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ΑΡΘΡΟ 1Ο : ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ – 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 Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 

Στοιχεία Επικοινωνίας:  

Υπεύθυνοι επικοινωνίας από τη ∆ιοργανώτρια Αρχή : ∆ηµούλη Άννα, ∆αµάσκου Βασιλική 

∆ιεύθυνση : Αγγελάκη 13 (5ος όροφος) 

                     54621 Θεσσαλονίκη 

NUTS : EL522 

Τηλ. : (+30) 2313 31 8492, 2313 31 8474 

e-mail : a.dimouli@thessaloniki.gr 

Ιστοσελίδα : www.thessaloniki.gr, https://centre-architecture.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 Οι αιτήσεις εγγραφής και η υποβολή των συµµετοχών των διαγωνιζοµένων θα κατατεθούν στο 

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

ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Ο παρών ∆ιαγωνισµός χαρακτηρίζεται ως Σύνθετος Ανοικτός Αρχιτεκτονικός ∆ιαγωνισµός 

προσχεδίων ενός σταδίου, κατά τις κείµενες διατάξεις, και διεξάγεται σύµφωνα µε ακόλουθες διατάξεις: 

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

2. Τον Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  - 

Πρόγραµµα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010). 

3. Τον Ν.4555/2018 “Μεταρρύθυµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – 

Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας – Ενίσχυση της Συµµετοχής – Βελτίωση της Οικονοµικής και 

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

4. 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.  
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5. Την υπ’ αριθ. οικ.26804/16-06-2011 απόφαση ΥΠΕΚΑ (νυν ΥΠΕΝ) “Νέο πλαίσιο διενέργειας 

των αρχιτεκτονικών διαγωνισµών και γενικά των διαγωνισµών µε απονοµή βραβείων” (ΦΕΚ 

1427/Β’/16-06-2011), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθ. 22186/04-05-2012 και την υπ’ 

αριθ. 81319/238/2019 αποφάσεις ΥΠΕΝ.  

6. 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).  

7. Τον Ν. 4013/2011 “Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων” (ΦΕΚ 204/Α’/15-09-2011), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Την υπ’ αριθ. 57654/22-05-2017 απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας & Ανάπτυξης “Ρύθµιση 

ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης” (ΦΕΚ 

1781/Β’/23-05-2017).  

9. Την υπ’ αριθ. 56902/215/19-05-2017 απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας & Ανάπτυξης  

“Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)” (ΦΕΚ 1924/Β’/02-06-2017). 

10. Την υπ’ αριθ. 117384/26-10-2017 απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης  - 

Υποδοµών και Μεταφορών “Ρυθµίσεις τεχνικών ζητηµάτων που αφορούν την ανάθεση των 

∆ηµοσίων Συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστηµονικών υπηρεσιών µε χρήση των επιµέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.)” (ΦΕΚ 3821/Β’/31-10-2017). 

11. 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. 

12. 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. 

13. Τον Ν. 4129/2013 “Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο” (ΦΕΚ 52/Α’/28-02-

2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

14. 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.  

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

άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και 
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διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων” (ΦΕΚ 176/Α’/16-12-2015), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

για τις αµοιβές συλλογικών οργάνων. 

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

17. H Απόφαση Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών µε αριθ. ∆ΝΣβ/1732/ΦΝ466 (ΦΕΚ 

1047Β’/29-3-2019) σχετικά µε τις προδιαγραφές των παραδοτέων των µελετών 

18. Την υπ’ αριθ. ∆ΝΣγ/32129/ΦΝ 466/16-05-2017 απόφαση ΥΠΕΝ “Έγκριση Κανονισµού 

Προεκτιµώµενων Αµοιβών µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστηµονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α’ 

147)” (ΦΕΚ 2519/Β’/20-07-2017). 

19. Την υπ’ αριθ. ∆ΝΣγ/οικ.56023/ΦΝ 466/02-08-2017 απόφαση ΥΠΕΝ “Τροποποίηση της µε 

αριθ.  ∆ΝΣγ/32129/ΦΝ 466/16-05-2017 (Β’ 2519) απόφασης έγκρισης του Κανονισµού 

Προεκτιµώµενων Αµοιβών µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστηµονικών υπηρεσιών” (ΦΕΚ 2724/Β’/03-08-2017).  

20. Την Εγκύκλιο 2/ 2020 (Αρ.Πρωτ. ∆ΝΣ/οικ20641/ΦΝ439.6/ 19-3-2020) του ΥΠΟ.ΜΕ. 

“Αναπροσαρµογή τιµής συντελεστή (τκ) του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών 

και Υπηρεσιών για το έτος 2020” (Α∆Α: 62Π4465ΧΘΞ-Τ73) 

21. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών που ήδη 

αναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα 

οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας σύµβασης και, γενικότερα, κάθε διάταξη που 

διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 

παραπάνω. 

22. Τις ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέµενες κατηγορίες µελετών.  

23. Την υπ’ αριθ. ∆Π/ΠΜ/οικ./48889/ 14-9-1994 (ΦΕΚ 1094 ∆/ 20-10- ‘94) Απόφαση Νοµάρχη 

Θεσσαλονίκης για την «Αναθεώρηση πολεοδοµικού σχεδίου και τροποποίηση όρων και 

περιορισµών δόµησης των συνοικισµών 40 Εκκλησιών, Π. Τσαλδάρη και Στρωµνιτσιωτών του 

∆ήµου Θεσσαλονίκης» για την ισχύουσα ρυµοτοµία. 

24. Την υπ’ αριθ. 109/17-12-2020 (αριθ. πρωτ. 355355/17-12-2020) Απόφαση Ανάληψης 

Πολυετούς Υποχρέωσης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης µε την οποία εγκρίνεται δαπάνη ποσού 

32.690,85 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%) για τη διενέργεια σύνθετου ανοιχτού 

Αρχιτεκτονικού ∆ιαγωνισµού προσχεδίων µελέτης µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ 

ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ στην περιοχή 40 

Εκκλησιών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, για την αξιοποίηση του ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΟΣ 

ΧΡΥΣΙΚΟΥ στην οδό Σκεπαστού 10», για τα έτη 2020-2021 (Α∆ΑΜ: 20REQ007868838 2020-

12-17), κατόπιν του υπ’ αριθ. 349116/ 10-12-2020 πρωτογενούς αιτήµατος της ∆/νσης Αστικού 

Σχεδιασµού & Αρχιτεκτονικών Μελετών (Α∆ΑΜ:20REQ007819683 2020-12-10). 
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25. Την υπ’ αριθ. 162/ 22-2-2021 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Θεσσαλονίκης µε 

την οποία “Εγκρίνεται η διενέργεια Σύνθετου Ανοιχτού Αρχιτεκτονικού ∆ιαγωνισµού 

προσχεδίων ενός σταδίου, µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ στην περιοχή 40 Εκκλησιών του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης, Τ.Π.», (Α∆Α: ΩΣ6ΠΩΡ5-Φ7Ρ)  

26. Την υπ’ αριθ. 218 / 23-03-2020 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Θεσσαλονίκης µε 

την οποία εγκρίθηκε οµόφωνα η ανέγερση «νέου κτιρίου Παιδικού Σταθµού και Κοινωφελών 

Λειτουργιών» για την πλήρη αξιοποίηση του κληροδοτήµατος Χρήστου-Σπύρου Χρυσικού στην 

οδό Σκεπαστού 10 στις 40 Εκκλησιές του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, για την κάλυψη των αναγκών 

της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας (Α∆Α: 6ΨΟΚΩΡ5-ΖΙ2) 

 

Η χρηµατοδότηση θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και, συγκεκριµένα, 

τον Κ.Α. 30/ 7411.42.01 (Υπηρεσιακή Μονάδα 30.001), µε λεκτικό «ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕ∆ΙΩΝ ΕΝΟΣ ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ 

ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 40 

ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΠ» προϋπολογισµού: 32.690,85€, για το οικονοµικό 

έτος 2021, µε πηγή χρηµατοδότησης Πράσινο Ταµείο (υπ’ αριθ. 190.10.3/16-3-2020 Απόφαση Ένταξης 

του Πράσινου Ταµείου, µε Α∆Α:9ΡΛΜ46Ψ844-Γ84) 

 

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

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

Υπηρεσιών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Σύνθετο Ανοικτό Αρχιτεκτονικό ∆ιαγωνισµό 

Προσχεδίων ενός σταδίου µε θέµα την «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ στην περιοχή 40 Εκκλησιών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης», για την 

αξιοποίηση του ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΥ στην οδό Σκεπαστού 10. 

3.2 Ο ∆ιαγωνισµός αφορά τη µελέτη για τη ∆ηµιουργία Χώρου Εγκαταστάσεων Κοινής Ωφέλειας 

(Πρόνοιας και Πολιτισµού) στο Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Σκεπαστού- Ινιάδος- Ελευθερών- 

Θ. Κωνσταντινίδη στις 40 Εκκλησιές, που σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 της υπ’ 

αριθ. οικ 26804/ 18-06-2011 απόφασης π. ΥΠΕΚΑ (νυν ΥΠΕΝ) (ΦΕΚ 1427/Β’/16-6-2011) θεωρείται 

αξιόλογο τεχνικό έργο και είναι υποχρεωτική η προκήρυξη διενέργειας αρχιτεκτονικού διαγωνισµού.  

Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 1 της παραπάνω υπουργικής απόφασης, ο ∆ιαγωνισµός 

κατατάσσεται στα παρακάτω είδη:    
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α) Σε σύνθετο αρχιτεκτονικό διαγωνισµό, επειδή η µελέτη αφορά ολοκληρωµένη παρέµβαση-

πρόταση για την περιοχή, οπότε είναι σκόπιµο να συµµετέχουν επιπλέον της κατηγορίας των 

αρχιτεκτονικών µελετών και άλλες συµπληρωµατικές κατηγορίες µελετών.  

β) Σε διαγωνισµό προσχεδίων, όπου οι συµµετέχοντες του διαγωνισµού θα κληθούν να 

καταθέσουν προσχέδια των αντίστοιχων κατηγοριών µελετών, µε στόχο την καλύτερη δυνατή 

επίλυση του συγκεκριµένου έργου και την επιλογή του βραβευµένου µελετητή για την περαιτέρω 

επεξεργασία και εκπόνηση της µελέτης.  

γ) Σε διαγωνισµό ενός σταδίου, καθώς η επιλογή θα πραγµατοποιηθεί σε ένα στάδιο. 

δ) Σε διαγωνισµό ανοικτό, όπου µπορεί να συµµετέχει κάθε ενδιαφερόµενος µελετητής.  

Συνεπώς, ο ∆ιαγωνισµός χαρακτηρίζεται ως σύνθετος ανοικτός διαγωνισµός προσχεδίων ενός 

σταδίου, κατά την έννοια του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. οικ.26804/18-06-2011 απόφασης π. ΥΠΕΚΑ και 

περιλαµβάνει αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτροµηχανολογική και γεωτεχνική µελέτη.   

3.3 Στην περίπτωση ανάθεσης εκπόνησης της συνολικής µελέτης η συµβατική αµοιβή υπολογίζεται 

στο ποσό  των 151.589,90 €, µε ποσοστό έκπτωσης 60% επί της συνολικής προεκτιµώµενης αµοιβής, 

συµπεριλαµβανοµένων απρόβλεπτων εξόδων 15% και ΦΠΑ 24%, η οποία προσδιορίστηκε βάσει των 

διατάξεων του Ν. 4412/16 και του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών (ΦΕΚ 2519/Β’/20-

07-2017) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σύµφωνα µε το Τεύχος Προεκτιµώµενων Αµοιβών που 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της προκήρυξης, ενώ για την ανάθεση της µελέτης θα διαµορφωθεί 

κατόπιν διαπραγµάτευσης δυνάµει της παρ. 5 του άρθρου  32 του Ν.4412/2016 (άρθρα 111, 112 του 

Ν.4412/2016).Η αµοιβή αναλύεται ως εξής: 

 ΕΙ∆ΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΑΜΟΙΒΗ  

ΜΕΛΕΤΗΣ (€) 

Α.  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 87.118,22 

Β. ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 50.350,63 

Γ. ΜΕΛΕΤΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 29.220,54 

∆. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 28.007,09 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 194.696,48 € 
 

 Α’ ΒΡΑΒΕΙΟ 10.513,61 € 
 

 ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 106.304,28 € 
 

 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 15.945,64 € 
 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 122.249,92 € 
 

 ΦΠΑ 24% 29.339,98 € 
 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΕ ΦΠΑ 
 

159.589,90 € 
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ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Σύνθετος Ανοικτός Αρχιτεκτονικός ∆ιαγωνισµός Προσχεδίων Ενός Σταδίου για τη «ΜΕΛΕΤΗ 

ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ στην περιοχή 

40 Εκκλησιών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης», για την αξιοποίηση του ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΥ 

στην οδό Σκεπαστού 10 εντάσσεται στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασµού του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης, στους βασικούς άξονες του οποίου συµπεριλαµβάνεται η βελτιστοποίηση της 

ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τον πολίτη στον τοµέα της πρόνοιας και κοινωνικής 

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

πολιτιστικού και αστικού περιβάλλοντος της πόλης.  Ιδιαιτέρως, δε, για την κάλυψη των αναγκών της 

Συνοικίας των 40 Εκκλησιών σε κοινωφελείς χώρους πρόνοιας και πολιτισµού, όπως αυτές 

προκύπτουν από την καταγραφή των πολεοδοµικών αναγκών και τις διαπιστωµένες ελλείψεις της 

περιοχής.   

Στο πλαίσιο αυτό, λαµβάνοντας υπόψη τους όρους της διαθήκης (έτους 1992) βάσει της οποίας 

το ακίνητο κληροδοτήθηκε στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης προκειµένου να αξιοποιηθεί για συγκεκριµένες 

χρήσεις πολιτισµού και πρόνοιας (Παιδικού Σταθµού, ΚΑΠΗ και Βιβλιοθήκης) και την υπ’ αριθ. 218 / 

23-03-2020 Α∆Σ για την αξιοποίηση του κληροδοτήµατος Χρυσικού για την ανέγερση νέου κτιρίου 

Παιδικού Σταθµού και Κοινωφελών Λειτουργιών, το προς µελέτη κτίριο θα φιλοξενήσει στους ορόφους 

του Βρεφονηπιακό Σταθµό, Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων και Βιβλιοθήκη. 

Ο κύριος στόχος του ∆ιαγωνισµού είναι η επιλογή της καλύτερης και πληρέστερης πρότασης 

από λειτουργική, αισθητική, τεχνική και οικονοµική άποψη για τη δηµιουργία «Νέου κτιρίου Παιδικού 

Σταθµού και Κοινωφελών Λειτουργιών», συµπεριλαµβανοµένης της κατάλληλης διαµόρφωσης του 

περιβάλλοντα χώρου, 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, το οποίο θα ικανοποιεί τις εξής επιδιώξεις:  

• Τη δηµιουργία ενός άρτιου λειτουργικά και αισθητικά κτιριακού συνόλου, που θα εξυπηρετήσει 

τις ανάγκες των κατοίκων σε κοινωφελείς χρήσεις και θα αποτελέσει ένα σηµείο αναφοράς για 

τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. 

• Την επίλυση του κτιριολογικού προγράµµατος µε αρχιτεκτονικούς χειρισµούς που θα 

εξασφαλίζουν τη χωροθέτηση των χρήσεων µε λειτουργικό τρόπο και τη δηµιουργία 

αντίστοιχων αναγνωρίσιµων προσβάσεων.     

• Την ανάδειξη της ταυτότητας και αναγνωρισιµότητας του κτιρίου δίνοντας ιδιαίτερη σηµασία 

στα στοιχεία της γενικής αρχιτεκτονικής σύνθεσης, όπως η θέση του κτιρίου στο χώρο, η 

σχέση του µε το περιβάλλον, η ογκοπλασία και η οργάνωση των όψεών του. 
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• Τον σχεδιασµό του περιβάλλοντα χώρου µε ειδική µέριµνα για την άρτια λειτουργική 

εξυπηρέτηση του βρεφονηπιακού σταθµού, ενδεχοµένως και του ΚΑΠΗ. 

• Τη δηµιουργία ενός νέου κτιρίου σχεδόν µηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, µε χρήση 

µεθόδων εξοικονόµησης ενέργειας 

• Τον ειδικό σχεδιασµό για άτοµα µε αναπηρία και εµποδιζόµενα άτοµα. 

• Τη χρήση καινοτόµων, ποιοτικών και µε µικρή απαίτηση συντήρησης δοµικών υλικών. 

ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η µελέτη ενός νέου δηµοτικού κτιρίου µε χρήσεις κοινής 

ωφέλειας (πρόνοιας και πολιτισµού) σε οικόπεδο, εµβαδού 314 τ.µ., που βρίσκεται στο Ο.Τ. που 

περικλείεται από τις οδούς Σκεπαστού- Ινιάδος- Ελευθερών- Θ. Κωνσταντινιδη του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης.  Οι χρήσεις που θα εξυπηρετηθούν στο ακίνητο περιγράφονται ήδη στην υπ’ αριθ. 218/ 

23-03-2020 Α∆Σ για την ανέγερση νέου κτιρίου Παιδικού Σταθµού και Κοινωφελών Λειτουργιών στην 

οδό Σκεπαστού 10 στις 40 Εκκλησιές και στο κτιριολογικό πρόγραµµα που προσαρτάται στο Τεύχος 

Τεχνικών ∆εδοµένων του διαγωνισµού και θα είναι οι εξής: Βρεφονηπιακός Σταθµός, ∆ηµοτική 

Βιβλιοθήκη / Αναγνωστήριο και Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων (ΚΑΠΗ). Το κτίριο θα έχει 

εµβαδόν 565 τ.µ (βάσει των θεσµοθετηµένων όρων δόµησης µε Σ∆ 1,8).  Επιπλέον αυτών, 

προβλέπονται υπόγειοι χώροι έως 376 τ.µ. σε 2 επίπεδα, για βοηθητικούς-αποθηκευτικούς χώρους και 

θέσεις στάθµευσης (τα οποία δεν προσµετρώνται στο Σ.∆.). Ο υπαίθριος χώρος του κτιρίου θα πρέπει 

να καλύπτει τις ανάγκες του βρεφονηπιακού σταθµού, σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές, ενώ 

είναι επιθυµητό να υπάρχει ανεξάρτητος υπαίθριος / ηµιυπαίθριος χώρος για την εξυπηρέτηση του 

ΚΑΠΗ, ενδεχοµένως µε ειδική διαµόρφωση του δώµατος για τον σκοπό αυτό.  

 
ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ  Εµβαδόν Μικτό 

τ.µ. 

1 

Βρεφονηπιακός Σταθµός 40-50 παιδιών βάσει Π∆ 99/2017  

(σε 2 επίπεδα)-τουλάχιστον µε 1 βρεφικό τµήµα 
300 – 375 τ.µ. 

