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ΑΡΘΡΟ 1Ο - ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ - ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

1.1. Διοργανώτρια Αρχή του Διαγωνισμού είναι ο Δήμος Ιωαννιτών ο οποίος είναι και 

ο κύριος του έργου. 

1.2. Η αρμόδια υπηρεσία η οποία θα διεξάγει το διαγωνισμό (Διευθύνουσα Υπηρεσία) 

είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών | Τμήμα Μελετών και εκτέλεσης 

έργων του Δήμου Ιωαννιτών, 

Διεύθυνση : Κωλέττη 14, Τ.Κ. 45 44473, Ιωάννινα, 2ος όροφος 

Τηλ. : 0030-2651083881 

Fax : 2651083882 

E-mail : estefou@ioannina.gr 

Ιστοσελίδα : www.ioannina.gr 

Η αρμόδια Υπηρεσία θα δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω 

στοιχείων και με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής. 

1.3 H κατάθεση των μελετών των διαγωνιζόμενων θα γίνουν στο πρωτόκολλο της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών, 

Διεύθυνση : Κωλέττη 14, Τ.Κ. 45 44473, Ιωάννινα, 3ος όροφος 

Πληροφορίες για την κατάθεση των μελετών : Στέφου Ελένη (Γραμματέας  

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών) 

Τηλ. : 2651083880-81, (γραμματεία - πρωτόκολλο) 

Fax. : 26510 83882 

E-mail : estefou@ioannina.gr 

1.4 Πληροφορίες και διευκρινήσεις για το διαγωνισμό θα παρέχονται στην ιστοσελίδα 

της διοργανώτριας αρχής , www.ioannina.gr (ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ) και τηλεφωνικά , 

Τσουκανέλης Ελευθέριος και Ιωάννου Ιωάννα , τηλ. 2651083880-81, από 8:00 

έως 15:00 

  

mailto:estefou@ioannina.gr
http://www.ioannina.gr/
mailto:estefou@ioannina.gr
http://www.ioannina.gr/
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ΑΡΘΡΟ 2Ο - ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Ο παρών Διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: 

α) της με αρ. πρωτ. οικ. 26804/16-6-2011 απόφασης Υ.Π.Ε.ΚΑ. «Νέο πλαίσιο 

διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με 

απονομή βραβείων» (ΦΕΚ1427/Β'/16.06.2011) όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 

πρωτ. οικ. 22186/04-05-2012 απόφασης Υ.Π.Ε.ΚΑ. (ΦΕΚ1494/Β'/04.05.2012)  

β) την Εγκύκλιο 1/16-05-2017 Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

(ΑΔΑ:ΨΤΡ64653Π8-ΟΨ2) .  

γ) τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 42 Α/2005), όπως 

ισχύει. 

δ) του Ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση 

διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και 

μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο 

Πλαίσιο»  

ε) του Ν.3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για 

την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (Φ.Ε.Κ. 40 Α/2010),  

στ) του Ν.4024/2011, «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − 

βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 

πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Φ.Ε.Κ. 226/Α/27-10-11 ), άρθρο 

21, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 21 του Ν.4354(ΦΕΚ176Α’ 16-12-2015).  

ζ) του Ν.4129/2013 (ΦΕΚ52Α’) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

η) του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α’) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων..», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

θ) του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ45 Α’) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 

και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.  

ι) του N.3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α’) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει  

ια) του Ν.3861/2010(ΦΕΚ112Α’/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 

και τα σχετικά έγγραφα εφαρμογής.  
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ιβ) του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ143 Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις» όπως ισχύει  

ιγ) το ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α’) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»  

ιε) του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης 

μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 42 Α'), όπως 

ισχύει 

ιστ’) του Ν.3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση 

αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων»(ΦΕΚ 32 Α') 

ιη) του Ν. 3833/2010 « Προστασία της εθνικής οικονομίας-Επείγοντα μέτρα για 

την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40 Α') όπως ισχύει 

ιθ) του Π.Δ/τος 60/2007 « Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις 

της οδηγίας 2004/18/ΕΚ κλπ»(ΦΕΚ 64/Α'/16.3.2007) όπως ισχύει 

κα) Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην 

αυτών που ήδη προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή 

απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης και 

γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την 

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

παραπάνω. 

κβ) Τις ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών. 

  

ΑΡΘΡΟ 3Ο - ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

3.1  Το έργο «Ενσωμάτωση χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον 

αστικό ιστό ως κέντρο παροχής αστικών εξυπηρετήσεων», αφορά στη 

δημιουργία ενός πολιτιστικού πάρκου με ανοικτούς χώρους αναψυχής, 

ενσωματώνοντας ήπιες μορφές αθλητισμού καθώς και δραστηριότητες 

πολιτιστικού χαρακτήρα με μόνιμο ή μη χαρακτήρα με παράλληλη διατήρηση 

υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων με δυνατότητα ανακατασκευής τους 

(διατήρηση περιγράμματος και όγκου) και επανάχρησής τους για τους παραπάνω 

σκοπούς, στον χώρο των παλαιών στρατιωτικών φυλακών . 

Θεωρείται αξιόλογο τεχνικό έργο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 2 

και ειδικότερα παρ. 3α2 , της με αρ. πρωτ. οικ. 26804/18-6-2011 απόφασης 

Υ.Π.Ε.ΚΑ. 

Πληροί όλα τα αναφερόμενα στην απόφαση κριτήρια , δεδομένου ότι πρόκειται 

για την μελέτη διαμόρφωσης-ανάπλασης ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων 
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σημαντικών πάρκων, αλσών και δημοτικών κήπων, υπερτοπικής σημασίας και 

παραλιακών περιοχών, καθώς και ζωνών προστασίας της φύσης και του τοπίου. 

Για τους λόγους αυτούς , ενδείκνυται η ανάθεσή του παραπάνω έργου μέσω 

διενέργειας αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. 

3.2 Ο Διαγωνισμός χαρακτηρίζεται ως σύνθετος, ανοικτός, διαγωνισμός 

προσχεδίων, ενός σταδίου κατά την έννοια του άρθρου 1 της με αρ. πρωτ. οικ. 

26804/16-6-2011 απόφασης Υ.Π.Ε.ΚΑ. Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει  

αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογική και φυτοτεχνική μελέτη.  

3.3 Η προεκτιμώμενη αμοιβή εκπόνησης όλων των μελετών ανέρχεται, σύμφωνα με 

το τεύχος δεδομένων και στοιχείων που συνοδεύει την συγκεκριμένη προκήρυξη, 

στο ποσόν των 263.000,00 €  , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ως εξής: 

 

1 Αρχιτεκτονικές Μελέτες  Αμοιβές Α΄ Βραβείο Σύνολο 

  Ελεύθεροι χώροι (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7) 99.190,68 € 8.927,16 € 90.263,52 € 

  Κτιριακά (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6) 38.872,56 € 3.498,53 € 35.374,03 € 

2 Στατική Μελέτη       

  Κτιριακά (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8) 18.997,02 € 1.709,73 € 17.287,29 € 

3 Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη                                                  

  Ελεύθεροι χώροι και κτιριακά (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9) 32.273,82 € 2.904,64 € 29.369,18 € 

4 Φυτοτεχνική Μελέτη       

  Φυτοτενική μελέτη (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 25) 4.872,15 € 438,49 € 4.433,66 € 

5 ΣΑΥ ΦΑΥ       

  Σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ 2.366,18 € 212,96 € 2.153,22 € 

6 Τεύχη Δημοπράτησης       

  Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 5.903,87 € 531,35 € 5.372,52 € 

  ΣΥΝΟΛΑ 202.476,28 € 18.222,87 € 184.253,42 € 

Απρόβλεπτα 15% 27.638,01 € 

Άθροισμα με απρόβλεπτα 211.891,43 € 

στρογγύλευση 205,34 € 

Άθροισμα με στρογγύλευση 212.096,77 € 

Φ.Π.Α. 24% 50.903,23 € 

Άθροισμα με ΦΠΑ 263.000,00 € 

 

3.4  Φορέας χρηματοδότησης της δαπάνης διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι ο Δήμος 

Ιωαννιτών με εγκεκριμένο προϋπολογισμό για το 2017 ποσού 336.086,86 € που 

βρίσκεται στον κωδικό Κ.Α. 64-7341.007. με βάση την 117/2018 (ΑΔΑ: 

:ΩΡΡΟΩΕΩ-ΗΡΞ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Το έργο χρηματοδοτείται από 

το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ». ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ  2017ΣΕ27510097 ΠΔΕ. και ΟΠΣ 

5001678 
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ΑΡΘΡΟ 4Ο - ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Διαγωνισμός στοχεύει: 

 

• στην δημιουργία και την αύξηση του προσβάσιμου δημόσιου χώρου μέσω της 

ενδυνάμωσης του αδρανούς αποθεματικού επιφανειών γης, στην ικανοποίηση 

των αναγκών ενός σύγχρονου πολιτιστικού-κοινωνικού πολυχώρου με 

καλλιτεχνικό και εναλλακτικό χαρακτήρα. 

• στην «δημιουργία - σύνθεση» πρωτότυπων εικόνων , δράσεων και εμπειριών 

στην περιοχή μελέτης για τους  κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες της πόλης. 

• στην «σύνταξη» ενός αρχιτεκτονικού καμβά για την ανάπτυξη εναλλακτικών και 

καλλιτεχνικών δράσεων με την ταυτόχρονη ενσωμάτωση - εναρμόνιση του -

ιθαγενούς χαρακτήρα- φυσικού τοπίου. 

• στην ενσωμάτωση λειτουργικών εξυπηρετήσεων για τους τελικούς χρήστες. 

• στην συνολική διαμόρφωση ενός πάρκου με βασικά συνδετικό ρολό μεταξύ του 

αστικού ιστού, του παραλίμνιου μετώπου και των γύρωθεν πόλων έλξης 

ενδιαφέροντος και δράσεων (ΚΕΠΑΒΙ, πάρκο κυκλοφορικής αγωγής, Σφαγεία 

κ.λπ.) 

 

Επιδιώκεται η επιλογή της καλύτερης και πληρέστερης πρότασης από λειτουργική, 

αισθητική, τεχνική και οικονομική άποψη για την δημιουργία του πάρκου, με βάση τις 

απαιτήσεις της τέχνης, της επιστήμης και τις αρχές του βιοκλιματικού περιβαλλοντικού 

σχεδιασμού, προκειμένου να προκύψει συνολικό αποτέλεσμα με υψηλής ποιοτικής 

στάθμης, σύγχρονο και πρωτότυπο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. 

 

Η επίτευξη του στόχου αυτού θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

πολιτών, στην προβολή του πολυδιάστατου χαρακτήρα της πόλης και στην αναβάθμιση 

της. 
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ΑΡΘΡΟ 5Ο - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά στην δημιουργία ενός Πολιτιστικού Πάρκου, 

ικανοποιώντας τους παραπάνω στόχους.  

 

Αναλυτικότερα θα χρειαστεί να πραγματοποιηθούν τα παρακάτω : 

 

Α. Διατήρηση σημαντικού μέρους των υφιστάμενων παλαιών κτιριακών εγκαταστάσεών 

των στρατιωτικών φυλακών και της ΕΡΤ (συγκεκριμένα τα κτίρια Α-Β-Γ ), καθώς και η 

υφιστάμενη εκκλησία με το βοηθητικό κτίριο που βρίσκεται δίπλα της. Η διατήρηση 

αποσκοπεί στην ενσωμάτωση των απαραίτητων χώρων για την ικανοποίηση των 

λειτουργικών εξυπηρετήσεων που αφορούν στους  τελικούς χρήστες του πάρκου όπως : 

α. Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για εκδηλώσεις, εκθέσεις, λειτουργία βιωματικών 

εργαστήριων δραστηριοτήτων (π.χ. εργαστήρια εκμάθησης ψαρέματος, κατασκευής 

παιδικών παιχνιδιών, ραδιοφωνικών εκπομπών, παιδικού –λογοτεχνικού βιβλίου, 

γκράφιτι-ζωγραφικής, μαγειρικής, εκμάθησης απόσταξης τσίπουρου, γλυπτικής και 

χαρακτικής κ.λπ.),  

β. Αναψυκτήριο, 

γ. Αποθηκευτικοί χώροι, 

δ. W.C. κοινού, W.C.  ΑΜΕΑ,  

ε. info kiosk κ.λπ. 

 

Οι επιφάνειες των κτηρίων που διατηρούνται φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 1 Διατηρούμενα κτίσματα 

α/α ΚΤΗΡΙΟ Επιφάνεια 

(m2) 

1 Οικίσκος ΕΡΤ (Κτήριο Α) 48,75 

2 Κεντρικό κτήριο στρατιωτικών φυλακών (Κτήριο Β) 253,49 

3 Βοηθητικό κτήριο στρατιωτικών φυλακών (Κτήριο Γ) 70,83 

4 Εκκλησία (Κτήριο Δ) 81,49 

5 Βοηθητικό κτήριο εκκλησίας (Κτήριο Ε) 81,41 

 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ 535,97 

 

Τα αξιοποιούμενα κτίσματα είναι ισόγεια και τα σχέδια των αρχιτεκτονικών αποτυπώσεών 

τους,  αποτελούν στοιχεία του διαγωνισμού. Τα Κτήρια Α, Β, Γ και Ε διατηρούνται μόνο 
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στο περίγραμμα, στον όγκο και στο ύψος τους, τα οποία πρέπει να είναι ίδια με τα 

αντίστοιχα σημερινά. Τόσο η εσωτερικές διαρρυθμίσεις όσο και οι όψεις των κτηρίων 

αποτελούν τμήμα του. Εξαίρεση στα παραπάνω αποτελεί το κτίσμα της εκκλησίας (Κτήριο 

Δ), του οποίου η σημερινή δομή διατηρείται ενώ είναι στην ευχέρεια του κάθε μελετητή 

να κάνει προτάσεις που αφορούν στο περίβλημά του (διαμόρφωση όψεων κλπ.). Η στέγη 

είναι υποχρεωτική για όλα τα κτίσματα. 

Τα κτίσματα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούνται με πολλαπλούς 

τρόπους, ανεξάρτητα με τη βασική τους χρήση. Έτσι λοιπόν ένας χώρος εκθέσεων θα 

πρέπει να μπορεί να μετατρέπεται πολύ σύντομα με πρακτικό και άρτια τεχνικά τρόπο, 

σε αίθουσα διαλέξεων ή χώρο εργαστηρίων. Οι μόνες χρήσεις που δε θα μεταβάλλονται 

είναι οι σταθερές και υποχρεωτικές βοηθητικές χρήσεις όπως π.χ. τα  WC. 

Σε κάθε περίπτωση, η βέλτιστη αξιοποίηση των κτιριακών εγκαταστάσεων με ευέλικτο 

και πολυδιάστατο τρόπο είναι ένα από τα ζητούμενα του διαγωνισμού. Οι προτεινόμενες 

χρήσεις ανά κτήριο φαίνονται στο παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 2 Πίνακας προτεινόμενων χρήσεων 

α/α ΚΤΗΡΙΟ Προτεινόμενες χρήσεις 

1 Κτήριο Α) Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με προσανατολισμό τις  

περιοδικές εκθέσεις, εργαστήρια, ή χώρο αναψυκτήριου.  

2 (Κτήριο Β) Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με προσανατολισμό σε 

χώρο τις  περιοδικές εκθέσεις, εργαστήρια, διαλέξεις 

κλπ. 

3 (Κτήριο Γ) Αίθουσες με προσανατολισμό τις  περιοδικές εκθέσεις, 

εργαστήρια, πληροφορίες, βοηθητικούς χώρους ή χώρο 

αναψυκτήριου. 

4 Εκκλησία (Κτήριο 

Δ) 

Διατήρηση υφιστάμενη εκκλησίας (Αγ. Ελευθέριος)  

5 (Κτήριο Ε) Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με προσανατολισμό σε 

χώρο  εκθέσεων, εργαστηρίων, βοηθητικούς χώρους ή 

χώρο αναψυκτήριου.  

 

Οι απαιτούμενοι από τους ισχύοντες κανονισμούς, χώροι όπως τα WC κλπ. θα 

προκύπτουν ανάλογα με την πρόταση που θα υποβάλει κάθε διαγωνιζόμενη ομάδα και 

θα αποτυπώνεται εκτός από τα σχέδια, και σε έναν πίνακα χώρων ανάλογα με την κύρια 

χρήση και το εμβαδόν του. 
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Β. Διαμόρφωση επιφάνειας  μεγέθους από 4.000 -6.000 m2., σε κατάλληλη θέση (κατά 

την κρίση του μελετητή), για την πραγματοποίηση υπαίθριων καλλιτεχνικών 

εκδηλώσεων - παραστάσεων μουσικών, θεατρικών, χορευτικών κ.λπ., προσπαθώντας να 

γίνει χρήση ενός ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού συντακτικού  για την εξεύρεση πρωτότυπης 

λύσης σε ότι αφορά στην  πλήρη λειτουργία του χώρου ( χρήση ενδεχομένως του 

ανάγλυφου  ή άλλων φυσικών ή τεχνητών στοιχείων – κατασκευών, που εναρμονίζονται 

με την κείμενη νομοθεσία,  για την διαμόρφωση καθιστικών  επιφανειών ή γενικότερα 

θέσεων κοινού), λαμβάνοντας  ταυτόχρονα σοβαρά υπόψιν: 

 α. την ευελιξία  της τελικής λύσης (χωροθέτηση των καλλιτεχνικών δρώμενων, 

διαφορετικό είδος καλλιτεχνικής εκδήλωσης, κάλυψη μεγάλης γκάμας καλλιτεχνικών 

«απαιτήσεων» για το τελικό «στήσιμο» των παραστάσεων κ.λπ.) 

β. την εξοικονόμηση χρόνου για την πραγματοποίηση τους,  

γ. την ενσωμάτωση του χώρου στο ιθαγενούς χαρακτήρα φυσικό τοπίο.  

δ. την διατήρηση της φυσικής συνέχειας και της ανεμπόδιστης ροής στο εσωτερικό 

του πάρκου. 

 

Γ. Ένταξη ήπιων μορφών αθλητικών δραστηριοτήτων στο λειτουργικό διάγραμμα του 

πάρκου όπως διαδρομές για ποδήλατο, τζόκινγκ, χρήση υπαίθριων οργάνων γυμναστικής 

κ.λπ. ή άλλες πιθανές εναλλακτικές αθλητικές δραστηριότητες κατά την κρίση του 

μελετητή. Οι ενσωμάτωση συνήθων γηπέδων αθλοπαιδιών (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, 

βόλεϊ  κλπ) δεν είναι επιθυμητή. 

 

Δ. Διαμόρφωση  υπαίθριων χώρων στάσης, συγκέντρωσης, απομόνωσης, παιχνιδιού, 

πικνίκ, flirt corner, απόλαυσης θέας φυσικού τοπίου, προστασίας από καιρικά φαινόμενα, 

προσωρινής ή μόνιμης έκθεσης καλλιτεχνικών έργων, βιωματικών εργαστηρίων κ.λπ.  

