ο τόπος και χρόνος έκθεσης των συµµετοχών, θα αναρτηθούν για

ενηµέρωση στις παραπάνω ιστοσελίδες.

15.3 Το υλικό των προτάσεων που έχουν βραβευθεί, διακριθεί και εξαγορασθεί φυλάσσεται µε

ευθύνη της διοργανώτριας αρχής και αντίγραφό του αποστέλλεται στο ΥΠΕΝ σε ηλεκτρονική µορφή.

15.4  Μετά το πέρας της έκθεσης, το υλικό των προτάσεων που δεν έχουν βραβευθεί, διακριθεί

και  εξαγοραστεί  φυλάσσεται  µε  ευθύνη  της  αρµόδιας  υπηρεσίας  και  παραλαµβάνεται  από  τους

συντάκτες του εντός προκαθορισµένου διαστήµατος, διαφορετικά µπορεί να καταστραφεί. Η παραλαβή

θα γίνει µε την προσκόµιση της απόδειξης παραλαβής της µελέτης που χορηγήθηκε ή της απόδειξης

του  Ταχυδροµείου  ή  της  ιδιωτικής  εταιρείας  µεταφορών  στην  οποία  πρέπει  να  γράφεται  ο

χαρακτηριστικός κωδικός σήµανσης.

15.5  Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας η ∆ιοργανώτρια Αρχή ουδεµία ευθύνη

φέρει για τη φύλαξη ή απώλεια των συµµετοχών που δεν βραβεύθηκαν.
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ΑΡΘΡΟ 16Ο : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ - ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ ΑΡΧΗΣ  – ΕΠΙΛΥΣΗ

∆ΙΑΦΟΡΩΝ - ∆ΗΛΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ

16.1  Η πνευµατική ιδιοκτησία της εργασίας των συµµετεχόντων µελετητών στον ∆ιαγωνισµό

διέπεται  από  τα  προβλεπόµενα  στο άρθρο 16  της  υπ’  αριθ.  ΥΠΕΝ/∆ΜΕΑΑΠ/48505/387/19-5-2021

απόφασης ΥΠΕΝ.  Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µελετητές διατηρούν την πνευµατική ιδιοκτησία

της εργασίας τους σύµφωνα µε το Ν. 2121/1993 (Α’ 25), όπως ισχύει.

16.2 Η διοργανώτρια αρχή ή ο κύριος του έργου δικαιούται να χρησιµοποιήσει τις προτάσεις

που έχουν βραβευθεί και εξαγοραστεί µόνον για το έργο που αποτελεί το αντικείµενο του διαγωνισµού,

σύµφωνα µε τους όρους της ∆ιακήρυξης. Το υλικό των προτάσεων αυτών περιέρχεται στην κυριότητά

της και δεν δύναται να το διαθέσει σε άλλους φορείς, παρά µόνο µε την έγκριση του πνευµατικού

κυρίου. Σε κάθε περίπτωση δηµοσίευσης βραβευµένων στοιχείων του διαγωνισµού, είναι υποχρεωτική

η αναφορά των στοιχείων του συντάκτη της πρότασης και της διοργανώτριας αρχής.

16.3 Τυχόν ενστάσεις κατά της απόφασης κατακύρωσης του αποτελέσµατος του ∆ιαγωνισµού

υποβάλλονται  εντός  προθεσµίας  δέκα  (10)     η  µερολογιακών     ηµερών   από  την  ανάρτηση  του

αποτελέσµατος  του  ∆ιαγωνισµού  στην  ιστοσελίδα  www.thessaloniki.gr του  ∆ήµου  Θεσσαλονίκης,

σύµφωνα µε το άρθρο 17 της ΥΑ, και την κοινοποίησή του στους εκπροσώπους των συµµετεχόντων.

Οι ενστάσεις  απευθύνονται  στη ∆/νση Αστικού Σχεδιασµού & Αρχιτεκτονικών Μελετών του ∆ήµου

Θεσσαλονίκης, µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. 

16.4 Η  διοργανώτρια  αρχή  αποφαίνεται  επί  της  ένστασης  µετά  από  αιτιολογηµένη

εισήγηση της κριτικής επιτροπής µέσα σε προθεσµία δέκα πέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την

υποβολή  της  ένστασης.  Η  εισήγηση  της  κριτικής  επιτροπής  συντάσσεται  και  υποβάλλεται  στη

διοργανώτρια αρχή ηλεκτρονικά.

16.5 ∆εν προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης θεραπείας.

16.6 Για τη δικαστική επίλυση διαφορών, αρµόδια είναι τα διοικητικά ή πολιτικά δικαστήρια

της περιφέρειας στην οποία εµπίπτει το αντικείµενο του διαγωνισµού.

16.7 Εφόσον ο  ∆ήµος  Θεσσαλονίκης προχωρήσει  στα  επόµενα  στάδια  επεξεργασίας  της

βραβευµένης  πρότασης  µέσω  των Τεχνικών Υπηρεσιών  του,  συνάπτεται  υποχρεωτικά  σύµβαση

παροχής  συµβουλευτικών  υπηρεσιών  µε  τον  βραβευµένο  µελετητή.  Η  υποχρέωση  της  σύναψης

σύµβασης  παροχής  συµβουλευτικών  υπηρεσιών  βάσει  της παρ.  5  του  άρθρου  16  υπ’  αριθ.

ΥΠΕΝ/∆ΜΕΑΑΠ/48505/387/19-5-2021 απόφασης ΥΠΕΝ , ισχύει για το ∆ήµο Θεσσαλονίκης για πέντε

(5) έτη από την επικύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και εφόσον δεν έχουν µεταβληθεί τα

πραγµατικά δεδοµένα που είχαν ληφθεί υπόψη στην προκήρυξή του.
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ΑΡΘΡΟ 17Ο : ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η συµµετοχή  στον ∆ιαγωνισµό  έχει   ως  αυτοδίκαιη  συνέπεια  την  πλήρη  και  χωρίς

επιφυλάξεις  αποδοχή των όρων της παρούσας ∆ιακήρυξης και της διαδικασίας του ∆ιαγωνισµού από

τους  διαγωνιζόµενους.  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,  Φεβρουάριος 2022

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αρχιτ. Μηχανικός
Τµήµατος Αστικού

Σχεδιασµού

Άννα ∆ηµούλη

Η Αν. Προϊσταµένη του Τµήµατος
Αστικού Σχεδιασµού

Αικατερίνη ∆αναδιάδου

Η Αν. Προϊσταµένη της ∆/νσης
Αστικού Σχεδιασµού &

Αρχιτεκτονικών Μελετών 

Αικατερίνη ∆αναδιάδου

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την υπ’ αριθ. 32/26-1-2022 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Θεσσαλονίκης

Ο Αντιδήµαρχος 
Τεχνικών Έργων & Βιώσιµης Κινητικότητας

Εφραίµ Κυριζίδης
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