ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ
Η παρούσα προκήρυξη καλύπτεται από την Οδηγία 2004/18/ΕΚ

ΤΜΗΜΑ Ι : ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ι.1) Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Αγγελάκη 13, 546 21 Θεσσαλονίκη
Σημείο επαφής: Διεύθυνση Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων – Τμήμα Πολεοδομικών Μελετών &
Εφαρμογών, οδός Αγγελάκη 13, 546 21 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 296893, fax 2310 234817, e-mail:
k.danadiadou@thessaloniki.gr – πληροφορίες Κ. Δαναδιάδου
Διεύθυνση / διευθύνσεις διαδικτύου (εφόσον υπάρχουν)
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL):
www.thessaloniki.gr
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε έγγραφα (URL):
www.thessaloniki.gr
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συμμετοχής (URL):
k.danadiadou@thessaloniki.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : Το (τα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον
ανταγωνιστικό
διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το (τα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α)
επαφής
Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται : Στο (τα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής
Ι.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Περιφερειακή ή τοπική αρχή
Ι.3) Κύρια δραστηριότητα: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
Ι.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών / φορέων ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: ΟΧΙ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΙΙ.1) Περιγραφή :
ΙΙ.1.1) Ονομασία που δόθηκε στο διαγωνισμό μελετών από την αναθέτουσα αρχή
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΙΙ.1.2) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι ο ανασχεδιασμός της Πλατείας ως χώρου περιπάτου και αναψυχής μέσω
σύγχρονων, αρχιτεκτονικών και αστικών παρεμβάσεων, η απόδοση της Πλατείας στους πεζούς και ο
μετασχηματισμός της σε είσοδο / πύλη της πόλης από τη θάλασσα, ο εμπλουτισμός του υφιστάμενου
πρασίνου και η ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της ιστορικής μνήμης της Πλατείας.
Επιδιώκεται η επιλογή της καλύτερης και πληρέστερης πρότασης από λειτουργική, αισθητική, τεχνική και
οικονομική άποψη για την ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας, 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 χαρακτήρα.
ΙΙ.1.3) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
Κύριο αντικείμενο: 71.22.20.00 - 0
Πρόσθετο αντικείμενο: 71.42.00.00–8 , 71.33.40.00–8 , 71.30.00.00-1, 71.32.00.00-7

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΙΙΙ. 1) Κριτήρια για την επιλογή των συμμετεχόντων :
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
με το άρθρο 14 παρ. 5, 6 και 7 του Ν.3316/05:
• Αρχιτέκτονα μηχανικού, για την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης

• Μηχανολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού, ή μηχανολόγου μηχανικού, ή ηλεκτρολόγου μηχανικού για
την εκπόνηση της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης (φωτισμός – δίκτυα διανομής, άρδευση, λοιπές Η/Μ
εγκαταστάσεις). 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 ή δασολόγου ή αρχιτέκτονα τοπίου, για τη εκπόνηση της φυτοτεχνικής μελέτης.
Διευκρινίζεται ότι δεν γίνεται αποδεκτή η συμμετοχή αποφοίτων ΤΕΙ για την εκπόνηση της
φυτοτεχνικής μελέτης.
ΙΙΙ.2) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η συμμετοχή επιφυλάσσεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία : ΝΑΙ
Εάν ναι, να δηλώσετε την επαγγελματική κατηγορία :
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν την από το Νόμο οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής
δραστηριότητας στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 5, 6 και 7 του Ν.3316/05:
• Αρχιτέκτονα μηχανικού, για την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης
• Μηχανολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού, ή μηχανολόγου μηχανικού, ή ηλεκτρολόγου μηχανικού για
την εκπόνηση της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης (φωτισμός – δίκτυα διανομής, άρδευση, λοιπές Η/Μ
εγκαταστάσεις). 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 ή δασολόγου ή αρχιτέκτονα τοπίου, για τη εκπόνηση της φυτοτεχνικής μελέτης.
Διευκρινίζεται ότι δεν γίνεται αποδεκτή η συμμετοχή αποφοίτων ΤΕΙ για την εκπόνηση της
φυτοτεχνικής μελέτης.