 

Ε. Απόδοση επιφάνειας  στο σύνολο της διάταξης του πάρκου και σε κατάλληλη θέση 

(κατά την κρίση του μελετητή) με προορισμό την προσωρινή στάθμευση οχημάτων (Ι.Χ., 

ταξί, λεωφορεία) , την επιβίβαση-αποβίβαση και φορτοεκφόρτωση εξοπλισμού 

καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων κ.α. αλλά και την στάθμευση οχημάτων ατόμων ειδικών 

αναγκών. 

  

ΣΤ. Προσαρμογή του πάρκου στο γύρω τοπίο όχι διαταράσσοντας αλλά αφήνοντας το 

φυσικό τοπίο να διαδραματίσει τον πρωταρχικό ρολό. 
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Ζ. Ιδιαίτερη προσπάθεια έτσι ώστε να δοθεί έμφαση πρόσβασης στο πάρκο και στον 

τρόπο οργανικής σύνδεσης αυτού με τον αστικό ιστό, το παραλίμνιου μέτωπο και τους 

γύρωθεν πόλους έλξης ενδιαφέροντος και δράσεων (ΚΕΠΑΒΙ, πάρκο κυκλοφορικής 

αγωγής, Σφαγεία κ.λπ.) 

 

Η. Τέλος είναι σημαντικό να γίνει προσπάθεια από την πλευρά των μελετητών η πρότασή 

τους να έχει διευρυμένα όρια αφενός προς την λίμνη και αφετέρου στη λεωφόρο 

Γεννηματά, παρόλο που η περιοχή μελέτης περιορίζεται σε αυτές τις εκτάσεις που μέχρι 

σήμερα ανήκουν στον Δήμο Ιωαννιτών. Σε κάθε περίπτωση, η κάθε πρόταση οφείλει να 

αποτελεί αυτόνομη λειτουργική ενότητα τόσο εντός των όριων που ορίζονται από τις 

σημερινές ιδιοκτησίες του Δήμου, όσον και με τα διευρυμένα όρια, δηλαδή με την λίμνη 

και την λεωφόρο Γεννηματά.  

 

Κατασκευαστικές παραδοχές 

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί στην χρήση υλικών για την κατασκευή τόσο 

των φερόντων όσο και των φερόμενων στοιχείων των κατασκευών του πάρκου και των 

κτηρίων. Παρόλα αυτά, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν οφείλουν να είναι συμβατά με 

τον χαρακτήρα της περιοχής μελέτης, το φυσικό τοπίο και τις ιδιαίτερες κλιματολογικές 

τοπικές συνθήκες.  

 

Στατικές παραδοχές 

Τα κτίσματα θα είναι ισόγεια και οι υπολογισμοί θα πραγματοποιηθούν με τους ισχύοντες 

κανονισμούς λαμβάνοντας υπόψιν την κατηγορία κάθε κτίσματος ανάλογα με την 

επιλογή της κύριας χρήσης του. 

 

Ηλεκτρομηχανολογικές παραδοχές 

Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του εξωτερικού χώρου (π.χ. ο 

ηλεκτροφωτισμός), πρέπει να εναρμονίζονται με τις ιδιαίτερες συνθήκες των χρήσεων 

(εκδηλώσεις σε υπαίθριους χώρους, συνάθροιση κοινού, υπαίθριες εκθέσεις κλπ.) και να 

έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζονται με λειτουργικό και ασφαλή τρόπο στην έκταση 

και την κλίμακα της κάθε εκδήλωσης. Η ηλεκτροδότηση των εκδηλώσεων πρέπει να 

γίνεται με ξεχωριστή ρευματοληψία και με ξεχωριστό μετρητή ηλεκτρικής κατανάλωσης.  

Στον περιβάλλοντα χώρο ενδεικτικά προβλέπονται οι εξής Η/Μ εγκαταστάσεις: 

• Εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων που αφορούν τον ηλεκτροφωτισμό των χώρων 

και του πάρκου. 
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• Εγκαταστάσεις παροχής ρεύματος σε επιλεγμένα σημεία για την εξυπηρέτηση 

εκδηλώσεων  

• Εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων με βασικά δίκτυα (υποδομές) οπτικοακουστικών 

εγκαταστάσεων  

• Εγκατάσταση ασύρματου internet κλπ. 

Θα ληφθεί σοβαρά υπόψιν στην κρίση της κάθε πρότασης, η χρήση ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, για την κάλυψη μέρους ή του συνόλου των ενεργειακών αναγκών της 

περιοχής. 

  

Φυτοτεχνικές παραδοχές 

Η τελική πρόταση διαμόρφωσης του χώρου οφείλει να λαμβάνει υπόψιν τις ιδιαίτερες 

τοπικές συνθήκες κλίματος και χλωρίδας. Η επιλογή των φυτών και γενικότερα η 

αξιοποίηση του πρασίνου, θα πρέπει να εξυπηρετεί την κάθε αρχιτεκτονική πρόταση, με 

έμφαση στις συνθήκες άνεσης, δροσισμού, σκίασης και θέας. Θα ληφθεί σοβαρά υπόψιν 

στην κρίση της κάθε πρότασης, η χρησιμοποίηση μεθόδων άρδευσης, φιλικών προς το 

περιβάλλον και η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων και ανανεώσιμων φυσικών πόρων.  

 

Βασικές αρχές της αρχιτεκτονικής σύνθεσης: 

1. Η αρχιτεκτονική λύση που θα προταθεί για τον χώρο των στρατιωτικών φυλακών, 

θα προσαρμόζεται στις προτεινόμενες χρήσεις.  

2. Είναι στην διακριτική ευχέρεια του κάθε μελετητή, η διατήρηση ή απομάκρυνση 

στοιχείων που υπάρχουν στην περιοχή, όπως η παλαιά κεραία της ΕΡΤ  και η 

υπάρχουσα χλωρίδα, αρκεί αυτή να τεκμηριώνεται και να εξυπηρετεί την συνολική 

πρόταση. 

3. Τα πέντε κτίσματα συμπεριλαμβανομένης της εκκλησίας πρέπει να αντιμετωπίζεται 

ως κτηριακή ενότητα που δεν αποκόπτεται από το υπόλοιπο πάρκο. Η λειτουργική 

ενότητα θα πρέπει να εξασφαλίζεται με κάθε τρόπο χωρίς κανέναν περιορισμό. 

4. Οι προτεινόμενες χρήσεις των κτηρίων που αναφέρονται στον Πίνακα 2 θα πρέπει 

να προσαρμόζονται στις λειτουργικές δυνατότητες του κάθε διατηρούμενου 

κτηρίου (βλ. Πίνακα 2), ενώ οι όποιες εσωτερικές διαρρυθμίσεις θα αποβλέπουν 

στην προσαρμογή της αρχιτεκτονικής σύνθεσης στις ανάγκες κάλυψης των 

χρήσεων.  

5. Η μορφολογία των όψεων όλων των κτισμάτων ακολουθεί τις απαιτήσεις της 

αρχιτεκτονικής τυπολογίας και του ύφους της ευρύτερης περιοχής.  
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6. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση εξωτερικών μονάδων Η/Μ εγκαταστάσεων στις 

όψεις των κτιρίων. Τυχόν ένταξη Η/Μ εγκαταστάσεων στον χώρο του πάρκου 

πρέπει να είναι εναρμονισμένη με αυτόν.  

7. Είναι υποχρεωτική η τήρηση των κανονισμών για την ασφαλή μετακίνηση ατόμων 

με κινητικά προβλήματα (ΑΜΕΑ).  

8. Οι κάθε φύσεως διαμορφώσεις υπογείων χώρων θα λάβουν υπόψη τα γεωλογικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής και ιδιαίτερα το επίπεδο της ανώτατης στάθμης 

λίμνης. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

6.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα 

οποία κατέχουν την από το Νόμο οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής 

δραστηριότητας στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος, σύμφωνα άρθρο 77 του 

Ν.4412/16  και το άρθρο 3 της με αρ. πρωτ. Οικ. 26804/16-6-2011 απόφασης 

Υ.Π.Ε.ΚΑ. «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και 

γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» 

(ΦΕΚ1427/Β'/16.06.2011) 

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

Διευκρινίζεται ότι δεν θα γίνει αποδεκτή η συμμετοχή  άλλων ειδικοτήτων  

μηχανικών  για  την  εκπόνηση  της αρχιτεκτονικής μελέτης, πέραν αυτών 

που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο της προκήρυξης. 

• Πολιτικού μηχανικού ΑΕΙ, για την εκπόνηση της στατικής μελέτης  

• Μηχανολόγου ηλεκτρολόγου  μηχανικού   ΑΕΙ  ή   μηχανολόγου  μηχανικού   

ΑΕΙ   ή ηλεκτρολόγου  μηχανικού ΑΕΙ για την εκπόνηση της 

ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης (Η/Μ εγκαταστάσεις, φωτισμός κλπ). 

Διευκρινίζεται ότι δεν θα γίνει αποδεκτή η συμμετοχή  άλλων ειδικοτήτων  

μηχανικών  για  την  εκπόνηση  της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης, πέραν 

αυτών που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο της προκήρυξης. 

