ΑΔΑ:63ΕΑΩΕΗ-ΖΞΛ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 20η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους
2017 και ώρα 10:00, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα
(υπάλληλος Δήμου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο
προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της
υπ’ αριθ. 462/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 19-12-2017
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
462/2017
Απόσπασμα από το υπ’ αριθ.
53/19-12-2017
Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι μάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

αριθ. πρωτ. 23111/20-12-2017
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ

ΘΕΜΑ
Έγκριση όρων διακήρυξης πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με τίτλο
“Αρχιτεκτονική ανάπλαση και αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου του πρώην
Στρατοπέδου Λουμάκη στην Καρδίτσας”
Στην Καρδίτσα σήμερα την 19η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα
12.30' μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 22738/15-12-2017
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα
με τους ορισμούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Γούλας Γεώργιος, πρόεδρος
2) Καπράνας Απόστολος, τακτικό μέλος
3) Κολοκύθα Άλκηστις, τακτικό μέλος
4) Μπακαλάκου Σωτηρία, τακτικό μέλος
5) Τάντος Μιχαήλ, τακτικό μέλος
6) Παπαλός Κων/νος, τακτικό μέλος
7) Τσιρέπα Ευαγγελή, τακτικό μέλος
8) Λέμας Ευάγγελος, τακτικό μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ψημμένος Κων/νος, τακτικό μέλος
αν και κλήθηκε νόμιμα

ΑΔΑ:63ΕΑΩΕΗ-ΖΞΛ

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 9 μελών,
παρόντες ήταν οι 8, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 75
του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος») εισέρχεται στη συζήτηση του
αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

------------------------Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση σχετικά με έ γκριση όρων διακήρυξης
πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με τίτλο “Αρχιτεκτονική ανάπλαση και
αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου του πρώην Στρατοπέδου Λουμάκη στην Καρδίτσας και
αφού έλαβε υπόψη:
1.Την εισήγηση του προϊσταμένου διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Β. Ελευθερίου.
2.Την υπ'αριθμ. 344/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με προκήρυξη
πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με τίτλο: “Αρχιτεκτονική ανάπλαση και
αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου του πρώην στρατοπέδου Λουμάκη στην Καρδίτσα”
3.Την υπ'αριθμ. 302/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με έγκριση και
διάθεση πιστώσεων κωδικών της 11ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2017
4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010
5. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
αποφάσισε ομόφωνα
Καθορίζει τους όρους διακήρυξης πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με
τίτλο “Αρχιτεκτονική ανάπλαση και αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου του πρώην
Στρατοπέδου Λουμάκη στην Καρδίτσας προϋπολογισμού 40.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ), ως εξής:

ΑΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Καρδίτσα,
19/12/2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΕ
:
7413.0048

30-

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 40.000 €
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :

« Αρχιτεκτονική Ανάπλαση και αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου του
Στρατοπέδου Λουμάκη στην Καρδίτσα ».

Πρώην

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
(Συντάσσεται βάσει του άρθρου 5 της υπαριθμ. 26804/2011 απόφασης Υ.Π.Ε.Κ.Α.- ΦΕΚ 1427Β/2011 , όπως
τροποποιήθηκε με την υπαριθμ. 22186/2012 απόφαση Υ.Π.Ε.Κ.Α. – ΦΕΚ 1494Β/2012).
ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΑΔΑ:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΡΘΡΟ 1ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 2ο ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΑΡΘΡΟ 3ο ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΑΡΘΡΟ 4Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΘΡΟ 5ο ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΑΡΘΡΟ 6ο ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ – ΕΞΑΓΟΡΕΣ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 7ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 8ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 9ο ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΑΡΘΡΟ 10ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΑΡΘΡΟ 11ο ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 12ο ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 13ο ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΘΡΟ 14ο ΤΡΟΠΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΘΡΟ 15ο ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ -ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 16ο ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
ΑΡΘΡΟ 17ο ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 18ο ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 19ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 20ο ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΠΡΟΒΟΛΗ
ΑΡΘΡΟ 21ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 22ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ- ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 23ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΑΡΘΡΟ 24ο ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

ΑΔΑ:

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΡΘΡΟ 1ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ προκηρύσσει πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό ιδεών, με τίτλο: « Αρχιτεκτονική
Ανάπλαση και Αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου του Πρώην Στρατοπέδου Λουμάκη στην Καρδίτσα ».
1.1 Διοργανώτρια Αρχή του Διαγωνισμού είναι Η Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
Ιστοσελίδα : http://www.dimoskarditsas.gov.gr/archd
1.2 Η αρμόδια υπηρεσία η οποία θα διεξάγει το διαγωνισμό (Διευθύνουσα Υπηρεσία) είναι η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
Διεύθυνση: ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 140. ΤΚ 431 32, ΚΑΡΔΙΤΣΑ.
Τηλ. : 24413 54802 -54871
Fax : 2441354804
E-mail : archd@dimoskarditsas.gov.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 γίνει στο πρωτόκολλο της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ :
Διεύθυνση : ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 140. ΤΚ 431 32, ΚΑΡΔΙΤΣΑ.
Πληροφορίες για την κατάθεση των μελετών:
Τηλ. : 24413 54802 -54871
Fax : 2441354804
E-mail : archd@dimoskarditsas.gov.gr
1.4 Πληροφορίες και διευκρινήσεις για το διαγωνισμό θα παρέχονται στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 2ο ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
2.1 Φορέας χρηματοδότησης είναι ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Χρηματοδότηση από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ).
Για την διενέργεια του Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού έχει εγγραφεί στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων
του Δήμου Καρδίτσας το ποσόν των 40.000,00 € για το οικονομικό έτος 2017 , με ΚΑΕ 30-7413.0048 . Με την
υπ’αριθμ. 302/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διάθεση της σχετικής πίστωσης ποσού
40.000€, που αντιστοιχεί στη δαπάνη των προβλεπόμενων βραβείων και εξαγορών αλλά και της αμοιβής των
μελών της κριτικής επιτροπής.
2.2 Ο παρών Διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) του Ν. 3852/10 περί «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης»
2) της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 26804/16-06-2011 απόφασης του Υ.ΠΕ.Κ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1427Β’/16-06- 2011) «Νέο
πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή
βραβείων» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 22186/04-05-2012 απόφαση Υπουργού ΠΕ.Κ.Α (Φ.Ε.Κ.
1494Β’/2012).
3) του Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 42Α’/2005), όπως ισχύει σήμερα.
4) της υπ’αριθμ. πρωτ. οικ. 23932/16-05-2017 Εγκυκλίου 1 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή του Ν. 4412/2016 σχετικά με τη διενέργεια αρχιτεκτονικών
διαγωνισμών»
5) του Ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην
πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (Φ.Ε.Κ. 32Α’/2011).
6) του Π.Δ/τος 60/2007 « Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ
κ.λ.π.» (Φ.Ε.Κ. 64Α’/16-03-2007) όπως ισχύει σήμερα.
7) της παρ. ιβ, του άρθρου 5 του Ν 3469/2006 (ΦΕΚ 131Α΄/2006), περί «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».
8) του Ν. 3833/2010
«Προστασία της Εθνικής Οικονομίας-Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της
δημοσιονομικής κρίσης» (Φ.Ε.Κ. 40Α΄/2010) όπως τροποποιήθηκε το άρθρο 21, του Ν. 4024/2011, Φ.Ε.Κ.
226Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο- βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες

ΑΔΑ:
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 53154/2012 ΥΑ (ΑΔΑ: Β43Δ0-Η0Τ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και ισχύει σήμερα
9) του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α΄/13-07-2010), περί «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
10) της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1781/22-05-2017 απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ
1781Β΄/23-05-2017) περί «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
11) την υπ’ αριθμ. 17520/05-10-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας (ΑΔΑ :
7ΚΩΠΩΕΗ-ΙΞΙ ).
12) την υπ’ αριθμ. 302/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας (ΑΔΑ : 62ΑΟΩΕΗΠΝΥ).
13)τον Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Για τον παρόντα διαγωνισμό έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία.
ΑΡΘΡΟ 3ο ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
3.1 Ο Διαγωνισμός χαρακτηρίζεται ως μίας κατηγορίας μελετών, ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών,
ενός σταδίου, κατά την έννοια του άρθρου 1, παραγράφων 2.α.1. 2.β.1. 2.γ.1. και 2.δ.1. της Υ.Α. 26804/16-062011 Υ.ΠΕ.Κ.Α., όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 22186/04-05-2012 Υ.ΠΕ.Κ.Α , και αφορά στην εκτέλεση
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για την Αρχιτεκτονική Ανάπλαση και Αξιοποίηση του Περιβάλλοντος Χώρου
του Πρώην Στρατοπέδου Λουμάκη στην Καρδίτσα. Το έργο για την ανάπλαση των 55 στρεμμάτων του πρώην
στρατοπέδου Λουμάκη χαρακτηρίζεται ως αξιόλογο τεχνικό έργο σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ.2 της Υ.Α.
26804/2011 απόφασης Υ.ΠΕ.Κ.Α., καθώς έχει ευρύτερη αρχιτεκτονική, κοινωνική , πολεοδομική, συμβολική και
περιβαλλοντική σημασία, ενώ η λειτουργία του, η θέση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έχουν επίδραση στο
ευρύτερο δομημένο και φυσικό περιβάλλον. Ο διαγωνισμός, βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 3.α.2, της υπ’
αρίθμ. Πρωτ. Οικ. 26804/2011 απόφασης του Υ.Π.Ε.Κ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1427Β’/16-06-2011) αποτελεί διαμόρφωση –
ανάπλαση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, σημαντικών πάρκων, αλσών υπερτοπικής ή ιστορικής σημασίας
για την πόλη της Καρδίτσας και πληροί όλα τα αναφερόμενα σε αυτήν κριτήρια, για την κατηγοριοποίησή του ως
αξιόλογο τεχνικό έργο.
3.2 Κατά τη διαδικασία του Διαγωνισμού (Διαγωνισμός ιδεών) η Κριτική Επιτροπή θα επιλέξει τρείς (3) μελέτες
προς βράβευση, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παρούσας προκήρυξης. Επίσης θα υπάρχει η
δυνατότητα για εξαγορά τριών (3) αξιόλογων μελετών, επιπλέον των βραβεύσεων . Δεν προβλέπεται η ανάθεση
μελέτης σε βραβευθείσα Πρόταση από την Διοργανώτρια Αρχή.
3.3 Επίσημη γλώσσα του διαγωνισμού είναι η Ελληνική γλώσσα. Οποιοδήποτε στοιχείο αναγράφεται σε
γλώσσα πέραν αυτής δεν θα λαμβάνεται υπόψη (λαμβάνονται υπόψη τα αναφερόμενα στο άρθρο 14, παρ.14.6
της παρούσας Προκήρυξης). Οι προτάσεις και τα σχέδια θα υποβληθούν στο μετρικό σύστημα μονάδων Μ.Σ.,
(διεθνώς SΙ).
ΑΡΘΡΟ 4Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Σκοπός του Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού είναι η συγκέντρωση επεξεργασμένων επιστημονικών ιδεών
και η επιλογή των επικρατέστερων εξ αυτών , για την αποκόμιση υλοποιήσιμων μελετητικών κατευθύνσεων με
απώτερο στόχο την Αρχιτεκτονική Ανάπλαση και Αξιοποίηση του Περιβάλλοντος Χώρου του Πρώην
Στρατοπέδου Λουμάκη στην Καρδίτσα. Οι γενικές κατευθύνσεις των απαιτήσεων του αρχιτεκτονικού
διαγωνισμού είναι οι εξής:
α) Η δημιουργία πόλου τοπικής και υπερτοπικής εμβέλειας, μέσω της αναβάθμισης του πρώην Στρατοπέδου
Λουμάκη, με χρήσεις πολιτισμού, εκδηλώσεων, πράσινου και αναψυχής. Η ενίσχυση χρήσεων αυτού του
χαρακτήρα και η χωροθέτηση συμπληρωματικών χρήσεων αναψυχής και πολιτισμού θα πρέπει να είναι άμεσα
συνδεδεμένες με τη λειτουργία του αστικού ιστού.
β) Η λειτουργική σύνδεση του Πρώην στρατοπέδου Λουμάκη με τον αστικό ιστό της πόλης της Καρδίτσας μέσω
αυτοκινήτου, ποδηλάτου και περιπάτου. Επίσης, η αξιοποίηση της γειτνίασης του πρώην στρατοπέδου
Λουμάκη με την περιφερειακή οδό, το πάρκο «Παλέρμο», το Σιδηροδρομικό σταθμό, κ.α.
γ) Η προστασία και ανάδειξη των υφιστάμενων κτιρίων με επανάχρησή τους, με συμβατές στις ανωτέρω
χρήσεις δραστηριότητες, οι οποίες θα ανάγονται στην ιστορικότητα, τον πολιτισμό και τις παραδόσεις της
περιοχής όπως ορίζονται από τη διακήρυξη του διαγωνισμού. Σημειώνεται εδώ ότι η εσωτερική διαμόρφωση