ΤΜΗΜΑ ΙV : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός
ΙV.2) Ονόματα συμμετεχόντων που έχουν ήδη επιλεγεί (στην περίπτωση κλειστού διαγωνισμού): ΟΧΙ
IV.3) Κριτήρια αξιολόγησης των μελετών:
Για την κρίση της Κριτικής Επιτροπής θα ληφθούν υπόψη κατ΄ ελάχιστο τα παρακάτω κριτήρια:
• Ο βαθμός προσέγγισης στους τεθέντες στόχους, δηλαδή:
• Αναβάθμιση της εικόνας της πόλης και βελτίωση της ποιότητας ζωής στο ιστορικό κέντρο της
Θεσσαλονίκης
• Απόδοση της Πλατείας στους πεζούς και όχι στα αυτοκίνητα
• Μετασχηματισμό της Πλατείας σε είσοδο / πύλη της πόλης από τη θάλασσα
• Αναζωογόνηση της ευρύτερης περιοχής της Πλατείας Ελευθερίας και τόνωση της εγκατάστασης και
λειτουργίας των επαγγελματικών και εμπορικών χρήσεων καθώς και των χρήσεων αναψυχής και
πολιτισμού.
• Ανάδειξη και εμπλουτισμό του υφιστάμενου πρασίνου, διατήρηση όλων των αξιόλογων μεγάλων
δένδρων και πρόταση για πρότυπη βιοκλιματική ανάπλαση κεντρικής αστικής πλατείας
• Ανάδειξη της ιστορικής μνήμης της πλατείας
• Δημιουργία θέσεων ανάπαυσης και χώρων συγκέντρωσης, αναψυχής και ενημέρωσης πολιτών
• Πρότυπο σχεδιασμό αστικού εξοπλισμού
• Αναβάθμιση του φωτισμού με εξοικονόμηση ενέργειας
• Εγκατάσταση κατάλληλης τεχνολογίας για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα δρώμενα και
τις περιηγητικές δυνατότητες στην πόλη
• Σχεδιασμό κατάλληλο και για άτομα εμποδιζόμενα και με ειδικές ανάγκες
και επιπλέον ως προς:
• Τα αισθητικά, λειτουργικά, περιβαλλοντικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της πρότασης.
• Τη δυνατότητα των διαμορφώσεων και εγκαταστάσεων να αναδεικνύουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα
της Πλατείας Ελευθερίας και να εξυπηρετούν τις ανάγκες επισκεπτών και πολιτών.
• Την ευκολία και οικονομία κατασκευής και συντήρησης.
IV.4) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΙV.4.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή (εφόσον εφαρμόζεται):
ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
ΙV.4.2) Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα – τρόποι απόκτησης:
Τα έγγραφα χορηγούνται ΧΩΡΙΣ αντίτιμο.
ΙV.4.3) Προθεσμία για την παραλαβή μελετών ή αιτήσεων συμμετοχής