• Γεωπόνου ΑΕΙ ή Δασολόγου ΑΕΙ για την εκπόνηση της φυτοτεχνικής 

μελέτης (Φυτεύσεις, άρδευση κλπ) Διευκρινίζεται ότι δεν θα γίνει αποδεκτή 

η συμμετοχή  άλλων ειδικοτήτων  γεωτεχνικών  για  την  εκπόνηση  της 

φυτοτεχνικής μελέτης, πέραν αυτών που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο 

της προκήρυξης. 
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6.2 Η εγγραφή στο μητρώο μελετητών και η λήψη αντίστοιχης τάξης πτυχίου που 

ορίζεται στα άρθρα 39 και 40 του Ν. 3316/05, τα οποία διατηρούνται σε ισχύ 

μέχρι την έκδοση του Προεδρικού  Διατάγματος  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. 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 συμμετέχει μόνο 

με μία (1) συμμετοχή. 

6.3 Τα αποδεικτικά του δικαιώματος συμμετοχής κάθε διαγωνιζομένου 

υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 

17.2 της παρούσας, και είναι τα εξής: 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος 

β) Πιστοποιητικό εγγραφής στον επαγγελματικό φορέα της χώρας 

εγκατάστασης του. 

γ) Συμπληρωμένο το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), 

άρθρο 79 παρ. 3, Ν.4412/2016( ΦΕΚ Α’147). 

Η μη προσκόμιση των αποδεικτικών δικαιώματος συμμετοχής κάθε 

διαγωνιζομένου αποτελεί λόγο αποκλεισμού. 

6.4 Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στον Διαγωνισμό έχει ως αυτοδίκαιη 

συνέπεια την πλήρη και χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή των όρων της παρούσας 

Προκήρυξης. 

6.5 Αποκλείονται από το διαγωνισμό (απόφαση 26804/2011 ΥΠΕΚΑ - ΦΕΚ 

1427/Β’/16-6-2011, άρθρο 3, παράγραφος 3β): 

• Κάθε πρόσωπο που έχει συμμετάσχει με οποιοδήποτε τρόπο στην 

προπαρασκευή και στη σύνταξη του προγράμματος 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 που δεν έχουν φορολογική και ασφαλιστική 

ενημερότητα καθώς και οι έχοντες λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το 
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άρθρο 73 του Ν. 4412/2016, έναντι των οποίων υποβάλλεται υπεύθυνη 

δήλωση από τους συμμετέχοντες στο ΕΕΕΣ. 

Για   την  καταβολή   των  βραβείων  και  εξαγορών  είναι  απαραίτητη   η   προσκόμιση 

φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο - ΒΡΑΒΕΙΑ 

7 .1  Στο Διαγωνισμό θα απονεμηθούν συνολικά τα παρακάτω χρηματικά βραβεία: 

το συνολικό χρηματικό ποσό των βραβείων καθορίζεται ίσο με το 20% του 

κατώτατου ορίου της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής εκπόνησης μελέτης 

σύμφωνα με τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών  Αριθμ ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/16.-5-2017 (ΦΕΚ 

2519/Β’/20-07-2017) και σύμφωνα και με το αρθ. 9.6 της παρούσης ορίζεται 

στο ποσό των 50.300,00 € (με ΦΠΑ και στρογγύλευση) και κατανέμεται ως εξής: 

Κατηγορία μελέτης 
Σύνολο 

βραβείων ανά 

είδος μελέτης 

Α' ΒΡΑΒΕΙΟ 

(45%) 

Β' ΒΡΑΒΕΙΟ 

(33%) 

Γ' ΒΡΑΒΕΙΟ 

(22%) 

Αρχιτεκτονική Μελέτη  28.452,07 € 12.803,43 € 9.389,18 € 6.259,46 € 

Στατική Μελέτη 3.914,91 € 1.761,71 € 1.291,92 € 861,28 € 

Ηλεκτρομηχανολογική 
μελέτη 6.650,99 € 2.992,95 € 2.194,83 € 1.463,22 € 

Φυτοτεχνική Μελέτη 1.004,05 € 451,82 € 331,34 € 220,89 € 

ΣΑΥ ΦΑΥ 473,24 € 212,96 € 156,17 € 104,11 € 

ΣΥΝΟΛΟ  40.495,26 € 18.222,87 € 13.363,43 € 8.908,96 € 

Στρογγύλευση 69,26 € 27,13 € 23,66 € 18,46 € 

ΦΠΑ Βραβείων 24% 9.735,48 € 4.380,00 € 3.212,91 € 2.142,58 € 

ΣΥΝΟΛΟ Βραβείων 50.300,00 € 22.630,00 € 16.600,00 € 11.070,00 € 

 

Επιπλέον των παραπάνω, η Διοργανώτρια 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 δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 

(2.500 €) με ΦΠΑ η κάθε μία. 

7.2 Η Κριτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μην απονείμει το πρώτο ή όλα τα 

βραβεία, ύστερα από αιτιολόγηση, εφόσον κρίνει ότι δεν υπάρχουν μελέτες που 

να επιλύουν βασικές ανάγκες για την λειτουργία του έργου ή δεν ικανοποιούνται 

βασικές αισθητικές απαιτήσεις, ή έχουν παρουσιαστεί λύσεις που οδηγούν σε 

απαράδεκτες οικονομικά ή τεχνικά κατασκευές. Στην περίπτωση που κατά την 

κρίση της Επιτροπής διαπιστωθεί επίπεδο προτάσεων μη ανταποκρινόμενο στις 
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απαιτήσεις του, ο διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος. Στην περίπτωση που ο 

διαγωνισμός κηρυχθεί άγονος δύναται η Κριτική Επιτροπή 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 την Διοργανώτρια Αρχή. Σε περίπτωση 

ματαίωσης της κρίσης με υπαιτιότητα της Διοργανώτριας Αρχής το συνολικό ποσό 

των βραβείων θα μοιραστεί στους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, ενώ οι σχετικές 

μελέτες θα επιστραφούν στους διαγωνιζόμενους. 

7.3 Η βράβευση των προτάσεων δεν δημιουργεί στους διαγωνιζόμενους μελετητές 

δικαίωμα στην ανάθεση σύμβασης που έχει σχέση με το αντικείμενο του παρόντα 

διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες στον παρόντα διαγωνισμό δεν αποκλείονται από 

τη συμμετοχή τους σε άλλους διαγωνισμούς που αφορούν μελέτες προσχεδίων, 

οριστικής μελέτης κ.τ.λ. σχετικά με άλλους διαγωνισμούς μελετών του Δήμου 

Ιωαννιτών 

7.4 Σε  περίπτωση  ματαίωσης  της  κρίσης  με  υπαιτιότητα  της  Διοργανώτριας  

Αρχής,  το συνολικό ποσό των βραβείων θα μοιραστεί στους συμμετέχοντες στο 

Διαγωνισμό, ενώ οι σχετικές μελέτες επιστρέφονται στους διαγωνιζόμενους. 

7.5 Η καταβολή των βραβείων προϋποθέτει την παράδοση στην Διοργανώτρια 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 το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 του 

Ν. 4412/2016. 

 

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 (ΦΕΚ 1427/Β/2011) 

Απόφαση ΥΠΕΚΑ, θα είναι επταμελής. Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής με τους 

Αναπληρωτές τους ορίζονται ως εξής: 

• Ένας (1) κριτής αρχιτέκτονας εκ προσωπικοτήτων ο οποίος θα εκτελεί χρέη 

προέδρου της κριτικής επιτροπής. 

• Ένας (1) κριτής αρχιτέκτονας από το Δήμο Ιωαννιτών (Διοργανώτρια Αρχή). 

• Ένας (1) κριτής πολιτικός μηχανικός από το Δήμο Ιωαννιτών (Διοργανώτρια 

Αρχή). 
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• Τέσσερις (4) κριτές εκ των οποίων 3 αρχιτέκτονες και ένας ηλεκτρολόγος 

μηχανικός, υποδεικνυόμενους από τον κατάλογο κριτών της παρ.3 του άρθρου 

12 της με αρ. πρωτ. 28604/11 απόφασης ΥΠΕΚΑ. Η επιλογή των κριτών θα 

διενεργηθεί με κλήρωση από τον κατάλογο της κατηγορίας μελέτης. 

8.2 Η Επιτροπή θα συγκροτηθεί έπειτα από απόφαση της Διοργανώτριας Αρχής, η 

οποία θα ορίζει και το γραμματέα της Επιτροπής Διαγωνισμού και θα 

ανακοινωθεί τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των μελετών. 

8.3 Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο Γραφείο 

μελετών στο οποίο θα ανατεθεί η ολοκλήρωση της μελέτης. 

8.4 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. Επίσης αναλύει 

στα μέλη της επιτροπής την προβληματική και τις απαιτήσεις του διαγωνισμού 

και τους γνωστοποιεί τις απαντήσεις στα υποβληθέντα ερωτήματα. 

8.5 Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής αμείβονται για τις προσφερόμενες υπηρεσίες 

τους από τη Διοργανώτρια Αρχή. Οι αμοιβές τους ορίζονται σύμφωνα με την 

παρ.1 του άρθρου 21 του Ν.4354/2015(Α'/176). Οι δαπάνες καλύπτονται από 

πόρους του Δήμου Ιωαννιτών. 

8.6 Η απόφαση συγκρότησης της Κριτικής Επιτροπής δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα 

του διαγωνισμού και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης κατά τη διάταξη του 

άρθρου 5 παρ. περ. ιΒ΄ του Ν.3469/2006 (Φ.Ε.Κ. 131 Α) αναρτάται στο 

πρόγραμμα «Διαύγεια», σύμφωνα με τον Ν.3861/2010. 

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

του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 της υπ' αρ. πρωτ. 

