
        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

   Τρίπολη, 30-08-2017

   Αρ. Πρωτ.: 38482

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΙΔΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: 

«ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ  ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΟΣΤΩΝ Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 
ΣΤΗΝ ΠΛ. ΑΡΕΩΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ», ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 654/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, το παρόν διορθώνει
το υπ’ αρ. πρωτ. 33961 /04-08-2017 ως προς το χρονοδιάγραμμα, ενώ ως προς τα λοιπά
συνεχίζει να ισχύει. 

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Διεύθυνση       : ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΛΑΓΟΠΑΤΗ, Τ.Κ. 22 132 - ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Τηλ.                  : 2713-600402 , 2713-600403
Fax.                  : 2710-234673
e-mail.              :  dimos@tripolis.gr 
Ιστοσελίδα        : www. tripolis.gr
ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Διεύθυνση       : ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΛΑΓΟΠΑΤΗ, Τ.Κ. 22132 - ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Τηλ.                  : 2713-610453, 2713-610441, 2713 600447
Fax.                  : 2710-241433, 2710-222430
e-mail.               : sotiriakon@gmail.com
                                 ankanelatos@yahoo.gr
Ιστοσελίδα        : www. tripolis.gr

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Φορέας χρηματοδότησης είναι ο Δήμος Τρίπολης και ο Διαγωνισμός θα χρηματοδοτηθεί από
πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ του Δήμου, με βάση την υπ’ αρ.  555/2016 Απόφαση έγκρισης
διάθεσης πίστωσης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με Κ.Α. 30.7413.0088 για το έτος
2016, ποσού δεκαεπτά χιλιάδων  ευρώ (17.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και
ως συνεχιζόμενη δαπάνη για το έτος 2017, που αντιστοιχούν στις κάτωθι δαπάνες: 
 απονομή βραβείων, ποσού δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€ υμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α.) 
 ποσό δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για την αμοιβή
των μελών της Κριτικής Επιτροπής και του γραμματέα, καθώς και για τα έξοδα μετακίνησης
εκτός έδρας της Επιτροπής και διανυκτέρευσης. 
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3.  ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σκοπός  του διαγωνισμού  είναι  η  αναζήτηση σχεδιαστικών προτάσεων και  η  επιλογή της
βέλτιστης  Αρχιτεκτονικής  λύσης,  για  τον  επανασχεδιασμό  του  βάθρου  και  τη  βάση  του
ανδριάντα του Κολοκοτρώνη στην πλατεία Άρεως, ώστε να προβάλλεται πέρα από το γλυπτό
του έφιππου ήρωα της Ελληνικής  Επανάστασης, η υπόμνηση των ενταφιασμένων οστών
του. 

Η περιοχή ενδιαφέροντος βρίσκεται στην πλατεία Άρεως στη σημερινή θέση του αγάλματος
του Κολοκοτρώνη και επισημαίνεται στον Φάκελο Διαγωνισμού με τα παραρτήματα Ι, IΙ & IIΙ,
που συνοδεύουν την Αναλυτική Προκήρυξη.

Το  αντικείμενο  της  μελέτης  θα  επικεντρωθεί  στο  μνημείο  και  την  εξασφάλιση  της
επισκεψιμότητάς  του  από  τον  εγγύς  περιβάλλοντα  χώρο  που  το  περιβάλλει  και  δεν  θα
επεκταθεί σε ευρύτερη περιοχή της πλατείας, καθότι το έργο της ανάπλασης της πλατείας
ολοκληρώθηκε πρόσφατα. 

Οι προτάσεις των διαγωνιζομένων θα συμβάλουν στην λειτουργική και αισθητική αξιοποίηση
- αναβάθμιση του μνημείου αλλά και του ευρύτερου χώρου της πλατείας ενώ το μελλοντικό
έργο θα καταστήσει το χώρο χαρακτηριστικό στοιχείο σηματοδότησης της πόλης.

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η διατύπωση ιδεών για την αξιοποίηση του μνημείου από
αρχιτεκτονική,  αισθητική  λειτουργική  και  περιβαλλοντική  άποψη,  κατά  τρόπο  που  να
ικανοποιούνται οι στόχοι που περιγράφονται παραπάνω.

4. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ο  Διαγωνισμός  χαρακτηρίζεται  ως  Πανελλήνιος  Ανοιχτός  Φοιτητικός  Αρχιτεκτονικός
Διαγωνισμός Ιδεών, κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 2.β. της υπ’ αριθμ. πρωτ. 26804/16-
06-2011  Απόφασης  ΥΠΕΚΑ  (Φ.Ε.Κ.1427Β΄/16-06-2011)  «Νέο  πλαίσιο  διενέργειας  των
αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων».

Η διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ.
πρωτ. 26804/16-06-2011 Απόφασης Υ.ΠΕ.ΚΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
πρωτ. οικ. 22186/04-05-2012 Απόφαση Υπουργού ΥΠΕΚΑ (Φ.Ε.Κ 1494Β΄/2012). 

Ο διαγωνισμός θα είναι αυστηρά Ανώνυμος, θα διεξαχθεί σε ένα στάδιο και θα απευθύνεται
αποκλειστικά σε σπουδαστές/στριες Αρχιτεκτονικών Σχολών και τμήματα των Πολυτεχνείων
και Πανεπιστημίων της χώρας.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι τελειόφοιτοι σπουδαστές/στριες, (4ου και
5ου έτους  σπουδών)  των  Αρχιτεκτονικών  σχολών  των  Ελληνικών  Πανεπιστημίων,
μεμονωμένα ή σε ομάδα εργασιών συμμετεχόντων φοιτητών.

Στις ομάδες των διαγωνιζομένων είναι δυνατόν οι συμμετέχοντες να συνεργαστούν και με
άλλες ειδικότητες, ως μέλη ομάδας εργασίας, χωρίς υποχρέωση της Διοργανώτριας Αρχής
για καταβολή επιπλέον αμοιβής πέραν των προβλεπόμενων βραβείων.

Κάθε  διαγωνιζόμενος  μπορεί  να  συμμετέχει  με  μία  μόνο  συμμετοχή,  μόνος  ή  ως  μέλος
ομάδας.

5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η Αναλυτική Προκήρυξη του Διαγωνισμού θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου
Τρίπολης www  .tri  polis  .gr  .  Οι  ενδιαφερόμενοι  θα  μπορούν  να  παραλάβουν  την
Προκήρυξη με το φάκελο Διαγωνισμού διατηρώντας την ανωνυμία τους και με αίτηση μέσω
εκπροσώπου τους, σε έντυπη μορφή/ CD-ROM από την Τεχνική Επιτροπή Διενέργειας στα
γραφεία της Διοργανώτριας Αρχής, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, Λαγοπάτη
και  Αταλάντης  (3ος  όροφος,  τηλ.  2713-610453  ή  2713-610441)  Τρίπολη  και  εντός  του
ωραρίου λειτουργίας του Πρωτοκόλλου του Δήμου (09:00 πμ έως 14:00 μμ). 
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Η προθεσμία παραλαβής της Αναλυτικής Προκήρυξης και  του φακέλου του Διαγωνισμού
από τον εκπρόσωπο των ενδιαφερομένων ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες από την δημοσίευσή
της, δηλαδή από 01-09-2017 έως και  11-09-2017 και ώρα 14:00 μμ.
Κάθε διαγωνιζόμενος ή ομάδα διαγωνιζομένων εγγράφεται υποχρεωτικά σε κατάλογο που
τηρεί  η  Διοργανώτρια  Αρχή,  με  αίτηση  που  αναφέρει  τα  στοιχεία  του  εκπροσώπου  της
ομάδας  διαγωνιζομένων  (διεύθυνση,  αριθμό  τηλεφώνου  και  τηλεομοιοτυπίας  (fax)  και
ηλεκτρονική δ/νση), προκειμένου να ενημερώνεται από τη Διοργανώτρια Αρχή.
Η αίτηση εγγραφής στο Διαγωνισμό υποβάλλεται από τον εκπρόσωπο του ενδιαφερόμενου
στο Πρωτόκολλο της Διοργανώτριας Αρχής,  είτε  (α)  ηλεκτρονικά,  είτε (β)  με  fax,  είτε  (γ)
αυτοπροσώπως - γραπτώς.  
Η  παραλαβή  της  προκήρυξης  μπορεί  να  πραγματοποιηθεί  με  επιβάρυνση  του
ενδιαφερόμενου  και  μέσω  εταιρείας  courier,  την  οποία  ο  ενδιαφερόμενος  μέσω  του
εκπροσώπου του θα εξουσιοδοτεί  γραπτά και  ενυπόγραφα να  παραλάβει  αντ’  αυτού το
υλικό της προκήρυξης και του Φακέλου του Διαγωνισμού.
Από την Διοργανώτρια Αρχή θα αποδίδεται σε όλους τους εγγραφέντες — εκπροσώπους
αποδεικτικό εγγραφής στον κατάλογο αυτό. Η Διοργανώτρια Αρχή μπορεί να επικοινωνεί με
τους εγγραφέντες στον κατάλογο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με κάθε πρόσφορο μέσο με
ευθύνη του εκπροσώπου ως προς την παραλαβή.

6. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η  Τεχνική  Επιτροπή  Διενέργειας  του  Διαγωνισμού  συγκροτείται  με  απόφαση  της
Διοργανώτριας Αρχής (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)
Ως στοιχεία επικοινωνίας με την Τεχνική Επιτροπή μπορούν να χρησιμοποιηθούν:
 Η ηλεκτρονική Δ/νση sotiriakon  @  gmail  .  com ή ankanelatos  @  yahoo  .  gr

θα  αποτελέσει  την  κύρια  διεύθυνση  επικοινωνίας,  μεταξύ  της  Τεχνικής  Επιτροπής
Διενέργειας του Διαγωνισμού και του εκπροσώπου του κάθε διαγωνιζόμενου.

 Τα τηλέφωνα:  2713-610453,  2713-610441
Οι  διαγωνιζόμενοι  μπορούν  να  υποβάλλουν  τυχόν  ερωτήματα  για  συμπληρωματικές
πληροφορίες  εγγράφως  ή  σε  αριθμό  τηλεομοιοτυπίας  με  αίτηση  του  εγγραφέντος
εκπροσώπου του  διαγωνιζόμενου  στον  κατάλογο  (του άρθρου 8  της  παρούσας),  ή  στην
ιστοσελίδα  της  Διοργανώτριας  Αρχής: www  .  tripolis  .  gr και  στα  e-mail:
sotiriakon  @  gmail  .  com   ή     ankanelatos  @  yahoo  .  gr   έως την  11-09-2017 και  ώρα 14:00 μμ.,
δίνοντας  ονοματεπώνυμο  εκπροσώπου,  διεύθυνση,αριθμό  τηλεφώνου,  αριθμό
τηλεμοιοτυπίας  και  e-mail.  Ο  κωδικός  αριθμός  του  διαγωνιζομένου  δεν  πρέπει  να
αναγράφεται πουθενά στο στάδιο αυτό.
Τα ερωτήματα παραλαμβάνονται από την Τεχνική Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. 
Σημειώνεται  πως  ερωτήματα  που  αφορούν  συγκεκριμένους  κανόνες  του  Διαγωνισμού,
πρέπει να παραπέμπουν στη σχετική παράγραφο της Προκήρυξης.
Η Διοργανώτρια Αρχή είναι υποχρεωμένη να απαντήσει στα ερωτήματα και να κοινοποιήσει
τα ερωτήματα καθώς και τις απαντήσεις σε αυτά, σε όλους τους παραλήπτες της Διακήρυξης,
να αναρτήσει τα ερωτήματα και τις απαντήσεις που δίνονται σε αυτά στην ιστοσελίδα της και
να  τα  αποστείλει  για  ενημέρωση  στις  ιστοσελίδες  που  αναρτάται  και  η  Περίληψη  της
Προκήρυξης, εντός δέκα (10) ημερών από την λήξη της παραπάνω προθεσμίας δηλ. έως 21-
09-2017.
Όλες  οι  απαντήσεις  στα  υποβαλλόμενα  ερωτήματα  αποτελούν  αναπόσπαστο  τμήμα  των
κανονιστικών οδηγιών, οι οποίες διέπουν το Διαγωνισμό.

7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Για την κρίση της Κριτικής Επιτροπής θα ληφθεί υπ’ όψη ο βαθμός προσέγγισης των μελετών
στους τεθέντες στόχους και κυρίως ως προς:

α. την οραματική διάσταση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού του μνημείου στο σύνολό του και
του απαιτούμενου λειτουργικού δημόσιου χώρου που το περιβάλλει

β. την πρωτοτυπία της λύσης, ως προς την ανάδειξη του αγάλματος και του σημείου φύλαξης
των οστών του ήρωα αγωνιστή, 
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γ. την αναγνωρισιμότητα του προτεινόμενου μνημείου και του δημόσιου χώρου, στην οποία
περιλαμβάνεται η ανάδειξη του μνημείου και των πολιτισμικών χαρακτηριστικών της περιοχής
παρέμβασης

δ. την λειτουργικότητα, ως προς την επισκεψιμότητα, του μνημείου και την εναρμόνισή του με
τον  ευρύτερο  περιβάλλοντα  χώρο  του  για  την  αποτελεσματική  εξυπηρέτηση  των
προβλεπομένων χρήσεων και της κυκλοφορίας των επισκεπτών του μνημείου 

ε.  την  ευκολία  υλοποίησης  ως  προς  την  γενικότερη  οικονομία  της  κατασκευής  και  της
συντήρησης του έργου, στην οποία περιλαμβάνονται η αντοχή στη χρήση και στο χρόνο και ο
επιτυχής συνδυασμός υφιστάμενων και καινοτόμων υλικών σε σχέση με το περιβάλλον του. 

στ. τον καθορισμό των σταδίων υλοποίησης της προτεινόμενης κατασκευής

8. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Καταληκτική  προθεσμία  υποβολής  των  προτάσεων  του  Διαγωνισμού  ορίζεται  η
10  Νοεμβρίου  2017 ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  14:00  μ.μ.,   δύο  (2)  μήνες  από  την
ημερομηνία λήξης της παραλαβής από τους ενδιαφερόμενους της Αναλυτικής Προκήρυξης
και  του  φακέλου  Διαγωνισμού  από  την  αρμόδια  Τεχνική  Επιτροπή  Διενέργειας  του
Διαγωνισμού.
Μετά  την  λήξη  της  ως  άνω  προθεσμίας  υποβολής,  συμπεριλαμβανομένων  και  τυχόν
παρατάσεων της, καμία μελέτη δεν γίνεται δεκτή.
Η υποβολή των Προτάσεων θα γίνει στο Πρωτόκολλο του Δήμου Τρίπολης στη διεύθυνση:

Τ.Κ. 22132, Τρίπολη
και θα παραδίδονται στον Πρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής Διενέργειας από τον οποίο θα
τηρείται ο φάκελος του Διαγωνισμού.

Η υποβολή των Προτάσεων θα γίνει τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (9:00-14:00). Σε όσους
καταθέτουν τις Προτάσεις τους απ’ ευθείας στον Δήμο Τρίπολη, θα δίνεται απόδειξη που θα
αναγράφει τα χαρακτηριστικό δεκαψήφιο αριθμό σήμανσης της Πρότασης και την ημερομηνία
παραλαβής της.
Δεκτές γίνονται επίσης μελέτες που αποστέλλονται στην ίδια διεύθυνση με το ταχυδρομείο ή
μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών (courier) με ευθύνη των διαγωνιζομένων για την έγκαιρη
υποβολή τους (η ημερομηνία παραλαβής της μελέτης από το ταχυδρομείο ή την ιδιωτική
εταιρεία δεν θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξης του διαγωνισμού).

9. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Κριτική Επιτροπή θα είναι πενταμελής
Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους ορίζονται ως εξής:
 Ένας (1) κριτής «εκ προσωπικοτήτων» που θα επιλεγεί από τη Διοργανώτρια Αρχή
 Ένας (1) κριτής εκπρόσωπος – υπάλληλος της Διοργανώτριας αρχής 
 Τρείς (3) κριτές Αρχιτέκτονες από τον κατάλογο κριτών της παρ. 3 του άρθρου 12 της με

αρ. 26804/11 απόφασης του Υπουργού ΥΠΕΚΑ. Η επιλογή των κριτών θα διενεργηθεί με
κλήρωση, με ευθύνη του ΥΠΕΚΑ.

Η Κριτική Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση της Διοργανώτριας Αρχής μετά την επιλογή
των μελών της, η οποία επίσης σαφώς ορίζει και τον Γραμματέα της Κριτικής Επιτροπής με
τον  αναπληρωτή  του  και  θα  ανακοινωθεί  τουλάχιστον  20  ημέρες  πριν  την  καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προτάσεων σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ 4. της υπ’ αρ. πρωτ.
οικ.  26804/16-06-2011  απόφασης  του  ΥΠΕΚΑ  (Φ.Ε.Κ.  1427Β΄/2011)  «Νέο  πλαίσιο
διενέργειας  των  αρχιτεκτονικών  διαγωνισμών  και  γενικά  των  διαγωνισμών  μελετών  με
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«Δήμος Τρίπολης, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας»
Για την Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού: «ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΟΣΤΩΝ Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΣΤΗΝ ΠΛ. ΑΡΕΩΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»
Οδός: Αταλάντης και Λαγοπάτη 



απονομή βραβείων» όπως τροποποιήθηκε  με την υπ’ αριθμ. 22186/04-05-2012 Απόφαση
Υπουργού ΠΕ.ΚΑ. (Φ.Ε.Κ. 1494Β΄/2012).
Η Απόφαση συγκρότησης της Κριτικής Επιτροπής θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 περ. ΙΒ΄ του Ν.3469/2006
(Φ.Ε.Κ. 131Α΄) και θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια», σύμφωνα με τον Ν.3861/2010.

10. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η απόφαση της Κριτικής  Επιτροπής για  την απονομή βραβείων είναι  δεσμευτική  για  την
Διοργανώτρια Αρχή, εφόσον δεν είναι αντίθετη προς τους όρους της Προκήρυξης.

11. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Θα απονεμηθούν τρία (3) βραβεία, το πρώτο ποσού 8.000,00 €, το δεύτερο ποσού 5.000,00
€, και το τρίτο ποσού 2.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. στα ανωτέρω επιμέρους
ποσά.

Τα  βραβεία  απονέμονται  στην  ομάδα  αλλά  το  χρηματικό  ποσό  καταβάλλεται  είτε  στον
υπεύθυνο  της  ομάδας  (ο  οποίος  ορίζεται  εγγράφως  απ’  όλα  τα  μέλη  της  ομάδας)  είτε
κατανέμεται στα μέλη της ομάδας φοιτητών σύμφωνα με τον υποβληθέντα πίνακα κατανομής
ποσοστών.

Επιπλέον των παραπάνω, η Διοργανώτρια Αρχή μπορεί  μετά από υπόδειξη της Κριτικής
Επιτροπής (χωρίς αυτή να είναι δεσμευτική)  και με Απόφασή της, να εξαγοράσει επιπλέον
αριθμό  προτάσεων  και  μέχρι  τρείς,  αντί  του  ποσού  των  χιλίων  1.000,00€
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) εκάστη. 

Στη διατιθέμενη πίστωση περιλαμβάνεται ποσό 2.000,00 €, που αντιστοιχεί στη δαπάνη της
αμοιβής  των  Μελών  της  Κριτικής  Επιτροπής,  του  γραμματέα  και  των  τυχόν  δαπανών
μετακίνησης εκτός έδρας.

12. ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Γλώσσα Ελληνική

Για την παραλαβή των στοιχείων του διαγωνισμού κάθε διαγωνιζόμενος (φυσικό ή νομικό
πρόσωπο)  ή  ομάδας  διαγωνιζομένων  θα  εγγράφεται  σε  κατάλογο  που  τηρεί  η  αρμόδια
Υπηρεσία της Διοργανώτριας Αρχής (Τεχνική Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού) με αίτηση
που αναφέρει τα στοιχεία του εκπροσώπου της ομάδας (Διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, και
τηλεμοιοτυπίας και ηλεκτρονική δ/νση) προκειμένου να ενημερώνεται από την Διοργανώτρια
Αρχή. Από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας θα αποδίδεται σε όλους τους εγγραφέντες –
εκπροσώπους, πιστοποιητικό εγγραφής στον κατάλογο αυτό (άρθρο 8 παρ. 1 με αριθμ. oικ.
28604/11 Απόφαση του υπουργού ΥΠΕΚΑ.

Η Αναλυτική Προκήρυξη θα αναρτηθεί  για ενημέρωση στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας
Αρχής www.tripolis.gr την οποία θα μπορούν να παραλαμβάνουν δωρεάν οι ενδιαφερόμενοι.
Η Προκήρυξη και  ο Φάκελος του Διαγωνισμού σε μορφή έντυπη/  cd θα δίδεται  από τον
Πρόεδρο  της  Τεχνικής  Επιτροπής  Διενέργειας  κατόπιν  αιτήσεως  του  εκπροσώπου  του
ενδιαφερόμενου και αφού έχει προηγηθεί η εγγραφή του (του εκπροσώπου) στον κατάλογο
εγγραφής  και  έχει  παραλάβει  το  αποδεικτικό  εγγραφής  του.  Αυστηρά  και  επί  ποινή
αποκλεισμού θα πρέπει να τηρηθεί το ανώνυμο των διαγωνιζομένων. Στις αιτήσεις εγγραφής
και παραλαβής του Φακέλου του Διαγωνισμού από τον εκπρόσωπο, δεν θα αναγράφεται ο
κωδικός των διαγωνιζομένων.

Οι κανόνες δημοσιότητας θα γίνουν σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. οικ.26804/16-06-
2011 απόφασης του Υ.ΠΕ.ΚΑ (Φ.Ε.Κ.  1427β΄/16-06-2011)  «Νέο πλαίσιο  διενέργειας των
αρχιτεκτονικών διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» όπως ισχύει σήμερα.
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Τρίπολη,   30-08-2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΗΣ
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