2 

Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων- Κ.Α.Π.Η.) (σε 1 

επίπεδο µε ∆ηµ. Βιβλιοθήκη-Αναγνωστήριο) 
75 – 100 τ.µ. 

3 ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη – Αναγνωστήριο (σε 1επίπεδο µε ΚΑΠΗ) 60 – 90 τ.µ. 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΟΜΗΣΗ (προσµετράται στον σ.δ.) 565 τ.µ. 

4 ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ (2 επίπεδα)  

 
4α  Χώρος στάθµευσης- τουλάχιστον οι ελάχιστες για τις τρεις 
χρήσεις βάσει προδιαγραφών (Π∆ 350/1996) 

…… 
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4β  Υπόγειοι αποθηκευτικοί χώροι +Η/Μ εγκαταστάσεις-
λεβητοστάσιο 

…… 

 
4γ  Ενδεχόµενο τµήµα του 1ου υπογείου να φιλοξενήσει 
χώρους κύριας χρήσης 

…… 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΟΜΗΣΗ (δεν προσµετράται στον σ.δ.) έως 376 τ.µ. 

 

Παρέχεται στους µελετητές η δυνατότητα προσαρµογής των χρήσεων και η επιλογή ελαφρώς 

διαφοροποιηµένων µεγεθών από αυτά που αναφέρονται στην προκήρυξη  (µε προσθαφαίρεση των τ.µ. 

µεταξύ των τριών χρήσεων) σύµφωνα βέβαια µε τις προδιαγραφές και τα ελάχιστα απαιτητά µεγέθη 

που επιβάλλονται από το κείµενο θεσµικό πλαίσιο για κάθε χρήση καθώς και  σύµφωνα µε τους 

γενικούς κανόνες της επιστήµης, προκειµένου να διευκολυνθούν ιδιαίτεροι αρχιτεκτονικοί χειρισµοί, 

χωρίς όµως τη δυνατότητα µεταβολής της αµοιβής της µελέτης. 

Οι µελέτες θα εκπονηθούν σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και τις προδιαγραφές 

εκπόνησης µελετών (πχ. την Απόφαση Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών µε αριθ. 

∆ΝΣβ/1732/ΦΝ466 (ΦΕΚ 1047Β’/29-3-2019) σχετικά µε τις προδιαγραφές των παραδοτέων των 

µελετών Προδιαγραφές Π∆ 696/74, ισχύον ΝΟΚ, Κτιριοδοµικός Κανονισµός κλπ), σε τρία στάδια: 

προµελέτη, οριστική µελέτη και µελέτη εφαρµογής. Στο στάδιο της οριστικής µελέτης θα εκπονηθεί η 

µελέτη του ΚΕΝΑΚ και το ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου που θα δηµοπρατηθεί.  

Ειδικότερες κατευθύνσεις για τις προτάσεις των διαγωνιζοµένων: 

Η µελέτη κάθε επιµέρους χρήσης θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τους όρους, τις προϋποθέσεις 

και τις προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία της, σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, 

ώστε να µην υπάρξουν κωλύµατα στην έκδοση άδειας λειτουργίας των επιµέρους χρήσεων από τους 

αρµόδιους φορείς.  Επισηµαίνονται ειδικότερα τα εξής: 

i. Ο Βρεφονηπιακός Σταθµός θα πρέπει να σχεδιαστεί µε τις προδιαγραφές του Π∆ 99/2017 

(ΦΕΚ 141/Α’/28-09-2017), µε την επισήµανση να προβλέπεται ανεξάρτητη είσοδος και 

περιφραγµένος υπαίθριος χώρος αποκλειστικής χρήσης (τουλάχιστον κατά τις ώρες που 

λειτουργεί ο σταθµός) µε βάση τις προδιαγραφές.   

ii. Για τον σχεδιασµό της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης-Αναγνωστηρίου να ληφθούν υπόψη οι 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τα Κτίρια Λαϊκών Βιβλιοθηκών του Υπουργείο Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΕΚΤ/ΕΙΕ) 2004. 

iii. Για τις χρήσεις που δεν διέπονται από ειδικό νοµικό πλαίσιο ειδικών προδιαγραφών, ο 

επιµερισµός του εµβαδού κάθε χρήσης στους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου θα προταθεί 

από τους µελετητές βάσει των γενικότερων κανόνων σχεδίασης. 
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iv. Το υπόγειο θα καλύψει ανάγκες αποθήκευσης (φύλαξη αρχείου) και λοιπών βοηθητικών 

χώρων του κτιρίου, ενώ δύναται να διερευνηθεί η χωροθέτηση στάθµευσης ή χώρων κύριας 

χρήσεις κατά τα προαναφερθέντα . Σε κάθε περίπτωση, κατά την εκπόνηση της πλήρους 

µελέτης, οι µελετητές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα εδαφοτεχνικά χαρακτηριστικά του 

οικοπέδου για τον σχεδιασµό του υπόγειου χώρου. 

v. Λόγω της προβλεπόµενης από το κτιριολογικό πρόγραµµα συνύπαρξης διαφόρων 

χρήσεων, µε διαφοροποιήσεις ως προς το πρόγραµµα λειτουργίας και τις απαιτήσεις σε 

θέρµανση / ψύξη / φωτισµό, είναι επιθυµητή η αυτονοµία της λειτουργίας των Η/Μ 

εγκαταστάσεων για κάθε χρήση του κτιρίου. Στο σηµείο αυτό, επισηµαίνεται ότι δεν 

επιτρέπεται η τοποθέτηση εξωτερικών µονάδων Η/Μ εγκαταστάσεων στις όψεις του κτιρίου. 

vi. Είναι επιθυµητή η χρήση στοιχείων βιοκλιµατικού σχεδιασµού, όπως ενδεικτικά η 

επιστέγαση τµηµάτων του κτιρίου µε φυτεµένο δώµα και η διερεύνηση κάλυψης µέρους των 

ενεργειακών αναγκών του κτιρίου από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). 

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

6.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν την 

από τον Νόµο οριζόµενη άδεια άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας στην Ελλάδα ή σε άλλο 

κράτος, σύµφωνα µε το άρθρο 3 της ΥΑ 26804/2011, ως εξής: 

• Αρχιτέκτονα µηχανικού ΑΕΙ, για την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής µελέτης. 

• Πολιτικού µηχανικού ΑΕΙ, για την εκπόνηση της στατικής µελέτης και της γεωτεχνικής µελέτης 

θεµελίωσης. 

• Μηχανολόγου ηλεκτρολόγου µηχανικού ΑΕΙ ή µηχανολόγου µηχανικού ΑΕΙ ή ηλεκτρολόγου 

µηχανικού ΑΕΙ, για την εκπόνηση της ηλεκτροµηχανολογικής µελέτης (Η/Μ εγκαταστάσεις, 

φωτισµός κλπ).  

6.2 Η εγγραφή στο µητρώο µελετητών και η λήψη αντίστοιχης τάξης πτυχίου που ορίζεται στα άρθρα 

39 και 40 του Ν. 3316/05, όπως τροποποιήθηκαν και διατηρούνται σε ισχύ µέχρι την θέση σε ισχύ του 

Προεδρικού ∆ιατάγµατος 71/2019, που εκδόθηκε κατ’ εκτέλεση του άρθρου 83, του Ν. 4412/2016, 

καθώς και στα Μητρώα (ΜΗΤΕ) του άρθρου 118 του Ν. 4472/2017, ενώ δεν αποτελεί προαπαιτούµενο 

για τη συµµετοχή σε αρχιτεκτονικό διαγωνισµό (παρ. 1, άρθρ. 3 της υπ’ αριθ. οικ26804/2011 

απόφασης π. ΥΠΕΚΑ), παρόλα αυτά, δεδοµένου ότι η παραπάνω εγγραφή, θα αποτελέσει 

προαπαιτούµενο για την υπογραφή της επακόλουθης σύµβασης µε τους µελετητές του Α’ Βραβείου, 

σύµφωνα µε το αρ. 83, του Ν.4412/2016 και η στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων απαγορεύεται 

ρητά, σύµφωνα µε την παρ. 3, του αρ. 78, του Ν.4412/2016 σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης 
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µελετών κάτω των ορίων του αρ. 5, του ιδίου Νόµου, ήδη από αυτή τη φάση θα απαιτηθεί η εγγραφή 

όλων των συµπραττόντων µηχανικών που θα συµµετάσχουν στο µητρώο µελετητών.  Για τον ίδιο λόγο, 

δηλαδή ότι δεν επιτρέπεται η στήριξη σε τρίτους για την κάλυψη επαγγελµατικών προσόντων, είναι 

απαραίτητο η κάθε προσφορά να καλύπτει όλα τα απαιτούµενα από την παρούσα διακήρυξη 

επαγγελµατικά προσόντα που αναφέρονται στο άρθρο 6.1. Τέλος, σύµφωνα µε το αρ. 76, του 

Ν.4412/2016 η κατάταξη στην αντίστοιχη τάξη πτυχίου δεν είναι απαραίτητη εφόσον οι µελετητές είναι 

σε θέση να αποδείξουν ότι καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής. 

Οι συµµετέχοντες µπορούν προαιρετικά να συνεργασθούν και µε άλλες ειδικότητες, χωρίς υποχρέωση 

της ∆ιοργανώτριας Αρχής για καταβολή επιπλέον αµοιβής πέραν των προβλεπόµενων βραβείων και 

χωρίς υποχρέωση ανάθεσης της µελέτης. Κάθε διαγωνιζόµενος -µόνος ή και ως µέλος οµάδας- µπορεί 

να λάβει µέρος µόνο µε µία συµµετοχή.  

