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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ

με αριθμό 70 που αφορά έγκριση προκήρυξης και όρων του Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού
Προσχεδίων για την «Αισθητική ενοποίηση και λειτουργική αναβάθμιση υφιστάμενων πεζοδρόμων στη
γειτονιά Πλάκα – Μοναστηράκι»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΚΙΑΔΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ελευθέριος Σκιαδάς (Πρόεδρος), Αξελός Ρήγας (Αντιπρόεδρος), Γιαννοπούλου Καλλιόπη (Πόπη)
(Γραμματέας), Αβραμίδης Νικόλαος, Αβραμίδου Σεραφίνα, Αγανίδης Δημήτριος, Αγγελάκος Κυριάκος,
Αγγελή-Λυκούδη Δήμητρα-Ινές, Αγγελόπουλος Βασίλειος, Αϊβατίδης Αθανάσιος, Αλεβυζάκη Δέσποινα,
Αλεξίου Κωνσταντίνος, Αξιώτης Βασίλειος-Φοίβος, Αποστολόπουλος Π. Γεώργιος, Αποστολόπουλος Χ.
Γεώργιος, Αραμπατζή Νίκη, Βαβαγιάννη-Μαυρή Μαρία-Ειρήνη(Μαίρη), Βαρσάμη Ευαγγελία (Εβελίνα),
Βαφειάδης Νικόλαος (Νικόλας), Βουλγαράκης Γεώργιος, Βουρδουμπάς Χαράλαμπος, Γερουλάνος Παύλος,
Γιαννοπούλου Ευθυμία (Έφη), Γκαγκάκη-Δημητριάδου Αικατερίνη (Κατερίνα), Γκλέτσος Κωνσταντίνος,
Δασκαλάκη Μελπομένη (Μελίνα), Δομάζου Θεόπη (Πόπη), Έβερτ-Αλβέρτη Αλεξάνδρα (Αλεξία),
Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Καλαμπόκας Εμμανουήλ (Μανόλης), Καπερνάρος Βασίλειος,
Καραμπελιάς Γεώργιος, Κασιδιάρης Ηλίας (σε αργία δυνάμει της με αριθ.εξ.πρωτ.ΕΜΠ.331/23-10-2020
απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής), Κατριβάνου Αικατερίνη, Κεφαλληνός
Παναγιώτης, Κολλάτος Ευγένιος (Σάκης), Κορομάντζος Βασίλειος, Κωνσταντίνου Πέτρος, Λάμπρου
Στυλιανός, Λέων Γρηγόριος, Μακρόπουλος Νικόλαος, Μιχαλολιάκου Ουρανία, Μπέη- Καραμπότσου
Ρωξάνη-Ευαγγελία, Μπρούλιας Γεώργιος, Παναγή Παρασκευή (Βούλα), Ροκοφύλλου Άννα, Σεϊταρίδης
Γεώργιος (Γιούρκας), Σοφιανός Νικόλαος, Τεντόμας Χρήστος
Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι προσκλήθηκαν νόμιμα με την υπ’ αριθμ. 37327/10-02-2022
πρόσκληση και είναι οι κ.κ. Ε. Βαρσάμη, Γ. Βουλγαράκης, Γ. Καραμπελιάς, Η. Κασιδιάρης, Σ.
Λάμπρου.
Kατά την εκφώνηση του καταλόγου διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, διότι ήταν παρόντα 41 μέλη (διά
ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) και απόντα 8 μέλη και είναι οι κ.κ. Ε. Βαρσάμη, Ν. Βαφειάδης,
Γ. Βουλγαράκης, Μ. Δασκαλάκη, Γ. Καραμπελιάς, Σ. Λάμπρου, Χ. Τεντόμας επί συνόλου 49 μελών.
Ο κ. Η. Κασιδιάρης είναι σε αργία δυνάμει της με αριθ. εξ. Πρωτ. ΕΜΠ.331/23-10-2020 απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Προσήλθαν κατά τη συζήτηση της υπ΄ αριθμ 67 ΑΔΣ οι κ.κ. Μ. Δασκαλάκη, Ν. Βαφειάδης,
Χ. Τεντόμας.
Απεχώρησαν μετά την υπ΄αριθμ. 67 ΑΔΣ και κατά τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης
θεμάτων οι κ.κ. Γ. Π. Αποστολόπουλος, Β. Καπερνάρος, Ουρ. Μιχαλολιάκου μετά την τοποθέτησή τους.
Απεχώρησε στην υπ΄ αριθμ. 70 ΑΔΣ ο κ. Α. Αϊβατίδης.
Απεχώρησε στην υπ΄ αριθμ. 74 ΑΔΣ η κα Αικ. Γκαγκάκη-Δημητριάδου.
Απεχώρησε στην υπ΄ αριθμ. 76 ΑΔΣ ο κ. Ν. Σοφιανός.
Απεχώρησε στην υπ΄ αριθμ. 83 ΑΔΣ ο κ. Α. Ηλιόπουλος.
Απεχώρησε στην υπ΄ αριθμ. 91 ΑΔΣ ο κ. Π. Κωνσταντίνου.
Παρέστησαν επίσης ο Προϊστάμενος της Νομικής Διεύθυνσης κ. Γεώργιος Γεωργακαράκος και η
Προϊσταμένη του Τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου, Εκτελεστικής Επιτροπής και Δημοτικής Επιτροπής
Διαβούλευσης κα Ελπίδα Ζιούβα.

ΑΔΑ: Ψ342Ω6Μ-Σ7Τ
Α.Δ.Σ. 70/14-02-2022
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το 2ο θέμα αυτής, που αφορά έγκριση προκήρυξης
και όρων του Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων για την «Αισθητική ενοποίηση και
λειτουργική αναβάθμιση υφιστάμενων πεζοδρόμων στη γειτονιά Πλάκα – Μοναστηράκι»
Σχετικό είναι το υπ’ αριθμ. 18230/2022 Δημαρχιακό έγγραφο
Εγκρίνεται;
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επομένως εγκρίνεται κατά πλειοψηφία
το ανωτέρω θέμα, επί συνόλου
παρευρισκομένων 40 Δημοτικών Συμβούλων με ΥΠΕΡ: 38 ψήφοι και ΚΑΤΑ: 2 ψήφοι (των κ.κ. Π.
Κωνσταντίνου, Π. Κεφαλληνού) σε σύνολο ψηφισάντων 40 Δημοτικών Συμβούλων
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : Εγκρίνεται.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού έλαβε υπόψη:
1. το άρθρο 206 παρ. 1 εδάφιο 3 του Ν. 4555/2018
2. το ανωτέρω Δημαρχιακό έγγραφο
3. την υπ` αριθμ. 1395/2020 της Οικονομικής Επιτροπής
4. την υπ` αριθμ. 201.5/13-12-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου
5. την εισήγηση της Δ/νσης Οδοποιίας Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων
6. το σχέδιο Προκήρυξης του Διαγωνισμού
7. το σχέδιο Περίληψης της Προκήρυξης
8. ολόκληρο το σχετικό φάκελο
και μετά τη συζήτηση που έγινε και την ψηφοφορία το αποτέλεσμα της οποίας αναφέρεται πιο πάνω
σε σύνολο ψηφισάντων 40 Δημοτικών Συμβούλων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την
προσαρτώμενη προκήρυξη και τους
όρους
του Ανοικτού Αρχιτεκτονικού
Διαγωνισμού Προσχεδίων για την «Αισθητική ενοποίηση και λειτουργική αναβάθμιση υφιστάμενων
πεζοδρόμων στη γειτονιά Πλάκα – Μοναστηράκι», σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ. 1 εδάφιο 3 του Ν.
4555/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γ. ΣΚΙΑΔΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ

για την
«ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ
ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΠΛΑΚΑ - ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ»
Προκήρυξη σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και
γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων»
(YΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387,ΦΕΚ 2239/Β/31-05-2021).
ΑΘΗΝΑ χχ/χχ/2021
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Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο για τον Δήμο Αθηναίων είναι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων
έργων Περιφέρειας Αττικής
Οι αιτήσεις εγγραφής και οι συμμετοχές των διαγωνιζομένων θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Διεύθυνση: Αθηνάς 16, 10551 Αθήνα, 5ος όροφος. Τηλ. πληροφοριών
2103721558, 2103721562 (κ. Αλέξανδρος Παπανικολάου και Ευαγγελία Κράλη).
Η αρμόδια υπηρεσία θα δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων και µε
ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής (www.cityofathens.gr ).
E-mail επικοινωνίας: d.odop.apox.koin.xoron@athens.gr, t.mel.tek.prog.odop@athens.gr.
Για τις ανάγκες κατανόησης των διατάξεων της παρούσας προκήρυξης οι παρακάτω όροι έχουν
την αντίστοιχη σημασία :
Ενδιαφερόμενος: κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ένωση προσώπων χωρίς
νομική υπόσταση που προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα διαδικασία.
Διαγωνιζόμενος: Ο ενδιαφερόμενος που έχει υποβάλει φάκελο συμμετοχής.
Κριτική Επιτροπή: Η Επιτροπή Διαγωνισμού, που συγκροτείται και λειτουργεί κατά το άρθρο 12
- «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών
μελετών με απονομή βραβείων» (YΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387, ΦΕΚ 2239/Β/31-05-2021)
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ΑΡΘΡΟ 2. ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
2.1. Ο παρών διαγωνισμός χαρακτηρίζεται ως Ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός
προσχεδίων μελέτης μιας κατηγορίας μελετών που πραγματοποιείται σε ένα στάδιο όπως
ορίζεται στην περίπτωση β της παρ.2 του άρθρου 1 και γενικά σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο
«Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών
μελετών με απονομή βραβείων» (YΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387, ΦΕΚ 2239/Β/31-05-2021)
και διεξάγεται σύμφωνα με ακόλουθες διατάξεις:
1. Τον Ν.3463/2006 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” (ΦΕΚ 114/Α’/08-06-2006).
2. Τον Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
- Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010).
3. Τον Ν.4555/2018 “Μεταρρύθυμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της Οικονομικής και
Αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ)” (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018)
4. Τον Ν. 4412/2016 “Δημόσιες 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.
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 απόφαση
ΥΠΕΚΑ.
6. Την υπ’ αριθ. Οικ. YΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387, «Νέο πλαίσιο διενέργειας των
αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων»
(ΦΕΚ 2239/Β/31-05-2021).
7. Την Εγκύκλιο 1/2017 του ΥΠΕΝ “Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή του Ν.
4412/2016 σχετικά με τη διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισμών” (ΑΔΑ: ΨΤΡ64653Π8-ΟΨ2).
8. Τον Ν. 4013/2011 “Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων” (ΦΕΚ 204/Α’/15-09-2011), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Την υπ’ αριθ. 57654/22-05-2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης
“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης”
(ΦΕΚ 1781/Β’/23-05-2017).
10. Την υπ’ αριθ. 56902/215/19-05-2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης
“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)” (ΦΕΚ 1924/Β’/02-06-2017).
11. Την υπ’ αριθ. 117384/26-10-2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης Υποδομών και Μεταφορών “Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των
Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
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επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)” (ΦΕΚ 3821/Β’/31-10-2017).
12. Τον Ν. 3548/2007 “Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 68/Α’/20-03-2007), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Τον Ν.3861/2010 “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 112/Α’/13-07-2010) και τα σχετικά έγγραφα
εφαρμογής.
14. Τον Ν. 4129/2013 “Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο” (ΦΕΚ 52/Α’/2802- 2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
15. 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.
16. Το Π.Δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” (ΦΕΚ 145/Α’/05-08-2016).
17. H Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με αριθ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ466 (ΦΕΚ
1047Β’/29-3-2019) σχετικά με τις προδιαγραφές των παραδοτέων των μελετών
18. Την υπ’ αριθ. ΔΝΣγ/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. ΔΝΣγ/οικ.56023/ΦΝ 466/02-08-2017 απόφαση ΥΠΕΝ “Τροποποίηση της με
αριθ. ΔΝΣγ/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 89943/02-04-2021 του ΥΠΟ.ΜΕ. “Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του
Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2021” (ΑΔΑ:
6Τ50465ΧΘΞ-ΟΦΔ).
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.

