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1. ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ 

1.1 ∆ιοργανώτρια Αρχή του διαγωνισµού είναι ο ∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

1.2 Αρµόδια Υπηρεσία για τη διεξαγωγή του ∆ιαγωνισµού είναι η ∆ιεύθυνση Αστικού Σχεδιασµού & 

Αρχιτεκτονικών Μελετών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 

∆ιεύθυνση : Αγγελάκη 13 (5ος όροφος) 

                     54621 Θεσσαλονίκη 

NUTS : EL522 

Ιστοσελίδα : www.thessaloniki.gr, https://centre-architecture.thessaloniki.gr 

1.3 Πληροφορίες και διευκρινίσεις για τον ∆ιαγωνισµό θα παρέχονται από την ιστοσελίδα του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης.  

Υπεύθυνοι επικοινωνίας από τη ∆ιοργανώτρια Αρχή: Βασιλεία Τσελίκα, Κατερίνα ∆αναδιάδου 

Τηλ. : (+30) 2313 31 8491, 2313 31 8493 

e-mail : dasam@thessaloniki.gr, v.tselika@thessaloniki.gr, k.danadiadou@thessaloniki.gr 

Fax :  (+30) 2313 31 6171 

2. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Η χρηµατοδότηση θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και, συγκεκριµένα, τον 

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισµού: 7413.01.01 € για το οικονοµικό έτος 2019, µε πηγή χρηµατοδότησης ΤΑΠ 

(Τέλη Ακίνητης Περιουσίας). 

3. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

CPV : 71220000-6 

Σκοπός του ∆ιαγωνισµού είναι η επιλογή της καλύτερης και πληρέστερης πρότασης από λειτουργική, 

αισθητική, τεχνική και οικονοµική άποψη, συµπεριλαµβανοµένης της κατάλληλης διαµόρφωσης του 

περιβάλλοντα χώρου, του ανασχεδιασµού της υφιστάµενης παιδικής χαράς και του σχεδιασµού του 

προβλεπόµενου από την ισχύουσα ρυµοτοµία πεζόδροµου, µε βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις της 

τέχνης και της επιστήµης, καθώς και τις αρχές του βιοκλιµατικού - περιβαλλοντικού σχεδιασµού.  

Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η µελέτη ενός κτιριακού συγκροτήµατος µε χρήσεις κοινής 

ωφέλειας µε εµβαδόν της τάξης των 4.700 τ.µ. και θα συµπεριλαµβάνει Βρεφονηπιακό Σταθµό και 

Ξενώνα Φιλοξενίας (Κοινωνική Πρόνοια), Κλειστό ∆ηµοτικό Γυµναστήριο (Αθλητικές Εγκαταστάσεις), 

Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων & Κοινωνικών Εκδηλώσεων, Χώρο Μνήµης / Αρχείο Προσφυγικής 

Τούµπας, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη / Αναγνωστήριο και Κτίριο Γραφείων (Πολιτιστικές Εγκαταστάσεις), 

Κοινοτικό Ιατρείο και Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων (Περίθαλψη). Ο υπαίθριος χώρος του 

συγκροτήµατος θα διαµορφωθεί κατάλληλα και θα συµπληρωθεί µε τον ανασχεδιασµό της 

υφιστάµενης παιδικής χαράς στον κοινόχρηστο χώρο πρασίνου, που διαχωρίζεται µε πεζόδροµο από 

τις λοιπές χρήσεις του Ο.Τ. Το κτιριακό συγκρότηµα θα διαθέτει υπόγειο χώρο δύο επιπέδων, το 
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πρώτο επίπεδο του υπογείου θα λειτουργήσει ως χώρος στάθµευσης, ενώ το δεύτερο επίπεδο του 

υπογείου θα εξυπηρετήσει βοηθητικές χρήσεις του κτιρίου (αποθήκες για τη φύλαξη αρχείου, Η/Μ 

εγκαταστάσεις).  

4. ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Πρόκειται για σύνθετο Ανοικτό Αρχιτεκτονικό ∆ιαγωνισµό Προσχεδίων ενός σταδίου, κατά την 

έννοια του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. οικ26804/18-06-2011 απόφασης π. ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1427/Β’/16-6-

2011), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθ. 22186/04-05-2012 ΥΑ (ΦΕΚ 1494/Β’/04-05-2012) και 

περιλαµβάνει αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτροµηχανολογική, γεωτεχνική και κυκλοφοριακή µελέτη.   

5. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

∆ικαίωµα συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν την από 

τον Νόµο οριζόµενη άδεια άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος, 

σύµφωνα µε το άρθρο 77 του Ν.4412/2016, ως εξής: 

• Αρχιτέκτονα µηχανικού ΑΕΙ, για την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής µελέτης. 

• Πολιτικού µηχανικού ΑΕΙ, για την εκπόνηση της στατικής µελέτης, της γεωτεχνικής µελέτης 

θεµελίωσης και της κυκλοφοριακής µελέτης. 

• Μηχανολόγου ηλεκτρολόγου µηχανικού ΑΕΙ ή µηχανολόγου µηχανικού ΑΕΙ ή ηλεκτρολόγου 

µηχανικού ΑΕΙ, για την εκπόνηση της ηλεκτροµηχανολογικής µελέτης (Η/Μ εγκαταστάσεις, 

φωτισµός κλπ).  

6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

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

στόχων του διαγωνισµού, την πρωτοτυπία της συνολικής προσέγγισης, την ενσωµάτωση καινοτοµιών, 

την αισθητική και τη λειτουργικότητα της πρότασης, την υιοθέτηση στοιχείων βιοκλιµατικού και 

ενεργειακού σχεδιασµού, 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 

υπ' αριθµ. οικ26804/2012  απόφασης π. ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1427/Β’/2011), θα είναι πενταµελής και θα 

οριστεί ως εξής:  

• Ένας κριτής «εκ προσωπικοτήτων». 

• Ένας κριτής εκπρόσωπος του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 

• 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 ∆ιοργανώτρια Αρχή, εφόσον δεν 

αντιτίθεται στους όρους της Προκήρυξης. 

9. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ 

Στον ∆ιαγωνισµό θα απονεµηθούν τρία (3) βραβεία συνολικής αξίας 186.000,00 €, 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, ως εξής:  

 Α’ ΒΡΑΒΕΙΟ 

45%  
Β’ ΒΡΑΒΕΙΟ 

33% 

Γ’ ΒΡΑΒΕΙΟ 

22% 

ΑΜΟΙΒΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ 67.500,00 49.500,00 33.000,00 

ΦΠΑ 24% 16.200,00 11.880,00 7.920,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 83.700,00 61.380,00 40.920,00 

10. ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η ∆ιοργανώτρια 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 θα διαµορφωθεί κατόπιν διαπραγµάτευσης δυνάµει της παρ. 5 του άρθρου του 32 

του Ν.4412/2016 (άρθρα 111, 112 του Ν.4412/2016), µε τιµή εκκίνησης το ποσοστό εξήντα τοις εκατό 

(60%) της συνολικής προεκτιµώµενης αµοιβής µελέτης, βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/16 και του 

Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών (ΦΕΚ 2519/Β’/20-07-2017), που αντιστοιχεί στο ποσό 

των 1.040.704,81 €, συµπεριλαµβανοµένων απρόβλεπτων εξόδων 15% και ΦΠΑ 24%, 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 20 ∆εκεµβρίου 2018 

ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14.00.  

Η υποβολή των συµµετοχών θα γίνει στο Πρωτόκολλο της ∆/νσης Αστικού Σχεδιασµού & 

Αριστοτεχνικών Μελετών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, Αγγελάκη 13, Θεσσαλονίκη, 5ος όροφος, τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες 9.00-14.00. ∆εκτές 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 ∆ιαγωνισµού είναι η Ελληνική. 

Η ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού, το Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων, το Τεύχος Προεκτιµώµενων Αµοιβών, η 



∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕ∆ΙΩΝ 

 

∆ηµιουργία Χώρου Εγκαταστάσεων Κοινής Ωφέλειας  
στο Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Αλοννήσου-Μυκόνου-Άνδρου-Σιδηροκάστρου (πρώην Στάβλοι Παπάφη)                                  5 

Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά χορηγούµενα στοιχεία θα είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα 

www.thessaloniki.gr, https://centre-architecture.thessaloniki.gr του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, στην 

ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ, του ΤΕΕ, του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ και του ΣΑΘ και παρέχονται ηλεκτρονικά.  

Ο εκπρόσωπος της οµάδας διαγωνιζοµένων δύναται να εγγραφεί σε κατάλογο που τηρεί η ∆/νση 

Αστικού Σχεδιασµού & Αρχιτεκτονικών Μελετών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, µε αίτηση που αναφέρει την 

ηλεκτρονική διεύθυνσή του. Η αίτηση για εγγραφή στον κατάλογο θα υποβληθεί στο Πρωτόκολλο της 

∆/νσης Αστικού Σχεδιασµού & Αρχιτεκτονικών Μελετών, Αγγελάκη 13, Θεσσαλονίκη, 5ος όροφος, ή θα 

σταλεί ταχυδροµικά ή µε τηλεοµοιοτυπία ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο έως και την 5 ∆εκεµβρίου 2018 

ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14.00.   

Η ∆ιοργανώτρια Αρχή θα επικοινωνεί µε τους εκπροσώπους των διαγωνιζοµένων µε σχετικές 

αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης www.thessaloniki.gr, https://centre-

architecture.thessaloniki.gr και µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, µε ευθύνη του εκπροσώπου των 

συµµετεχόντων ως προς την παραλαβή των µηνυµάτων. 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Αν. Προϊσταµένη του 

Τµήµατος Αστικού Σχεδιασµού 
 

 

 

 

 

Η Αν. Προϊσταµένη της ∆/νσης 
Αστικού Σχεδιασµού & 

Αρχιτεκτονικών Μελετών  
 

 

 

 

Βασιλεία Τσελίκα Κατερίνα ∆αναδιάδου Σοφία Μανωλίδου 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ’ αριθ. 1034/ 30-7-2018 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θεσσαλονίκης 

Η Αντιδήµαρχος Οικονοµικών 
 

 

 

 

 

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ 

 

 