6.3 Τα αποδεικτικά του δικαιώµατος συµµετοχής κάθε διαγωνιζόµενου υποβάλλονται σε αντίγραφα 

εντός κλειστού φακέλου, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 18 της παρούσας και είναι τα εξής:  

α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος από τον επαγγελµατικό φορέα της χώρας εγκατάστασής του 

β) Πιστοποιητικό εγγραφής σε επίσηµο κατάλογο εγκεκριµένων µελετητών της χώρας 

εγκατάστασής του. Για την Ελλάδα ζητείται πιστοποιητικό εγγραφής και κατάταξης στο “Μητρώο 

Μελετητών” ή στο “Μητρώο Γραφείων Μελετών” 

γ) Υπεύθυνη ∆ήλωση (θεωρηµένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής) 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 6.5 της παρούσας.  

Η µη προσκόµιση των αποδεικτικών δικαιώµατος συµµετοχής κάθε διαγωνιζόµενου αποτελεί 

αιτία αποκλεισµού. 

6.5 Αποκλείονται από τον ∆ιαγωνισµό (παρ. 3β, 3γ, άρθρ. 3 της υπ’ αριθ. οικ26804/2011 απόφασης π. 

ΥΠΕΚΑ και άρθρο 73 του Ν.4412/2016):  

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

σύνταξη των τευχών του ∆ιαγωνισµού.  

• Τα µέλη της Κριτικής Επιτροπής.  

• Τα πρόσωπα που συνδέονται µε τα ανωτέρω πρόσωπα άµεσα επαγγελµατικά ή έχουν µε αυτά 

συγγένεια πρώτου έως δεύτερου βαθµού.  

• Το προσωπικό της ∆ιοργανώτριας Αρχής που υπηρετεί σήµερα και έως τη λήξη του 

διαγωνισµού.  

• Οι συµµετέχοντες έναντι των οποίων υφίστανται οι λόγοι αποκλεισµού που αναφέρονται στα 

άρθρα 73 (παράγραφοι 1, 2 και 4 εδάφια β και θ) και 74 του Ν.4412/2016, έναντι των οποίων 
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υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τους συµµετέχοντες (θεωρηµένη ως προς το γνήσιο της 

υπογραφής).  

Για την καταβολή των βραβείων είναι απαραίτητη η προσκόµιση των αποδεικτικών µέσων του άρθρου 

80, έναντι των οποίων κατατέθηκε η παραπάνω Υπεύθυνη ∆ήλωση.  

ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ 

7.1 Στον ∆ιαγωνισµό θα απονεµηθούν τρία (3) βραβεία συνολικής αξίας 28.970,85 €, 

συµπεριλαµβανοµένου 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 
10.513,61 € 

 
 

7.709,98 € 

 
 

5.139,99 € 

 
 

ΦΠΑ 24% 2.523,27 € 

 
1.850,40 € 

 
1.233,60 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13.036,88 € 9.560,38 € 6.373,59 € 

Ο επιµερισµός της αµοιβής των βραβείων ανά είδος και κατηγορία µελέτης θα καθοριστεί από κάθε 

διαγωνιζόµενο µε υπεύθυνη δήλωση, κατά την παράγραφο 18.2 της παρούσας.  

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

και χωρίς αυτή να είναι δεσµευτική, να εξαγοράσει επιπλέον αριθµό µελετών και µέχρι τρεις, αντί του 

ποσού των 1.000,00 € εκάστη 

7.2 Η Κριτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα, αν διαπιστώσει ανεπάρκεια των προτάσεων και ύστερα 

από αιτιολόγηση, να µην απονείµει το πρώτο ή και άλλα βραβεία (παρ. 5, άρθρ. 11 της υπ’ αριθ. 

οικ26804/2011 απόφασης π. ΥΠΕΚΑ). 

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

επίπεδο προτάσεων µη ανταποκρινόµενο στις απαιτήσεις του. Στην περίπτωση αυτή, µπορεί να 

προτείνει αποζηµιώσεις σε αριθµό µελετών ίσο µε τα προβλεπόµενα βραβεία, µε ποσό που δεν µπορεί 

να υπερβαίνει για κάθε µελέτη το ποσό του τελευταίου βραβείου. Η πρόταση αυτή δεν είναι δεσµευτική 

για τη ∆ιοργανώτρια Αρχή. 

7.4 Σε περίπτωση µαταίωσης της κρίσης, λόγω υπαιτιότητας της ∆ιοργανώτριας Αρχής, το συνολικό 

ποσό των βραβείων θα µοιραστεί στους συµµετέχοντες στον ∆ιαγωνισµό και οι σχετικές µελέτες θα 

επιστραφούν στους διαγωνιζόµενους.   
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7.5 Η καταβολή των βραβείων προϋποθέτει την παράδοση στη ∆ιοργανώτρια Αρχή όλων των σχεδίων 

και αρχείων της µελέτης, σε έντυπη και ψηφιακή µορφή.  

7.6 Για την καταβολή των βραβείων, οι Μελετητές οφείλουν να προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά 

έγγραφα του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, έναντι των οποίων υποβλήθηκε Υπεύθυνη ∆ήλωση.  

ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

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

άρθρο 12 της υπ' αριθµ. οικ26804/2012  απόφασης π. ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1427/Β’/2011). 

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

ορίζονται ως εξής:  

1. Ένας κριτής «εκ προσωπικοτήτων», δηλαδή επιστήµονας από την Ελλάδα ή το εξωτερικό που 

διαθέτει ένα τουλάχιστον βραβείο ή σηµαντική διάκριση σε αρχιτεκτονικό διαγωνισµό ή µέλος 

∆ΕΠ Ελληνικών ΑΕΙ ή διδάσκων σε αντίστοιχη σχολή αλλοδαπής που διαθέτει βραβείο σε 

διαγωνισµό ή σηµαντικό έργο κριτικής σκέψης. Η επιλογή του θα γίνει από τον ∆ήµο 

Θεσσαλονίκης. 

2. Ένας κριτής εκπρόσωπος του ∆ήµου Θεσσαλονίκης µε εµπειρία στην εκπόνηση, επίβλεψη 

και εποπτεία µελετών ή έργων του αντικειµένου του διαγωνισµού και γνώση του σχετικού 

νοµοθετικού πλαισίου. 

3. Τρεις κριτές από τον κατάλογο κριτών του ΥΠΕΝ της παρ. 3 του άρθρου 12 της υπ’ αρ. πρωτ. 

οικ.28604/2011 απόφασης π. ΥΠΕΚΑ, οι οποίοι θα επιλεγούν µε κλήρωση. Σε περίπτωση που 

δεν έχει καταρτιστεί ο εν λόγω κατάλογος, οι κριτές ορίζονται από τους αρµόδιους κλαδικούς 

φορείς.  

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

ορίζει και τον γραµµατέα της και, ενδεχοµένως, έναν ή περισσότερους τεχνικούς συµβούλους 

υποστήριξης του έργου της Επιτροπής.  Η ανωτέρω Απόφαση θα ανακοινωθεί τουλάχιστον είκοσι (20) 

ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των µελετών. Η απόφαση συγκρότησης της 

Κριτικής Επιτροπής δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης και στην ιστοσελίδα του 

∆ιαγωνισµού, κατά τη διάταξη της παρ. περ. ΙΒ΄ του άρθρου 5 του Ν.3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α’/2006), 

και, επίσης, αναρτάται στο πρόγραµµα «∆ιαύγεια», σύµφωνα µε τον Ν.3861/2010.  

8.3 Η ∆ιοργανώτρια Αρχή καλεί τα µέλη της Επιτροπής και τους αναπληρωτές τους, τους ανακοινώνει 

τον ορισµό τους και τους γνωστοποιεί το χρονοδιάγραµµα του διαγωνισµού και τα κριτήρια που έχει 

θέσει η προκήρυξη.  
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8.4 Τα µέλη της Κριτικής Επιτροπής αµείβονται για τις προσφερόµενες υπηρεσίες τους από τη 

∆ιοργανώτρια Αρχή, µε χρηµατοδότηση από το Πράσινο Ταµείο, και οι αµοιβές τους ορίζονται 

σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α’/2015). 

8.5 Τα µέλη της Κριτικής Επιτροπής δεν µπορούν να συµµετάσχουν στο Γραφείο µελετών στο οποίο θα 

ανατεθεί η ολοκλήρωση της µελέτης. 

8.6 Η Κριτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την ορθή τήρηση της διαδικασίας κρίσης του διαγωνισµού, 

σύµφωνα µε τα άρθρα 12 & 13 της υπ’ αριθ. οικ.26804/2011 απόφασης π. ΥΠΕΚΑ και το άρθρο 115 

του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

9.1 Η ∆ιοργανώτρια Αρχή αναλαµβάνει την υποχρέωση να αναθέσει την εκπόνηση της µελέτης του 

έργου, δυνάµει της παρ. 5 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, στην οµάδα µελέτης που θα βραβευθεί µε 

το Α΄ Βραβείο, εφόσον αποφασίσει να υλοποιήσει µέρος ή το σύνολο του έργου.  

9.2 Η ∆ιοργανώτρια Αρχή υποχρεούται κατά το στάδιο δηµοπράτησης της κατασκευής του έργου να 

εξασφαλίσει τη συµµετοχή του βραβευµένου µελετητή των κύριων µελετών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

αρ. 188. παρ. 6, του Ν.4412/2016 και την Υπουργική Απόφαση ∆ΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466/25-9-2018 

(ΦΕΚ 4203Β’/25-9-2018),  ως Τεχνικούς Συµβούλους της κατασκευής.   

9.3 Η ∆ιοργανώτρια Αρχή διατηρεί το δικαίωµα, εφόσον το κρίνει σκόπιµο σε περίπτωση µη απονοµής 

του 1ου βραβείου, να αναθέσει τη µελέτη του έργου στον κατά την αξιολόγηση πρώτο διακριθέντα.   

9.4 Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν, εφόσον δεν καλύπτουν από πλευράς δυναµικότητας µελετητικού 

πτυχίου τις σχετικές απαιτήσεις που προκύπτουν σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, να συνεργασθούν 

για την ανάληψη της µελέτης µε άλλο µελετητή ή µελετητικό γραφείο, ώστε να καλύπτεται η απαιτούµενη 

δυναµικότητα σύµφωνα µε το Τεύχος Προεκτιµώµενης Αµοιβής Μελετών. 

Συγκεκριµένα τα πτυχία που απαιτούνται για την εκπόνηση της συνολικής µελέτης είναι: 

Α/Α 
Κατηγορία µελέτης  
Εγκύκλιος 2/ 2020 (τκ και ορίων) 

Συνολική  
προεκτιµώµενη αµοιβή  (€) Τάξη πτυχίου 

1 Αρχιτεκτονική (κατηγ. 6) 87.118,22 € Γ 

2 Στατική (κατηγ. 8) 50.350,63 € Γ 

3 Η/Μ έργων (κατηγ. 9) 29.220,54 € Β 

4 Γεωτεχνική (κατηγ. 21) 28.007,09  € Α 

Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους:  

(α) οι συµµετέχοντες που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα προσκοµίζουν Πτυχίο Μελετητή ή 

Γραφείων Μελετών για τις αντίστοιχες κατηγορίες µελετών, ως εξής:  
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1. στην κατηγορία µελέτης αρχιτεκτονικών (06), πτυχία τάξης Γ’  και άνω ή κατ' ελάχιστον ένας (1) 

µελετητής 12ετούς εµπειρίας στην εν λόγω κατηγορία  

2. στην κατηγορία µελέτης στατικών (08) πτυχία τάξης Γ’ και άνω ή κατ’ ελάχιστον ένας (1) 

µελετητής 12ετούς εµπειρίας  

3. στην κατηγορία µελέτης Η/Μ έργων (09) πτυχία τάξεων Β’ και άνω ή κατ’ ελάχιστον ένας (1) 

µελετητής 8ετούς εµπειρίας στην εν λόγω κατηγορία  

4. στην κατηγορία µελέτης γεωτεχνικών (21) πτυχία τάξεων Α’ και άνω ή κατ’ ελάχιστον ένας (1) 

µελετητής 4ετούς εµπειρίας στην εν λόγω κατηγορία 

 

(β) Οι συµµετέχοντες που είναι εγκατεστηµένοι σε λοιπά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προσκοµίζουν τις δηλώσεις και τα πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτηµα XI του 

Προσαρτήµατος Α΄ του Ν. 4412/2016.  

(γ) Οι συµµετέχοντες που είναι εγκατεστηµένοι I) σε κράτος µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή ii) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό 

ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις 

του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, ή iii) σε τρίτες χώρες που δεν 

εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την 

Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, προσκοµίζουν πιστοποιητικό 

αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο 

µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή στα κράτη - 

µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 

επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα 

του άρθρου 6 της παρούσας.  

9.5 Κατά την υπογραφή της σύµβασης η ∆ιοργανώτρια ή Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα 

διατύπωσης συµπληρωµατικών κατευθύνσεων, εφόσον αυτές δεν απολήγουν σε βασική αλλαγή της 

κεντρικής ιδέας της λύσης που βραβεύθηκε.  

9.6 Η υποχρέωση ανάθεσης της µελέτης στον βραβευθέντα µελετητή διατηρείται για τη διοργανώτρια 

αρχή µέχρι τέσσερα (4) έτη και εφόσον δεν έχουν µεταβληθεί τα πραγµατικά δεδοµένα που είχαν ληφθεί 

υπόψη στην προκήρυξη του διαγωνισµού.  

9.7 Η συµβατική αµοιβή υπολογίζεται στο ποσό  των 151.589,90 €, µε ποσοστό έκπτωσης 60% επί της 

συνολικής προεκτιµώµενης αµοιβής, συµπεριλαµβανοµένων απρόβλεπτων εξόδων 15% και ΦΠΑ 24%, 

η οποία προσδιορίστηκε βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/16 και του Κανονισµού Προεκτιµώµενων 
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Αµοιβών Μελετών (ΦΕΚ 2519/Β’/20-07-2017) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σύµφωνα µε το 

Τεύχος Προεκτιµώµενων Αµοιβών που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της προκήρυξης, ενω για την 

ανάθεση της µελέτης θα διαµορφωθεί κατόπιν διαπραγµάτευσης δυνάµει της παρ. 5 του άρθρου  32 

του Ν.4412/2016 (άρθρα 111, 112 του Ν.4412/2016). 

 

  

Από την αµοιβή της πλήρους µελέτης θα αφαιρεθεί το ποσό του βραβείου ανά κατηγορία µελέτης. 

ΑΡΘΡΟ 10Ο : ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

10.1 Ο εκπρόσωπος της οµάδας διαγωνιζοµένων δύναται να εγγραφεί σε κατάλογο που τηρεί η 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία της ∆ιοργανώτριας Αρχής (∆/νση Αστικού Σχεδιασµού & Αρχιτεκτονικών 

Μελετών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης), µε αίτηση που αναφέρει την ηλεκτρονική διεύθυνσή του, 

προκειµένου να ενηµερώνεται από τη ∆ιοργανώτρια Αρχή για τις απαντήσεις επί των υποβληθέντων 

ερωτηµάτων και για κάθε διευκρίνιση επί του ∆ιαγωνισµού. Η αίτηση για εγγραφή στον κατάλογο θα 

υποβληθεί στο Πρωτόκολλο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας (βλ. §1.5 της παρούσας) ή θα σταλεί 

ταχυδροµικά ή µε τηλεοµοιοτυπία ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο έως και 15 ηµέρες πριν από την 

ηµεροµηνία λήξης υποβολής των συµµετοχών του άρθρου 11.2 της παρούσας.   

Η µη εγγραφή των ενδιαφεροµένων στον παραπάνω κατάλογο δεν αποτελεί λόγο αποκλεισµού από 

τον ∆ιαγωνισµό. 

10.2 Η ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού, το Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων, το Τεύχος Προεκτιµώµενων 

Αµοιβών και η Συγγραφή Υποχρεώσεων παρέχονται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα 

www.thessaloniki.gr, https://centre-architecture.thessaloniki.gr του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και τις 

ιστοσελίδες του ΥΠΕΝ, του ΤΕΕ, του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ και του ΣΑΘ.  

10.3 Η ∆ιοργανώτρια Αρχή θα επικοινωνεί µε τους εκπροσώπους των διαγωνιζοµένων µε σχετικές 

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

Θεσσαλονίκης και µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, µε ευθύνη του εκπροσώπου ως προς την παραλαβή των 

µηνυµάτων.  

ΑΡΘΡΟ 11Ο : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 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). 

11.2 Η ηµεροµηνία λήξης του διαγωνισµού και υποβολής των συµµετοχών ορίζεται η 18/06/2021, 

21PROC008248322 2021-03-08



∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕ∆ΙΩΝ ΕΝΟΣ ΣΤΑ∆ΙΟΥ 

 

Μελέτη Ανέγερσης Νέου κτιρίου Παιδικού Σταθµού και Κοινωφελών Λειτουργιών στην περιοχή 40 Εκκλησιών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 
19 

ηµέρα Παρασκευή, και ώρα 14.00.  

11.3 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.  

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

(βλ. §11.3) 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 εµπρόθεσµα στο πρωτόκολλο της ∆ιοργανώτριας Αρχής, και ως ώρα παράδοσης θα ληφθεί 

υπόψη η αναγραφόµενη ώρα παράδοσης του φακέλου στο ταχυδροµείο ή στην ιδιωτική εταιρεία 

µεταφορών.   

11.5 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.  

ΑΡΘΡΟ 12Ο : ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

12.1 Οι ενδιαφερόµενοι και οι εγγεγραµµένοι εκπρόσωποι µπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη 

∆ιοργανώτρια Αρχή, τυχόν ερωτήµατα για τον ∆ιαγωνισµό µέσα στο πρώτο τέταρτο της προθεσµίας 

παράδοσης των συµµετοχών, σύµφωνα µε το άρθρο 9 της υπ’ αριθ. οικ.26804/16-6-2011 απόφασης π. 

ΥΠΕΚΑ, δηλαδή µέχρι τις 02/04/2021.          

12.2 Η ∆ιοργανώτρια Αρχή είναι υποχρεωµένη να ενηµερώσει µε ανάρτηση στην ιστοσελίδα της όλους 

τους ενδιαφερόµενους και, επιπλέον, µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο όλους τους εγγεγραµµένους 

εκπροσώπους 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 αποσταλούν για ενηµέρωση και στην ιστοσελίδα www.thessaloniki.gr, https://centre-

architecture.thessaloniki.gr του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, του ΥΠΕΝ, του ΤΕΕ, του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ και του 

ΣΑΘ. Σε περίπτωση που δηλωθεί από κάποιον συµµετέχοντα λανθασµένη ηλεκτρονική διεύθυνση, η 

∆ιοργανώτρια Αρχή δεν φέρει ευθύνη για τη µη παραλαβή των απαντήσεων, δεδοµένου ότι σε κάθε 

περίπτωση όλες οι ερωτήσεις και απαντήσεις θα αναρτηθούν στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης.  
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12.3 Σε περίπτωση καθυστέρησης των απαντήσεων, η προθεσµία παράδοσης θα µετατεθεί κατά 

χρονικό διάστηµα, όσο και η καθυστέρηση, µε άµεση ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων και των 

εγγεγραµµένων εκπροσώπων.  

ΑΡΘΡΟ 13Ο : ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 

Καµία παράταση της προθεσµίας υποβολής των συµµετοχών δεν θα δοθεί, εκτός της περίπτωσης 

τυχόν µη τήρησης των προθεσµιών του άρθρου 12.3 της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή, θα 

ενηµερωθούν υποχρεωτικά οι ενδιαφερόµενοι και οι εγγεγραµµένοι εκπρόσωποι. 

ΑΡΘΡΟ 14Ο : ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τοπογραφικό διάγραµµα σε ηλεκτρονική µορφή (αρχείο .dwg) µε τις προδιαγραφές του πρότυπου 

τοπογραφικού διαγράµµατος που κατατίθεται στις Υπηρεσίες ∆όµησης για την έκδοση Άδειας 

∆όµησης. 

ΑΡΘΡΟ 15Ο : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 

Τα στοιχεία των µελετών θα υποβληθούν όπως ορίζεται στις επόµενες παραγράφους:  

15. 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 (πέραν του Παραρτήµατος) και θα 

περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

Α. Στοιχεία περιγραφής της συνολικής πρότασης  

Α1 Ανάλυση των συνθετικών αρχών, καθώς και των λειτουργικών, αισθητικών, περιβαλλοντικών, 

οικονοµικών κλπ. κριτηρίων βάσει των οποίων συντάχθηκε η πρόταση. 

Α2 Περιγραφή των προτάσεων σε ό,τι αφορά: 

• Τον χαρακτήρα της υπό µελέτη περιοχής και τον τρόπο ένταξής της στη λειτουργία της 

ευρύτερης περιοχής. 

• Την εκπλήρωση των στόχων του διαγωνισµού, όπως διατυπώνονται στην προκήρυξη και 

στα συνοδευτικά της τεύχη, αλλά και των ειδικότερων επιδιώξεων που διατυπώνει η κάθε 

οµάδα µελέτης. 

• Τα προτεινόµενα υλικά και τις κατασκευαστικές επιλογές που χαρακτηρίζουν την πρόταση. 

• Τη βιοκλιµατική  προσέγγιση της πρότασης. 

• Πίνακα των συνολικών υλοποιηµένων µεγεθών (τ.µ.) ανά προτεινόµενη χρήση.  
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• Ενδεικτική κοστολόγηση του έργου, η οποία µπορεί να βασίζεται στις τιµές των 

Αναλυτικών Τιµολογίων ∆ηµοσίων Έργων, ή άλλες, αναφερόµενες, πηγές για καινοτόµα 

στοιχεία.  

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).  

Το Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης (DIN Α4) και το Παράρτηµά του (DIN Α3) θα παραδοθούν σε πέντε (5) 

αντίτυπα. 

15.2 Πινακίδες σχεδίων  

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

I. Σχέδια κατόψεων όλων των επιπέδων του κτιριακού συνόλου, σε κλίµακα 1:100 όπου κυρίως θα 

περιγράφεται η κεντρική ιδέα των µελετητών.  

II. Σχέδια όψεων του κτιρίου και των πιθανών κατασκευών σε κλίµακα 1:100 όπου κυρίως θα 

περιγράφεται η κεντρική ιδέα των µελετητών.  

III. Σχέδια ενδεικτικών τοµών του κτιρίου και των πιθανών επιµέρους κατασκευών σε κλίµακα 

1:100.  

IV. Επιµέρους σχέδια λεπτοµερειών σε κατάλληλη κλίµακα.  

V. Σχέδιο διαµόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου σε κλίµακα 1:200. 

VI. Φωτορεαλιστικές απεικονίσεις ή προοπτικά σχέδια του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου.  

Ο τρόπος σχεδιασµού και οι κλίµακες σχεδίασης των λεπτοµερειών είναι στην κρίση των µελετητών, 

αρκεί το περιεχόµενο να είναι σαφές και ευδιάκριτο.  

Η κατανοµή των ανωτέρω σχεδίων στις πινακίδες προτείνεται να είναι ως εξής (χωρίς να είναι 

δεσµευτική):  

Πινακίδα 1: Σχέδιο διαµόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου σε κλίµακα 1:200, σχέδια κατόψεων σε 

1:100.  

Πινακίδα 2:  Όψεις, τοµές σε κλίµακα 1:100, φωτορεαλιστικές απεικονίσεις ή προοπτικά σχέδια 

του κτηρίου και του περιβάλλοντα χώρου και επιµέρους σχέδια λεπτοµερειών. 

15.3 Ηλεκτρονικό αρχείο (CD/DVD-ROM) 

Θα πρέπει να παραδοθεί CD/DVD-ROM εις διπλούν, που θα περιλαµβάνει σε ηλεκτρονική µορφή τα 
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υποβαλλόµενα στοιχεία, όπως περιγράφονται στα άρθρα 15.1 και 15.2 της παρούσας:  

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. 

ΑΡΘΡΟ 16Ο : ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

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

µέτρησης.    

16.2 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. 

16.3 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. 
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16.4  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 3,0 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. 

• 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. 

16.5 Τα αναφερόµενα στο Άρθρο 17 της παρούσας για τη σήµανση της µελέτης είναι υποχρεωτικά για 

όλους τους ∆ιαγωνιζοµένους. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται από τον ∆ιαγωνισµό.  

16.6 Κάθε πρόσθετο στοιχείο που θα παραδοθεί εκτός των υποχρεωτικών στοιχείων (Τεχνική Έκθεση, 

παράρτηµα Τεχνικής Έκθεσης και σχέδια, όπως αυτά ορίζονται στο Άρθρο 15 της παρούσας 

Προκήρυξης), δεν θα ληφθεί υπόψη από την Κριτική Επιτροπή. 

ΑΡΘΡΟ 17Ο : ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

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) χαρακτήρες ύψους 1 εκ. Arial,  µαύρου χρώµατος και έντονης γραφής (bold), 

εκ των οποίων οι οκτώ (8) θα είναι αριθµοί και οι δύο (2) γράµµατα του λατινικού αλφαβήτου. Ο 

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

µελέτης.  
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∆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.  

ΑΡΘΡΟ 18Ο : ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

18.1 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: 

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 

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 άλλης εταιρείας.  

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.  

18.2 Κάθε διαγωνιζόµενος θα υποβάλει µέσα σε αυτό το δέµα, εκτός των αναφερόµενων στο άρθρο 15 

της παρούσας (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), αριθµό 

τηλεοµοιοτυπίας και ηλεκτρονική διεύθυνση.  

• Όταν πρόκειται για οµάδα διαγωνιζοµένων, υπεύθυνη δήλωση υπογεγραµµένη από όλα τα 

µέλη της οµάδας µελέτης, µε τα ποσοστά συµµετοχής των µελών στα χρηµατικά ποσά σε 

περίπτωση βράβευσης της µελέτης.  

• Όταν πρόκειται για οµάδα µελετητών του ίδιου επιστηµονικού αντικειµένου, πρέπει επίσης να 
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αναφέρονται µε υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραµµένη από όλους, τα ποσοστά συµµετοχής κάθε 

µέλους της οµάδας στα χρηµατικά ποσά σε περίπτωση βράβευσης της µελέτης.  

• Αποδεικτικά ότι κατέχουν την από τον νόµο οριζόµενη άδεια άσκησης επαγγελµατικής 

δραστηριότητας 

•  Υπεύθυνη ∆ήλωση 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 6.5 της 

παρούσας.  

• Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος αποδέχεται την επώνυµη έκθεση της µελέτης του ακόµη 

και εάν δεν διακριθεί, θα συµπεριλάβει στο παραπάνω δέµα χωριστό σφραγισµένο φάκελο µε 

τον χαρακτηριστικό κωδικό σήµανσης της µελέτης και την ένδειξη στο κάτω αριστερό µέρος 

«αποδοχή αποσφράγισης», ο οποίος θα περιέχει τη σχετική ενυπόγραφη δήλωση. 

18.3 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. 

ΑΡΘΡΟ 19Ο : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 

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.  

ΑΡΘΡΟ 20Ο : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Η Κριτική Επιτροπή θα λάβει γνώση του περιεχοµένου των συµµετοχών µόνο µετά την εκπνοή της 

προθεσµίας που προβλέπεται για την υποβολή τους, παραλαµβάνοντας τις συµµετοχές από τη 

∆ιοργανώτρια Αρχή.  

ΑΡΘΡΟ 21Ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ 

21.1 Η Κριτική Επιτροπή θα συνέλθει ύστερα από πρόσκληση της ∆ιοργανώτριας Αρχής µετά τη λήξη 

της προθεσµίας υποβολής των συµµετοχών.  

21.2 Η Κριτική Επιτροπή ενεργεί σύµφωνα µε το άρθρο 115 του Ν. 4412/2016 και την υπ’ αριθ. 