16-04-2013, ώρα: 14:00
ΙV.4.4) Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους (κατά
περίπτωση): ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΙV.4.5) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να συνταχθούν τα σχέδια ή οι αιτήσεις συμμετοχής: Ελληνικά
ΙV.5) ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΙV.5.1) Πληροφορίες σχετικά με το βραβείο ή τα βραβεία
Στο Διαγωνισμό θα απονεμηθούν συνολικά τα παρακάτω χρηματικά βραβεία χωρίς ΦΠΑ:
1ο Βραβείο : 13.961 € (αρχιτεκτονική μελέτη 9.914 €, φυτοτεχνική μελέτη: 2.023 €, Η/Μ μελέτη: 2.023 €)
2ο Βραβείο : 10.238 € (αρχιτεκτονική μελέτη 7.271 €, φυτοτεχνική μελέτη: 1.484 €, Η/Μ μελέτη: 1.484 €)
3ο Βραβείο : 6.825 € (αρχιτεκτονική μελέτη 4.847 €, φυτοτεχνική μελέτη: 989 €, Η/Μ μελέτη: 989 €)
ΙV.5.2) Λεπτομέρειες για αμοιβές προς όλους τους συμμετέχοντες (κατά περίπτωση)
Δεν προβλέπονται αμοιβές προς όλους τους συμμετέχοντες.
Επιπλέον των τριών βραβείων, 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 2.000 € εκάστη χωρίς ΦΠΑ (κατανομή έκαστης εξαγοράς ως εξής: αρχιτεκτονική μελέτη 1.400 €,
φυτοτεχνική μελέτη: 300 €, Η/Μ μελέτη: 300 €)
ΙV.5.3) Συμβάσεις που έπονται του διαγωνισμού
Συμβάσεις υπηρεσιών που έπονται του διαγωνισμού θα ανατεθούν στο νικητή ή σε έναν από τους νικητές
του διαγωνισμού: ΝΑΙ
ΙV.5.4) Απόφαση της κριτικής επιτροπής
Η απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή / τον αναθέτοντα φορέα: ΝΑΙ
ΙV.5.5) Ονόματα των επιλεγμένων μελών της κριτικής επιτροπής (κατά περίπτωση)
1.Ένας κριτής «εκ προσωπικοτήτων»
2.Ένας κριτής εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης
3. Τρεις κριτές από τον κατάλογο κριτών του ΥΠΕΚΑ της παρ. 3 του άρθρου 12 της υπ’ αρ. πρωτ.
28604/2011 απόφασης του ΥΠΕΚΑ, οι οποίοι θα επιλεγούν με κλήρωση
Τα ονόματα των κριτών θα ανακοινωθούν τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των μελετών

ΤΜΗΜΑ VΙ : ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VΙ.1) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ο διαγωνισμός μελετών σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της
Ευρωπαϊκής ένωσης: ΟΧΙ
VΙ.2) Συμπληρωματικές πληροφορίες (κατά περίπτωση)
Α) Ισχύον Νομικό Πλαίσιο
Ο παρών Διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με τις εξής διατάξεις:
α) την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 26804/16-6-2011 απόφαση Υ.Π.Ε.ΚΑ. «Νέο πλαίσιο διενέργειας των
αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (ΦΕΚ
1427/Β΄/16.06.2011), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αρ. 22 186/ 4-5-2012 αποφ.ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1494 Β/ 45-2012).
β) το Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 42 Α΄/22.02.2005), όπως ισχύει
γ) το Ν.3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην
πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων»(ΦΕΚ 32 Α΄)
δ) το Ν. 3833/2010 « Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40 Α΄)
ε) το Π.Δ/γμα 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ
κλπ» (ΦΕΚ 64/Α΄/16.3.2007)
Για τον παρόντα διαγωνισμό έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία. Σύμφωνα με την υπ’
αριθμό 1189/2012 (ΑΔΑ: Β41ΑΩΡ5-Π95) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης η Ανάπλαση
της Πλατείας Ελευθερίας χαρακτηρίζεται ως αξιόλογο τεχνικό έργο και αποφασίστηκε η εφαρμογή της
διαδικασίας διενέργειας πανελλήνιου σύνθετου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων ενός σταδίου, ενώ
με την υπ’αρ. 2186/20-12-12 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης καταρτίστηκαν
οι όροι του διαγωνισμού και εγκρίθηκε η χρηματοδότησή του από πόρους του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Το έργο εμπίπτει στην κατηγορία α2 «Διαμορφώσεις – αναπλάσεις ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων» του
άρθρου 2 §3 της υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 26804/16-6-2011 απόφαση Υ.Π.Ε.ΚΑ.
Β) Διαδικασία εγγραφής και παραλαβής των στοιχείων του διαγωνισμού
Ο εκπρόσωπος της ομάδας διαγωνιζομένων εγγράφεται σε κατάλογο που τηρεί η Διευθύνουσα Υπηρεσία
της Διοργανώτριας Αρχής (Δήμος Θεσσαλονίκης – Δ/νση Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων, ), με αίτηση που
αναφέρει τα στοιχεία του (διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονική δ/νση),
προκειμένου να ενημερώνεται από τη Διοργανώτρια Αρχή για τις απαντήσεις επί των υποβληθέντων
ερωτημάτων και για κάθε διευκρίνιση επί του Διαγωνισμού. Η αίτηση για εγγραφή στον κατάλογο θα
υποβληθεί στο Πρωτόκολλο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (βλ. §1.4 της παρούσας) ή θα σταλεί ταχυδρομικά

ή με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έως και 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης
υποβολής των μελετών του άρθρου 11.1 της παρούσας.
Η μη εγγραφή των ενδιαφερομένων στον παραπάνω κατάλογο δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το
Διαγωνισμό.
Όλα τα τεύχη του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης
www.thessaloniki.gr και παρέχονται ηλεκτρονικά.
Γ) Αμοιβή συνολικής μελέτης
Σε περίπτωση ανάθεσης εκπόνησης του συνόλου της μελέτης, η αμοιβή της σύμφωνα με την υπ’ αριθμό
2186/20-12-12 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθορίζεται ως ποσοστό
ίσο με το 80% της προεκτιμώμενης αμοιβής, που προκύπτει βάσει των διατάξεων του Ν3316/05 και
ανέρχεται στο ποσό των 170.047 €, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (Αρχιτεκτονική μελέτη: 110.160 € ,
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη: 22.482 € , Φυτοτεχνική μελέτη: 22.482 € , ΦΑΥ-ΣΑΥ:2.513 € , Τεύχη
δημοπράτησης: 12.410 €).
VΙ.3) Διαδικασίες προσφυγής (Η παροχή πληροφοριών πραγματοποιείται μόνον σε περιπτώσεις
διαγωνισμού μελέτης σχετικά με δημόσιες υπηρεσίες)
VΙ.3.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Δήμος Θεσσαλονίκης, Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, 546 40 Θεσσαλονίκη
Σημείο επαφής: Διεύθυνση Διοίκησης – Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής, οδός Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, 546
40 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 877791, fax 2310 877801
VΙ.3.2) Υποβολή προσφυγών [συμπληρώστε τον τίτλο VI.3.2) Ή εάν χρειάζεται, τον τίτλο VI.3.3)]
Ακριβείς πληροφορίες για την (τις) ημερομηνία(-ίες) υποβολής προσφυγών:
Η επίλυση τυχόν διαφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3886/2010
Τυχόν ενστάσεις κατά της απόφασης κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού υποβάλλονται
εντός προθεσμίας 10 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
κατάθεση στο πρωτόκολλο της αρμόδιας υπηρεσίας ή με ταχυδρομική επιστολή επί αποδείξει ή με
τηλεομοιοτυπία της αρμόδιας υπηρεσίας.
Η διοργανώτρια αρχή αποφαίνεται επί της ένστασης μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της κριτικής
επιτροπής μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την υποβολή της ένστασης. Εάν παρέλθει άπρακτη η
παραπάνω δεκαπενθήμερη προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής.
Ο ενδιαφερόμενος εντός 10 ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής μπορεί να ασκήσει
αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για τους ίδιους λόγους με αυτούς της προσφυγής, ενώπιον του αρμόδιου
Δικαστηρίου. Η αναθέτουσα αρχή οφείλει εντός προθεσμίας 10 ημερών από την ειδοποίηση της κατάθεσης
αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, η οποία διενεργείται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία 5 ημερών, να αποστείλει στο αρμόδιο δικαστήριο με κάθε πρόσφορο μέσο το διοικητικό φάκελο
και τις απόψεις της.
Για τη δικαστική επίλυση διαφορών έχουν εφαρμογή ανάλογα τα αναφερόμενα στην παρ.14 του άρθρου 41
του Ν.3316/05.
VΙ.3.3) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Δήμος Θεσσαλονίκης, Αγγελάκη 13, 546 21 Θεσσαλονίκη
Σημείο επαφής: Διεύθυνση Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων – Τμήμα Πολεοδομικών Μελετών &
Εφαρμογών, οδός Αγγελάκη 13, 546 21 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 296893, fax 2310 234817, e-mail:
k.danadiadou@thessaloniki.gr – πληροφορίες Κ. Δαναδιάδου
VΙ.4) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης :
Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων
της Ε.Ε. στις 21 / 12 / 2012 (αριθμός αναφοράς: 2012-177502)

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ

