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Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
Αρχιτεκτονικό Διαγωνισµό Προσχεδίων 

 
µε σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της πλήρους οριστικής µελέτης και μελέτης 
εφαρμογής & Τ.Δ. του έργου: «Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης». 

 
 

Ο διαγωνισµός διεξάγεται σύµφωνα µε τα οριζόμενα στην Υ.Α. 26804/16-06-2011 (ΦΕΚ 1427 Β’/ 2011) 
και στην τροποποίηση της µε την Υ.Α. 22186-04.05.12 (ΦΕΚ 1494 Β’/ 2012), καθώς και στο Ν.4412/ 
2016, τα εκτελεστικά αυτού διατάγµατα και τις αποφάσεις, όπως ισχύουν κατά την ηµεροµηνία 
αποστολής της περιληπτικής Προκήρυξης για δηµοσίευση στην εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και στον Ελληνικό τύπο και µε τους όρους του παρόντος. 

  

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ 
 

1.1  Διοργανώτρια Αρχή του διαγωνισµού είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου / Περιφερειακή Ενότητα 
Λακωνίας 

1.2  Αρµόδια Υπηρεσία για τη διεξαγωγή του Διαγωνισµού είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της 

Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Διεύθυνση :  

Οδός : 2χλμ. της  Ε.Ο. .ΣΠΑΡΤΗΣ - ΓΥΘΕΙΟΥ 

Ταχ. Κωδ. : 23100 

Πόλη - Χώρα : Σπάρτη – Λακωνία - ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλ. : +302731363159 

Τηλ.- fax : +302731363153 

E-mail : s.sarantakou@lakonia.gr 

NUTS : EL653 

Ιστοσελίδα : www.ppel.gov.gr 

 

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Η χρηματοδότηση θα βαρύνει  τις πιστώσεις του ΠΔΕ/ΣΑ ΜΠΟ με κωδικό 2017ΜΠΟ2600002/10 29/7-8-

2017/Α.Π.87819/7-8-2017  τoυ Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  με  συνολικό προϋπολογισμό  

2.133.995,72€.  

3. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

CPV : 71220000-6 

Σκοπός του Διαγωνισµού είναι η επιλογή της καλύτερης και πληρέστερης πρότασης απο λειτουργική, 

αισθητική, τεχνική και οικονομική άποψη, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργικής ενσωμάτωσης και 

ανάδειξης του διατηρητέου κτιρίου της ΧΥΜΟΦΙΞ και της κατάλληλης διαμόρφωσης του 

http://www.ppel.gov.gr/
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περιβάλλοντα χώρου για τη στέγαση του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης (ΝΑΜΣ) 

Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η µελέτη ενός σύγχρονου μουσείου µε εµβαδόν 9.613,20 τ.µ. Το 

μουσείο θα συµπεριλαµβάνει χρήσεις μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων, εκπαιδευτικών 

δρστηριοτήτων, εργαστηρίων και αποθηκών ευρημάτων.   

4. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο παρών διαγωνισµός χαρακτηρίζεται ως Ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισµός προσχεδίων µελέτης 

μιας κατηγορίας μελετών που πραγματοποιείται σε ένα στάδιο προς υλοποίηση της περιπτώσεως β.2 

της παρ.2 του άρθρου 1 της Υπουργικής Απόφασης 26804/2011 (ΦΕΚ 1427 Β’ 2011) και διεξάγεται 

σύµφωνα µε την Υ.Α. 26804/16-06-2011 (ΦΕΚ 1427 Β’/ 2011) και την τροποποίηση της µε την Υ.Α. 

22186-04.05.12 (ΦΕΚ 1494 Β’/ 2012), η οποία διατηρείται σε ισχύ με το άρθρο 376 ν. 4412/2016 (βλ. 

και άρθρα 111-115 του Ν.4412/ 2016, Γνώμη 8/2017 ΕΑΑΔΗΣΥ “Παροχή διευκρινίσεων ως προς την 

εφαρμογή του ν. 4412/2016 σχετικά με τη διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισμών”).. 

5. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Στον διαγωνισµό µελετών µπορούν να συµµετέχουν φυσικά (ατοµικά είτε ως υπεύθυνοι οµάδας) ή 

νοµικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν την από τον Νόµο οριζόµενη άδεια άσκησης επαγγελµατικής 

δραστηριότητας Αρχιτέκτονα στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη, σύµφωνα µε το άρθρο 77 του 

Ν.4412/2016. 