οικ26804/2011 απόφαση π. ΥΠΕΚΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι αδέσµευτη κατά τη λήψη 
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των αποφάσεών της ή κατά τις γνωµοδοτήσεις της, και εξετάζει τις µελέτες και τα σχέδια που 

υποβάλλονται από τους υποψήφιους µε τρόπο ανώνυµο και βασιζόµενη αποκλειστικά στα κριτήρια 

που επισηµαίνονται στην παρούσα προκήρυξη. 

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

αξιολόγησης καταγράφεται σε πρακτικό ανά συνεδρίαση και σε ένα τελικό συγκεντρωτικό και 

συνοπτικό πρακτικό.  

Η ανωνυµία των διαγωνιζοµένων τηρείται αυστηρά µέχρι τη γνωµοδότηση ή τη λήψη απόφασης από 

την Κριτική Επιτροπή.  

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Κριτικής Επιτροπής απαγορεύεται η γνωστοποίηση του υλικού του 

∆ιαγωνισµού σε τρίτους. 

21.3 Η διαδικασία αξιολόγησης των µελετών ακολουθεί τα παρακάτω στάδια: 

Στάδιο 1ο : Αποσφράγιση µελετών – Προκαταρκτική εξέταση συµµετοχών 

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

εκπλήρωση των υποβληθέντων στοιχείων στους όρους της προκήρυξης.  

Οι σφραγισµένοι φάκελοι που περιέχουν τα στοιχεία των διαγωνιζοµένων αφού µονογραφούν από όλα 

τα µέλη της Κριτικής Επιτροπής, χωρίς να ανοιχθούν, θα φυλαχθούν σε ασφαλές σηµείο µε ευθύνη της 

∆ιοργανώτριας Αρχής µέχρι την οριστική κρίση. 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 

και τη σύνταξη σχετικού πρακτικού, τις συµµετοχές που:  

• ∆εν έχουν αποσταλεί έγκαιρα.  

• ∆εν καλύπτουν τις προϋποθέσεις ανωνυµίας.  

• ∆εν καλύπτουν τις απαιτήσεις που έχει θέσει αναλυτικά η προκήρυξη (πληρότητα στοιχείων), 

σύµφωνα µε το άρθρο 15 της παρούσας.  

Στάδιο 2ο : Αξιολόγηση – Κατάταξη µελετών 

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

στο πρώτο στάδιο, καταγράφοντας τις παρατηρήσεις της για τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα κάθε 

µελέτης και προχωρεί στη συγκριτική εξέταση των µελετών. Στη συνέχεια, προβαίνει στην 

αιτιολογηµένη κατάταξη των µελετών κατά σειρά επιτυχίας. 
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Στάδιο 3ο : Απονοµή Βραβείων 

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

• 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 

προκήρυξης.  

• Σε περίπτωση αποκλεισµού, τη θέση των αποκλεισθέντων καταλαµβάνουν άλλες µελέτες µε τη 

σειρά κατάταξης.  

Στο τρίτο στάδιο, εάν µετά την αποσφράγιση των Φακέλων για τη διαπίστωση της ταυτότητας των 

βραβευµένων µελετητών αποδειχθεί ότι ο συντάκτης µίας από τις βραβευθείσες µελέτες δεν είχε 

δικαίωµα συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό, τη θέση της µπορεί να καταλάβει η επόµενη στη σειρά 

κατάταξης µελέτη, εφόσον κριθεί επαρκής.   

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

∆ιοργανώτρια Αρχή, εφόσον δεν είναι αντίθετη προς τους όρους της Προκήρυξης. 

21.5 Η Κριτική Επιτροπή θα πρέπει να ολοκληρώσει τη διαδικασία κρίσης εντός τριών (3) µηνών 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.  

21.6 Το αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού επικυρώνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 

∆ήµου Θεσσαλονίκης.  

ΑΡΘΡΟ 22Ο : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Για την κρίση της Κριτικής Επιτροπής θα ληφθούν υπόψη, κατ’ ελάχιστο, τα παρακάτω κριτήρια: 

• Η εκπλήρωση των στόχων του διαγωνισµού, όπως αναλύονται στα άρθρα 4 και 5 της 

παρούσας.  

• Η ενσωµάτωση ενδεχοµένων καινοτοµιών που βελτιώνουν τη σχεδιαστική επίλυση του 

κτιριολογικού προγράµµατος. 

• Η αισθητική ποιότητα του κτιριακού συγκροτήµατος και του περιβάλλοντα χώρου.  

• Η λειτουργική ποιότητα του συνολικού σχεδιασµού ως προς τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των 

πολλαπλών χρήσεων. 
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• Η υιοθέτηση στοιχείων βιοκλιµατικού και ενεργειακού σχεδιασµού, επιπλέον των 

απαιτούµενων από τον ΚΕΝΑΚ, εφόσον αυτά δεν προκαλούν υπέρµετρα µεγαλύτερη δαπάνη 

κατασκευής και δυσκολία συντήρησης.   

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

της συντήρησης του έργου. 

ΑΡΘΡΟ 23Ο : ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΒΟΛΗ 

23.1 Η γνωστοποίηση του αποτελέσµατος του ∆ιαγωνισµού θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 112 του Ν. 

4412/2016 και το άρθρο 14 της υπ’ αριθ. οικ26804/2011 απόφασης π. ΥΠΕΚΑ, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, µετά την επικύρωσή του από τη ∆ιοργανώτρια Αρχή. Το αποτέλεσµα του διαγωνισµού θα 

αποσταλεί, επίσης, για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ, του TEE, του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ και του ΣΑΘ. 

23.2 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρίσης, η ∆ιοργανώτρια Αρχή θα αναρτήσει τις 

βραβευθείσες µελέτες στην ιστοσελίδα της και θα οργανώσει έκθεση µε τις υποβληθείσες µελέτες. Στις  

βραβευθείσες µελέτες θα αναφέρονται τα ονόµατα των µελετητών που τις εκπόνησαν. Επίσης, θα 

αναφερθούν τα ονόµατα όσων διαγωνιζοµένων επιθυµούν να άρουν την ανωνυµία τους.  

Το κόστος των παραπάνω δηµοσιοποιήσεων βαρύνει τη ∆ιοργανώτρια Αρχή.  

23.3 Το υλικό των µελετών που θα βραβευτούν θα τηρηθεί σε ειδικό αρχείο µε ευθύνη της 

∆ιοργανώτριας Αρχής και αντίγραφό του, σε ηλεκτρονική µορφή, αποστέλλεται στο ΥΠΕΝ σύµφωνα µε 

την παρ. 4, άρθρ. 14 της υπ’ αριθ. οικ26804/16-06-2011 απόφασης π. ΥΠΕΚΑ.  

ΑΡΘΡΟ 24Ο : ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

24.1  Οι συµµετοχές που δεν θα βραβευθούν παραλαµβάνονται από τους δικαιούχους, κατόπιν 

αίτησης, µέσα σε έναν µήνα από τη λήξη της έκθεσης των µελετών. 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. 

24.2  Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας η ∆ιοργανώτρια Αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει για 

τη φύλαξη ή απώλεια των συµµετοχών που δεν βραβεύθηκαν. 

ΑΡΘΡΟ 25Ο : ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

25.1 Η Προκήρυξη και οι γνωστοποιήσεις του παρόντος ∆ιαγωνισµού δηµοσιεύονται σύµφωνα µε τα 

άρθρα 112, 377 και 379 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, το άρθρο 6 της υπ’ 

αριθ. 26804/2011 απόφασης π. ΥΠΕΚΑ και το άρθρο 3Β, του Ν.3548/2007 
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25.2 Η Προκήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ. Επίσης, θα δηµοσιευτεί στην 

ιστοσελίδα του ΤΕΕ. 

25.3 Η ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού και τα τεύχη που τη συνοδεύουν θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα 

www.thessaloniki.gr, https://centre-architecture.thessaloniki.gr του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και του ΥΠΕΝ, 

και θα σταλούν για ενηµέρωση της ιστοσελίδας του ΤΕΕ, του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ και του ΣΑΘ.  

25.4 Η ∆ιοργανώτρια Αρχή θα ενηµερώσει το ΥΠΕΝ το αργότερο εντός πέντε (5) ηµερών από τη 

δηµοσίευση της προκήρυξης.  

25.5 Τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού µε τα ονόµατα των βραβευθέντων, καθώς και ο τόπος και 

χρόνος έκθεσης των σχεδίων, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.thessaloniki.gr, https://centre-

architecture.thessaloniki.gr του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και θα σταλούν για ενηµέρωση της ιστοσελίδας 

του ΥΠΕΝ, του ΤΕΕ, του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ και του ΣΑΘ.  

ΑΡΘΡΟ 26Ο : ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ ΑΡΧΗΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ 

∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

26.1  Η πνευµατική ιδιοκτησία της εργασίας των συµµετεχόντων µελετητών στον ∆ιαγωνισµό διέπεται 

από τα προβλεπόµενα στο άρθρο 16 της υπ’ αριθ. οικ26804/2011 απόφασης π. ΥΠΕΚΑ, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

26.2 Το υλικό των προτάσεων που θα βραβευθούν περιέρχεται στην κυριότητα της ∆ιοργανώτριας 

Αρχής, η οποία δύναται κατά την κρίση της να το διαθέσει και σε άλλους φορείς. 

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

υποβάλλονται εντός προθεσµίας πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την ανάρτηση του αποτελέσµατος 

του ∆ιαγωνισµού στην ιστοσελίδα www.thessaloniki.gr, https://centre-architecture.thessaloniki.gr του 

∆ήµου Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε το άρθρο 17 της υπ’ αριθ. οικ26804/2011 απόφασης π. ΥΠΕΚΑ, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η ένσταση απευθύνεται στη ∆/νση Αστικού Σχεδιασµού & Αρχιτεκτονικών Μελετών του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης και ασκείται µε κατάθεση στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας στην οδό Αγγελάκη 13, 

Θεσσαλονίκη, 5ος όροφος, ή µε ταχυδροµική επιστολή επί αποδείξει ή τηλεοµοιοτυπία ή ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο.  

26.4 Η επίλυση τυχόν διαφορών κατά τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης (που θα πραγµατοποιηθεί 

σύµφωνα µε το άρθρο 32, του Ν.4412/2016) πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Βιβλίου 

IV και τα ειδικότερα οριζόµενα στα άρθρα 345 έως 374 του Ν. 4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ 27Ο : ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 
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ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Ανάρτηση της Προκήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ. 08/03/2021 

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

08/03/2021 

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

09/03/2021 

Προθεσµία υποβολής ερωτηµάτων. 02/04/2021 

Απαντήσεις στα ερωτήµατα. 12/04/2021 

Λήξη προθεσµίας υποβολής συµµετοχών. 18/06/2021 

ΑΡΘΡΟ 28Ο : ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

28.1 Η διαδικασία σύναψης και υπογραφής σύµβασης για την εκπόνηση όλων των µελετών στα 

στάδια: α) προµελέτης, β) οριστικής µελέτης µε ΚΕΝΑΚ και ΣΑΥ-ΦΑΥ και γ) µελέτης εφαρµογής µετά 

των Τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου, διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα από 

το άρθρο 32. 

28.2 Για την προσφυγή στη διαδικασία του άρ. 32, του Ν.4412/2016 απαιτείται η σύµφωνη γνώµη της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑ∆ΗΣΥ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του  άρθρου 

2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. δδ’ του Ν. 4013/2011. Η εν λόγω αρµοδιότητα ασκείται µέσα σε προθεσµία 

20 εργασίµων ηµερών από την περιέλευση του σχεδίου απόφασης στην Αρχή.  Με την άπρακτη 

παρέλευση της ως άνω προθεσµίας τεκµαίρεται η σύµφωνη γνώµη της Αρχής. 

28.3 Η διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης θα υλοποιηθεί µέσω του 

ηλεκτρονικού συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, όπου οι βραβευθέντες υποχρεώνονται να εγγραφούν ως 

οικονοµικοί φορείς. 

28.4 Για την αξιολόγηση των προσφορών θα συσταθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης τριµελής επιτροπή διαγωνισµού από στελέχη της αναθέτουσας αρχής. 

28.5 Για την εκκίνηση της διαδικασίας θα αποσταλεί µέσω του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ πρόσκληση στο 

µελετητή ή σύµπραξη µελετητών που πήραν το Α’ Βραβείο (έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας) για 

υποβολή προσφοράς που θα περιλαµβάνει οικονοµική προσφορά, χρονοδιάγραµµα εκπόνησης 

µελετών, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) και Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής 

ύψους 2% της προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Υπενθυµίζεται ότι στην προσφορά (στο ΕΕΕΣ) θα 

δηλώνεται και η συµπλήρωση της Μελετητικής Οµάδας µε µελετητές που διαθέτουν τα προβλεπόµενα 

στη ∆ιακήρυξη προσόντα (πτυχία) για την εκπόνηση µελετών των συγκεκριµένων κατηγοριών, οι 

οποίοι θα συνυποβάλλουν ο καθένας αντίστοιχα ΕΕΕΣ. 
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28.6 Για την κατακύρωση θα απαιτηθεί κατόπιν σχετικής πρόσκλησης να: 

• Υποβληθούν έγκαιρα από τον υποψήφιο βραβευθέντα Ανάδοχο τα απαιτούµενα αποδεικτικά 

για την απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητας του άρθρου 75 του 

Ν. 4412/2016, ελεγχθούν και γίνουν δεκτά από την Προϊσταµένη Αρχή.  

• Προσκοµιστούν τα αποδεικτικά περί µη ύπαρξης λόγων αποκλεισµού του οικονοµικού φορέα 

που θα συνάψει τη σύµβαση, σύµφωνα µε το άρθρα 73 (παράγραφοι 1, 2 και 4 εδάφια β και 

θ) και 74 του Ν. 4412/2016, ελεγχθούν και γίνουν δεκτά από την Προϊσταµένη Αρχή. 

28.7 Η σύµβαση συνάπτεται µετά την παρέλευση των προθεσµιών για την άσκηση προδικαστικής 

προσφυγής του Βιβλίου IV, του Ν.4412/2016 και τον έλεγχο νοµιµότητας της διαδικασίας από την 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας-Θράκης. 

28.8 Η σύµβαση επί συµπράξεων ή κοινοπραξιών υπογράφεται από τον Νόµιµο Κοινό Εκπρόσωπο 

που ορίστηκε κατά την υποβολή της συµµετοχής στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς 

δηµοσίευση προκήρυξης. 

28.9 Για την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος οικονοµικός φορέας θα πρέπει, να καταθέσει 

εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης 

εκτός ΦΠΑ, καθώς και να ορίσει τον αντίκλητό του κατά το άρθρο 182, του Ν.4412/2016. 

28.10 Από πλευράς Εργοδότη, η σύµβαση θα υπογραφεί από τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο Τεχνικών 

Έργων, του ∆ήµου Θεσσαλονίκης.  

ΑΡΘΡΟ 29Ο : ΤΕΥΧΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

Τα τεύχη της ∆ιαδικασίας, που µετά την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού θα αποτελούν τα 

συµβατικά τεύχη, είναι τα ακόλουθα:  

• Συµφωνητικό 

• ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού ∆ιαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης 

• Η οικονοµική προσφορά του αναδόχου στο στάδιο της διαπραγµάτευσης 

• Η ∆ιακήρυξη του παρόντος Αρχιτεκτονικού ∆ιαγωνισµού 

• Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

• Τεχνική Προσφορά (βραβευθείσα µε το 1ο Βραβείο από τον Αρχιτεκτονικό ∆ιαγωνισµό)   

• Το Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων 

ΑΡΘΡΟ 30Ο : ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Η αµοιβή του άρθρου 3 της παρούσας προκήρυξης αποτελεί τη συµβατική αµοιβή. Η αµοιβή αυτή δεν 

αναθεωρείται παρά µόνον στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.  
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ΑΡΘΡΟ 31Ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

31.1 Ως ηµεροµηνία έναρξης των προθεσµιών της σύµβασης του Αναδόχου ορίζεται η ηµεροµηνία 

υπογραφής του ιδιωτικού συµφωνητικού.  

31.2 Η συνολική προθεσµία για την περαίωση του αντικειµένου της σύµβασης ορίζεται σε 12 µήνες 

από την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού, στον οποίο περιλαµβάνεται και ο χρόνος για την 

έκδοση της απαιτούµενης άδειας δόµησης. Ο καθαρός χρόνος για την εκπόνηση του µελετητικού 

αντικειµένου ορίζεται σε 6 µήνες.  

ΑΡΘΡΟ 32Ο : ΓΛΩΣΣΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

32.1 Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά 

και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή µερικά. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τµηµάτων των 

εγγράφων της σύµβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 

έκδοση. Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

32.2 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. 

32.3 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. 

32.4    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. 

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

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.   

ΑΡΘΡΟ 33Ο : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Για τη διαδικασία διαγωνισµού, την ανάθεση και την εκτέλεση της σύµβασης έχουν εφαρµογή, ιδίως, 

οι κατωτέρω διατάξεις, όπως ισχύουν κατά τον χρόνο δηµοσίευσης της παρούσας:  
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Μελέτη Ανέγερσης Νέου κτιρίου Παιδικού Σταθµού και Κοινωφελών Λειτουργιών στην περιοχή 40 Εκκλησιών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 
33 

• Ο 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.  

• Η υπ’ αριθ. οικ26804/16-06-2011 απόφαση π. ΥΠΕΚΑ (νυν ΥΠΕΝ) “Νέο πλαίσιο διενέργειας 

των αρχιτεκτονικών διαγωνισµών και γενικά των διαγωνισµών µε απονοµή βραβείων” (ΦΕΚ 

1427/Β’/16-06-2011), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθ. 22186/04-05-2012 απόφαση και 

την υπ’ αριθ. 81319/238/2019 απόφαση  ΥΠΕΝ. 

• Η υπ’ αριθ. ∆ΝΣγ/32129/ΦΝ 466/16-05-2017 απόφαση ΥΠΕΝ “Έγκριση Κανονισµού 

Προεκτιµώµενων Αµοιβών µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστηµονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α’ 

147)” (ΦΕΚ 2519/Β’/20-07-2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

ΑΡΘΡΟ 34Ο : ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

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

επιφυλάξεις αποδοχή των όρων της παρούσας Προκήρυξης.   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Φεβρουάριος 2021 

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 

 
 
 
 
 
 

Άννα ∆ηµούλη 

Η Αν. Προϊσταµένη του Τµήµατος 
Μελετών ∆ηµοτικών Κτιρίων & 

Κοινόχρηστων Χώρων 

 
 
 
 
 

Βασιλική ∆αµάσκου 

Η Αν. Προϊσταµένη της ∆/νσης 

Αστικού Σχεδιασµού & 
Αρχιτεκτονικών Μελετών  

 
 
 
 
 

Αικατερίνη ∆αναδιάδου 

   

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ’ αριθ. 162/ 22-2-2021 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 

Ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Έργων 
 
 
 
 
 

Εφραίµ Κυριζίδης 
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