
 
 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ι∆ΕΩΝ 

 
«Γενικό Σχέδιο για την αξιοποίηση ακινήτου του Παγκρητίου Σταδίου 

∆ήµου Ηρακλείου 
που βρίσκεται στο δυτικό παραλιακό µέτωπο της πόλης του Ηρακλείου» 

 
 
1. ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ 
 

‘’Ανάπτυξη Αθλητισµού Ηρακλείου Α.Ε. Ο.Τ.Α.’’ 
Ταχ. ∆/νση: Οδός Σπύρου Μουστακαλή, Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου, Τ.Κ. 71303, 
Ηράκλειο.  
Πληροφορίες: Μαρίνα Αλεξάκη, γραµµατεία– πρωτόκολλο, τηλ: 2810-264566 & 
∆ηµήτριος Τσιράκος, ειδικός σύµβουλος, τηλ.:  2810-264568, Fax: 2810-313633, E-mail: 
info@aahaeota.gr, Ιστοσελίδα: www.aahaeοta.gr 
 Με την τεχνική υποστήριξη του ∆ήµου Ηρακλείου/ ∆ιεύθνση Τεχνικών Έργων και 
Μελετών/ Τµήµα Προστασίας και Ανάδειξης Παλιάς Πόλης, Οικιστικών Συνόλων και 
Ενετικών Τειχών. 
Ταχ. ∆/νση: ∆ιονυσίου 13Α, T.K. 71601, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. 
Πληροφορίες: Αικατερίνη Λεµπιδάκη, αρχιτέκτων- µηχ., τηλ.: 2810-247541 & Γιώργος 
Φουρναράκης, αρχιτέκτων- πολεοδόµος, τηλ: 2810-247546, Fax: 2810-280780, E-mail: 
palia-poli@heraklion.gr, Ιστοσελίδα: www.heraklion.gr 
 
2. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
 
         ‘’Ανάπτυξη Αθλητισµού Ηρακλείου Α.Ε. Ο.Τ.Α.’’  (ίδιοι πόροι) 
 
3. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Σκοπός του ∆ιαγωνισµού είναι η διατύπωση καινοτόµων προτάσεων για την 
αξιοποίηση του περιβάλλοντα χώρου του Παγκρητίου Σταδίου που βρίσκεται στο δυτικό 
παραλιακό µέτωπο της πόλης του Ηρακλείου.  
  Στόχος είναι η αναβάθµιση του δυτικού παραλιακού µετώπου του Ηρακλείου, µέσω 
της δηµιουργίας ανοικτών και κλειστών αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων 
καθώς και εγκαταστάσεων αναψυχής και εστίασης, στο αδόµητο παραθαλάσσιο 
οικοδοµήσιµο ακίνητο του Παγκρητίου Σταδίου, έκτασης περίπου 47 στρεµµάτων, καθώς 
και στην παραλιακή ζώνη βόρεια αυτού, λαµβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
της περιοχής. 

Η παρέµβαση θεωρείται ως αξιόλογο τεχνικό έργο, δεδοµένου ότι έχει ευρύτερη 
κοινωνική, αρχιτεκτονική, πολεοδοµική και περιβαλλοντική σηµασία και η λειτουργία του 

ΟΡΘΗ   ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 



έργου, η θέση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του θα έχουν επίδραση στο ευρύτερο 
δοµηµένο και φυσικό περιβάλλον. 

Το έργο θα αναβαθµίσει τις παρεχόµενες υπηρεσίες στον τοµέα του αθλητισµού, του 
πολιτισµού και της ψυχαγωγίας της πόλης του Ηρακλείου καθώς και την εικόνα και τη 
λειτουργία του δηµοσίου χώρου στο δυτικό παραλιακό µέτωπο, θα επηρεάσει θετικά τον 
ελεύθερο χρόνο και την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής, 
και θα συµβάλει στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της «Ανάπτυξη Αθλητισµού 
Ηρακλείου Α.Ε. Ο.Τ.Α.» και του ∆ήµου Ηρακλείου. 

Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού αποτελεί η σύνθεση ενός Γενικού Σχεδίου τύπου 
Master Plan για το προαναφερόµενο ακίνητο καθώς και για τον άµεσο περιβάλλοντα 
δηµόσιο χώρο του, που περιλαµβάνει και την παραλία βόρεια του ακινήτου του 
Παγκρητίου Σταδίου από τις εκβολές του Ξηροπόταµου δυτικά έως τις εκβολές του 
Γιόφυρου ανατολικά.  

Το σχέδιο θα προβλέπει κυρίως κοινόχρηστες και κοινωφελείς ανοικτές και κλειστές 
αθλητικές και λοιπές εγκαταστάσεις µε τις απαραίτητες για τη λειτουργία τους υποδοµές 
και εξυπηρετήσεις.  

Βιοκλιµατικός σχεδιασµός, ελαχιστοποίηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, µέγιστη 
δυνατή ενεργειακή αυτονοµία, χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, καθαρισµός και 
επαναχρησιµοποίηση  νερού χρήσης και οµβρίων, οικονοµία πόρων, σχέδιο προστασίας 
και ανάδειξης ευαίσθητων οικοσυστηµάτων (όπως των εκβολών των ποταµών και της 
παραλίας) και βεβαίως σύγχρονη αρχιτεκτονική αντίληψη αποτελούν βασικούς 
παραµέτρους του σχεδιασµού του έργου.  
 
4. ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
 

Ανοικτός διαγωνισµός ιδεών- ενός σταδίου και µιας κατηγορίας κατά τις κείµενες 
σχετικές διατάξεις. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία 
κατέχουν την από το Νόµο οριζόµενη µε άδεια άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας 
στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος, σύµφωνα µε τον Ν. 3316/ 2005 και την µε αρ. πρωτ. Οικ. 
26804/ 16-6-2011 Απόφαση Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών 
διαγωνισµών και γενικά των διαγωνισµών µελετών µε απονοµή βραβείων» αρχιτέκτονα 
µηχανικού, για την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής µελέτης.   

 Οι συµµετέχοντες µπορούν προαιρετικά να συνεργασθούν και µε άλλες ειδικότητες,  
καθώς και φοιτητές, χωρίς υποχρέωση της ∆ιοργανώτριας Αρχής για καταβολή επιπλέον 
αµοιβής πέραν των προβλεπόµενων βραβείων και χωρίς υποχρέωση ανάθεσης της 
µελέτης. Κάθε διαγωνιζόµενος– µόνος η και ως µέλος οµάδας– µπορεί να συµµετέχει 
µόνο µε µία (1) συµµετοχή.  
.  
5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Για την κρίση της κριτικής επιτροπής θα ληφθεί µεταξύ άλλων υπ’ όψιν ο βαθµός 
προσέγγισης στους τεθέντες στόχους και κυρίως ως προς: 

• τα λειτουργικά, αισθητικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της πρότασης. 

• τη διασφάλιση του κοινόχρηστου, υπερτοπικού και δηµόσιου χαρακτήρα του χώρου. 

• την αναβάθµιση της εικόνας του παραλιακού µετώπου. 

• την πρωτοτυπία σε συνδυασµό µε την πρακτικότητα και την οικονοµία υλοποίησης της 
πρότασης. 

• την αρµονική συνεργασία µεταξύ των στοιχείων ενδιαφέροντος και των σύγχρονων 
χρήσεων και απαιτήσεων ώστε η περιοχή µελέτης να αποτελέσει ζωντανό µέρος του 
οργανισµού της πόλης. 



• τη βιοκλιµατική προσέγγιση 

• την ενεργειακή αυτονοµία των συστηµάτων 

• τη δυνατότητα σταδιακής υλοποίησης των έργων και η βιωσιµότητα των 
παρεµβάσεων 

• τα καινοτόµα χαρακτηριστικά τους και καινοτόµες προτάσεις οργάνωσης των χώρων. 
 
6. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
 

Η ηµεροµηνία λήξης υποβολής των µελετών ορίζεται η 18η Ιουνίου 2014, ηµέρα 
Τετάρτη   και ώρα 15:00. 
 Η υποβολή των µελετών θα γίνει στα γραφεία της ‘’Ανάπτυξη Αθλητισµού 
Ηρακλείου Α.Ε. Ο.Τ.Α.’’ (∆ιοργανώτρια Αρχή): ∆ιεύθυνση: Σπύρου Μουστακαλή, 
Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου, Τ.Κ. 71303 , Ηράκλειο, στις εργάσιµες ηµέρες (από 
∆ευτέρα έως Παρασκευή) και ώρες 08:00-15:00. 
 ∆εκτές γίνονται επίσης µελέτες που αποστέλλονται στα γραφεία  της ‘’Ανάπτυξη 
Αθλητισµού Ηρακλείου Α.Ε. Ο.Τ.Α.’’ (∆ιοργανώτρια Αρχή): ∆ιεύθυνση: Σπύρου 
Μουστακαλή, Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου, Τ.Κ. 71303 , Ηράκλειο, µε το ταχυδροµείο ή 
µέσω ιδιωτικής εταιρείας µεταφορών µε ευθύνη του διαγωνιζόµενου για την έγκαιρη 
υποβολή τους.  
 
7. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Η Κριτική Επιτροπή είναι πενταµελής.  
Τα µέλη της Κριτικής Επιτροπής µε τους Αναπληρωτές τους ορίζονται ως εξής: 

• Ένας (1) κριτής «εκ προσωπικοτήτων»,  υποδεικνυόµενος από την ∆ιοργανώτρια 
Αρχή σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Ηρακλείου. 

• Ένας (1) κριτής, Αρχιτέκτονας υποδεικνυόµενος από την ∆ιοργανώτρια Αρχή σε 
συνεργασία µε το ∆ήµο Ηρακλείου. 

• Τρεις (3) κριτές Αρχιτέκτονες υποδεικνυόµενοι από τον κατάλογο κριτών της παρ. 3 
του άρθρου 12 της µε αρ. πρωτ. 28604/ 2011 Απόφασης Υ.Π.Ε.Κ.Α. (Φ.Ε.Κ. 
1427/Β΄16-6-2011).  Η επιλογή των κριτών θα διενεργηθεί µε κλήρωση από τον 
κατάλογο της κατηγορίας µελέτης.  

Η ∆ιοργανώτρια Αρχή συγκροτεί την Κριτική Επιτροπή (δηµοσίευση στην Εφηµερίδα 
της Κυβέρνησης).  

Κατά την κρίση της ∆ιοργανώτριας Αρχής την Κριτική Επιτροπή µπορούν να 
συνεπικουρούν τεχνικοί σύµβουλοι, χωρίς δικαίωµα ψήφου  σύµφωνα και µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία (αρθρ. 1, παρ. 11 της Απόφασης Υ.Π.Ε.Κ.Α. 22186/ 2012 
(Φ.Ε.Κ.1494/Β/ 4-5-2012). 
 
8. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

Η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής είναι οριστική και υποχρεωτική για την 
∆ιοργανώτρια Αρχή, εφόσον δεν είναι αντίθετη µε τους όρους της Προκήρυξης.  
 
9. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ 
 

Στο ∆ιαγωνισµό θα απονεµηθούν 3 βραβεία, ποσού 

• 9.000,00 (εννέα χιλιάδες) € για το 1ο Βραβείο,  

• 6.600,00 (έξι χιλιάδες εξακόσια) € για το 2ο Βραβείο και  



• 4.400,00 (τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια) € για το 3ο Βραβείο  
 Επιπλέον των παραπάνω, η ∆ιοργανώτρια 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 χιλίων 1.000,00 (χιλίων) € εκάστη µη 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
 Τα βραβεία απονέµονται στην οµάδα, αλλά το χρηµατικό ισόποσο καταβάλλεται 
στον υπεύθυνο αρχιτέκτονα της  οµάδας ή κατανέµεται στους αρχιτέκτονες µέλη της 
οµάδας σύµφωνα µε τον υποβληθέντα πίνακα ποσοστών.  
 
10. ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
 Γλώσσα: Ελληνική  
 Η Αναλυτική Προκήρυξη µε το Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων του ∆ιαγωνισµού θα 
είναι αναρτηµένη στην Ιστοσελίδα της ∆ιοργανώτριας Αρχής www.aahaeοta.gr. και στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου Ηρακλείου www.heraklion.gr . 
 Την Αναλυτική Προκήρυξη µπορούν επίσης να παραλάβουν οι ενδιαφερόµενοι και 
σε έντυπη µορφή είτε από τα γραφεία της ∆ιοργανώτριας Αρχής, είτε από τα γραφεία του 
∆ήµου Ηρακλείου, ∆/νση Τεχνικών Έργων και Μελετών,  Τµήµα Προστασίας και 
Ανάδειξης Παλαιάς Πόλης, Οικιστικών Συνόλων και Ενετικών Τειχών, ∆ιονυσίου 13Α, Τ.Κ. 
71601, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο, από την 26η Μαρτίου 2014, ηµέρα Τετάρτη, τις 
εργάσιµες ηµέρες (∆ευτέρα- Παρασκευή) και ώρες 08:00- 15:00.  
 Η Περιληπτική Προκήρυξη του ∆ιαγωνισµού δηµοσιεύεται κατά τα προβλεπόµενα 
στην παρ. 1  του άρθρου 12  του Ν. 3316/ 2005  όπως ισχύει. Επίσης αναρτάται στην 
ιστοσελίδα στην ιστοσελίδα της ∆ιοργανώτριας Αρχής, του ∆ήµου Ηρακλείου και 
αποστέλλεται ενηµερωτικά για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Σ.Α.∆.Α.Σ.- Π.Ε.Α., του 
Τ.Ε.Ε. και του Υ.Π.Ε.Κ.Α. 
 

Ηράκλειο, 4 Μαρτίου 2014 
 

Ο Πρόεδρος &  ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
 

 
Γιάννης ∆ροσίτης 

 


