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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η     Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 

 

ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ 

 «Ενσωμάτωση χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον αστικό ιστό ως 

κέντρο παροχής αστικών εξυπηρετήσεων» 

 

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ - ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Διοργανώτρια Αρχή του Διαγωνισμού είναι ο Δήμος Ιωαννιτών ο οποίος είναι και ο κύριος 

του έργου. 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 : texniki@ioannina.gr estefou@ioannina.gr 

Πληροφορίες και διευκρινήσεις για το διαγωνισμό θα παρέχονται τηλεφωνικά , 

Τσουκανέλης Ελευθέριος, τηλ. 2651083880-81 και μέσω email, ltsoukanelis@ioannina.gr. 

Η διοργανώτρια Αρχή θα δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε ενδεχόμενη μεταβολή των 

παραπάνω στοιχείων με την ανάρτησής στην ιστοσελίδα της. 

 

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Η Χρηματοδότηση θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Ιωαννιτών για το 2018 με 

το ποσό των 320.800,00 € που βρίσκεται στον κωδικό Κ.Α. 64-7341.007 με βάση την 

117/2018 (ΑΔΑ: :ΩΡΡΟΩΕΩ-ΗΡΞ) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής. Το έργο 

χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

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

ΟΠΣ 5001678 

 

3. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Σκοπός του διαγωνισμού είναι: 

• Η δημιουργία και η 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. 

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

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

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

καλλιτεχνικών δράσεων με την ταυτόχρονη ενσωμάτωση - εναρμόνιση του -

ιθαγενούς χαρακτήρα- φυσικού τοπίου. 

• Η ενσωμάτωση λειτουργικών εξυπηρετήσεων για τους τελικούς χρήστες. 

• Η 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. 

Αντικείμενο 

Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά στην δημιουργία ενός Πολιτιστικού Πάρκου, 

ικανοποιώντας τους παραπάνω στόχους: 

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 
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αποσκοπεί στην ενσωμάτωση των απαραίτητων χώρων για την ικανοποίηση των 

λειτουργικών εξυπηρετήσεων που αφορούν στους  τελικούς χρήστες του πάρκου. 

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). 

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. 

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.  

 

4. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Διεξάγεται 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.  

 

5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

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. 
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- 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 

 
6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων του Διαγωνισμού ορίζεται η 

22/06/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Μετά τη λήξη της παραπάνω 

προθεσμίας υποβολής, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν παρατάσεών της, καμία υποβολή 

δε γίνεται δεκτή. 

 

7. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η Κριτική Επιτροπή 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). 

• 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. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η απόφασης της Κριτικής Επιτροπής για την απονομή των βραβείων είναι δεσμευτική για 

την Διοργανώτρια Αρχή η οποία και έχει την αρμόδιότητα επική, εφόσον δεν είναι αντίθετη 

προς τους όρους της Προκήρυξης. 

 
9. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ 

Θα απονεμηθούν 3 χρηματικά βραβεία ανά κατηγορία μελέτης, ως ακολούθως με ΦΠΑ 

24%: 

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. 
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10. ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

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.  

Για την εκπόνηση της συνολικής μελέτης, αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογική 

και φυτοτεχνική, θα συναφθεί δημόσια σύμβαση με τον πρώτο βραβευόμενο, ποσού 

263.000,00 € συμπεριλαμβανομένων : α) του ποσού απροβλέπτων 15% (σύμφωνα με την 

παρ. 8α του Άρθρου 93 του Ν 4412/2016 β) ΦΠΑ 24% και στρογγύλευσης (προ ΦΠΑ) 

205,34€. Η αμοιβή για την εκπόνηση της μελέτης, σύμφωνα με την υπ' αριθμό 

ΛΥ/οικ.463/Φ.51/Μ-Δ/21-03-2017 απόφαση του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ, υπολογίζεται σε 

ποσοστό 60 % των προεκτιμώμενων, που προκύπτει βάσει των διατάξεων του Κανονισμού 

Προεκτιμώμενων Αμοιβών που ισχύει μέχρι σήμερα (Απόφαση Αριθμ.ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 

466/20-07-2017) και με το άρθρο 53 παρ. 8ι του Ν.4412/2016. 

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 

 
11. ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Γλώσσα: Ελληνική. Η παρούσα Περίληψη Προκήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

Δήμου Ιωαννιτών. Κάθε διαγωνιζόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή ομάδα 

διαγωνιζόμενων θα εγγράφεται, έως και την 22/06/2018 ώρα 14:00, σε κατάλογο που 

τηρεί η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών, με αίτηση που αναφέρει τα 

στοιχεία του εκπροσώπου του διαγωνιζόμενου, (διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και 

τηλεομοιοτυπίας και email) για να υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης. Από την Δ/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών θα αποδίδεται σε όλους του εγγραφέντες- εκπροσώπους πιστοποιητικό 

εγγραφής στον κατάλογο αυτό. Στην αναλυτική Προκήρυξη γίνεται αναφορά για τον τρόπο 

υποβολής τυχόν ερωτημάτων (προθεσμία υποβολής η 22/06/2018, ώρα 14:00) από τους 

εγγεγραμμένους καθώς και για τις απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας. 

Τα τεύχη της αναλυτικής Προκήρυξης και του Φακέλου Δεδομένων και Στοιχείων του 

Διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιωαννιτών, και θα μπορούν να τα 

παραλαμβάνουν δωρεάν οι ενδιαφερόμενοι από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού. Οι 

κανόνες δημοσιότητας θα γίνουν σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4412/2016 και άρθρο 

της Υ.Α. 26804/2011 ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1427/Β’/16-06-2011), όπως ισχύει σήμερα. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΘΩΜΑΣ ΜΠΕΓΚΑΣ 
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