6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η Κριτική Επιτροπή θα λάβει υπόψη ως κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων την εκπλήρωση των 

στόχων του διαγωνισµού, την ανταπόκριση στις απαιτήσεις του Κτιριολογικού Προγράµµατος, την 

πρωτοτυπία της συνολικής προσέγγισης και την ενσωµάτωση καινοτοµιών, την αισθητική και τη 

λειτουργικότητα της πρότασης, την ενσωµάτωση και ανάπτυξη των θεµατικών ενοτήτων της 

Μουσειολογικής προµελέτης, την ταυτότητα και αναγνωρισιµότητα του Μουσείου και του 

περιβάλλοντος χώρου του, την πρόταση αποκατάστασης και ένταξή του κελύφους του διατηρητέου 

κτηρίου στο νέο Μουσείο, την υιοθέτηση στοιχείων βιοκλιµατικού και ενεργειακού σχεδιασµού και 

χρήση ποιοτικών και µε µικρή απαίτηση συντήρησης υλικών, το επίπεδο ευκολίας υλοποίησης της 

πρότασης και τη γενικότερη οικονοµία της κατασκευής και της συντήρησης του έργου, την ποιότητα 

της παρουσίασης της πρότασης και της τεκµηρίωσής της. 

7. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η σύνθεση της Κριτικής Επιτροπής, σύµφωνα µε το άρθρο 114 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 12 της 

Υ.Α. 26804/2012 π. ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1427/Β’/2011), θα είναι πενταµελής και θα οριστεί ως εξής: 

• Ένας κριτής «εκ προσωπικοτήτων». 

• Ένας κριτής εκπρόσωπος της Διοργανώτριας Αρχής. 

• Τρεις κριτές από τον κατάλογο κριτών του ΥΠΕΝ. 
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8. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής είναι δεσµευτική για τη Διοργανώτρια Αρχή, εφόσον δεν 

αντιτίθεται στους όρους της Προκήρυξης. 

9. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ 

Τα βραβεία είναι τρία (3) και η κατανοµή στους βραβευθέντες γίνεται σύµφωνα µε την παρ.3 του 

άρθρου 11 της Υ.Α. 26804/2011: 

• 1ο βραβείο: 66.490,88 € (άνευ ΦΠΑ) 

• 2o βραβείο: 48.759,98 € (άνευ ΦΠΑ) 

• 3o βραβείο: 32.506,65 € (άνευ ΦΠΑ) 

Επίσης θα προταθούν ως τρεις (3) εξαγορές ύψους 5.000 € έκαστη. 

10. ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η Διοργανώτρια Αρχή αναλαµβάνει την υποχρέωση να αναθέσει την εκπόνηση της µελέτης του έργου, 

δυνάµει της παρ. 5 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, στην οµάδα µελέτης που θα βραβευθεί µε το Α΄ 

Βραβείο, εφόσον αποφασίσει να υλοποιήσει µέρος ή το σύνολο του έργου. 

Η συµβατική αµοιβή της συνολικής πλήρους µελέτης (οριστική, μελέτη εφαρμογής και Τ.Δ.) ορίζεται 

στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ενός ευρώ 

και πενήντα επτά λεπτών (1.562.981,57 €) άνευ ΦΠΑ και απροβλέπτων η οποία προσδιορίστηκε 

σύµφωνα µε το Τεύχος Προεκτιµώµενων Αµοιβών. 

11. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Ως ηµεροµηνία λήξης του διαγωνισµού και υποβολής των συµµετοχών ορίζεται η  ημέρα Παρασκευή 

01/02/2019 και ώρα  14:00                  . 

Η υποβολή των συµµετοχών θα γίνει στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής 

Ενότητας Λακωνίας, 2χλμ. της  Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου, Σπάρτη, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες  . Δεκτές 

γίνονται συµµετοχές που αποστέλλονται εµπρόθεσµα στην ίδια διεύθυνση µε το ταχυδροµείο ή µέσω 

ιδιωτικής εταιρείας µεταφορών, µε ευθύνη του διαγωνιζόµενου για την έγκαιρη υποβολή και µε 

προϋπόθεση την τήρηση της ανωνυµίας των συµµετεχόντων. 

Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν παρατάσεων, καµία συµµετοχή 

δεν γίνεται δεκτή. 

12. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Επίσηµη γλώσσα του Διαγωνισµού είναι η Ελληνική. 

Η Διακήρυξη του Διαγωνισµού, τα Τεύχη Τεχνικών Δεδοµένων, το Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων και 

τα λοιπά χορηγούµενα στοιχεία θα είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα www.ppel.gov.gr της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου, η δε παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ, του ΤΕΕ και του 

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. Τα στοιχεία παρέχονται ηλεκτρονικά. 

http://www.ppel.gov.gr/
ΑΔΑ: Ω7ΙΜ7Λ1-56Ζ





Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να εγγραφούν σε κατάλογο που θα τηρεί η Δ/νση Τεχνικών Έργων της 

Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, µε αίτηση του. Η αίτηση για εγγραφή στον κατάλογο πρέπει να 

σταλεί µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στο s.sarantakou@lakonia.gr έως και την 21/12/2018 

Η Διοργανώτρια Αρχή θα επικοινωνεί µε τους εκπροσώπους των διαγωνιζοµένων µε σχετικές 

αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Περιφέρειας Πελοποννήσου www.ppel.gov.gr και µε ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο, µε ευθύνη των συµµετεχόντων ως προς την παραλαβή των µηνυµάτων. 

 
 
 

   
  Ο 

 
 
 
 

 Περιφερειάρχης Πελοποννήσου 
 
 
 

Πέτρος Τατούλης 
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