ΑΔΑ:
του κτιριακού όγκου του Πρώην Στρατοπέδου Λουμάκη δεν αποτελεί αντικείμενο του διαγωνισμού. Οι
διαγωνιζόμενοι επιτρέπεται να προτείνουν ανάπλαση των όψεων των κτιρίων, υπαίθριες διαμορφώσεις καθώς
και κατασκευές που δεν προσμετρούν στη δόμηση( πέργκολες, κ.α.)
δ) Η αρχιτεκτονική διαχείριση του φυσικού τοπίου με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η δημιουργία ενός
πνεύμονα πρασίνου, με στοιχεία αρχιτεκτονικής τοπίου. Επιθυμητό είναι, η μελέτη φύτευσης και η επιλογή του
φυτικού υλικού να είναι προσαρμοσμένη στα κλιματολογικά δεδομένα της περιοχής. Επίσης, προτείνεται η
βιοκλιματική προσέγγιση της αρχιτεκτονικής πρότασης ως προς την επιλογή των υλικών και το γενικό
σχεδιασμό.
Ζ) Όσον αφόρα τις νέες χρήσεις που μπορούν να προταθούν στο χώρο μελέτης του διαγωνισμού, αναφέρουμε
ότι στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Καρδίτσας( ΦΕΚ 240ΑΑΠ/2014) το οικόπεδο περιγράφεται με χρήση
Πολιτιστικές Δραστηριότητες(Πάρκο πόλης). Οι χρήσεις που αφορούν το κτιριακό μέρος του Πρώην
στρατοπέδου Λουμάκη (που δεν θα μελετηθεί από τους διαγωνιζομένους εσωτερικά αλλά μόνο σε επίπεδο
ανάπλασης όψεων των κτιρίων) ενδείκνυνται να είναι: χώρος εκθέσεων, βιβλιοθήκη, αναψυκτήριο, τουαλέτες,
αποθηκευτικοί χώροι φύλαξης μηχανημάτων, κοινωνικό παντοπωλείο, χώροι πολιτιστικών συλλόγων, κ.α. Η
χωροθέτηση και το είδος των λειτουργιών είναι στην ευχέρεια των διαγωνιζομένων.
Στον περιβάλλοντα χώρο της περιοχής μελέτης, που είναι και το ζητούμενο του αρχιτεκτονικού
διαγωνισμού, ενδεικτικά οι χρήσεις που μπορούν να προταθούν είναι υπαίθριο θέατρο-υπαίθρια διαμόρφωση
για προβολές, χώρος εκδηλώσεων (π.χ. συναυλίες, φεστιβάλ, κ.α.), υποδομές για διεξαγωγή μικρών υπαίθριων
εκθέσεων (π.χ. οικολογική γιορτή Καρδίτσας), βοτανικός κήπος-παραγωγικός δεντρώνας, διαδρομές
ποδηλάτου- περιπάτου, θέσεις στάθμευσης κ.α. Οι χρήσεις που προτείνονται σε καμία περίπτωση δεν είναι
δεσμευτικές για τους διαγωνιζομένους οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να τροποποιήσουν ή να αντιπροτείνουν νέες
χρήσεις, σχετικές όμως με τις χρήσεις γης που ορίζονται από το ΓΠΣ Καρδίτσας. Επίσης, στο ΓΠΣ Καρδίτσας,
το Στατόπεδο Λουμάκη προτείνεται ως «προσωρινός χώρος καταφυγής και καταυλισμού πληγέντων από
θεομηνίες» γεγονός το οποίο σημαίνει πως θα μπορούσε να προβλεφθεί κάποιος ελεύθερος χώρος σε τέτοια
περίπτωση.
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η διατύπωση ιδεών για την Αρχιτεκτονική Ανάπλαση και Αξιοποίηση
του Περιβάλλοντος Χώρου του Πρώην Στρατοπέδου Λουμάκη στην Καρδίτσα, από άποψη αρχιτεκτονική,
πολεοδομική, αισθητική, λειτουργική, τεχνική και περιβαλλοντική, κατά τρόπο που να ικανοποιούνται οι στόχοι
που περιγράφονται ανωτέρω. Η παρούσα μελετητική επεξεργασία αφορά στη σύλληψη ιδέας, έχει καθαρά
θεωρητικό χαρακτήρα, και θα εξετάσει τις δυνατότητες της υπόψη έκτασης, ώστε να συμβάλλει στην
αναβάθμιση του ευρύτερου περιβάλλοντος.
Οι μελετητές θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψη ότι οι προτάσεις τους θα πρέπει να είναι τεχνικά και οικονομικά
ρεαλιστικές. Η έρευνα για το καθεστώς του θεσμικού πλαισίου (Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, Ρυμοτομικό, κλπ),
που διέπει την περιοχή ανάπλασης και ευρίσκεται σε ισχύ σήμερα, αποτελεί υποχρέωση των διαγωνιζομένων.
Δεν προβλέπεται η ανάθεση μελέτης σε βραβευθείσα Πρόταση από τη Διοργανώτρια Αρχή.
ΑΡΘΡΟ 5ο ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
5.1 Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό μόνο με μία συμμετοχή. Διευκρινίζεται ότι
κατά την κρίση τους οι συμμετέχοντες μπορούν εάν επιθυμούν να συνεργασθούν και με άλλες ειδικότητες (όπως
πολεοδόμο, συγκοινωνιολόγο, οικονομολόγο, ηλεκτρολόγο μηχανικό, μηχανολόγο μηχανικό, γεωπόνο /
αρχιτέκτονα τοπίου, εικαστικό, αλλά και σπουδαστές Αρχιτεκτονικών Σχολών οι οποίοι θα συμμετέχουν ως μέλη
ομάδας εργασίας κ.λ.π.), χωρίς υποχρέωση του Διοργανωτή για καταβολή επιπλέον αμοιβής πέραν των
προβλεπόμενων βραβείων.
5.2 Το δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται, ως εξής:
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία κατέχουν την από το
Νόμο οριζόμενη Άδεια Άσκησης Επαγγελματικής Δραστηριότητας του Αρχιτέκτονα Μηχανικού στην Ελλάδα ή
σε άλλο κράτος. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν είναι προαπαιτούμενη η εγγραφή στο μητρώο μελετητών
ή / και η λήψη αντίστοιχης τάξης μελετητικού πτυχίου, σύμφωνα με την Υ.Α. 26804/ 2011 Υ.ΠΕ.Κ.Α. (Φ.Ε.Κ.
1427 Β΄/2011) και σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3316/2006.
5.3 Τα αποδεικτικά του δικαιώματος συμμετοχής (Άδεια άσκησης επαγγέλματος κ.λ.π.) κάθε διαγωνιζόμενου
στον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό υποβάλλονται ΜΟΝΟ σε έντυπη μορφή σε κλειστό φάκελο, σύμφωνα με την
παρούσα προκήρυξη.
5.4 Αποκλείονται από τον Διαγωνισμό (ΦΕΚ 1427/ τ.Β΄/ 16-6- 2011, άρθρο 3, παράγραφος 3β) :
α) Κάθε πρόσωπο που έχει συμμετάσχει με οποιοδήποτε τρόπο στην προπαρασκευή και στη σύνταξη του
προγράμματος του Διαγωνισμού.
β) Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού.
γ) Το προσωπικό της Διοργανώτριας Αρχής ή οι παρέχοντες υπηρεσίες σε αυτήν, σήμερα και έως τη λήξη του
Διαγωνισμού.

ΑΔΑ:
δ) Όσοι έχουν εξαρτημένη επαγγελματική σχέση εργασίας με την Διοργανώτρια Αρχή.
ε) Οι επιστημονικοί σύμβουλοι, συνεργάτες κ.λ.π., της Διοργανώτριας Αρχής.
στ) Οι έχοντες συγγένεια έως δευτέρου βαθμού με τα παραπάνω πρόσωπα.
ζ) Οι έχοντες συγγένεια έως δευτέρου βαθμού με τα παραπάνω πρόσωπα.
Η συμμετοχή στον διαγωνισμό έχει ως αυτονόητη συνέπεια την πλήρη και χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή αυτής
της προκήρυξης σε όλα της τα σημεία.
ΑΡΘΡΟ 6ο ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ – ΕΞΑΓΟΡΕΣ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
6.1 Στις μελέτες που θα διακριθούν θα απονεμηθούν τρία βραβεία, τα οποία επιμερίζονται ως εξής :
ΒΡΑΒΕΙΑ
ΠΟΣΟΝ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ
1ο Βραβείο: 9.000,00 € (45%)+ΦΠΑ
2ο Βραβείο: 6.600,00 € (33%)+ΦΠΑ
3ο Βραβείο: 4.400,00 € (22%)+ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ 20.000,00 €+ ΦΠΑ 24% = 24.800,00 €
Για τον καθορισμό των βραβείων ( ποσοστών κ.λ.π.) ελήφθη υπόψη το άρθρο 11 παρ.3 της Υ.Α. 26804/16-062011 Υ.ΠΕ.Κ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1427 Β΄/2011), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 22186/04-05-2012 Υ.ΠΕ.Κ.Α. (Φ.Ε.Κ.
1494Β’/2012).
6.2 Πλέον των ανωτέρω βραβείων, μετά από υπόδειξη της Κριτικής Επιτροπής η οποία δεν είναι δεσμευτική, η
Διοργανώτρια Αρχή δύναται να εξαγοράσει επιπλέον αριθμό προτάσεων, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις
τρείς (3), αντί του ποσού των 1.000 € έκαστη (συν το Φ.Π.Α.), με την προϋπόθεση της συγκατάθεσης των
μελετητών για την παραχώρηση των πνευματικών δικαιωμάτων της μελέτης.
6.3 Εάν κατά το στάδιο του διαγωνισμού υποβληθούν λιγότερες από έξι (6) συμμετοχές, ο Διοργανωτής μπορεί
να επιλέξει μία εκ των κατωτέρω εναλλακτικών :
α. Να κηρύξει τον Διαγωνισμό άγονο.
β. Να συνεχίσει κανονικά την όλη διαδικασία του διαγωνισμού, εάν τουλάχιστον τρείς προτάσεις κριθούν
αξιόλογες κατά την βαθμολόγηση της Κριτικής Επιτροπής. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ματαίωσης της κρίσης
της Επιτροπής μετά την υποβολή των προτάσεων των διαγωνιζόμενων, με υπαιτιότητα του Διοργανωτή, οι
προτάσεις θα επιστραφούν στους διαγωνιζόμενους και ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί σε μεταγενέστερη
καθοριζόμενη ημερομηνία από την Διοργανώτρια Αρχή.
6.4 Οι μελέτες που θα βραβευθούν και θα εξαγοραστούν, μετά την καταβολή των αντίστοιχων χρηματικών
ποσών, ανήκουν στην πλήρη κυριότητα του ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, σύμφωνα πάντα με τα οριζόμενα στο άρθρο
16 της Υ.Α. 26804/16-06-2011 Υ.ΠΕ.Κ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1427 Β΄/2011).
Την πατρότητα των μελετών διατηρούν οι μελετητές αυτών χωρίς δικαίωμα περαιτέρω αποζημίωσης ή αντιτίμου
καθοιονδήποτε τρόπο από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.
6.5 Η Κριτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα, αν διαπιστώσει ανεπάρκεια των προτάσεων και ύστερα από
αξιολόγηση, να μην απονείμει βραβεία ή αποζημιώσεις. Η Κριτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει
άγονο τον διαγωνισμό, εφόσον κρίνει τεκμηριωμένα ότι δεν υπάρχουν μελέτες που να επιλύουν βασικές
ανάγκες για τη λειτουργία του έργου, ή δεν ικανοποιούνται βασικές αισθητικές απαιτήσεις, ή έχουν παρουσιαστεί
λύσεις που οδηγούν σε απαράδεκτες οικονομικά ή τεχνικά κατασκευές. Στην περίπτωση αυτή, η επιτροπή
μπορεί να προτείνει αποζημιώσεις σε έως πέντε (5) μελέτες, με ποσό 1.500 € έκαστη. Η καταβολή των
βραβείων, των εξαγορών και των αποζημιώσεων (εάν προκύψουν), προϋποθέτει την παράδοση στο
Διοργανωτή όλων των σχεδίων και αρχείων της μελέτης σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.
6.6 Η βράβευση των προτάσεων δεν δημιουργεί στους μελετητές δικαίωμα στην ανάθεση σύμβασης που έχει
σχέση με το αντικείμενο του παρόντα διαγωνισμού ιδεών. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό ιδεών δεν
αποτελεί κώλυμα στη χρησιμοποίηση μελλοντικά ενός ή περισσοτέρων μελετητών από τους βραβευθέντες για
τα επόμενα στάδια του έργου.
Τα βραβεία και οι εξαγορές πραγματοποιούνται μετά την λήξη του διαγωνισμού (για διατήρηση της ανωνυμίας
κατά την διάρκεια του διαγωνισμού). Εφόσον το βραβείο ή η εξαγορά απονεμηθεί σε ομάδα διαγωνιζομένων,
τότε θα καταβάλλεται στον κατεξοχήν δηλωθέντα εκπρόσωπο / υπεύθυνο της ομάδας, ο οποίος θα φροντίσει
για την δίκαιη μεταξύ της ομάδας κατανομή του.
ΑΡΘΡΟ 7ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
7.1 Tα μέλη της Κριτικής Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 12 της Υ.Α.
26804/16-06-2011 Υ.ΠΕ.Κ.Α., όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 22186/2012 Υ.ΠΕ.Κ.Α. Η Κριτική Επιτροπή θα
είναι πενταμελής και ορίζεται ως εξής:
1. Ένας (1) κριτής « εκ προσωπικοτήτων » με τους αναπληρωτές τους, που επιλέγονται από την Διοργανώτρια
Αρχή.
2. Ένας (1) κριτής εκπρόσωπος της διοργανώτριας αρχής, με τον αναπληρωτή του.

ΑΔΑ:
3. Τρείς (3) κριτές αρχιτέκτονες με τους αναπληρωτές τους από τον κατάλογο κριτών της παρ.3 του άρθρου 12
της Υ.Α. 28604/2011 Υ.ΠΕ.Κ.Α. (όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 22186/2012 Υ.ΠΕ.Κ.Α.). Η επιλογή των
κριτών διενεργείται με κλήρωση, με ευθύνη του Υ.Π.Α.Π.ΕΝ., από τον κατάλογο της κατηγορίας μελέτης
(αρχιτεκτονικές μελέτες).
7.2 Εάν κάποιο μέλος κριτικής επιτροπής δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις αρμοδιότητές του αντικαθίσταται
από τον ορισμένο αναπληρωτή του. Για τους κριτές της ανωτέρω παραγράφου 3 η αντικατάσταση γίνεται από
τον ορισμένο αναπληρωτή του (σύμφωνα με την απόφαση συγκρότησης της επιτροπής). Σε περίπτωση
απουσίας του τακτικού και αναπληρωματικού μέλους (των κριτών της παρ.3), τότε η αντικατάσταση γίνεται από
το πρώτο διαθέσιμο επιλαχόν μέλος κατά την σειρά αναφοράς τους στο Πρακτικό κλήρωσης του Υ.Π.Α.ΠΕ.Ν.
7.3 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.4024/Φ.Ε.Κ. 226Α’/2011 όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 53154/2012 ΥΑ του Υ.Π.Ε.Κ.Α..
7.4 Η συγκρότηση της Κριτικής Επιτροπής θα οριστικοποιηθεί τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την λήξη της
προθεσμίας υποβολής των Προτάσεων (άρθρο 12, παράγραφος 4 της Υ.Α. 26804/2011 Υ.ΠΕ.Κ.Α.). Η
απόφαση συγκρότησης της Κριτικής Επιτροπής θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης κατά την
διάταξη του άρθρου 5, παρ. 2, περιπτ. ιΒ’ του Ν.3469/2006, Φ.Ε.Κ. 131Α’/2006, σύμφωνα με το ανωτέρω
προαναφερόμενο άρθρο, και αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια», σύμφωνα με τον Ν.3861/2010.
7.5 Χρέη Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής θα εκτελεί ένας κριτής « εκ προσωπικοτήτων », που θα οριστεί (ο
ορισμός γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή). Χρέη γραμματέα της Κριτικής Επιτροπής θα εκτελεί ένας (1)
υπάλληλος του Δήμου Καρδίτσας, ο οποίος ορίζεται (με τον αναπληρωτή του) με απόφαση της Διοργανώτριας
Αρχής. Η Κριτική Επιτροπή θα συνεδριάζει σε τόπο που θα παραχωρηθεί από τη Διοργανώτρια Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 8ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
8.1 Καταληκτική προθεσμία υποβολής των προτάσεων του Διαγωνισμού ορίζεται η
22 / 06 / 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 . Μετά την λήξη της ως άνω προθεσμίας
υποβολής, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν παρατάσεών της, καμία μελέτη δεν γίνεται δεκτή.
8.2 Η υποβολή των μελετών θα γίνει στη διεύθυνση: Σαρανταπόρου 140, ΤΚ 43132,
Καρδίτσα, στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καρδίτσας, τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.
8.3 Δεκτές γίνονται επίσης μελέτες που αποστέλλονται στην ίδια διεύθυνση με το ταχυδρομείο ή μέσω ιδιωτικής
εταιρείας μεταφορών με ευθύνη του διαγωνιζόμενου για την έγκαιρη υποβολή τους. (η ημερομηνία παραλαβής
της μελέτης από το ταχυδρομείο ή την ιδιωτική εταιρία δε θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας
λήξης του διαγωνισμού).
8.4 Σε όλες τις μελέτες θα δίνεται αριθμός πρωτοκόλλου και απόδειξη, όπου θα αναγράφεται ο χαρακτηριστικός
κωδικός επιλογής του συμμετέχοντα, (βάσει της παρ.3 του άρθρου 10 της Υ.Α. 28604/2011 Υ.ΠΕ.Κ.Α., όπως
αυτό τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 22186/04-05-2012 Υ.ΠΕ.Κ.Α ), ο οποίος θα πρέπει να αποτελείται από δέκα
(10) ψηφία, ύψους 1 εκ., εκ των οποίων τα οκτώ (8) είναι αριθμητικά και τα δύο (2) του λατινικού αλφαβήτου και
η ημερομηνία παραλαβής της.
8.5 Καμία παράταση της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων δεν θα δοθεί, εκτός της περίπτωσης τυχόν μη
τήρησης των προθεσμιών του άρθρου 12 της παρούσας σχετικά με την εμπρόθεσμη απάντηση των
ερωτημάτων που τυχόν υποβληθούν.
ΑΡΘΡΟ 9ο ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ
Από τους μελετητές ζητούνται:
9.1 - Τεύχος σε διάσταση DIN Α4, (Arial 12 - διάστιχο μεταξύ των γραμμών 1,5 ) , σε εφτά (6) αντίγραφα, που
θα επεξηγεί και θα αιτιολογεί την προτεινόμενη λύση, θα αναφέρει στοιχεία της μελέτης, όπως διατύπωση της
κεντρικής ιδέας, βασικών αρχών σχεδιασμού, στόχου της μελέτης κ.λ.π. και θα περιγράφει με σαφήνεια την
προτεινόμενη επέμβαση. Στο τεύχος, εκτός του κειμένου, μπορούν να συμπεριληφθούν φωτογραφίες, σκίτσα,
σχέδια, προοπτικά, αξονομετρικά, φωτορεαλιστικά , και ότι άλλο κρίνεται από το μελετητή απαραίτητο για την
καλύτερη και σαφέστερη τεκμηρίωση της πρότασής του. Στα περιεχόμενα του τεύχους της επεξηγηματικής
έκθεσης, το κείμενο της οποίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις είκοσι (20) σελίδες, θα πρέπει υποχρεωτικά να
περιλαμβάνεται συμπληρωματικό παράρτημα με σμικρύνσεις σε DIN Α3 των παραδιδόμενων Πινακίδων.
- Τεύχος περιληπτικής έκθεσης DIN Α4, έως τρείς (3) σελίδες.
9.2 Κάθε διαγωνιζόμενος θα υποβάλει τα σχέδια της συνολικής πρότασης σε (3) πινακίδες μεγέθους Α0
(διαστάσεων 1189 x 841 χλστ) οριζόντιας τοποθέτησης.

ΑΔΑ:
Οι πινακίδες υποβολής των διαγωνιζόμενων μελετών θα είναι επίπεδες και άκαμπτες επιφάνειες, πρέπει να
είναι εκτυπωμένες και επικολλημένες σε άκαμπτο χαρτόνι (τύπου K-mount). Σε γενικές γραμμές πάντως θα
υποβληθούν :
- Μία (1)Πινακίδα γενικής κάτοψης- σχέδιο της περιοχής επέμβασης σε κλίμακα 1:500 όπου κυρίως θα
περιγράφεται η κεντρική ιδέα του μελετητή και ότι άλλο κρίνετε απαραίτητο.
- Δύο (2) Πινακίδες επιμέρους κατόψεων, αξονομετρικά, τρισδιάστατη απεικόνιση κ.λπ., σε περισσότερο
λεπτομερείς κλίμακες, στην κρίση του μελετητή, με επισήμανση της τοποθεσίας τους στη γενική κάτοψη. Όψεις
– επιμέρους σχέδια όψεων των πιθανών κατασκευών σε κάθε περιοχή μελέτης, Συνολικό σχέδιο ή σκίτσο ή
φωτορεαλισμός ή κολλάζ ή οτιδήποτε άλλο που να απεικονίζει τη συνολική όψη της περιοχής. Ενδεικτικές τομές
της περιοχής μελέτης , των επιμέρους κατασκευών, επιμέρους σχέδια λεπτομερειών ή κατασκευαστικές
λεπτομέρειες αστικού εξοπλισμού, της υφής του υλικού του δαπέδου, των φυτεύσεων , και ό,τι άλλο κρίνει
απαραίτητο ο μελετητής για την κατανόηση της διαμόρφωσης του «χαρακτήρα» της περιοχής μελέτης. Tο
περιεχόμενο των πινακίδων και οι κλίμακες σχεδίασης διαμορφώνονται ελεύθερα και είναι στην κρίση του κάθε
διαγωνιζόμενου, αρκεί το περιεχόμενο να είναι σαφές και ευδιάκριτο, για την καλύτερη ανάπτυξη της πρότασής
του.
9.3 USB flash drive (εις διπλούν) που θα περιλαμβάνει σε μορφή αρχείων που περιγράφεται στην παρούσα
διακήρυξη:
-Τις υποβληθείσες πινακίδες σε υψηλή και χαμηλή ανάλυση.(*.Pdf)
-Εικόνες ή φωτογραφίες(φωτορεαλιστικά, κολάζ, κ.τ.λ.) *.tiff ή *.jpeg (ανάλυση 300 dpi)
-Τα ηλεκτρονικά αρχεία των πρωτότυπων σχεδίων( *.dwg)
-Το τεύχος της έκθεσης και της περιληπτικής έκθεσης (DIN Α4)(*.doc)
ΑΡΘΡΟ 10ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
10.1 Ως ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσής του.
10.2 Για το δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό, κάθε διαγωνιζόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή ομάδα
διαγωνιζομένων εγγράφεται , έως και 22 / 03 / 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, σε κατάλογο που τηρεί η
αρμόδια υπηρεσία της διοργανώτριας Αρχής, με αίτηση που αναφέρει τα στοιχεία του εκπροσώπου της ομάδας
(όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονική δ/νση), προκειμένου να
ενημερώνεται από την Διοργανώτρια Αρχή.
Από την αρμόδια υπηρεσία θα αποδίδεται σε όλους τους εγγραφέντες εκπροσώπους
πιστοποιητικό εγγραφής στον κατάλογο αυτό (άρθρο 8, παρ. 1 της Υ.Α. 28604/11 Υ.ΠΕ.Κ.Α.). Η εγγραφή στον
κατάλογο της αρμόδιας υπηρεσίας αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.
10.3 Τα τεύχη αναλυτικής Προκήρυξης και Φακέλου Διαγωνισμού (με συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα) θα
μπορούν να παραλαμβάνουν δωρεάν οι ενδιαφερόμενοι από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού, στη σχετική
ιστοσελίδα του Δήμου Καρδίτσας.
10.4 Η Διοργανώτρια Αρχή μπορεί να επικοινωνεί με τους εγγραφέντες στον κατάλογο με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο ή με κάθε πρόσφορο μέσο, με ευθύνη του ενδιαφερόμενου ως προς την παραλαβή των
μηνυμάτων.
ΑΡΘΡΟ 11ο ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στους ενδιαφερόμενους χορηγούνται τα παρακάτω στοιχεία :
1. Αναλυτική Διακήρυξη του Διαγωνισμού
2. Περιληπτική Διακήρυξη Διαγωνισμού
3. Τεύχος δεδομένων και Στοιχείων της Πόλης της Καρδίτσας
4. Αίτηση συμμετοχής Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού
5. Τεύχος φωτογραφικού υλικού και σχεδίων
6.Παράρτημα Τοπογραφικού και Σχεδίων σε ηλεκτρονική μορφή
7. Υπόδειγμα Πινακίδων σε Ηλεκτρονική μορφή
Τα ανωτέρω θα διατίθενται από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα της
Διοργανώτριας Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 12ο ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν εγγράφως με αίτηση του εγγραφέντος στον κατάλογο
εκπροσώπου τυχόν ερωτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες στο πρωτόκολλο της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ , μέσα στο πρώτο τέταρτο της προθεσμίας παράδοσης των
μελετών( ημερομηνία), σύμφωνα με το άρθρο 9 της Υ.Α. 26804/16-06-2011 ΥΠΕΚΑ (Φ.Ε.Κ. 1427 Β΄/2011) ,

ΑΔΑ:
συγκεκριμένα έως και την 05 - 02- 2018 , ώρα 14.00, δίνοντας ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου,,
δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Η υποβολή των ερωτημάτων μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά στο
email : archd@dimoskarditsas.gov.gr
Ο κωδικός αριθμός των διαγωνιζομένων δεν πρέπει να αναγράφεται πουθενά στο στάδιο αυτό. Η
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ είναι υποχρεωμένη να απαντήσει στα ερωτήματα, και να
κοινοποιήσει με απόδειξη παραλαβής τα ερωτήματα και τις απαντήσεις σε όλους τους εγγεγραμμένους
εκπροσώπους, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ερωτημάτων.
Σε περίπτωση καθυστέρησης των απαντήσεων από την Yπηρεσία , η προθεσμία παράδοσης των μελετών
παρατείνεται κατά χρονικό διάστημα τουλάχιστον όσο και η καθυστέρηση με άμεση ενημέρωση των
εγγεγραμμένων εκπροσώπων.
ΑΡΘΡΟ 13ο ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
Κάθε Μελέτη που θα υποβληθεί πρέπει να σημαίνεται μόνο με ένα χαρακτηριστικό κωδικό, χωρίς
αναγραφή ονόματος ή ψευδώνυμου. Ο κωδικός αυτός, o οποίος επιλέγεται από τους διαγωνιζομένους, θα
αποτελείται από δέκα (10) ψηφία, Αrial έντονης γραφής (bold), (8) αριθμητικά και (2) λατινικά, ύψους 1εκ. και θα
τοποθετηθεί από τους διαγωνιζόμενους στο άνω δεξιό άκρο των τευχών της μελέτης, των πινακίδων και των
κλειστών φακέλων (των άρθρων 9 και 14 της διακήρυξης).
Δεν επιτρέπεται, επί ποινή αποκλεισμού, η αναγραφή του ονόματος ή στοιχείων του αποστολέα ακόμη και στα
τυχόν συνοδευτικά παραστατικά, όταν η αποστολή γίνεται μέσω ταχυδρομείου ή άλλης εταιρείας.
ΑΡΘΡΟ 14ο ΤΡΟΠΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
14.1 Οι διαγωνιζόμενοι δεν δεσμεύονται για τους τρόπους παρουσίασης των σχεδίων και των πινακίδων
(ελεύθερη χρήση χρώματος, σκιών, ψηφιακής απεικόνισης κ.λ.π.).
14.2 Όλα τα σχέδια θα παραδοθούν επικολλημένα αποκλειστικά σε πινακίδες, άκαμπτες επίπεδες DIN A0,
διαστάσεων (118,9Χ84,1)cm οριζόντιας τοποθέτησης.
14.3 Οι αποδεκτές μορφές δεδομένων που θα περιλαμβάνονται στα USB flash drive είναι αρχεία:
α) *.pdf για τις πινακίδες,
β) *.tiff ή *.jpeg για εικόνες ή φωτογραφίες που τυχόν εμφανίζονται και θα πρέπει υποχρεωτικά να δοθούν και
ως ξεχωριστά αρχεία (για τα αρχεία μορφής *.tiff ή *.jpeg η ανάλυση θα είναι 300 dpi),
γ) Word *.doc 2007 ή προγενέστερο για την Έκθεση περιγραφής της συνολικής πρότασης, και
δ) *.dwg (τύπου AUTOCAD 2004 ή προγενέστερο ή αντίστοιχο συμβατό) για τα ηλεκτρονικά αρχεία των
προτύπων σχεδίων.
Τα αρχεία *.dwg θα είναι μορφοποιημένα, ώστε το εκτυπώσιμο τμήμα του σχεδίου να βρίσκεται σε
διαμορφωμένο page layout (και όχι model) και θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα αρχεία εξωτερικής αναφοράς
και όλα τα τυχόν συνοδευτικά αρχεία (γραμματοσειρές, αρχεία plot style, κ.λ.π).
14.4 Το κείμενο που θα συμπεριληφθεί στην Έκθεση περιγραφής της συνολικής πρότασης θα πρέπει να είναι
σε μορφή επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word 2007 ή προγενέστερο.
α) Διαμόρφωση σελίδας: Επάνω και κάτω περιθώρια 3,5 εκ. και 3 εκ αντίστοιχα. Δεξιά και αριστερά περιθώρια
2,5 εκατοστά.
β) Κωδικός Συμμετοχής: O ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ : Ο κωδικός αυτός που
αποτελείται από δέκα (10) ψηφία, από τα οποία τα οκτώ (8) είναι αριθμητικά και τα δύο (2) του λατινικού
αλφαβήτου, ύψους 1εκ., Arial, έντονης γραφής (bold), τοποθετείται στο άνω δεξιό άκρο των πινακίδων και
τευχών της μελέτης.
γ) Τίτλος Διαγωνισμού: Σε κάθε σελίδα του τεύχους, Arial μεγέθους 14, έντονης γραφής (bold), κεφαλαία
γράμματα, στοίχιση στο κέντρο.
δ) Κείμενο περιγραφής της πρότασης: Arial μεγέθους 12, πεζά γράμματα, πλήρης στοίχιση, διάστιχο μεταξύ των
γραμμών 1,5 (line spacing: 1,5 lines)
ε) Σχήματα – Διαγράμματα – Χάρτες – Φωτογραφίες: πρέπει να είναι ενσωματωμένα στο κείμενο.
14.5 Τα αναφερόμενα στο Άρθρο 13 για τη σήμανση της μελέτης είναι υποχρεωτικά για όλους τους
διαγωνιζομένους. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.
14.6 Τα υποβαλλόμενα στοιχεία της μελέτης θα είναι στην Ελληνική γλώσσα.
Η περίληψη της Eκθεσης θα υποβληθεί στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα.
14.7 Ο έλεγχος της αναγνωσιμότητας των USB flash drive και της συμβατότητας των
αρχείων είναι ευθύνη των διαγωνιζομένων.
ΑΡΘΡΟ 15ο ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ –ΜΕΛΕΤΩΝ
15.1 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»

ΑΔΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

« ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΛΟΥΜΑΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ».
Διεύθυνση: Σαρανταπόρου 140, ΤΚ 43132, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
15.2 Κάθε διαγωνιζόμενος ή ομάδα διαγωνιζόμενων θα υποβάλει μέσα στο ανωτέρω δέμα, εκτός από τα
παραδοτέα του άρθρου 9, έναν Φάκελο κλειστό, αδιαφανή, ο οποίος θα φέρει γραμμένο στο εξωτερικό του τον
ίδιο με τη 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, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο
κωδικός συμμετοχής.
β) Αποδεικτικά ότι κατέχουν την από το νόμο οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής
δραστηριότητας αρχιτέκτονα μηχανικού στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 14 του Ν.3316/05. Αν πρόκειται για φοιτητές οι οποίοι συμμετέχουν στην ομάδα εργασίας, βεβαίωση από
τη σχολή τους.
γ) Υπεύθυνη δήλωση, όταν πρόκειται για ομάδα διαγωνιζομένων, υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη της ομάδας
μελέτης, όπου θα αναφέρονται ο υπεύθυνος της ομάδας, τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μέλους της ομάδας στα
χρηματικά ποσά, σε περίπτωση βράβευσης της μελέτης.
15.3 Εάν ο διαγωνιζόμενος ή η ομάδα διαγωνιζομένων αποδέχεται την επώνυμη έκθεση της μελέτης του, σε
περίπτωση που δεν διακριθεί, θα συμπεριλάβει στο παραπάνω δέμα χωριστό σφραγισμένο φάκελο με τον
ενδεικτικό αριθμό της μελέτης και την ένδειξη στο κάτω αριστερό μέρος «αποδοχή αποσφράγισης», ο οποίος θα
περιέχει τη σχετική ενυπόγραφη δήλωση.
ΑΡΘΡΟ 16ο ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Οι Διαγωνιζόμενοι έχουν την πλήρη ευθύνη της μελέτης μέχρι την παραλαβή της από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 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.
ΑΡΘΡΟ 17ο ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Η Κριτική Επιτροπή θα λάβει γνώση του περιεχομένου των προτάσεων που υποβλήθηκαν μετά την εκπνοή της
προθεσμίας που προβλέπεται για την υποβολή τους, παραλαμβάνοντας τις μελέτες, τα υποβληθέντα
ερωτήματα και τις σχετικές απαντήσεις από τη Διοργανώτρια Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 18ο ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Για την κρίση της Κριτικής Επιτροπής θα ληφθεί υπ’ όψη ο βαθμός προσέγγισης των μελετών στους τεθέντες
στόχους και κυρίως ως προς:
- την Αρχιτεκτονική σύλληψη και ιδέα (διαμόρφωση αρχιτεκτονικού τοπίου – εκπλήρωση στόχων, σύνδεση με
τον όμορο οικιστικό ιστό, ανάδειξη και αξιοποίηση των κτηρίων, κλπ).
- την Περιβαλλοντική προσέγγιση (εκπλήρωση στόχων – δημιουργίας χώρων πρασίνου, χειρισμός εξυγίανσης
εδάφους, αξιοποίηση των κλιματολογικών συνθηκών, υιοθέτηση μεθόδων ενταγμένων στην αρχιτεκτονική του
τοπίου για την ενεργειακή διαχείριση του χώρου, κλπ).
- την Χωροθέτηση των λειτουργιών ( κατασκευή λειτουργικών εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών, δημιουργία
αναγνωρίσιμων προσβάσεων, εξυπηρέτηση Α.Μ.Ε.Α , κλπ)
- την Τεχνική προσέγγιση ( ευκολία υλοποίησης, διάρκεια – αντοχή στο χρόνο - αειφορία της πρότασης, επιλογή
ποιοτικών και με μικρό κόστος συντήρησης σκληρών επιφανειών, υλοποιήσιμο κόστος έργου , κλπ.).
ΑΡΘΡΟ 19ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
19.1 Η Κριτική Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει όταν υπάρχει ολομέλεια με παρουσία γραμματέα. Η διαδικασία
αξιολόγησης καταγράφεται σε πρακτικό ανά συνεδρίαση, σε ένα τελικό συγκεντρωτικό και σε ένα συνοπτικό
πρακτικό σύμφωνα με το άρθρο 13 της Y.A. 26804/2011 Υ.ΠΕ.Κ.Α.