2.2. Η χρηματοδότηση του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού έχει εγκριθεί µε την υπ’ αριθμ.
201.5/2020 Απόφαση του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: Ω7ΕΠ46Ψ844-ΥΘΡ), έπειτα από την
έγκριση υποβολής πρότασης με την με αριθμό 1395/ 27.10.2020 (ΑΔΑ: ΩΣΑΝΩ6Μ-2ΕΓ)
Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων. Για την διενέργεια του Διαγωνισμού
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έχει εκδοθεί η με Α.Π. 295277/02/11/2021, α/α Α01216 (ΑΔΑ: ΨΠ9ΙΩ6Μ-ΧΒΒ) Ανάληψη
Υποχρέωσης η οποία περιλαμβάνει τα βραβεία, τις πιθανές εξαγορές, την αμοιβή της κριτικής
επιτροπής και τυχόν λοιπά έξοδα (έκθεση κ.τ.λ.)
ΑΡΘΡΟ 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
3.1 Η Διεύθυνση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Αθηναίων,
προκηρύσσει Σύνθετο Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων ενός σταδίου με
θέμα:
«ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΠΛΑΚΑ - ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ»
Ο Διαγωνισμός αφορά σε έργο που περιλαμβάνει “διαμορφώσεις – αναπλάσεις και σχεδιασμό
του αστικού εξοπλισμού ελεύθερων κοινοχρήστων χώρων” “κεντρικής και ιστορικής σημασίας
πλατειών, δικτύων οδών και πεζοδρόμων” συνεπώς σύμφωνα με τις διατάξεις της Απόφασης
ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387(ΦΕΚ2239, 31.05.21) θεωρείται “αξιόλογο τεχνικό έργο” και είναι
υποχρεωτική η προκήρυξη διενέργειας αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.
Σύμφωνα με την με αρ. Πρωτ. Οικ. 26804/2011 (ΦΕΚ 1427, 16.06.11) Απόφασης ΥΠΕΚΑ, (όπως
τροποποιήθηκε από την 22186/2012 (ΦΕΚ 1494, 04.05.12)) και την Απόφαση
ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387(ΦΕΚ2239, 31.05.21), ο Διαγωνισμός κατατάσσεται στα παρακάτω
είδη:
α.Σύνθετος, 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.
(άρθρο 1 παρ. 2, α.1 της μς αρ. Πρωτ. Οικ. 26804/2011 (ΦΕΚ 16.06.11) Απόφασης ΥΠΕΚΑ)
β.Προσχεδίων, Διαγωνισμός που έχει ως στόχο την επιλογή της καλύτερης πρότασης και την
ανάθεση της περαιτέρω επεξεργασίας της μελέτης στην βραβευμένη ομάδα μελέτης.
γ.Ενός σταδίου, καθώς η επιλογή θα πραγματοποιηθεί σε ένα στάδιο.
δ. Ανοικτός, όπου μπορεί να συμμετέχει κάθε ενδιαφερόμενος μελετητής.
Συνεπώς, ο Διαγωνισμός χαρακτηρίζεται ως σύνθετος ανοικτός διαγωνισμός προσχεδίων ενός
σταδίου
και
περιλαμβάνει
αρχιτεκτονική,
τοπογραφική,
ηλεκτρομηχανολογική
(συμπεριλαμβανομένης υδραυλικής μελέτης ) και φυτοτεχνική μελέτη.
Στην περίπτωση ανάθεσης εκπόνησης της συνολικής μελέτης, η συμβατική αμοιβή θα
διαμορφωθεί κατόπιν διαπραγμάτευσης δυνάμει της παραγράφου 5 του άρθρου του 32 του
Ν.4412/2016 (άρθρα 111, 112 του Ν.4412/2016), με τιμή εκκίνησης το ποσοστό εβδομήντα τοις
εκατό (70%) της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής μελέτης, βάσει των διατάξεων του Ν.
4412/16, του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών (ΦΕΚ 2519/Β’/20-07-2017) και της
Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387(ΦΕΚ2239, 31.05.21), που υπολογίζεται στο ποσό των
337.147,78 €, συμπεριλαμβανομένων απρόβλεπτων εξόδων 15% και ΦΠΑ 24%. Η αμοιβή
αναλύεται ως εξής:
ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ (€)
Α. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Β. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ

289.717,00
3.904,00
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Γ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

10.994,83

Δ. ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

13.488,75

Ε. Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

12.121,87

ΣΤ. ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

26.418,12

Ζ. ΣΑΥ-ΦΑΥ

4.315,76

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΟΜΕΝΗ
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΜΟΙΒΗ
ΠΡΟΕΚΤΙΜΟΜΕΝΗΣ

360.960,33
70%

252.672,23

Α’ ΒΡΑΒΕΙΟ

16.243,21

ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

236.429,02

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%

35.464,35

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

271.893,37

ΦΠΑ 24%

65.254,41

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

337.147,78

Άρθρο 4 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Διαγωνισμός αφορά στην «Αισθητική ενοποίηση και λειτουργική αναβάθμιση υφιστάμενων
πεζοδρόμων στη γειτονιά Πλάκα – Μοναστηράκι». Ο Δήμος Αθηναίων σε ένα ευρύτερο
πλαίσιο δυναμικής και ολοκληρωμένης αναβάθμισης και ανασχεδιασμού του δημόσιου χώρου
στο Ιστορικό και Εμπορικό Κέντρο σκοπεύει μέσω του παρόντος Διαγωνισμού να συμβάλει
στην αστική αναζωογόνηση της αγοράς Πλάκας - Μοναστηρακίου.
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Εικόνα 1. Με κόκκινο περίγραμμα σημειώνεται η ευρύτερη περιοχή του Μοναστηρακίου
Η Ιστορική Αγορά Πλάκα – Μοναστηράκι βρίσκεται στη καρδιά της πόλης της πρωτεύουσας
και έχει ευρύτερη κοινωνική, αρχιτεκτονική, πολεοδομική, συμβολική σημασία. Η λειτουργία και
η θέση της έχει επίδραση στο ευρύτερο δομημένο περιβάλλον. Οι προγραμματιζόμενες
παρεμβάσεις στους πεζοδρόμους της αγοράς εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό
ανάδειξης των ιστορικών σημείων της πόλης την σύνδεση μεταξύ τους καθώς και με άλλους
πόλους έλξης ιστορικής και περιβαλλοντικής σημασίας με διαδρομές πεζών και ποδηλάτου.
Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιασμού του ευρύτερου δημόσιου αστικού χώρου, απαιτείται η
διαμόρφωση προδιαγραφών και τεχνικών λύσεων που να προβλέπουν την αύξηση του
πρασίνου και φιλικών προς το περιβάλλον διαμορφώσεων, την αισθητική ενοποίηση και τη
σύνδεση των δημόσιων χώρων της περιοχής, τη λειτουργική αναβάθμιση μέσω τοποθέτησης
σύγχρονου αστικού εξοπλισμού σε συνδυασμό με διαδρομές περιπάτου, την ενίσχυση της
προσβασιμότητας ευάλωτων ομάδων και ομάδων μειωμένης κινητικότητας και γενικότερα την
ενίσχυση χρήσης εναλλακτικών του ΙΧ τρόπων πρόσβασης σε αυτές.
Βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας είναι αδύνατος ο πλήρης αποκλεισμός των αυτοκινήτων
καθώς είναι απαραίτητη η διέλευση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης και παρόδιων ιδιοκτητών
θέσεων στάθμευσης. Είναι επιθυμητό να ληφθεί υπόψη η κίνηση οχημάτων με τρόπο ώστε να
καθίστανται απαγορευτικές οι μεγάλες ταχύτητες και να πραγματοποιείται η πορεία πεζών
αλλά και των ατόμων μειωμένης κινητικότητας και όρασης με ασφάλεια. Σημειώνεται ότι η
ελάχιστη διάσταση ελεύθερης διέλευσης οχημάτων είναι 3.50 μ.
Σε μία εποχή νέων δεδομένων και αντιλήψεων που σχετίζονται με τη μακράς διάρκειας αλλαγή
του κλίματος, είναι αναγκαία η αναζωογόνηση του κέντρου της πόλης και η βελτίωση του
μικροκλίματος μέσα από την υλοποίηση κατάλληλου σχεδιασμού του αστικού χώρου. Η χρήση
βιοκλιματικού σχεδιασμού (ψυχρά υλικά, δομές σκίασης, αύξηση της βλάστησης και χρήση
στοιχείων νερού) και λύσεων βασισμένων στο οικοσύστημα (Nature Based Solutions) θα
επιδράσει θετικά στη συνολικότερη προσπάθεια της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και
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θα συμβάλλει στην προστασία του πληθυσμού της πόλης. Κριτήρια για την επιλογή των
υλικών θα είναι επίσης η αντοχή τους, η δυνατότητα εύκολης συντήρησής τους και το
κόστος.Σε αυτά τα πλαίσια οι μελετητές πρέπει να λάβουν υπόψη τους και να προτείνουν
τρόπους διαχείρισης των ομβρίων υδάτων καθώς και τη χρήση υλικών που θα επιτρέπουν την
όσο δυνατόν μεγαλύτερη απορρόφησή τους λαμβάνοντας υπόψη και την παλαιότητα των
υπαρχόντων κτηρίων.
Ο σκοπός του διαγωνισμού είναι η εξεύρεση της βέλτιστης πρότασης – λύσης, από
λειτουργική, αισθητική και τεχνική άποψη, προκειμένου να αναβαθμισθεί η περιοχή της
ιστορικής αγοράς. Ειδικότερα, όπως απεικονίζεται και στον ακόλουθο χάρτη, η περιοχή της
παρέμβασης αφορά στην οδό Πανδρόσου, από την Μητρόπολη έως την πλατεία
Μοναστηρακίου, και το δίκτυο δημόσιων χώρων δυτικά της Πλατείας Μοναστηρακίου. Το
δίκτυο συγκροτείται από τις πεζοδρομημένες οδούς Ηφαίστου και Αδριανού με τις μικρότερες
μεταξύ τους συνδέσεις καθώς και τις πλατείες Αβησσυνίας και Αγίου Φιλίππου.

Εικόνα 2. Με κυανό χρώμα σημειώνεται η περιοχή παρέμβασης του παρόντος διαγωνισμού
Η οδός Πανδρόσου είναι ένας παραδοσιακός πεζόδρομος που συνδέει την Μητρόπολη
Αθηνών με το Τζαμί Τζισταράκη στο Μοναστηράκι. Μία ανάσα από την Ακρόπολη και την
Αρχαία Αγορά, η οδός Πανδρόσου και η περιοχή γύρω από αυτήν αποτελεί για περισσότερο
από δύο αιώνες, ένα σταυροδρόμι «εποχών» και πολιτισμών και φιλοξενούσε ανέκαθεν μικρές
οικογενειακές επιχειρήσεις. Η οδός Πανδρόσου, χαρακτηρίστηκε ως πεζόδρομος για το τμήμα
από Άρεως έως Αιόλου με το από18/8/1979 Π.Δ. (ΦΕΚ 445/Δ/1979) και για το τμήμα από
Αιόλου έως Αγ. Βλάχου με το από 25/5/2020 Π.Δ. (ΦΕΚ 296/Δ/2020).
Η οδός Ηφαίστου είναι γνωστή για την αγορά μεταχειρισμένων ρούχων (του στρατού και της
λεγόμενης «Αμερικάνικης Αγοράς»). Μέσα σε μικρά μαγαζάκια χωμένα σε κατασκευές του
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19ου αιώνα διατίθεται μια πληθώρα εμπορευμάτων που πωλούνται σε καλές τιμές και
προσελκύουν μικρούς και μεγάλους. Η οδός Ηφαίστου, χαρακτηρίστηκε ως πεζόδρομος για το
τμήμα από Αγ. Φιλίππου έως Νορμανού με το από 7/12/1979 Π.Δ. (ΦΕΚ 715/Δ/1979) και για
το τμήμα από Νορμανού έως Πλ. Μοναστηρακίου με το18/8/1979 Π.Δ. (ΦΕΚ 445/Δ/1979).
Λίγο πιο κάτω, η Ηφαίστου συναντά την Πλατεία Αβησσυνίας, που προοριζόταν να
φιλοξενήσει το πρώτο δημοπρατήριο της νέας πρωτεύουσας της Ελλάδας. Σήμερα είναι
γνωστή για τα παλαιοπωλεία και τα καταστήματα που επισκευάζουν παλιά κομμάτια, αλλά και
κατασκευάζουν αντίγραφα εμπνευσμένα από τα παλιά αθηναϊκά σπίτια καθώς και
καταστήματα εστίασης. Στο τέλος της Ηφαίστου μπορούμε να στρίψουμε δεξιά για τα
παλαιοβιβλιοπωλεία ή αριστερά στο μικρό ξέφωτο γύρω από τον Άγιο Φίλιππο (9ος αι.).
Παράλληλα στις γραμμές του ηλεκτρικού, η οδός Αδριανού φιλοξενεί κυρίως καταστήματα
εστίασης, με θέα το τρένο και τον ναό του Θησείου, έργο της Αθήνας του Περικλή και
αφιερωμένο στον Ήφαιστο, Θεό και προστάτη όλων των τεχνιτών. Η οδός Αδριανού,
χαρακτηρίστηκε ως πεζόδρομος για το τμήμα από Αγίων Ασωμάτων έως Άρεως, με το από
25/5/2020 Π.Δ. (ΦΕΚ 296/Δ/2020) και για τμήμα από Ν. Νικοδήμου έως Λυσικράτους με
το από18/8/1979 Π.Δ. (ΦΕΚ 445/Δ/1979).
Κυρίαρχο ρόλο στην περιοχή παρέμβασης επιτελεί η Πλατεία Μοναστηρακίου, η σημερινή
μορφή της οποίας είναι το αποτέλεσμα του ευρωπαϊκού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού που
διενεργήθηκε το 1998. Το 2006 εγκρίθηκε οριστικά η μελέτη του έργου, τον Οκτώβριο του 2007
ξεκίνησαν οι εργασίες υλοποίησής του και τον Δεκέμβριο του 2008 η πλατεία αποδόθηκε στην
πόλη. Ο χώρος που σχεδιάστηκε, από τους μελετητές των οποίων η πρόταση απέσπασε το Α΄
Βραβείο του διαγωνισμού, υλοποιήθηκε έχοντας ως κεντρική ιδέα μια πλατεία ανοιχτή στη
διέλευση.
Μεταξύ σημαντικών εμπορικών δρόμων, είσοδος της ιστορικής αγοράς και σε γειτνίαση με
σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας, η πλατεία Μοναστηρακίου αποτελούσε
ανέκαθεν πέρασμα. Ενισχύθηκε δε ο ρόλος της ως κόμβου μετακινήσεων, καθώς στον
υπόγειο ομώνυμο σιδηροδρομικό σταθμό της συναντιούνται η πράσινη και η μπλε γραμμή του
μετρό. Η γραμμή του ΗΣΑΠ συνδέει την κεντρική αυτή περιοχή της πόλης με το λιμάνι του
Πειραιά και την Κηφισιά, ενώ η νέα γραμμή του μετρό εξασφαλίζει τη σύνδεσή της με το
διεθνές αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» αλλά και τα νότια προάστια.
Ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Μοναστηρακίου, η Παναγία Παντάνασσα η Αθηνιώτισσα ή
αλλιώς «το Μοναστηράκι» έδωσε το όνομα στην περιοχή και είναι ένα από τους αρχαιότερους
ναούς της Αθήνας που βρίσκονται σε λειτουργία. Σύμφωνα με τον Ορλάνδο χρονολογείται
στον 10ο αιώνα. Τα κελιά της μονής βρίσκονταν στη θέση της σημερινής πλατείας και όλη η
περιοχή ήταν γεμάτη από μικρομάγαζα, όπως αυτά που βρίσκονται στην οδό Πανδρόσου. Η
Ρωμαϊκή Βιβλιοθήκη του Αδριανού, το τζαμί Τζισταράκη, ο νεοκλασικός σταθμός του
ηλεκτρικού από τους παλαιότερους του δικτύου, νεώτερα κτίσματα αλλά και μικροπωλητές με
κάθε λογής αντικείμενα συνθέτουν την εκρηκτική ταυτότητα της πλατείας. Ως μία από τις πιο
τουριστικές περιοχές της Αθήνας, σε γειτνίαση με την Πλάκα, είναι ένας κατεξοχήν χώρος
βόλτας στα αναρίθμητα μικρά καταστήματα και τους υπαίθριους πάγκους εμπορίου.
Οι αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις της πλατείας, με κεντρικό στοιχείο την δαπεδόστρωση έχουν
στον πυρήνα τους τις πολλαπλές ιδιότητες του χώρου ως «σταθμού – περάσματος –
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πλατείας». Οι ροές που σχηματίζονται στο πολύχρωμο λιθόστρωτο δάπεδό υπογραμμίζουν
την πολλαπλότητα του δημόσιου χώρου, που γίνεται από χώρος διέλευσης τόπος συνάντησης
και τελικά στάσης. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού
είναι κρίσιμο να επικοινωνήσουν με τον χαρακτήρα αλλά και το αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο της
πλατείας Μοναστηρακίου, ώστε να επιτύχουν την πολλαπλή σύνδεση με αυτήν.
Ο σχεδιασμός των επεμβάσεων θα πρέπει να οδηγεί στη διαμόρφωση ενός λειτουργικού
δημόσιου χώρου που θα αναδεικνύει το αστικό και το ιστορικό τοπίο, θα εξυπηρετεί τις
σύγχρονες ανάγκες της πόλης, θα διατηρεί τα σημεία αναφοράς και τη συλλογική μνήμη και
παράλληλα θα προστατεύει και θα εμπλουτίζει το υφιστάμενο πράσινο και τον αστικό
εξοπλισμό.
Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με βάση τις απαιτήσεις της τέχνης, της σύγχρονης επιστήμης
και τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο ποιοτικό
αποτέλεσμα, το οποίο θα συμβάλλει στην ανάδειξη της πόλης με πολλαπλά οφέλη για τους
κατοίκους, τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες της.
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να αναζητήσουν προτάσεις-λύσεις, οι οποίες θα
έχουν σαν αποτέλεσμα τον επανασχεδιασμό του δημόσιου χώρου βάσει σύγχρονων
αισθητικών και λειτουργικών αντιλήψεων, τεκμηριωμένες με σαφήνεια και λεπτομέρεια όσον
αφορά στην επιλογή των υλικών κατασκευής, των καθιστικών και άλλων αστικών αντικειμένων,
των φωτιστικών, των φυτεύσεων, σημάνσεων και κάθε άλλου στοιχείου που συνθέτει την κάθε
πρόταση ξεχωριστά [λοιπά στοιχεία εξοπλισμού, σιντριβάνια ή άλλα στοιχεία δροσισμού
κ.τ.λ.]. Ο Διαγωνισμός στοχεύει στον επανασχεδιασμό του πεζοδρομημένου κέντρου της
πόλης, λαμβάνοντας υπόψη:
• Τον κεντρικό χαρακτήρα της περιοχής παρέμβασης.
• Την ιστορικότητα της περιοχής.
• Την αναβάθμιση του δημόσιου αστικού χώρου με σεβασμό στο σύνολο των
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης.
• Την ειδική διαμόρφωση σήμανση του δημόσιου χώρου σε σχέση με τα καταστήματα.
• Τη συσχέτιση του δημόσιου χώρου με τα μνημεία που εντάσσονται σε αυτόν.
• Τη συσχέτιση του έργου με το σύνολο του ιστορικού κέντρου.
• Την ανάγκη για δημιουργία χώρων ενδιαφέροντος για τα παιδιά ενταγμένα μέσα στον
αστικό δημόσιο χώρο.
• Την αισθητική αναβάθμιση του κέντρου.
• Τη λειτουργική αναβάθμιση του κέντρου για αύξηση της επισκεψιμότητας σε αυτό.
• Την πιθανή ένταξη έργων τέχνης στον δημόσιο αστικό χώρο.
• Την πρόταση τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων στα Καταστήματα Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος και πιθανών τρόπων οριοθέτησης τους που να συνάδουν με την κείμενη
νομοθεσία και την ιδιαίτερη αισθητική του χώρου.
• Δύναται να κατατεθούν προτάσεις-ιδέες για περιπτώσεις καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος ώστε να παρουσιαστούν οι τρόποι ανάδειξής τους αλλά και για την
αισθητική και λειτουργική ενσωμάτωσή τους με τον αστικό δημόσιο χώρο.
Οι παρεμβάσεις της πρότασης θα πρέπει εν τέλει να συμβάλουν στην αναβάθμιση της
ποιότητας ζωής των χρηστών της πόλης και να ικανοποιούν τα κριτήρια που αποτυπώνονται
στους παρακάτω άξονες:
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• Τη συμβολή στην οικονομική αναζωογόνηση της περιοχής μέσα από την βιωσιμότητα
του εμπορικού κέντρου.
• Την ανάδειξη των τοπικών αρχαιολογικών σημείων σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία του
πολιτισμού που αναδεικνύουν τη διαχρονική σημασία του ιστορικού κέντρου της Αθήνας.
• Την αστική αναζωογόνηση και την αναβάθμιση του αστικού/ιστορικού χαρακτήρα σε
σύνδεση με την Πλατεία Μοναστηρακίου, με σεβασμό και ανάδειξη των αρχιτεκτονικών
ιδιαιτεροτήτων του εμπορικού κέντρου.
• Την εφαρμογή λύσεων για την βελτίωση του μικροκλίματος και λύσεων βασισμένων στο
οικοσύστημα.
• Την βελτίωση της προσβασιμότητας για όλους.
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ΑΡΘΡΟ 5. : ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
5.1 Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό 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 υπ’ αριθ. ΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387
Απόφασης (ΦΕΚ2239, 31.05.21)ως εξής:
Αρχιτέκτονα μηχανικού ΑΕΙ, για την εκπόνηση της ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης. 
Μηχανολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού ΑΕΙ ή μηχανολόγου μηχανικού ΑΕΙ ή ηλεκτρολόγου
μηχανικού ΑΕΙ, για την εκπόνηση της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης (Η/Μ εγκαταστάσεις,
φωτισμός κλπ)
Γεωπόνου ή Δασολόγου ΑΕΙ για την εκπόνηση της φυτοτεχνικής μελέτης
5.2 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 Διατάγματος 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, δεν
αποτελεί προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό (παρ. 1, άρθ. 3 της υπ’ αριθ.
οικ26804/2011 απόφασης π. ΥΠΕΚΑ).
Η παραπάνω εγγραφή, όμως, θα αποτελέσει προαπαιτούμενο για την υπογραφή της
επακόλουθης σύμβασης με τους μελετητές του Α’ Βραβείου, σύμφωνα με το αρ. 83, του
Ν.4412/2016.
Οι ανάδοχοι μελετητές, εφόσον δεν καλύπτουν από πλευράς δυναμικότητας μελετητικού
πτυχίου τις σχετικές απαιτήσεις που προκύπτουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, θα
υποχρεωθούν στο στάδιο της υπογραφής της επακόλουθης σύμβασης 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. Οι
συμμετέχοντες μπορούν προαιρετικά να συνεργασθούν και με άλλες ειδικότητες, χωρίς
υποχρέωση της Διοργανώτριας 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.
5.3 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) Υπεύθυνη Δήλωση (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
5.5 της παρούσας.
Η μη προσκόμιση των αποδεικτικών δικαιώματος συμμετοχής κάθε διαγωνιζόμενου αποτελεί
αιτία αποκλεισμού.
5.4 Αποκλείονται από τον Διαγωνισμό (παρ. 4, άρθρ. 3 της υπ’ αριθ.
ΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387Απόφασης (ΦΕΚ2239, 31.05.21) και άρθρο 73 του Ν.4412/2016): 
Κάθε πρόσωπο που έχει συμμετάσχει με οποιοδήποτε τρόπο στην προπαρασκευή και στη
σύνταξη των τευχών του Διαγωνισμού. 
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 Διοργανώτριας 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
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
Δήλωση
5.5 Η συμμετοχή στον διαγωνισμό, σημαίνει πλήρη αποδοχή των όρων και της διαδικασίας
του διαγωνισμού από πλευράς διαγωνιζομένων όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα και
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ορίζονται στο «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των
διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (ΦΕΚ 2239/Β/31-05-2021) .
ΑΡΘΡΟ 6. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ
6.1 ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ :
Στον Διαγωνισμό θα απονεμηθούν τρία (3) βραβεία βάσει του Άρθρο 11, παρ.2
YΠEN/ΔMEAAΠ/48505/387/ΦΕΚ 2239/Β΄/01.05.2021,(«Νέο πλαίσιο διενέργειας των
αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων»
υπολογίζονται “Στους διαγωνισμούς προσχεδίων, το συνολικό χρηματικό ποσό των βραβείων
καθορίζεται ίσο με 20% του κατωτάτου ορίου της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής
εκπόνησης της μελέτης, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016”) άρα:
360.960,33*0,5*0,2 =36.096,03€, άνευ ΦΠΑ 24%, ήτοι
36.096,03€*24%=8.663,05€
36.096,03€+8.663,05€=44.759,08€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Η κατανομή ως ορίζεται στο άρθρο 11 στο «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών
διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (ΦΕΚ 2239/Β/ 3105-2021)
Α΄ΒΡΑΒΕΙΟ
45%

Β΄ΒΡΑΒΕΙΟ
33%

Γ΄ΒΡΑΒΕΙΟ
22%

ΑΜΟΙΒΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

16.243,21

11.911,69

7.941,13

ΦΠΑ 24%

3.898,37

2.858,81

1905,87

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

20.141,58

14.770,50

9.847,00

Κατά την κρίση της κριτικής επιτροπής δύνανται να πραγματοποιηθούν και δύο εξαγορές των
3.000 €. (άνευ ΦΠΑ)
Ο επιμερισμός της αμοιβής των βραβείων ανά είδος και κατηγορία μελέτης θα καθοριστεί από
κάθε διαγωνιζόμενο με υπεύθυνη δήλωση.
6.2 Η απόφαση της κριτικής επιτροπής, για την απονομή των βραβείων, είναι δεσμευτική για
τη διοργανώτρια αρχή, εφόσον δεν είναι αντίθετη προς τους όρους της Προκήρυξης.
6.3 Η κριτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα, αν διαπιστώσει ανεπάρκεια των προτάσεων και
ύστερα από αιτιολόγηση, να µην απονείμει το πρώτο ή και άλλα βραβεία.
6.4 Η κριτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει άγονο τον διαγωνισμό εφόσον
διαπιστώσει επίπεδο προτάσεων µη ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις του.
6.5 Σε περίπτωση ματαίωσης της κρίσης, λόγω υπαιτιότητας της διοργανώτριας αρχής, το
συνολικό ποσό των βραβείων μοιράζεται στους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και
επιστρέφονται στους διαγωνιζόμενους οι σχετικές μελέτες.
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6.6 Για την καταβολή των βραβείων οι βραβευμένοι προσκομίζουν τα δικαιολογητικά έγγραφα
του άρθρου 80 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 103 του νόμου αυτού,
έναντι των οποίων υποβλήθηκε η υπεύθυνη δήλωση, τα οποία ελέγχονται από την αρμόδια
υπηρεσία της διοργανώτριας αρχής.
6.7Η απονομή των βραβείων προϋποθέτει την παράδοση στην Διοργανώτρια Αρχή σε
ψηφιακή και έντυπη μορφή όλων των πρωτοτύπων αρχείων της Πρότασης που αναφέρονται
στο άρθρο 15.
ΑΡΘΡΟ 7 : ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
7.1 Η σύνθεση της Κριτικής Επιτροπής ορίζεται σύμφωνα, µε το άρθρο 12 της υπ’ αριθ.
ΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387 Απόφασης (ΦΕΚ 2239/Β/31-05-2021).
7.2 Ο αριθμός των μελών της κριτικής επιτροπής είναι πάντοτε περιττός, ανάλογος με την
σπουδαιότητα του διαγωνισμού. Μαζί με τα τακτικά μέλη, ορίζονται τα αναπληρωματικά και τα
επιλαχόντα. Η Κριτική Επιτροπή θα είναι πενταμελής. Τα µέλη της Κριτικής Επιτροπής µε τους
αναπληρωτές τους ορίζονται ως εξής:








Ένας (1) κριτής οριζόμενος από την διοργανώτρια αρχή, διακεκριμένο μέλος του
αντίστοιχου κλαδικού φορέα που θα 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 δημόσιας προβολής του αρχιτεκτονικού έργου ως κύριος
μελετητής ή να είναι τακτικός ή ομότιμος καθηγητής ελληνικού ΑΕΙ αντίστοιχης
ειδικότητας ή διδάσκοντας σε αντίστοιχη θέση σχολών της αλλοδαπής. Κριτής δύναται
να είναι και συνταξιούχος επιστήμονας, εφόσον πληρεί τα παραπάνω προσόντα,
Ένας (1) κριτής εκπρόσωπος της διοργανώτριας αρχής με δωδεκαετή εμπειρία στην
εκπόνηση, επίβλεψη και εποπτεία μελετών ή έργων του αντικειμένου του διαγωνισμού
και γνώση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου ,
Τρεις (3) κριτές από τον κατάλογο κριτών του ΥΠΕΝ της παρ. 3 της υπ’ αριθ.
ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387 Απόφασης (ΦΕΚ 2239/Β/31-05-2021) οι οποίοι πρέπει να
έχουν συμπληρώσει 10ετία από κτήσεως αδείας επαγγέλματος και επιπλέον: ή να είναι
εκλεγμένα μέλη ΔΕΠ 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 αρχιτεκτονικού έργου, ως
κύριοι μελετητές.

Κατά την κρίση της διοργανώτριας αρχής, την κριτική επιτροπή μπορούν να

συνεπικουρούν τεχνικοί σύμβουλοι, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η επιλογή των κριτών από τους καταλόγους κριτών διενεργείται με κλήρωση με ευθύνη
του ΥΠΕΝ, μετά από αίτημα της διοργανώτριας αρχής.


Η κριτική επιτροπή υποστηρίζεται από γραμματέα που ορίζεται από τη διοργανώτρια

αρχή. Η πλειοψηφία των μελών της κριτικής επιτροπής, καθώς και ο πρόεδρός της, θα πρέπει
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απαραιτήτως να είναι αρχιτέκτονες ή πολεοδόμοι - χωροτάκτες, αναλόγως του αντικειμένου
του διαγωνισμού.
7.3 Μετά την επιλογή των μελών της κριτικής επιτροπής, η διοργανώτρια αρχή έχει την
ευθύνη συγκρότησής της. Η απόφαση συγκρότησης της Κριτικής Επιτροπής δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού
www.cityofathens.gr, κατά τη διάταξη της παρ. περ. ΙΒ΄ του άρθρου 5 του Ν.3469/2006
(ΦΕΚ131/Α’/2006), αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια», σύμφωνα µε τον Ν.3861/2010 και
δημοσιοποιείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
των μελετών.
7.4 Η Κριτική Επιτροπή θα συνεδριάζει στα γραφεία της Διοργανώτριας Αρχής, πάντοτε
ολομέλεια, με παρουσία του γραμματέα.

σε

7.5 Η Διοργανώτρια 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. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητάς τους,
απευθύνεται
στα αντίστοιχα; αναπληρωματικά και τέλος στα επιλαχόντα μέλη.
7.6 Τα µέλη της Κριτικής Επιτροπής αμείβονται για τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους
από
τη Διοργανώτρια Αρχή και οι αμοιβές τους ορίζονται σύμφωνα µε το άρθρο 21 του
Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α’/2015), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7.7 Η Κριτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την ορθή τήρηση της διαδικασίας κρίσης του
διαγωνισμού, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στα άρθρα 12 & 13 – «Νέο πλαίσιο διενέργειας των
αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή
βραβείων»
και το άρθρο 115 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 8 ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
8.1 Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, εφόσον αποφασίσει να
υλοποιήσει μέρος ή το σύνολο του έργου, η Διοργανώτρια Αρχή προβαίνει στην υπογραφή
σύμβασης ανάθεσης της πλήρους μελέτης του έργου, στην ομάδα μελέτης της πρότασης που
βραβεύθηκε µε Α’ βραβείο. Η υποχρέωση ανάθεσης της μελέτης στον βραβευθέντα μελετητή
διατηρείται για την Διοργανώτρια Αρχή μέχρι τέσσερα (4) έτη και εφόσον δεν έχουν μεταβληθεί
τα πραγματικά δεδομένα που έχουν ληφθεί στην παρούσα Διακήρυξη.
8.2 Σε περίπτωση μη απονομής A’ βραβείου, η διοργανώτρια αρχή διατηρεί το δικαίωμα,
εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να αναθέσει τη μελέτη του έργου στον κατά την αξιολόγηση
επόμενο βραβευθέντα.
8.3 Από την συνολική αμοιβή της πλήρους μελέτης αφαιρείται το ποσό του βραβείου.
8.4 Ο ανάδοχος μελετητής που θα προκύψει από τον διαγωνισμό οφείλει, εφόσον δεν
καλύπτει από πλευράς δυναμικότητας μελετητικού πτυχίου τις σχετικές απαιτήσεις, που
προκύπτουν σύμφωνα µε την κείμενη νομοθεσία, οφείλει να συνεργασθεί για την ανάληψη της
μελέτης µε άλλο μελετητή ή μελετητικό γραφείο, ώστε να καλύπτεται η απαιτούμενη
δυναμικότητα σύμφωνα με το Τεύχος Προεκτιμώμενης Αμοιβής Μελετών. Ο συνεργαζόμενος
μελετητής υποδεικνύεται από τους βραβευθέντες μελετητές και εγκρίνεται από την
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Διοργανώτρια Αρχή (μέσα από τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση
διακήρυξης, του αρ. 32, του Ν.4412/2016).
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος μελετητής είναι αλλοδαπός θα πρέπει να αποδεικνύεται η
αντίστοιχη δυναμικότητα.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την από 19/03/2020 Εγκύκλιο (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) του
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ και ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Αρ.Πρωτ. ΔΝΣ/οικ20641/ΦΝ439.6), τα πτυχία
που απαιτούνται για την εκπόνηση της συνολικής μελέτης είναι:

ΚΑΤ .

ΜΕΛΕΤΗ

(07)

ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

(16)

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ

(9)

Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ

(25)

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

ΣΥΝΟΛ. ΠΡΟΕΚΤ.

316.680,70 €

ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

Γ΄

4.267,34 € €

Α΄

25.268,15 € ,

Α΄

14.744,14 € €

Ά΄

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,
(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 22 της παρούσας.
8.5 Κατά την υπογραφή της σύμβασης η διοργανώτρια- αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα
διατύπωσης συμπληρωματικών κατευθύνσεων που δεν θίγουν την κεντρική συνθετική ιδέα της
αρχιτεκτονικής πρότασης.
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8.6 Παράλληλα, αναθέτει όλες τις λοιπές μελέτες του έργου σε συνεργαζόμενους με τον
βραβευθέντα μελετητές που υποδεικνύονται από αυτόν, πληρούν τις προϋποθέσεις της
ισχύουσας νομοθεσίας και εγκρίνονται από την διοργανώτρια αρχή. Σε κάθε περίπτωση η
αμοιβή των ανωτέρω ακολουθεί το ποσοστό έκπτωσης που έχει συμφωνηθεί μεταξύ της
διοργανώτριας αρχής και του βραβευμένου μελετητή.
Σε περίπτωση υλοποίησης του έργου, ο βραβευμένος αρχιτέκτονας μελετητής ο οποίος έχει
και την κύρια ευθύνη εκπόνησης της μελέτης, συμμετέχει επ’ αμοιβή στην εποπτεία εφαρμογής
της κατά την κατασκευή, με σύναψη σύμβασης συμβουλευτικών υπηρεσιών κατά το άρθρο 32
του ν. 4412/2016, η οποία είναι υποχρεωτική.
8.7 Η υποχρέωση ανάθεσης της μελέτης στο βραβευθέντα μελετητή των περιπτώσεων της
παρ. 1 ή της σύναψης σύμβασης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών της παρ. 5 του
παρόντος άρθρου, ισχύει για τη διοργανώτρια αρχή 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.
8.8 Από την αμοιβή της μελέτης θα αφαιρεθεί το ποσό του βραβείου.
ΑΡΘΡΟ 9 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
9.1 Η παρούσα προκήρυξη το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, το Τεύχος Προεκτιμώμενων
Αμοιβών και η Συγγραφή Υποχρεώσεων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων
στη διεύθυνση www.cityofathens.gr και τις ιστοσελίδες του ΥΠΕΝ, του ΤΕΕ και του ΣΑΔΑΣΠΕΑ. Όσοι από τους ενδιαφερόμενους δεν έχουν την δυνατότητα να παραλάβουν ηλεκτρονικά
την προκήρυξη θα μπορούν να την παραλάβουν έντυπα από τα γραφεία της αρμόδιας
Υπηρεσίας της Διοργανώτριας Αρχής, κατόπιν ραντεβού, εγγραφόμενοι σε σχετικό κατάλογο
που τηρεί η Αρμόδια Υπηρεσία της Διοργανώτριας Αρχή.
9.2 Οι διαγωνιζόμενοι ή εκπρόσωπος της ομάδας διαγωνιζομένων έχει τη δυνατότητα να
εγγραφεί στον κατάλογο που τηρεί η αρμόδια υπηρεσία της Διοργανώτριας Αρχής,
συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής, η οποία θα είναι διαθέσιμη στην
ιστοσελίδα www.cityofathens.gr και στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του εκπροσώπου
(διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση), προκειμένου να ενημερώνεται
από την Διοργανώτρια Αρχή για τις απαντήσεις των υποβληθέντων ερωτημάτων και για κάθε
διευκρίνιση επί του Διαγωνισμού. Η ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής θα είναι ενεργή από
και ώρα 09:00 έως και
και ώρα 14:00. Μετά την υποβολή της φόρμας θα
αποσταλεί σε κάθε εκπρόσωπο κωδικός με τον οποίο θα μπορεί να υποβάλει ερωτήσεις και να
έχει πρόσβαση στο σχετικό χώρο διαβούλευσης που παρέχεται στην ιστοσελίδα. Η μη
εγγραφή των ενδιαφερομένων στον παραπάνω κατάλογο δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού από
τον Διαγωνισμό αλλά συνίσταται , γιατί όσοι δεν εγγραφούν δεν θα έχουν πρόσβαση στον
χώρο διαβούλευσης.
ΑΡΘΡΟ 10 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΝΑΡΞΗΣ

–

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΚΑΙ

ΤΟΠΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ
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10.1 Ως ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της
προκήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν4412/2016 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10.2 Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής, στη Διοργανώτρια Αρχή, των φακέλων
συμμετοχής, ορίζεται η Ημέρα στις ΧΧ/ΧΧ/2021 και ώρα 14:00μ.μ. (τέσσερις (4) μήνες
από την ημερομηνία δημοσίευσης). Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, καμιά
μελέτη δεν γίνεται δεκτή.
10.3 Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει στη γραμματεία της Διεύθυνσης Κοινοχρήστων
Χώρων του Δήμου Αθηναίων, οδός Αθηνάς 16, Τ.Κ. 105 51, Αθήνα 5ος όροφος, στις
εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-14:00, όπου και θα λαμβάνουν αύξοντα αριθμό σύμφωνα µε
τη σειρά προσέλευσης. Το πρωτόκολλο θα διατηρεί κατάλογο µε τους αύξοντες αριθμούς,
τους χαρακτηριστικούς κωδικούς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα παράδοσης. Σε
περίπτωση αθρόας προσέλευσης διαγωνιζομένων στο Πρωτόκολλο κατά την ώρα λήξης της
προθεσμίας θα πρωτοκολλούνται και θα παραλαμβάνονται οι φάκελοι συμμετοχής όλων των
ενδιαφερομένων που προσήλθαν στο Πρωτόκολλο εγκαίρως, δηλαδή πριν την ώρα λήξης της
προθεσμίας.
10.4 Δεκτές επίσης γίνονται προτάσεις που αποστέλλονται µε ευθύνη του διαγωνιζόμενου στα
γραφεία της Διοργανώτριας Αρχής µε ταχυδρομείο ή µε ταχυμεταφορά, σύμφωνα µε την
ανωτέρω τεθείσα προθεσμία (η ημερομηνία παραλαβής της μελέτης από το ταχυδρομείο ή την
ιδιωτική εταιρία δε θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξης του διαγωνισμού) .
Προτάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως απαράδεκτες, ακόμα και αν
συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας για την καθυστέρηση.
10.5 Οι Διαγωνιζόμενοι έχουν την πλήρη ευθύνη της μελέτης μέχρι την παραλαβή της από
την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων. Τα τυχόν ασφαλιστικά έξοδα και τα μεταφορικά
επιβαρύνουν τον Διαγωνιζόμενο. Η Διοργανώτρια Αρχή δεν είναι υπεύθυνη για καθυστερήσεις
που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την µη εμπρόθεσμη υποβολή της
μελέτης.
10.6 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των Προτάσεων δεν θα δοθεί εκτός της
περίπτωσης της τυχόν µη τήρησης της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 10.3 μετά από
Απόφαση της Διοργανώτριας Αρχής. Στην περίπτωση αυτή θα ενημερωθούν υποχρεωτικά οι
εγγεγραμμένοι εκπρόσωποι του καταλόγου συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
9.2 της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 11 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
11.1 Οι εγγεγραμμένοι εκπρόσωποι μπορούν να υποβάλουν τυχόν ερωτήματα με τον κωδικό
τους στο χώρο διαβούλευσης της ιστοσελίδας του Δήμου Αθηναίων και εγγράφως όσοι δεν
έχουν εγγραφεί στη φόρμα διαβούλευσης, από την …………………….. ημέρα ……………….
…………….. και ώρα 9:00 έως και τις
ημέρα ………….. και ώρα 14:00
(διάστημα 20 ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης).. Η αρμόδια υπηρεσία είναι
υποχρεωμένη να απαντήσει και να αναρτήσει τα ερωτήματα και τις απαντήσεις που δίνονται
σε αυτά στον σχετικό χώρο διαβούλευσης για τους εγγεγραμμένους σε αυτήν και να
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ενημερώσει εγγράφως όσους δεν έχουν εγγραφεί στη φόρμα διαβούλευσης το πολύ 10
ημέρες μετά την λήξη της παραπάνω προθεσμίας, ως τις ………………………….,
ημέρα………………… και ώρα 14:00.
11.2 Οι ερωτήσεις και απαντήσεις αφορούν σε διευκρινίσεις των δεδομένων του διαγωνισμού
και δεν είναι δυνατόν να προκύπτει τροποποίηση των δεδομένων του διαγωνισμού ή αλλαγή
προθεσμιών.
11.3 Σε περίπτωση καθυστέρησης των απαντήσεων από την αρμόδια υπηρεσία της
διοργανώτριας αρχής μετατίθεται η προθεσμία παράδοσης κατά χρονικό διάστημα
τουλάχιστον όσο και η καθυστέρηση µε άμεση ενημέρωση των εγγεγραμμένων εκπροσώπων.

ΑΡΘΡΟ 12 ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο φάκελος του έργου περιλαμβάνει τα ακόλουθα Τεύχη και Παραρτήματα σύμφωνα µε τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 4 και τα οριζόμενα στο «Νέο πλαίσιο διενέργειας των
αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων»
(ΦΕΚ 2239/Β/31-05-2021)
Ι. ΤΕΥΧΗ
1. Τεύχος τεχνικών δεδομένων για την «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΠΛΑΚΑ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ»,
με ανάλυση του αντικειμένου του διαγωνισμού, τους στόχους που τίθενται και τυχόν
ειδικότερες κατευθύνσεις και περιορισμοί προς τους μελετητές
με τα παραρτήματα:

•

Παράρτημα 1: Βασικές κανονιστικές ρυθμίσεις και δεδομένα ως προς το ισχύον

•
•

πολεοδομικό, ιδιοκτησιακό και ίδιο νομικό πλαίσιο. Αντίγραφα του ρυμοτομικού
σχεδίου και τεκμηρίωση του πολεοδομικού καθεστώτος της περιοχής.
Παράρτημα 2: Φωτογραφίες αρχείου-Φωτογραφική αποτύπωση του χώρου.
Παράρτημα 3: Τα απαραίτητα τοπογραφικά υπόβαθρα

2. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για την υλοποίηση του έργου και αναλυτικός υπολογισμός
των προεκτιµώµενων αμοιβών όλων των κατηγοριών μελετών και βραβείων του διαγωνισµού
3. Ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και γενικοί περιορισμοί και κανονισμοί.
4. Η απόφαση δέσμευσης πίστωσης για τη διενέργεια του διαγωνισμού
ΙΙ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ
1. Υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού εκ του άρθρου 73 ν. 4412/2016
και του άρθρου 16.4 της προκήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 13. ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
13.1 Κάθε υποβαλλόμενη μελέτη σημαίνεται αντί ψευδωνύμου µε χαρακτηριστικό κωδικό,
επιλογής του συμμετέχοντα. Ο κωδικός αυτός αποτελείται από δέκα (10) ψηφία ύψους 1 εκ.,
χρώματος μαύρου εκ των οποίων τα οκτώ (8) είναι αριθμητικά και τα δύο (2) του λατινικού
αλφάβητου και με διάταξη ΑΒ12345678. Τοποθετείται στο άνω δεξιό άκρο των σχεδίων και
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τευχών της μελέτης (σε οριζόντια διάταξη), σύμφωνα µε τα οριζόμενα στη παρ. 3 του άρθρου
10 του ΦΕΚ 2239/Β/31-05-2021 - «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών
διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων».

ΑΡΘΡΟ 14. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
14.1 Όλη η εργασία παραδίδεται συσκευασμένη σε ένα και μόνο αδιαφανές δέμα,
χαρακτηρισμένο με τον ως άνω κωδικό, χωρίς οποιαδήποτε άλλη σήμανση. Για τη διατήρηση
της ανωνυμίας δεν επιτρέπεται η αναγραφή του ονόματος του αποστολέα, ακόμη και όταν η
αποστολή γίνεται μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα (courier). Αναγράφεται επίσης και η
διεύθυνση του παραλήπτη, ως εξής:
“ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ”
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ
ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ:
«ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΠΛΑΚΑ - ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ»
Ταχ. Δ/νση: Αθηνάς 16 και Βύσσης, T.K. 10551-ΑΘΗΝΑ
Οποιαδήποτε άλλη σήμανση δεν είναι επιτρεπτή επί ποινή αποκλεισμού.
Θα δίνεται απόδειξη που θα αναγράφει τον χαρακτηριστικό δεκαψήφιο αριθμό σήμανσης της
Πρότασης, την ημερομηνία και την ώρα παραλαβής της.
14.2 Ο διαγωνιζόμενος υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού μέσα στο ανωτέρω δέμα κλειστό
αδιαφανή φάκελο ο οποίος θα φέρει στο εξωτερικό του τον ίδιο µε την μελέτη χαρακτηριστικό
κωδικό σήμανσης και την ένδειξη στο κάτω δεξιά μέρος «Ομάδα Μελέτης». Στον φάκελο αυτό
περιέχεται:
α) Σε χαρτί Α4, το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και ηλεκτρονική
διεύθυνση κάθε συμμετέχοντα, καθώς και ο κωδικός συμμετοχής και σε περίπτωση ομάδας
δήλωση των μελών της ομάδας μελέτης που θα περιλαμβάνει τους συμμετέχοντες και τους
συνεργάτες και συμβούλους τους. Ως προς τους συμμετέχοντες θα δηλώνονται για κάθε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο το ονοματεπώνυμο/επωνυμία, η διεύθυνση, οι αριθμοί τηλεφώνου
και τηλεομοιοτυπίας και η ηλεκτρονική διεύθυνση.
β) Όταν πρόκειται για ομάδα συμμετεχόντων μελετητών πρέπει να αναφέρονται µε υπεύθυνη
δήλωση υπογεγραμμένη από όλα τα µέλη της, ο πίνακας ποσοστών συμμετοχής των µελών
της ομάδας μελέτης στα χρηματικά ποσά σε περίπτωση βράβευσης καθώς και ο νόμιμος
εκπρόσωπός της. Για τα νομικά πρόσωπα την ως άνω Υ.Δ. υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος
τους.
γ) Αποδεικτικά της απαιτούμενης από το νόμο άδειας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Αρχιτέκτονα στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη (βεβαίωση ΤΕΕ ή Πτυχίο Μελετητή)
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δ) Υπεύθυνες δηλώσεις περί μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού στο πρόσωπο του/των
συμμετέχοντα/χόντων (Προσάρτημα Ι)
δ) Ο φάκελος θα φέρει εξωτερικά τον ίδιο κωδικό με αυτόν της μελέτης.
14.3 Εάν ο διαγωνιζόμενος δεν αποδέχεται την επώνυμη έκθεση της μελέτης του σε
περίπτωση που δεν διακριθεί, θα συμπεριλάβει στο ως άνω δέμα, χωριστό σφραγισμένο
φάκελο με τον κωδικό της μελέτης και την ένδειξη στο κάτω αριστερό μέρος «μη αποδοχή
αποσφράγισης», ο οποίος θα περιέχει σχετική ενυπόγραφη δήλωση.
ΑΡΘΡΟ 15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ
15.1 Τα ζητούμενα στοιχεία από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό (επί ποινή
αποκλεισμού) είναι τα εξής:
15.1.1 Σχέδια :
Κάθε διαγωνιζόμενος θα υποβάλλει τα σχέδια της συνολικής πρότασης σε έως έντεκα (11)
πινακίδες μεγέθους Α0 (διαστάσεων 1189 x 841 χλστ). Στο άνω δεξιό άκρο των πινακίδων θα
τοποθετηθεί ο χαρακτηριστικός κωδικός σήμανσης της Πρότασης. Η σύνθεση κι η παρουσίαση
των πινακίδων είναι ελεύθερη και θα περιέχουν κατ’ ελάχιστον::
• 1η και 2η Πινακίδες: Σχέδιο Γενικής Διάταξης της υπό μελέτης περιοχής (κλ. 1:500). Στις
πινακίδες θα εμφανίζονται η γενική διάταξη της πρότασης, στοιχεία πολεοδομικής ανάλυσης, ο
σχεδιασμός του περιβάλλοντος χώρου με την ένταξη της περιοχής του κέντρου και θα
αναγράφονται - επισημαίνονται όλα τα στοιχεία που απαρτίζουν τον σχεδιασμό ώστε να είναι
κατανοητή η πρόταση.
•
3η, 4η, 5η, 6η Πινακίδες: Σχέδια κατόψεων των πεζοδρόμων Πανδρόσου, Ηφαίστου,
Αδριανού και των μικρότερων συνδέσεων.
• 7η, 8η Πινακίδες: Σχέδια κατόψεων των πλατειών Αβησσυνίας και Αγίου Φίλιππου (κλ.
1:200).
• 9η – 10η Πινακίδες: Πινακίδες λεπτομερειών, εξοπλισμού, στοιχείων κλπ
• 11η Πινακίδα: Το περιεχόμενο της πινακίδας διαμορφώνεται ελεύθερα κατά την κρίση του
κάθε διαγωνιζόμενου για την καλύτερη ανάπτυξη της πρότασής του.
15.1.2 Έκθεση περιγραφής της συνολικής πρότασης
Κάθε διαγωνιζόμενος θα υποβάλει:
• Έκθεση της πρότασής του σε τεύχος (DIN Α4) έως εικοσιτέσσερις (24) σελίδων µε
επεξηγηματικό κείμενο μέχρι 1500 λέξεις. Το περιεχόμενο της έκθεσης θα περιλαμβάνει
υποχρεωτικά παράρτημα µε σμικρύνσεις σε DIN Α3 των Πινακίδων που έχουν υποβληθεί και
κατ’ επιλογή του διαγωνιζόμενου εικόνες, φωτογραφίες, σκίτσα, σχήματα κλπ. Θα παραδοθεί
σε πέντε (5) αντίτυπα. Το περιεχόμενο της έκθεσης θα συντίθεται από 3 κεφάλαια με το εξής
περιεχόμενο:
1. Ανάλυση του αντικειμένου - Συνθετικές αρχές
2. Μορφολογία και ένταξη στο περιβάλλον
3. Προϋπολογισμός
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• Κείμενο για τη δημοσίευση μέχρι 400 λέξεις.
• Στο άνω δεξιό άκρο της πρώτης σελίδας της έκθεσης αλλά και της περίληψης θα τοποθετηθεί
ο χαρακτηριστικός κωδικός σήμανσης της Πρότασης
15.1.3 CD-ROM
Θα περιλαμβάνεται σε ξεχωριστό φάκελο και θα περιέχει:
• Τις πινακίδες σε ψηφιακή μορφή έτοιμες προς εκτύπωση.
• Την έκθεση περιγραφής της συνολικής πρότασης.
• Το κείμενο για δημοσίευση.
• Ηλεκτρονικά αρχεία των προτύπων σχεδίων.
Ο έλεγχος της αναγνωσιμότητας των CD-ROM και της συμβατότητας των αρχείων είναι
ευθύνη των διαγωνιζομένων. Ο ανωτέρω φάκελος μετά την μονογραφή του από την κριτική
επιτροπή θα φυλαχτεί στην υπηρεσία μέχρι το πέρας της αξιολόγησης.
15.1.4 Επισημάνσεις
• Οι μελέτες που θα υποβληθούν στον Διαγωνισμό θα χρησιμοποιούν το Μετρικό σύστημα.
• Τα στοιχεία (περιεχόμενα πινακίδων, τεύχη κλπ) των μελετών θα υποβληθούν στην ελληνική
γλώσσα.
• Το κείμενο για δημοσίευση θα υποβληθεί στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα
15.2 Επισημαίνεται ότι κάθε πρόσθετο στοιχείο που θα παραδοθεί εκτός των υποχρεωτικών
στοιχείων, (Έκθεση µε το παράρτημά της, πινακίδες µε σχέδια, CDROM), όπως αυτά ορίζονται
στις παραγράφους 14.1.1 έως και 14.1.4 της παρούσας προκήρυξης δεν θα ληφθεί υπόψιν.
ΑΡΘΡΟ 16. ΤΡΟΠΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
16.1 Οι διαγωνιζόμενοι δεν δεσμεύονται για τους τρόπους παρουσίασης των σχεδίων και των
πινακίδων (ελεύθερη χρήση χρώματος, σκιών, ψηφιακής απεικόνισης κλπ). Κάθε πινακίδα
μπορεί να περιλαμβάνει γραμμικά σχέδια, φωτογραφίες, προοπτικά και αξονομετρικά και
φωτορεαλιστικές απεικονίσεις. Σκοπός της παρουσίασης της μελέτης του κάθε διαγωνιζομένου
είναι η σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης.
16.2 Οι πινακίδες υποβολής των διαγωνιζόμενων μελετών θα είναι επίπεδες και άκαμπτες
επιφάνειες, πρέπει να είναι εκτυπωμένες και επικολλημένες σε άκαμπτο χαρτόνι (τύπου Kmount). Με αυτές ο διαγωνιζόμενος θα λάβει μέρος στην Έκθεση όλων των Προτάσεων που
θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της κρίσης.
16.3 Αποδεκτές μορφές για τα απαραίτητα δεδομένα που θα περιλαμβάνονται στο CDROM
είναι αρχεία:
α) .tiff ή.pdf για τις πινακίδες σε δύο αναλύσεις: φυσικό µέγεθος σε ανάλυση 300 dpi για
πιθανή έκδοση καταλόγου και σε ανάλυση 1000x1414 pixels για την ανάρτηση στο διαδίκτυο
των προτάσεων που θα βραβευτούν,

25

ΑΔΑ: Ψ342Ω6Μ-Σ7Τ

β) .pdf για την Έκθεση περιγραφής της συνολικής πρότασης και .doc για το κείµενο προς
δηµοσίευση.
γ) .dwg ή .pdf για τα ηλεκτρονικά αρχεία των προτύπων σχεδίων. Τα σχέδια .dwg θα είναι
μορφοποιημένα ώστε το εκτυπώσιμο τμήμα του σχεδίου να βρίσκεται σε διαμορφωμένο page
layout (και όχι model) και να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα αρχεία εξωτερικής αναφοράς και
όλα τα τυχόν συνοδευτικά αρχεία (γραμματοσειρές, αρχεία plot style κ.λ.π.)
16.4 Προκειμένου να διευκολυνθεί τεχνικά η δημοσίευση των συμμετοχών οι επιθυμητές
μορφές για τα περαιτέρω δεδομένα που μπορούν να περιλαμβάνονται στο CD-ROM είναι
αρχεία:
α) .tiff ή .jpeg για επιλεγμένες προς δημοσίευση εικόνες ή φωτογραφίες που εμφανίζονται στις
πινακίδες ή στην Έκθεση περιγραφής της συνολικής πρότασης, σε ανάλυση 300 dpi και
ελάχιστη διάσταση 35 εκ.,
β) .dwg (ή συμβατά µε AutoCAD 2012 ή προγενέστερο ή αντίστοιχο συμβατό) ή .pdf για τα
ηλεκτρονικά αρχεία των προτύπων σχεδίων. Στην περίπτωση υποβολής αρχείων *.dwg αυτά
θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα αρχεία εξωτερικής αναφοράς και όλα τα τυχόν
συνοδευτικά αρχεία (γραμματοσειρές, αρχεία plot style κλπ)
16.5 Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να συμμορφώνονται απόλυτα προς τους όρους της
προκήρυξης, περιοριζόμενοι στα ζητούμενα από την προκήρυξη στοιχεία σε ό,τι αφορά την
παρουσίαση της μελέτης τους.

ΑΡΘΡΟ 17. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
17.1 Η αρμόδια υπηρεσία της Διοργανώτριας Αρχής καλεί σε συνεδρίαση την Κριτική
Επιτροπή εντός δεκατεσσάρων ημερών (14) ημερών από την λήξη της προθεσμίας
υποβολής των προτάσεων. Αναλύει στην Κριτική Επιτροπή τα προβλεπόμενα και τις
απαιτήσεις του Διαγωνισμού και της γνωστοποιεί τις απαντήσεις στα υποβληθέντα ερωτήματα.
17.2 H Κριτική Επιτροπή παραλαμβάνει τα δέματα συµμετοχής που υποβλήθηκαν ή
απεστάλησαν στο Πρωτόκολλο, μόνο μετά την εκπνοή της προθεσμίας που προβλέπεται για
την υποβολή τους.
17.3 Η ανωνυμία των διαγωνιζομένων πρέπει να τηρείται αυστηρά.
ΑΡΘΡΟ 18. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ
Η διαδικασία αξιολόγησης καταγράφεται σε πρακτικά για κάθε συνεδρίαση και σε ένα τελικό
συγκεντρωτικό και συνοπτικό πρακτικό, ακολουθεί δε τα εξής στάδια:
α. Στάδιο 1ο: Αποσφράγιση μελετών - Έλεγχος πληρότητας συμμετοχών.
Κατά το 1ο στάδιο, η κριτική επιτροπή αποσφραγίζει τις μελέτες και ελέγχει την πληρότητα και
την συμμόρφωση των υποβληθέντων στοιχείων ως προς τους όρους της προκήρυξης. Στον
έλεγχο συμμετέχει η διοργανώτρια αρχή δια του εκπροσώπου της αρμόδιας υπηρεσίας, τυχόν
τεχνικού συμβούλου ή τεχνικής επιτροπής.
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Οι φάκελοι που περιέχουν τα στοιχεία των διαγωνιζομένων μονογράφονται από όλα τα μέλη
της επιτροπής και φυλάσσονται με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας μέχρι την ολοκλήρωση της
κρίσης. Καταγράφονται τα στοιχεία που παρελήφθησαν και οι τυχόν αποκλίσεις κάθε μελέτης
και αποφασίζεται η αποδοχή ή ο αποκλεισμός της από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης.
Αποκλείονται από την διαδικασία αξιολόγησης, ύστερα από αιτιολόγηση, οι συμμετοχές οι
οποίες:
α.1. Δεν έχουν αποσταλεί εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.
α.2. Δεν καλύπτουν τις προϋποθέσεις ανωνυμίας.
α.3. Δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις που έχει θέσει αναλυτικά η προκήρυξη (πληρότητα
στοιχείων)
β. Στάδιο 2ο: Αξιολόγηση - κατάταξη μελετών.
Κατά το 2ο στάδιο, η κριτική επιτροπή εξετάζει τις υποβληθείσες μελέτες που έχουν γίνει
αποδεκτές προς κρίση.
Τα κριτήρια αξιολόγησης αναλυτικά έχουν ως εξής:
1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

•

Ταυτότητα και ιδιαιτερότητα της πρότασης διαμόρφωσης του αρχιτεκτονικού τοπίου
του κοινόχρηστου χώρου.

•

Αστική αναζωογόνηση και την αναβάθμιση του αστικού /ιστορικού χαρακτήρα σε
σύνδεση με την Πλατεία Μοναστηρακίου, με σεβασμό και ανάδειξη των
αρχιτεκτονικών ιδιαιτεροτήτων του εμπορικού κέντρου.

•

Ανάδειξη των τοπικών αρχαιολογικών σημείων σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία του
πολιτισμού που αναδεικνύουν τη διαχρονική σημασία του ιστορικού κέντρου της
Αθήνας

•

Συμβολή στην οικονομική αναζωογόνηση της περιοχής μέσα από την βιωσιμότητα
του εμπορικού κέντρου.

•

Την εφαρμογή λύσεων για την βελτίωση του μικροκλίματος.

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
•

Επιλογή ποιοτικών και µε μικρό κόστος συντήρησης σκληρών επιφανειών.

Αξιοποίηση των κλιματικών συνθηκών και υιοθέτηση καινοτόμων μέτρων και μεθόδων,
ενταγμένων στην αρχιτεκτονική του τοπίου, για την ενεργειακή διαχείριση του χώρου.
Στη συνέχεια καταγράφει τις παρατηρήσεις της για τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
εκάστης. Ακολούθως προχωρεί στη συγκριτική εξέτασή τους και προβαίνει στη σύνταξη
πίνακα κατάταξης των μελετών κατά σειρά επιτυχίας, ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της
επιτροπής. Κατά την κατάταξη δεν επιτρέπονται ισοβαθμίες.
γ. Στάδιο 3ο: Απονομή βραβείων.
Κατά το 3ο στάδιο, η κριτική επιτροπή:
γ.1. Παραλαμβάνει τους φακέλους με τα στοιχεία των συμμετεχόντων από τη διοργανώτρια
αρχή και προχωρά στην αποσφράγιση και εξακρίβωση της ταυτότητας των συντακτών των
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μελετών που προτείνονται προς βράβευση, κατά σειρά κατάταξης,ανοίγοντας τους κλειστούς
φακέλους της παρ. 13.2 του άρθρου 13 της παρούσας.
γ.2. Διαπιστώνει το δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό των βραβευθέντων, διατηρώντας
το δικαίωμα αποκλεισμού από τα βραβεία σε περιπτώσεις μη τήρησης των απαιτήσεων της
προκήρυξης.
γ.3. Σε περίπτωση αποκλεισμού, τη θέση των αποκλεισθεισών καταλαμβάνουν οι επόμενες
μελέτες στη σειρά κατάταξης
γ.4. Αποσφραγίζει τους φακέλους των συμμετεχόντων με δικαίωμα αποσφράγισης, οι οποίοι
ελέγχονται, όπως προηγουμένως.
γ.5. Συντάσσει το τελικό συγκεντρωτικό και συνοπτικό πρακτικό.
18.2 Κατά τη διάρκεια των εργασιών της κριτικής επιτροπής, απαγορεύεται η γνωστοποίηση
του υλικού του διαγωνισμού σε τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 19. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ –
ΠΡΟΒΟΛΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

ΤΟΥ

19.1. Η Επιτροπή πρέπει να εκδώσει την απόφασή της μέσα
σε πενήντα (50)
ηµερολογιακές ηµέρες από την αποσφράγιση των Προτάσεων. Υπάρχει δυνατότητα
παράτασης της ως άνω προθεσμίας µε Απόφαση της Διοργανώτριας Αρχής.
19.2. Τα επί μέρους πρακτικά των συνεδριάσεων της κριτικής επιτροπής μαζί µε το τελικό
συγκεντρωτικό και συνοπτικό πρακτικό της, τα οποία θα περιλαμβάνουν αιτιολογημένη
Έκθεση για τη διαδικασία επιλογής και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των
Προτάσεων που έλαβαν βραβεία καθώς και την Απόφασή της, υποβάλλονται στη Διευθύνουσα
Υπηρεσία το αργότερο μέσα σε 10 ημέρες από τη λήξη της ως άνω διαδικασίας.
19.3 Η γνωστοποίηση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού 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 Διοργανώτρια Αρχή εντός
δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών.Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα αποσταλεί,
επίσης, για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ, του TEE, του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.
19.4 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρίσης, η Διοργανώτρια 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 Διοργανώτρια
Αρχή.
19.5 Το υλικό των μελετών που θα βραβευτούν θα τηρηθεί σε ειδικό αρχείο με ευθύνη της
Διοργανώτριας Αρχής και αντίγραφό του, σε ηλεκτρονική μορφή, αποστέλλεται στο ΥΠΕΝ
σύμφωνα με την παρ. 4, άρθρ. 14 της υπ’ αριθμ. οικ26804/16-06-2011 απόφασης π. ΥΠΕΚΑ.
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19.6. 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 1 μηνός, διαφορετικά μπορεί να καταστραφεί. 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.

ΑΡΘΡΟ 20. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
• Η Προκήρυξη και οι γνωστοποιήσεις του παρόντος διαγωνισμού δημοσιεύονται σύμφωνα µε
τα άρθρα 112, 377 και 379 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και το
άρθρο 6 της υπ’ αριθ. 26804/2011 απόφασης π. ΥΠΕΚΑ.
• Περίληψη της Προκήρυξης αυτής, συνταγμένη κατά το οικείο Υπόδειγμα της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ ή της 2004/17/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ και τον
Κανονισμό υπ΄ αριθ. 1564/2005 της Ευρ. Επιτροπής και κατά τα εκάστοτε ισχύοντα πρότυπα,
θα σταλεί στην Υπηρεσία Επισήμων Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα
άρθρα 65 και 112 του Ν. 4412/2016.
• Η Περίληψη της Προκήρυξης θα αναρτηθεί στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ. Επίσης, θα
αποσταλεί και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ.
• Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού και τα τεύχη που τη συνοδεύουν θα αναρτηθούν στην
ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων, και θα σταλούν για ενημέρωση της ιστοσελίδας του ΤΕΕ και
του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ.
• Η Διοργανώτρια Αρχή θα ενημερώσει το ΥΠΕΝ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από τη
δημοσίευση της προκήρυξης, μαζί με το αίτημα για ορισμό κριτών.
• Η γνωστοποίηση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού θα δημοσιευτεί στην Υπηρεσία
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού µε τα ονόματα των βραβευθέντων, καθώς και ο τόπος και
χρόνος έκθεσης των σχεδίων, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων και θα
σταλούν για ενημέρωση της ιστοσελίδας του ΥΠΕΝ, του ΤΕΕ και του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ.

ΑΡΘΡΟ 21. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ ΑΡΧΗΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

–

21.1 Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισμό μελετητές διατηρούν την πνευματική ιδιοκτησία της
εργασίας τους σύμφωνα µε το Ν. 2121/93 (ΦΕΚ 25 Α΄) όπως ισχύει.
21.2 Η διοργανώτρια αρχή 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 προκήρυξης. 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.
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21.3 Σε κάθε περίπτωση δημοσίευσης βραβευμένων στοιχείων του διαγωνισμού, είναι
υποχρεωτική η αναφορά των στοιχείων του συντάκτη της πρότασης και της διοργανώτριας
αρχής.
21.4 Τυχόν ενστάσεις κατά της απόφασης κατακύρωσης του αποτελέσματος του
διαγωνισμού, υποβάλλονται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη
δημοσιοποίηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την κοινοποίησή του στους
εκπροσώπους των συμμετεχόντων
21.5 Η ένσταση απευθύνεται στην αρμόδια υπηρεσία της διοργανώτριας αρχής με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο. Ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποστολής.
21.6 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. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας η εισήγηση μπορεί να
διαμορφωθεί και να υποβληθεί στη διοργανώτρια αρχή ηλεκτρονικά.
21.7 Δεν προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης θεραπείας. Για τη δικαστική επίλυση
διαφορών, αρμόδια είναι τα διοικητικά ή πολιτικά δικαστήρια της περιφέρειας στην οποία
εμπίπτει το αντικείμενο του διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 22 : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αποστολή της Προκήρυξης
…………………..

στην

Υπηρεσία

Εκδόσεων

της

Ευρωπαϊκής

Ένωσης.

Ανάρτηση της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ……………….
Αποστολή της Προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο και στις ιστοσελίδες των αρμόδιων κλαδικών
φορέων…………………………….
Ψηφιακή παραλαβή της Διακήρυξης, του Φακέλου του Έργου και των λοιπών δεδομένων του
Διαγωνισμού από τους ενδιαφερόμενους………………………...
Προθεσμία υποβολής ερωτημάτων. ……………...
Απαντήσεις στα ερωτήματα. ……………………….
Λήξη προθεσμίας υποβολής συμμετοχών. ………………………...

ΑΡΘΡΟ 23. ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
23.1 Η διαδικασία σύναψης και υπογραφής σύμβασης εφαρμόζεται κατά τις διατάξεις του
άρθρου 105 του Ν.4412/2016.
23.2 Η Σύμβαση συνάπτεται µε την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον επιλεγέντα
Ανάδοχο µε αποδεικτικό, εφόσον συντρέξουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
• Υποβληθούν έγκαιρα από τον υποψήφιο Ανάδοχο τα απαιτούμενα στοιχεία κατά το άρθρο 75
του ν.4412/2016, ελεγχθούν και γίνουν δεκτά από την προϊσταμένη Αρχή,
• Υποβληθούν έγκαιρα από τον υποψήφιο Ανάδοχο τα απαιτούμενα στοιχεία κατά το άρθρο 73
και 74 του ν.4412/2016, ελεγχθούν και γίνουν δεκτά από την προϊσταμένη Αρχή,
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• Προσκομιστεί η υπεύθυνη δήλωση της Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των Υπουργών Ανάπτυξης
και Επικρατείας (ΦΕΚ Β’ / 1673 / 23-8-2007) ‘’ περί των ‘’Δικαιολογητικών για την τήρηση των
μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005’’ και τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις,
23.3 Η σύμβαση επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών υπογράφεται από τον Νόμιμο Κοινό
Εκπρόσωπο που ορίστηκε κατά την υποβολή των μελετών.
23.4 Για την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης, καθώς και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα µε τα αναγραφόμενα
στη Συγγραφή Υποχρεώσεων.
23.5 Από πλευράς εργοδότη η σύμβαση θα υπογραφεί από τον Δήμαρχο Αθηναίων.
23.6 Η επίλυση τυχόν διαφορών κατά τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης πραγματοποιείται
σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου IV και τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 έως 374
του Ν. 4412/2016
ΑΡΘΡΟ 24. ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ
Τα τεύχη της Διαδικασίας που μετά την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού θα αποτελούν
τα συμβατικά τεύχη, είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:
• Το ιδιωτικό συμφωνητικό.
• Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού.
• Η βραβευθείσα με το 1ο Βραβείο πρόταση όπως συμμετείχε στο Διαγωνισμό.
• Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)
• Ο Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης (Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, Σκοπιμότητα υλοποίησης του
αντικειμένου της σύμβασης, Πρόγραμμα εκπόνησης απαιτούμενων μελετών, Προεκτίμηση
Αμοιβών Μελετών και Βραβείων)

ΑΡΘΡΟ 25. ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η αµοιβή του άρθρου 8 της παρούσας αποτελεί τη συμβατική αμοιβή της πλήρους μελέτης.
Η αμοιβή αυτή δεν αναθεωρείται παρά μόνον στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 132
του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 26. ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
26.1 Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης του Αναδόχου ορίζεται η
ημερομηνία υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού.
26.2 Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 12
μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού. Καθαρός χρόνος σύνταξης μελετών 6
μήνες.
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26.3 Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του ιδιωτικού
συμφωνητικού, μεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης (άρθρο 182
παρ.2 του ν. 4412/2016).
ΑΡΘΡΟ 27. ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
27.1 Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και κάθε έγγραφο της Αναθέτουσας
Αρχής είναι συντεταγμένο στην Ελληνική γλώσσα.
27.2 Όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν ενδιαφερόμενους αλλοδαπούς και που θα
κατατεθούν στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το αρμόδιο
Προξενείο της χώρας του ενδιαφερόμενου, είτε µε την επίθεση της σφραγίδας ‘’Apostille”
σύμφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/84), ώστε να
πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από
τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ. ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από
ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
27.3 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιοδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού
που αφορά ενδιαφερόμενο αλλοδαπό µε τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης
είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του
ενδιαφερόμενου, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostille” σύμφωνα µε
την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
27.4 Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται
στην Ελληνική γλώσσα.
27.5 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Υπηρεσίας (σε όλες τις βαθμίδες
της) και του αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του µε την
Υπηρεσία, µε τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων.

ΑΡΘΡΟ 28. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Για την διαδικασία διαγωνισμού, την ανάθεση και την εκτέλεση της σύμβασης, έχουν
εφαρμογή, ιδίως οι κατωτέρω διατάξεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο δημοσίευσης της
παρούσας
• Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών
μελετών με απονομή βραβείων (ΦΕΚ 2239/Β/31-05-2021)
• Ο Ν. 4412/2016 "Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών
και παροχής υπηρεσιών" (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016) και όλες οι κανονιστικές πράξεις (Π.Δ. και
Υ.Α.) που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και όλες οι εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί
για την ερμηνεία του.
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• Η υπ’ αριθµ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/16-05-2017 απόφαση ΥΠΕΝ «Έγκριση Κανονισμού Προ
εκτιμωμένων 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)
• Ο Ν. 2859/2000 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α’ 248) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 12 του Ν.
3336/2005 (ΦΕΚ Α ΄96)
• Ο Ν. 3919/2011 "Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων
περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων".
• Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες µελετών.
ΑΡΘΡΟ 29. ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
29.1 Η συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος,
αλλά και κάθε µέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης ή κοινοπραξίας) έχει
λάβει πλήρη γνώση:
• της παρούσας προκήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν,
• της νομοθεσίας "Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συβάσεων εκπόνησης μελετών και
παροχής υπηρεσιών" και των λοιπών διατάξεων του προηγούμενου άρθρου και
• των στοιχείων που περιέχονται στο Φάκελο του Έργου.
29.2 Οι όροι της παρούσας ερμηνεύονται µε τρόπο ώστε να µην προκύπτει αντίθεσή τους µε
κανόνες δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της προκήρυξης (συμπεριλαμβανομένων
των τευχών της) προς επιτακτικό κανόνα δημοσίου δικαίου ή προς κανόνα δημόσιας τάξης
υπερισχύει ο κανόνας δικαίου.
29.3 Η συμμετοχή των διαγωνιζομένων στον διαγωνισμό έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την
πλήρη και χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή των όρων της παρούσας Προκήρυξης
ΑΡΘΡΟ 30. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η συμμετοχή των διαγωνιζομένων στο διαγωνισμό έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την πλήρη και
χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή των όρων της παρούσας Προκήρυξης.

ΑΘΗΝΑ ΧΧ/ΧΧ2021

Η
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ,
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ,
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΡΑΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΑΡΟΥΓΚΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την υπ’ αριθ. ………………... Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ` ΑΡΙΘΜ. 70/2022 ΑΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γ. ΣΚΙΑΔΑΣ
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