26804/2011 απόφασης του ΥΠΕΚΑ (νυν ΥΠΕΝ) καθώς και σύμφωνα με το Άρθρο 

115 του Ν. 4412/2016 

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο - ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

9.1 Η Διοργανώτρια Αρχή αναλαμβάνει την υποχρέωση, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, να αναθέσει στην ομάδα μελέτης που θα πάρει το 1ο Βραβείο την 

εκπόνηση της μελέτης, εφόσον αποφασίσει να εκτελέσει μέρος ή το σύνολο του 

έργου. Κατά την κρίση της Διοργανώτριας Αρχής την ανάθεση μπορεί να αναλάβει 

άλλος φορέας, στον οποίο η Διοργανώτρια Αρχή θα εξασφαλίσει τη σχετική 

χρηματοδότηση. 
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9.2 Η διοργανώτρια 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. 

9.3 Οι ανάδοχοι μελετητές 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. Ο συνεργαζόμενος μελετητής υποδεικνύεται από τους 

βραβευθέντες μελετητές και εγκρίνεται από τη διοργανώτρια αρχή. 

Συγκεκριμένα τα πτυχία που απαιτούνται για την εκπόνηση της συνολικής μελέτης 

είναι:  

 

α/α Μελέτη Κατηγορία 
μελέτης 

Συνολική 
Προεκτιμώμενη 
Αμοιβή (€) 

Τάξη 
πτυχίου 

1 Αρχιτεκτονική ελευθέρων χώρων 
(ειδικές αρχ. μελετ.) 

7 165.317,80 Δ’ και άνω 

2 Αρχιτεκτονική μελέτες κτιριακών 
έργων  

6 64.787,60 Β’ και άνω 

2 Στατική  8 31.661.71 Β’ και άνω 

3 Η/Μ 9 53.789,71 Γ΄και άνω 

4 Φυτοτεχνική 25 8.120,25 Α’ και άνω 

 

 

Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους : 

 

(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο 

Μελετητή ή Γραφείων Μελετών  για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής: 

 

1. στην κατηγορία μελέτης αρχιτεκτονικών (7) πτυχία  τάξεων Δ’ και άνω 

2. στην κατηγορία μελέτης αρχιτεκτονικών (6) πτυχία  τάξεων Β’ και άνω  

3. στην κατηγορία μελέτης στατικών (8) πτυχία  τάξεων Β’ και άνω 

4. στην κατηγορία μελέτης ηλεκτρομηχανολογικών (9) πτυχία  τάξεων Γ’ και άνω 

5. στην κατηγορία μελέτης φυτοτεχνικών (25) πτυχία  τάξεων Α’ και άνω 

 

(β)  Οι  προσφέροντες  που  είναι  εγκατεστημένοι    σε  λοιπά  κράτη  μέλη  της  

Ευρωπαϊκής Ένωσης   προσκομίζουν   τις   δηλώσεις   και   πιστοποιητικά   που   

περιγράφονται   στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 
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(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 

ΣΔΣ, 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 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. 

9.4 Κατά την υπογραφή της σύμβασης η διοργανώτρια ή η αναθέτουσα αρχή έχει το 

δικαίωμα διατύπωσης συμπληρωματικών κατευθύνσεων, εφόσον αυτές δεν 

απολήγουν σε βασική αλλαγή της κεντρικής ιδέας της λύσης που βραβεύθηκε. 

9.5 Η υποχρέωση ανάθεσης της μελέτης στο 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. 

9.6 Η αμοιβή της μελέτης που θα ανατεθεί καθορίζεται σε ποσοστό 60% της 

προεκτιμώμενης , σύμφωνα και με το Τεύχος Δεδομένων και Στοιχείων που 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προκήρυξης . 

Από την αμοιβή της πλήρους μελέτης θα αφαιρεθεί το ποσόν του βραβείου ανά 

κατηγορία μελέτη. 

ΑΡΘΡΟ 10Ο - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

10.1 Ο εκπρόσωπος της ομάδας διαγωνιζομένων έχει την δυνατότητα να εγγραφεί σε 

κατάλογο που τηρεί η αρμόδια υπηρεσία της Διοργανώτριας Αρχής (ΔΙ), με αίτηση 

η οποία θα αναφέρει τα στοιχεία του εκπροσώπου (διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου 

και τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονική δ/νση), προκειμένου να ενημερώνεται από 

τη Διοργανώτρια Αρχή για τις απαντήσεις των υποβληθέντων ερωτημάτων και για 
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κάθε διευκρίνιση επί του Διαγωνισμού. Η αίτηση για εγγραφή στον κατάλογο θα 

υποβληθεί στο Πρωτόκολλο της Διοργανώτριας Αρχής (βλ. Άρθρο 1 της 

παρούσας) ή θα σταλεί ταχυδρομικά ή με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο  έως  και  15  ημέρες  πριν  από  την  ημερομηνία  λήξης  υποβολής  

των προσχεδίων μελετών του άρθρου 11.1 της παρούσας. Η μη εγγραφή των 

ενδιαφερομένων στον παραπάνω κατάλογο δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού από 

το διαγωνισμό.  

10.2 Η παρούσα προκήρυξη με το προσάρτημά της και το Τεύχος Δεδομένων και 

στοιχείων που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, όπως και τα παρεχόμενα 

στοιχεία και σχετικές μελέτες , [Τοπογραφικό διάγραμμα , Φωτογραφίες κ.α.], θα 

αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΔΙ http://www.ioannina.qr  και παρέχονται 

ηλεκτρονικά. 

10.3 Η Διοργανώτρια Αρχή μπορεί να επικοινωνεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με 

ευθύνη του εκπροσώπου ως προς την παραλαβή των μηνυμάτων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11Ο - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

11.1 Η ημερομηνία λήξης υποβολής των μελετών ορίζεται η …/…/2018 και ημέρα 

…………. και ώρα 14:00. 

11.2 Η υποβολή των μελετών θα γίνει στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Ιωαννιτών, οδός Κωλέττη 14, Τ.Κ. 45444 , Ιωάννινα, 3ος όροφος , 

στις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-14:00. Μετά την λήξη της προθεσμίας 

υποβολής καμία πρόταση δεν γίνεται δεκτή. 

11.3 Δεκτές γίνονται επίσης μελέτες που αποστέλλονται με το ταχυδρομείο ή μέσω 

ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών με ευθύνη του διαγωνιζόμενου για την έγκαιρη 

υποβολή τους. (Έγκαιρη θεωρείται η αποστολή μελέτης που η ημερομηνία 

παραλαβής της, από το ταχυδρομείο ή την ιδιωτική εταιρία δεν είναι 

μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξης του διαγωνισμού). Μελέτη η οποία έχει 

έγκαιρα παραδοθεί για αποστολή στο ταχυδρομείο ή σε μεταφορική εταιρία μπορεί 

να γίνει δεκτή έως και δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά την λήξη της προθεσμίας 

υποβολής του άρθρου 11.1. Μετά την παρέλευση των 2 ημερών καμία απολύτως 

μελέτη δε θα παραλαμβάνεται από το Δήμο Ιωαννιτών 

11.4 Σε όλες τις μελέτες θα δίνεται αριθμός πρωτοκόλλου. Από την γραμματεία της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών, θα δίνεται απόδειξη που θα 

http://www.ioannina.qr/


21 

 

αναγράφει τον χαρακτηριστικό κωδικό επιλογής του συμμετέχοντα και την 

ημερομηνία παραλαβής της. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12Ο - ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

12.1 Οι εγγεγραμμένοι εκπρόσωποι μπορούν να υποβάλλουν με αίτησή τους, τυχόν 

ερωτήματα για το Διαγωνισμό μέσα στο πρώτο τέταρτο της χρονικής περιόδου 

από την δημοσίευση της προκήρυξης έως και την ημερομηνία παράδοσης, δηλαδή 

μέχρι την     /  /2018 

12.2 Ο Δήμος Ιωαννιτών είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει εγγράφως (μέσω 

ταχυδρομείου, τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 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. ως τις …/…/2018, ημέρα ……………και ώρα 14:00. 

12.3 Σε περίπτωση καθυστέρησης των απαντήσεων, η προθεσμία παράδοσης θα 

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

των εγγεγραμμένων εκπροσώπων. 

 

ΑΡΘΡΟ 13Ο - ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 

 

Καμία παράταση της προθεσμίας υποβολής των μελετών δεν θα δοθεί εκτός της 

περίπτωσης τυχόν μη τήρησης των προθεσμιών του άρθρου 12.3 της παρούσας. Στην 

περίπτωση αυτή θα ενημερωθούν υποχρεωτικά οι εγγεγραμμένοι εκπρόσωποι. 

 

ΑΡΘΡΟ 14Ο - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 

 

Τα στοιχεία της μελέτης θα υποβληθούν όπως ορίζονται στις επόμενες παραγράφους. 

 

14.1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Κάθε Διαγωνιζόμενος θα υποβάλει έκθεση περιγραφής της συνολικής πρότασής 

του υπό την μορφή τεύχους (DIN A4), που δεν θα υπερβαίνει συνολικά τις 20 

σελίδες, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν επεξηγηματικών σκαριφημάτων. Η 

Έκθεση θα παραδοθεί σε επτά (7) αντίτυπα και θα περιλαμβάνει τα εξής 

Στοιχεία Περιγραφής Συνολικής Πρότασης : 
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1. Ανάλυση των συνθετικών αρχών, καθώς και των λειτουργικών, αισθητικών, 

περιβαλλοντικών, οικονομικών κριτηρίων βάσει των οποίων συντάχθηκε η 

πρόταση. 

2. Περιγραφή και τεκμηρίωση των σχεδιαστικών, κατασκευαστικών και 

μορφολογικών επιλογών της πρότασης . 

3. Εκτίμηση του συνολικού κόστους του προτεινόμενου έργου και τεκμηρίωση 

προτάσεων εξοικονόμησης αναφορικά με το κόστος υλοποίησης των 

προτεινόμενων διαμορφώσεων και κατασκευών . 

4. Σμικρύνσεις σε DIN Α3 των πινακίδων της 14.2. 

Ο Μελετητής είναι ελεύθερος να συμπληρώσει κατά την κρίση του την Έκθεση και να 

περιλάβει στοιχεία των αρχιτεκτονικών σχεδίων, σκίτσα, διαγράμματα ή σκαριφήματα, 

καθώς και ότι άλλο κρίνει πρόσφορο για την καλύτερη κατανόηση των προτάσεών 

του μέσα στον περιορισμό των 20 σελίδων. 

14.2 ΣΧΕΔΙΑ 

Κάθε διαγωνιζόμενος θα υποβάλει τα ακόλουθα σχέδια της συνολικής 

πρότασης σε (5) πέντε πινακίδες DIN A0. Η σύνθεση και παρουσίαση των πινακίδων 

της πρότασης είναι ελεύθερη. Κατ' ελάχιστον θα πρέπει να υπάρχουν: 

Πινακίδα 1. Γενική οριζοντιογραφία της περιοχής μελέτης (όπως αυτό δίνεται στο 

συνημμένο τοπογραφικό), σε κλίμακα 1:250, με αποτυπωμένη την συνολική 

πρόταση του μελετητή. 

Πινακίδα 2. Τέσσερεις όψεις, και δύο τουλάχιστον τομές κλίμακας 1:250, σε σημεία 

επιλογής του μελετητή, του συνολικού χώρου μελέτης.  

Πινακίδα 3. Κατόψεις, τέσσερεις (4) όψεις και δύο (2) τομές για κάθε ένα από τα 

τέσσερα (4) διατηρούμενα κτίρια που βρίσκονται στην περιοχή μελέτης.  

Πινακίδα 4. Οικοδομικές λεπτομέρειες και κατασκευαστικά σχέδια σε κλίμακα 

τουλάχιστον 1:25 και φωτορεαλιστικές απεικονίσεις των διατηρούμενων 

κτιρίων, καθώς και άλλων πιθανών κατασκευών στην περιοχή μελέτης, κατά 

την κρίση του μελετητή. 

Πινακίδα 5.  Έως τέσσερεις (4) φωτορεαλιστικές απεικονίσεις της περιοχής μελέτης. Η 

γωνία και το ύψος θέασης, όσο και η κλίμακα απεικόνισης είναι στην επιλογή 

του μελετητή.  
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Παρατήρηση: Κρίνεται απαραίτητη η ενσωμάτωση επεξηγηματικών υπομνημάτων στις 

πινακίδες 1 έως και 4 σε ότι αφορά την χρήση των υλικών, την επισήμανση 

των σημείων ενδιαφέροντος, την φύτευση κλπ κατά την κρίση του μελετητή. 

Επισημαίνεται ότι δεν θα υποβληθεί μακέτα. 

 

14.3 CD-ROM που θα περιλαμβάνει: 

1. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των προτύπων σχεδίων DWG ή συμβατά με Autocad 

(με ανώτερη έκδοση Autocad 2014) 

2. Τις πέντε πινακίδες σε πέντε ξεχωριστά αρχεία pdf. 

3. Την Έκθεση περιγραφής της Συνολικής Πρότασης σε αρχείο pdf. 

14.4 Επισημάνσεις 

• Οι μελέτες που θα υποβληθούν στο Διαγωνισμό θα χρησιμοποιούν το μετρικό 

σύστημα μέτρησης. 

• Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού είναι η Ελληνική. 

• Όλα τα στοιχεία (σχέδια, τεύχη, CD-ROM, κ.λ.π.) των μελετών που θα 

υποβληθούν, θα είναι στην Ελληνική γλώσσα. Κάθε στοιχείο που δε θα είναι 

στην Ελληνική γλώσσα δεν θα ληφθεί υπόψη από την Κριτική Επιτροπή. 

ΑΡΘΡΟ 15Ο - ΤΡΟΠΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

15.1 Οι μελέτες που θα υποβληθούν στο διαγωνισμό θα χρησιμοποιούν το Μετρικό 

σύστημα μέτρησης. 

15.2 Επίσημη γλώσσα του διαγωνισμού είναι η Ελληνική. Όλα τα στοιχεία (σχέδια, 

τεύχη, CD- ROM,  κ.λ.π.)  των  μελετών  που  θα  υποβληθούν,  θα  είναι  στην  

Ελληνική  γλώσσα.  Κάθε στοιχείο που δε θα είναι στην Ελληνική γλώσσα δεν θα 

ληφθεί υπόψη από την Κριτική Επιτροπή, με εξαίρεση την περίληψη τεχνικής 

έκθεσης στα αγγλικά. 

15.3 Οι διαγωνιζόμενοι δεν δεσμεύονται για τους τρόπους παρουσίασης των σχεδίων 

και των πινακίδων (ελεύθερη χρήση χρώματος, σκιών, ψηφιακής απεικόνισης 

κ.λ.π.). 

15.4 Όλα τα σχέδια θα παραδοθούν επικολλημένα αποκλειστικά σε πινακίδες, 

άκαμπτες επίπεδες επιφάνειες, DIN A0, 1189 χιλ Χ 841 χιλ. Είναι στην ευχέρεια 

των Διαγωνιζομένων να καθορίσουν την κατεύθυνση παρουσίασης των πινακίδων 

(οριζόντια ή κάθετα ή συνδυασμός). 
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15.5 Οι αποδεκτές μορφές δεδομένων που θα περιλαμβάνονται στο CD-ROM είναι 

αρχεία: α) .pdf για τις πινακίδες, με κατάλληλη διαμόρφωση (page setup) για 

εκτύπωση, με την κλίμακα δημιουργίας τους στο αρχικό τους μέγεθος (π.χ. Α0) 

β) .tiff ή .jpeg για εικόνες ή φωτογραφίες που τυχόν εμφανίζονται και θα πρέπει 

υποχρεωτικά να δοθούν και σαν ξεχωριστά αρχεία (για τα αρχεία μορφής .tiff ή 

.jpeg η ανάλυση θα είναι 300 dpi), γ) doc ή docx για την Έκθεση περιγραφής της 

συνολικής πρότασης και δ) DWG ή συμβατά με Autocad (ανώτερη έκδοση 

Autocad 2016) για τα ηλεκτρονικά αρχεία των προτύπων σχεδίων, διαμορφωμένα 

σε page layout και όχι model, με ενσωματωμένα όλα τα αρχεία εξωτερικής 

αναφοράς και τυχόν συνοδευτικά αρχεία γραμματοσειρών και plot style. 

15.6 Το κείμενο που θα συμπεριληφθεί στην Έκθεση περιγραφής της συνολικής 

πρότασης , θα πρέπει να είναι σε μορφή επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word 

2003 ή νεότερο. 

1. Διαμόρφωση σελίδας: Επάνω και κάτω περιθώρια 3,5 εκ. και 3 εκ αντίστοιχα. 

Δεξιά και αριστερά περιθώρια 2,5 εκατοστά. 

2. Γραμματοσειρά: Arial 

3. Κωδικός Συμμετοχής: O ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ 

ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΑ :  Ο κωδικός αυτός αποτελείται από δέκα (10) ψηφία.από τα οποία 

τα οκτώ (8) είναι αριθμητικά και τα δύο (2) του λατινικού αλφαβήτου , Arial, 

έντονης γραφής (bold), και τοποθετείται στο άνω δεξιό άκρο των πινακίδων και 

τευχών της μελέτης. Ο Κωδικός εμφανίζεται σε κάθε σελίδα του κειμένου (άνω 

δεξιά) ενώ μόνο στην πρώτη σελίδα έχει ύψος 1εκ ενώ στις υπόλοιπες Arial 

μεγέθους 14 (bold) 

4. Τίτλος Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού: Σε κάθε σελίδα του τεύχους Arial μεγέθους 

12 , έντονης γραφής (bold), κεφαλαία γράμματα, στοίχιση στο κέντρο. 

5. Κείμενο περιγραφής της πρότασης : Arial μεγέθους 12 , πεζά γράμματα, πλήρης 

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

6. Σχήματα - Διαγράμματα - Χάρτες: πρέπει να είναι ενσωματωμένα στο κείμενο. 

7. 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. 

15.7 Τα αναφερόμενα στο Άρθρο 16 για τη σήμανση της μελέτης είναι υποχρεωτικά για 

όλους τους Διαγωνιζομένους. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται από τον 

Διαγωνισμό. 
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15.8 Κάθε πρόσθετο στοιχείο που θα παραδοθεί εκτός των υποχρεωτικών στοιχείων, 

(έκθεση, παράρτημα έκθεσης και σχέδια, όπως αυτά ορίζονται στο Άρθρο 14 της 

παρούσας Προκήρυξης), δεν θα ληφθεί υπ' όψη. 

ΑΡΘΡΟ 16Ο - ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Κάθε Μελέτη που θα υποβληθεί πρέπει να σημαίνεται με ένα μόνο χαρακτηριστικό 

κωδικό, χωρίς ψευδώνυμο. Ο κωδικός αυτός θα αποτελείται από δέκα (10) ψηφία, (8) 

αριθμητικών και (2) λατινικών ύψους 1εκ. και θα τοποθετηθεί στο επάνω δεξιό άκρο 

των πινακίδων και των τευχών της μελέτης. 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 17Ο - ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

17.1 Η όλη εργασία θα παραδοθεί συσκευασμένη με χαρτί χρώματος καφέ σε ένα μόνο 

αδιαφανές δέμα, στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα βρίσκεται επικολλημένη 

σελίδα Α4 όπου αντί ψευδωνύμου θα αναγράφονται ο χαρακτηριστικός αριθμός 

σήμανσης και η διεύθυνση παραλήπτη, δηλαδή: 

«ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ» 

«ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» 

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  με 

τίτλο «Ενσωμάτωση Χώρου Παλαιών Στρατιωτικών Φυλακών Στον 

Αστικό Ιστό ως Κέντρο Παροχής Αστικών Εξυπηρετήσεων» 

Οδός: Κωλέττη 14, Τ.Κ. 45444 , Ιωάννινα , 3ος όροφος 

17.2 Κάθε ομάδα διαγωνιζόμενων θα υποβάλει μέσα στο ανωτέρω δέμα, εκτός από την 

Έκθεση (Α4) σε 7 αντίγραφα, τις πέντε (5) πινακίδες με τα σχέδια της πρότασης 

και το CD - ROM , ένα φάκελο κλειστό, αδιαφανή ο οποίος θα φέρει γραμμένο 

στο εξωτερικό του τον ίδιο με την μελέτη ενδεικτικό αριθμό σήμανσης. Στο 

φάκελο αυτό θα περιέχονται για κάθε συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο: 

Α) Σε Α4 χαρτί , το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το τηλέφωνο, ο αριθμός 

τηλεομοιοτυπίας, και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο κωδικός 

συμμετοχής. 
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Β) Όταν πρόκειται για ομάδα μελετητών του ίδιου επιστημονικού αντικειμένου, 

πρέπει επίσης να αναφέρονται με υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από 

όλους, τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μέλους της ομάδας στα χρηματικά ποσά 

σε περίπτωση βράβευσης και ανάθεσης της εκπόνησης της μελέτης 

Γ) Αποδεικτικά ότι κατέχουν την από το νόμο οριζόμενη άδεια άσκησης 

επαγγελματικής δραστηριότητας και αποδεικτικά της εγγραφής κάθε 

συμμετέχοντα σε επαγγελματικό φορέα της χώρας εγκατάστασης του, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 80 του Ν.4412/2016,  

Δ) Υπεύθυνες Δηλώσεις ότι δεν υφίστανται οι λόγοι αποκλεισμού των 

συμμετεχόντων όπου αναφέρονται: 

1ον) ρητά στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016, μέσω της υποβολής του ΕΕΕΣ 

(Άρθρο 79, Ν. 4412/2016) και 

2ον) στην παρ. 5 του άρθρου 6 της παρούσας προκήρυξης, 

17.3 Εάν η ομάδα των διαγωνιζόμενων αποδέχεται την επώνυμη έκθεση της μελέτης 

της σε περίπτωση που δεν διακριθεί, θα υποβάλει σχετική ενυπόγραφη δήλωση 

όλων των μελών της μέσα στο παραπάνω δέμα, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο 

που θα σημανθεί με τον αριθμό της μελέτης και θα φέρει κάτω αριστερά την 

ένδειξη «αποδοχή αποσφράγισης». 

 

 

ΑΡΘΡΟ 18Ο - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

Οι Διαγωνιζόμενοι έχουν την πλήρη ευθύνη της μελέτης μέχρι την παραλαβή της από το 

ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Τα τυχόν ασφαλιστικά έξοδα και τα μεταφορικά επιβαρύνουν τον 

Διαγωνιζόμενο. Η Διοργανώτρια Αρχή δεν είναι υπεύθυνη για καθυστερήσεις που μπορεί 

να έχουν ως αποτέλεσμα τη μη εμπρόθεσμη υποβολή της μελέτης. 

ΑΡΘΡΟ 19Ο - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Η Κριτική Επιτροπή θα λάβει γνώση του περιεχομένου των μελετών που υποβλήθηκαν 

μετά την εκπνοή της προθεσμίας που προβλέπεται για την υποβολή τους, 

παραλαμβάνοντας τις μελέτες από  το ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. 
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ΑΡΘΡΟ 20Ο - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Για την κρίση της κριτικής επιτροπής θα ληφθεί υπ' όψιν ο βαθμός προσέγγισης στους 

τιθέντες στόχους και κυρίως ως προς: 

- τα λειτουργικά, αισθητικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της πρότασης. 

- τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του κοινόχρηστου, υπερτοπικού και 

δημόσιου χαρακτήρα του χώρου. 

- Το λειτουργικό και αισθητικό αντίκτυπο της πρότασης στο παραλίμνιο μέτωπο 

καθώς και στις χρήσεις που την περιβάλουν.   

- την αναβάθμιση της εικόνας του παραλιμνίου μετώπου και την ανάδειξη της του 

χώρου ως σημείο αναφοράς της ευρύτερης περιοχής. 

-  την πρωτοτυπία σε συνδυασμό με την πρακτικότητα και την οικονομία 

υλοποίησης της πρότασης.

- την αρμονική συνεργασία μεταξύ του νέου εναλλακτικού καλλιτεχνικού πάρκου 

ως χώρου πολιτισμού και αναψυχής και των σύγχρονων χρήσεων και απαιτήσεων 

που περιέχει , ώστε η περιοχή μελέτης να αποτελέσει ζωντανό μέρος του 

οργανισμού της πόλης. 

- Την κάλυψη των ζητούμενων όπως περιγράφεται στο άρθρο 5 της παρούσας, 

δηλαδή στο «αντικείμενο του διαγωνισμού»  

Η κριτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψιν την προβληματική και τις απαιτήσεις του 

διαγωνισμού και με συγκριτική εξέταση των παραδοθέντων μελετών διατηρεί το 

δικαίωμα να αποφασίσει την ιεράρχηση και τη βαρύτητα των κριτηρίων που θέτει η 

παρούσα προκήρυξη. 

ΑΡΘΡΟ 21Ο - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

21.1 Η Κριτική Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει όταν υπάρχει ολομέλεια παρουσία 

γραμματέα. Η διαδικασία αξιολόγησης καταγράφεται σε πρακτικό ανά 

συνεδρίαση και ένα τελικό συγκεντρωτικό και συνοπτικό πρακτικό. 

21.2 Η Κριτική Επιτροπή θα συνέλθει ύστερα από πρόσκληση της αρμόδιας Υπηρεσίας 

για κρίση το αργότερο σε 15 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας παραδόσεως 

των μελετών. 

21.3 Στο 1ο στάδιο θα εξετάσει την τυπική εκπλήρωση των όρων της Προκήρυξης. 

Κατά την πρώτη συνεδρίασή της θα γίνει η αποσφράγιση των δεμάτων από την 

Κριτική Επιτροπή, ο έλεγχος της έγκυρης υποβολής και θα συνταχθεί σχετικό 
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πρακτικό, στο οποίο θα αναγράφονται τα παραληφθέντα στοιχεία κάθε μίας 

μελέτης. 

Οι σφραγισμένοι Φάκελοι που περιέχουν τα ονόματα των διαγωνιζομένων θα 

μονογραφηθούν και θα συσκευαστούν σε δέμα που θα σφραγισθεί, θα 

μονογραφηθεί και θα φυλαχτεί με ευθύνη της αρμόδιας Υπηρεσίας. Το δέμα με 

τους Φακέλους θα αποσφραγισθεί ενώπιον της Κριτικής Επιτροπής μετά την 

υπογραφή του Πρακτικού της αξιολόγησης και κατάταξης των μελετών. 

21.4 Στο 2ο στάδιο η Κριτική Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση όλων των μελετών 

που πληρούν τα τυπικά στοιχεία της Προκήρυξης και στην αιτιολογημένη 

κατάταξή τους κατά σειρά επιτυχίας, καταγράφοντας τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε μελέτης. 

21.5 Στο 3ο στάδιο, εάν, μετά την αποσφράγιση των φακέλων για τη διαπίστωση των 

βραβευμένων μελετητών, αποδειχθεί ότι ο συντάκτης μίας από τις βραβευθείσες 

μελέτες δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, τη θέση της μπορεί να 

καταλάβει η επόμενη στη σειρά κατάταξης μελέτη εφ' όσον κριθεί επαρκής. 

21.6 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. 

21.7 Η Επιτροπή πρέπει να εκδώσει την απόφασή της μέσα σε 30 ημερολογιακές 

μέρες από την αποσφράγιση των μελετών. Υπάρχει δυνατότητα παράτασης της 

ως άνω προθεσμίας με απόφαση της Διοργανώτριας Αρχής (μέχρι και το 

διπλάσιο του παραπάνω χρόνου) μόνο σε περίπτωση εξαιρετικά μεγάλου 

αριθμού συμμετεχόντων. 

ΑΡΘΡΟ 22Ο - ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΠΡΟΒΟΛΗ 

22.1 Το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού, αφού επικυρωθεί, θα αναρτηθεί στα γραφεία 

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ και θα κοινοποιηθεί 

στους εκπροσώπους των συμμετεχόντων. 

22.2 Η Διοργανώτρια Αρχή εκτός από την ανάρτηση των μελετών που διακρίθηκαν 

στην ιστοσελίδα της, θα οργανώσει έκθεση με τις υποβληθείσες Μελέτες. Η 

έκθεση θα πραγματοποιηθεί σε ειδική αίθουσα που θα ορίζεται στην ανακοίνωση 
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δημοσιοποίησης του αποτελέσματος του Διαγωνισμού με είσοδο ελεύθερη στο 

κοινό. 

22.3 Στις βραβευμένες μελέτες θα σημειώνονται και τα ονόματα των μελετητών που 

τις εκπόνησαν. Επίσης θα σημειώνονται τα ονόματα όσων μελετητών επιθυμούν 

να άρουν την ανωνυμία τους με σχετική τους δήλωση σε φάκελο με ένδειξη 

«αποδοχή αποσφράγισης» (βλ. § 17.3 της παρούσης). 

ΑΡΘΡΟ 23Ο - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 

23.1 Οι μελέτες που δεν θα βραβευθούν ή εξαγορασθούν, παραλαμβάνονται από τους 

δικαιούχους, μέσα σε ένα 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 της. 

 23.2 Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας ουδεμία ευθύνη φέρουν η 

Διοργανώτρια Αρχή για τη φύλαξη ή απώλεια των μελετών που δεν βραβεύθηκαν 

ή δεν εξαγοράστηκαν. 

 

ΑΡΘΡΟ 24Ο - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

24.1 Περίληψη της Προκήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί α) στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ 

και β) στον ελληνικό τύπο σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (άρθρο 112 

παρ. 1 του Ν. 4412/16) 

24.2 Η δαπάνη της πιο πάνω δημοσίευσης θα βαρύνει τον μελετητή του πρώτου 

βραβείου. 

24.3 Η προκήρυξη θα αναρτηθεί για ενημέρωση στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας 

Αρχής και θα σταλεί για ανάρτηση στην ιστοσελίδα κάθε αρμόδιου κλαδικού 

φορέα. 

24.4 Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού με τα ονόματα των βραβευθέντων καθώς 

και ο τόπος και χρόνος έκθεσης των σχεδίων, θα σταλούν για δημοσίευση στο 

ενημερωτικό δελτίο του ΤΕΕ. Επίσης θα σταλούν ενημερωτικά στην ιστοσελίδα 

του ΤΕΕ καθώς και στις ιστοσελίδες της. 
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24.5 Η παρούσα προκήρυξη καθώς και η γνωστοποίηση του αποτελέσματος του 

διαγωνισμού με τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Ν. 4412/2016 θα 

αποσταλεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ε.Κ. και στο ΚΗΜΔΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 25Ο - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ- ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

25.1 Η πνευματική ιδιοκτησία της εργασίας των συμμετεχόντων μελετητών στο 

Διαγωνισμό διέπεται από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 της Απόφασης 

Υ.Π.Ε.ΚΑ. με αρ. 26804/2011(ΦΕΚ 1427/Β'/ 16-6-2011). 

25.2 Στον παρόντα διαγωνισμό η Διοργανώτρια Αρχή, έχει το δικαίωμα να 

χρησιμοποιήσει τις βραβευμένες προτάσεις που αφορούν στον αστικό 

εξοπλισμό και λοιπά επιμέρους στοιχεία και σε άλλα έργα, ως πρότυπα 

πολλαπλής εφαρμογής. 

25.3 Το υλικό των προτάσεων που θα βραβευθούν και θα εξαγορασθούν, περιέρχεται 

στην κυριότητα της Διοργανώτριας Αρχής, η οποία δύναται κατά την κρίση της 

να το διαθέσει και σε άλλους φορείς. 

25.4 Κατά της απόφασης κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού 

υποβάλλεται προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 

360 του Ν. 4412/2016 

25.5 Η επίλυση τυχόν διαφορών μετά την σύναψη της σύμβασης πραγματοποιείται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 198 του Ν4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 26Ο – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Αποστολή της περίληψης της προκήρυξης στην 
Υπηρεσία Επίσημων Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης  

 

26-3-2018 

Αποστολή της περίληψης της προκήρυξης στον 
Ελληνικό Τύπο και στις ιστοσελίδες του Τ.Ε.Ε. και 
των, Σ.Α.Δ.Α.Σ.- Π.Ε.Α., ΠΣΠΜ, ΠΣΗΜΜ 

 

30-3-2018 
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Ανάρτηση  της   αναλυτικής  προκήρυξης  
Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Ιωαννιτών  & ΚΗΜΔΗΣ 

 

30-3-2018 

Ψηφιακή παραλαβή της Προκήρυξης, του 
Φακέλου του Έργου και των λοιπών δεδομένων 
του διαγωνισμού από τους ενδιαφερόμενους 

 

30-3-2018 

Προθεσμία υποβολής ερωτημάτων από τους 
διαγωνιζόμενους. 

 
17-4-2018 

 
Απαντήσεις στα ερωτήματα. 

 
27-4-2018 

 
Προθεσμία υποβολής αίτησης για εγγραφή στον 
κατάλογο συμμετεχόντων του Διαγωνισμού. 

 
22-06-2018 

 
Λήξη προθεσμίας υποβολής Μελετών 

 
22-06-2018 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 27ο- ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

27.1 Η διαδικασία σύναψης και υπογραφής σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης 

στα στάδια : α) προμελέτης, β)οριστικής μελέτης με ΚΕΝΑΚ και γ) σε στάδιο 

μελέτης εφαρμογής μετά των Τευχών Δημοπράτησης του έργου, εφαρμόζεται με 

τις διατάξεις του Ν.4412/2016.  

27.2 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 

αποδεικτικά για την απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της 

δραστηριότητας τους, άρθρο 75 του Ν. 4412/2016, ελεγχθούν και γίνουν 

δεκτά από την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, 

• Προσκομιστούν τα αποδεικτικά περί μη λόγων αποκλεισμού του 

οικονομικού φορέα που θα συνάψει την σύμβαση περί μή ύπαρξης λόγων 

αποκλεισμού τους από την υπογραφή  της  σύμβασης  σύμφωνα  με  το  

άρθρα  73  και  74  του  Ν.  4412/2016, ελεγχθούν και γίνουν δεκτά από 

την υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό. 

27.3 Η  σύμβαση  επί  συμπράξεων  η  κοινοπραξιών  υπογράφεται  από  τον  Νόμιμο  

Κοινό Εκπρόσωπο που ορίστηκε κατά την υποβολή των προσχεδίων μελετών.  
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27.4 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, αφού προηγουμένως 

γίνει δεκτό, σύμφωνα με τα Άρθρα 73 και 74 του Ν4412/2016 ότι δεν 

συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του. Προς τούτο για κάθε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο που αποτελεί τον οικονομικό φορέα του Αναδόχου υποβάλλονται τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν4412/2016. Στην περίπτωση 

ενώσεως οικονομικών φορέων, τα ανωτέρω θα πρέπει να συντρέχουν για κάθε 

μέλος της ενώσεως των οικονομικών φορέων. 

27.5 Από πλευράς Εργοδότη η σύμβαση θα υπογραφεί από τον Δήμαρχο Ιωαννίνων 

 

ΑΡΘΡΟ 28ο- 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 παρούσα Προκήρυξη . 

• Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) 

• Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και στοιχείων του έργου με τα Παραρτήματά του, 

το πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών και η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας 

του έργου. 

• Το Τεύχος της Προεκτιμώμενης Αμοιβής με τους αναλυτικούς υπολογισμούς της 

κατά κατηγορία μελέτης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων αμοιβών 

που ισχύει σήμερα. 

 

ΑΡΘΡΟ 29ο- ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
Η αμοιβή του άρθρου 3.2 της παρούσας αποτελεί τη συμβατική του αμοιβή. Η αμοιβή 

αυτή δεν αναθεωρείται παρά μόνον στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 132 του 

Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 30ο - ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

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

ημερομηνία υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού. 
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30.2 Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται 

σε 8 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 31ο- ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 
31.1 Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και κάθε έγγραφο της 

Αναθέτουσα Αρχής είναι συντεταγμένο στην Ελληνική γλώσσα.  

31.2 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 ‘’Apostile” 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. 

31.3 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε 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 ’’Apostile’’ 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. 

31.4 Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα 

υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. 

31.5 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. 
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ΑΡΘΡΟ 32ο- 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 

• Η υπ’ αριθμ. 26804/16-06-2011 απόφαση ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1427 Β’/ 2011) ‘’Νέο 

πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών 

μελετών με απονομή βραβείων όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 22186/04-

05-12 Υ.Α. (ΦΕΚ 1494 Β’/ 2012). 

• Ο Ν. 4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

• Κανονισμός  Προεκτιμώμενων  Αμοιβών  Μελετών  και  Υπηρεσιών,  σύμφωνα  

με  το  Ν. 3316/2005, "περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων 

εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις". 

• Ο Ν. 4472/2017 "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων 

του ν.4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και 

μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, 

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο". 

ΑΡΘΡΟ 33ο - ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ 

 

Η συμμετοχή των μελετητών στον Διαγωνισμό έχει σαν αυτοδίκαιη συνέπεια την πλήρη 

και χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή των όρων της παρούσας Προκήρυξης. 

 

Ιωάννινα Μάρτιος 2018 

 

 

  

Ο 

 ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

Θωμάς Μπέγκας  
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 

Άρθρου 10.2 της Προκήρυξης 

1. Προκήρυξη με το προσάρτημά της (.pdf) 

2. Τεύχος Δεδομένων και στοιχείων (.pdf) (όπου περιέχονται τα εξής : Ιστορικά 

στοιχεία , χάρτες και φωτογραφικό υλικό, Προεκτίμηση αμοιβών μελετών ) 

3. Τοπογραφική Αποτύπωση περιοχής (.dwg) [ περιλαμβάνει : αποτύπωση 

υφιστάμενης κατάστασης , οριοθέτηση παρόχθιας ζώνης και όχθης της λίμνης, 

χρήσεις γης στα όμορα γήπεδα] 

4. ΦΕΚ Καθορισμού Λίμνης (.pdf) 
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