ΑΔΑ:
19.2 Η Κριτική Επιτροπή θα συνέλθει ύστερα από πρόσκληση της αρμόδιας Υπηρεσίας για κρίση, το αργότερο
σε 15 εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προτάσεων.
19.3 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 και ο έλεγχος όσον αφορά στην έγκυρη
υποβολή, στην εξασφάλιση ανωνυμίας και στην πληρότητα των ζητουμένων στοιχείων. Εν συνεχεία θα
συνταχθεί σχετικό 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 προτάσεων.
19.4 Στο 2ο στάδιο, η Κριτική Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση όλων των προτάσεων που
πληρούν τα τυπικά στοιχεία της Προκήρυξης και στην αιτιολογημένη κατάταξή τους κατά σειρά επιτυχίας,
καταγράφοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε μελέτης.
19.5 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 ( εάν π.χ. δεν έχει εγγραφεί στον κατάλογο διαγωνιζόμενων της Υπηρεσίας –
διαδικασία άρθρου 10 παρ.10.2), τη θέση της μπορεί να καταλάβει η επόμενη στη σειρά κατάταξης μελέτη, εφ’
όσον κριθεί επαρκής.
19.6 Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Κριτικής Επιτροπής απαγορεύεται η γνωστοποίηση του υλικού του
Διαγωνισμού σε τρίτους.
19.7 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.
19.8 Η Επιτροπή πρέπει να εκδώσει την απόφασή της μέσα σε 30 ημερολογιακές μέρες από την αποσφράγιση
των προτάσεων. 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.
19.9 Τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Κριτικής Επιτροπής, 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, υπογράφονται από όλα τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής και παραδίδονται
στην Διοργανώτρια Αρχή το αργότερο μέσα σε 10 ημέρες από τη λήξη της διαδικασίας. Τα επί μέρους πρακτικά
των συνεδριάσεων της Κριτικής Επιτροπής μαζί με το τελικό συγκεντρωτικό και συνοπτικό πρακτικό της
υποβάλλονται στην Διοργανώτρια
Αρχή το αργότερο μέσα σε 10 ημέρες από τη λήξη της διαδικασίας.
ΑΡΘΡΟ 20ο ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΠΡΟΒΟΛΗ
20.1 Το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού επικυρώνεται αρμοδίως με απόφαση Υπηρεσίας της Διοργανώτριας
Αρχής, αναρτάται στα γραφεία της αρμοδίας υπηρεσίας και στην ιστοσελίδα του Δήμου, και κοινοποιείται στους
εκπροσώπους των συμμετεχόντων. Αποστέλλεται επίσης για δημοσίευση στο ενημερωτικό δελτίο του T.E.E. και
για ενημέρωση στις ιστοσελίδες που αναφέρονται στις παρ.1 και 2 του άρθρου 6 της Υ.Α.26804/2011.
20.2 Η Διοργανώτρια Αρχή θα παρουσιάσει στο κοινό τις διακριθείσες μελέτες με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της.
20.3 Το υλικό των προτάσεων που βραβεύονται και εξαγοράζονται τηρείται σε ειδικό αρχείο με ευθύνη της
Διοργανώτριας Αρχής, και αντίγραφό του σε ηλεκτρονική μορφή αποστέλλεται στο Υ.ΠΕ.Κ.Α., σύμφωνα με το
άρθρο 14 παρ.4 της Υ.Α. 26804/2011 Υ.ΠΕ.Κ.Α.
ΑΡΘΡΟ 21ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
21.1 Οι κανόνες δημοσιότητας θα γίνουν σύμφωνα με το άρθρο 6 της Υ.Α. 26804/2011 Υ.ΠΕ.Κ.Α (Φ.Ε.Κ.
1427Β’/16-06-2011) «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών
μελετών με απονομή βραβείων» όπως ισχύει σήμερα.
21.2 Οι παραπάνω δημοσιεύσεις βαρύνουν τη διοργανώτρια αρχή.
ΑΡΘΡΟ 22ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
22.1 Η πνευματική ιδιοκτησία της εργασίας των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό διέπεται από τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 16 της Υ.Α. 26804/2011 Υ.ΠΕ.Κ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1427 Β΄/2011).
22.2 Το υλικό των προτάσεων που θα βραβευθούν και θα εξαγορασθούν περιέρχεται στην πλήρη και
αποκλειστική κυριότητα της Διοργανώτριας Αρχής η οποία έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις βραβευμένες
προτάσεις ή στοιχεία αυτών ως πρότυπα πολλαπλής εφαρμογής.
22.3 Τυχόν ενστάσεις κατά της απόφασης της κατακύρωσης αποτελέσματος του διαγωνισμού υποβάλλονται,
εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στα γραφεία
της αρμόδιας υπηρεσίας της Διοργανώτριας Αρχής και την κοινοποίηση στους εκπροσώπους των
συμμετεχόντων. Η ένσταση απευθύνεται στην αρμόδια υπηρεσία της Διοργανώτριας Αρχής και ασκείται με

ΑΔΑ:
κατάθεση στο πρωτόκολλο της αρμόδιας υπηρεσίας(της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών) ή με ταχυδρομική
επιστολή επί αποδείξει στην αρμόδια υπηρεσία. Ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται αντίστοιχα η ημερομηνία
πρωτοκόλλησης ή ημερομηνία του αποδεικτικού παραλαβής (παράγραφος 1 του άρθρου 17 της αρ. πρωτ. οικ.
26804/16-6-2011 απόφασης Υπουργού Π.Ε.ΚΑ.).
22.4 Η Διοργανώτρια Αρχή αποφαίνεται επί της ένστασης μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Κριτικής
Επιτροπής μέσα σε προθεσμία δύο (2) εβδομάδων από την υποβολή της ένστασης. Για τη διευκόλυνση της
διαδικασίας η εισήγηση μπορεί να διαμορφωθεί και να υποβληθεί στην διοργανώτρια αρχή ηλεκτρονικά
(παράγραφος 2 του άρθρου 17 της αρ. πρωτ. οικ. 26804/ 16-6-2011 απόφασης Υπουργού Π.Ε.ΚΑ.).
22.5 Δεν προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης θεραπείας.
22.6 Για την δικαστική επίλυση διαφορών έχουν εφαρμογή ανάλογα τα αναφερόμενα στην παρ. 14 του άρθρου
41 του Ν.3316/2005.
ΑΡΘΡΟ 23ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Ανάρτηση προκήρυξης Διαγωνισμού στην
ιστοσελίδα της Διοργανώτριας
Αρχής,(Ειδική
Ιστοσελίδα
Διαγωνισμού),
αποστολή της περίληψης προκήρυξης
στον Ελληνικό Τύπο και στην ιστοσελίδα του
ΤΕΕ, ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ (τελευταία δημοσίευση)
Προθεσμία υποβολής ερωτημάτων από τους
διαγωνιζόμενους
Προθεσμία απάντησης στα ερωτήματα
Προθεσμία υποβολής αίτησης εγγραφής και
παραλαβής των στοιχείων του Διαγωνισμού
Σύσταση κριτικής επιτροπής
Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων

Τ

22-12-2017

Τ + 45 ημέρες

5-02-2018

Τ + 55 ημέρες

15-02-2018

Τ + 3 μήνες
Τ+6
μήνες-20
ημέρες
Τ + 6 μήνες

22-03-2018
02-06-2018
22-06-2018

ΑΡΘΡΟ 24ο ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ
Η συμμετοχή των διαγωνιζόμενων στον παρόντα διαγωνισμό έχει ως προϋπόθεση την
ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας διακήρυξης και τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή από
μέρους τους ότι το τελικώς υλοποιούμενο δημόσιο έργο της ανάπλασης μπορεί να τροποποιείται κατά τις
ανάγκες εξυπηρέτησης του γενικότερου δημοσίου συμφέροντος χωρίς πρότερη άδεια του διαγωνιζόμενου
μελετητή και χωρίς ενημέρωσή του.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό
462/2017
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές
Καρδίτσα ...........
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ

