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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΠΟΔΟΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Τ.ΛΙ.Κ.Τ. 
(Γ.Δ. ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΣHΡΙΑΚΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ) 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ 

ΤΠΟΔΟΜΩΝ (Δ21) 

Ακινα, 01/ 07/2019 
(αρ. πρ. ζγκριςθσ προκιρυξθσ : Δ21/οικ.928/Φ.Α23/21-
06-2019) 

 
 
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
Αρχιτεκτονικοφ Διαγωνιςμοφ Ιδεϊν με τίτλο: 

«ΑΝΕΓΕΡΗ ΚΣΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΣΕΓΑΗ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ 
ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΧΩΡΟΤ 
(ΤΝΔΕΗ ΜΕ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΗ Α.Ε.) ΣΗΝ ΟΔΟ ΠΕΙΡΑΙΩ 166, Σ.Κ. 118-54 ΑΘΗΝΑ» 

 
1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΡΙΑ ΑΡΧΗ 
 Διοργανϊτρια Αρχι του διαγωνιςμοφ είναι θ Διεφκυνςθ Κτθριακϊν Τποδομϊν/Γεν. Δ/νςθ Τ.ΛΙ.Κ.Τ./Γ.Γ.Τ./ ΤΠ.Τ.ΜΕ.: 

Οδόσ: Βατάτηθ 37, Ακινα 

Σ.Κ. : 11472 

Σθλ: 2106427887 

Fax: 2106458571 

E-mail: eyde.k@ggde.gr 

Ιςτοςελίδα : www.ggde.gr  

Η Διοργανϊτρια Αρχι κα δθμοςιοποιιςει οποιαδιποτε ενδεχόμενθ μεταβολι των παραπάνω ςτοιχείων με 

ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ, όπου κα αναρτθκεί και θ παροφςα περίλθψθ. 

2. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ είναι θ διατφπωςθ ιδεϊν για τθ διαμόρφωςθ του κτιριακοφ ςυγκροτιματοσ και του 

περιβάλλοντοσ χϊρου, το οποίο κα ςτεγάςει τισ υπθρεςίεσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Τποδομϊν του Τπουργείου 

Τποδομϊν και Μεταφορϊν και κα αποτελείται από χϊρουσ διοίκθςθσ - γραφεία, αμφικζατρο, αίκουςα πολλαπλϊν 

χριςεων, ςυνεδριακό κζντρο, αίκουςεσ ςυςκζψεων, βιβλιοκικθ, μουςείο τεχνολογίασ,  εςτιατόριο, κυλικεία, 

παιδικό ςτακμό, ιατρείο, χϊρουσ αρχείων, αποκθκευτικοφσ χϊρουσ, χϊρουσ Η/Μ εγκαταςτάςεων και υπόγειουσ 

χϊρουσ ςτάκμευςθσ. φμφωνα με το κτιριολογικό πρόγραμμα που ζχει ςυνταχκεί από τθ Διεφκυνςθ Κτθριακϊν 

Τποδομϊν, το ςυνολικό μεικτό εμβαδόν των χϊρων που κα πρζπει να χωροκετθκοφν ςτθν ανωδομι είναι 19.815μ2 

και το ςφνολο των υπόγειων χριςεων - εκτόσ των χϊρων ςτάκμευςθσ - είναι 6.015μ2. υνολικά το κτίριο κα 

εξυπθρετεί τουσ εργαηόμενουσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Τποδομϊν και κα δζχεται και ζναν ςθμαντικό αρικμό 

πολιτϊν, τόςο για τισ υπθρεςίεσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Τποδομϊν, όςο και για τισ υπόλοιπεσ χριςεισ.  

 

3. ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν όλα τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα τα οποία κατζχουν τθν από το Νόμο 

οριηόμενθ Άδεια Αςκιςεωσ Επαγγελματικισ Δραςτθριότθτασ του Αρχιτζκτονα Μθχανικοφ (εκπρόςωποσ ομάδασ), 

ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ. Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό δεν είναι προαπαιτοφμενθ θ εγγραφι ςτο 
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μθτρϊο μελετθτϊν ι/και θ λιψθ αντίςτοιχθσ τάξθσ μελετθτικοφ πτυχίου, ςφμφωνα με τθν Τ.Α. 26804/ 2011 

Τ.ΠΕ.Κ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1427 Βϋ/2011) όπωσ ζχει τροποποιθκεί με τθν Τ.Α. 22186/04-05-2012 Τ.ΠΕ.Κ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1494 

Βϋ/2012) και τθν υπ’ αρ. οικ.23932/16-05-2017 Εγκφκλιο 1 του Τ.Π.ΕΝ.  

Οι διαγωνιηόμενοι (φυςικά ι νομικά πρόςωπα) ι ομάδεσ, κα πρζπει ςτθ βαςικι ςτελζχωςθ τθσ ομάδασ τουσ να 

διακζτουν υποχρεωτικά Αρχιτζκτονα Μθχανικό ΑΕΙ, Πολιτικό Μθχανικό ΑΕΙ και Μθχανολόγο ι/και Ηλεκτρολόγο 

Μθχανικό ΑΕΙ. Διευκρινίηεται επίςθσ ότι κατά τθν κρίςθ τουσ οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν εάν επικυμοφν να 

ςυνεργαςκοφν και με άλλεσ ειδικότθτεσ (όπωσ π.χ. ςυγκοινωνιολόγο), αλλά και ςπουδαςτζσ, αντίςτοιχων με τισ 

προαναφερκείςεσ ειδικότθτεσ χολϊν, οι οποίοι κα ςυμμετζχουν ωσ μζλθ τθσ ομάδασ εργαςίασ), χωρίσ υποχρζωςθ 

τθσ Διοργανϊτριασ Αρχισ για καταβολι επιπλζον αμοιβισ πζραν των προβλεπόμενων βραβείων. 

Κάκε διαγωνιηόμενοσ μπορεί να ςυμμετζχει ςτον διαγωνιςμό μόνο με μία ςυμμετοχι.  

 

4. ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ-ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Ο Διαγωνιςμόσ χαρακτθρίηεται ωσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ ιδεϊν, ενόσ ςταδίου, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ με 

αρ. πρωτ. οικ. 26804/16.06.2011 απόφαςθσ του Τπουργοφ ΠΕ.Κ.Α., όπωσ τροποποιικθκε με τθν ΤΑ 

22186/04.05.2012 ΤΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1494 Β’/2012).  

5. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ 

Για τθν κρίςθ τθσ Κριτικισ Επιτροπισ κα λθφκεί υπ’ όψθ ο βακμόσ προςζγγιςθσ των προτάςεων ςτουσ ςτόχουσ που 

ζχουν τεκεί και κυρίωσ ωσ προσ: 

- τθν γενικι ςφλλθψθ και ιδζα με τθν εκπλιρωςθ ςτόχων, όπωσ αναφζρονται ςτα άρκρα 4 και 5 τθσ Προκιρυξθσ, 

- τθ κεϊρθςθ του κτιρίου διοίκθςθσ ωσ δυναμικό και ελκυςτικό περιβάλλον για τουσ εργαηομζνουσ τθσ Γ.Γ.Τ. και 

των πολιτϊν. 

- τθν περιβαλλοντικι προςζγγιςθ (δθμιουργία χϊρων πραςίνου, αξιοποίθςθ των κλιματολογικϊν ςυνκθκϊν, 

υιοκζτθςθ μεκόδων για τθν ενεργειακι διαχείριςθ του χϊρου, κ.λπ.). 

- τθ χωροκζτθςθ των λειτουργιϊν (διαμόρφωςθ λειτουργικϊν εγκαταςτάςεων παροχισ υπθρεςιϊν, δθμιουργία 

αναγνωρίςιμων προςβάςεων, χϊρων κυκλοφορίασ και ςτάςεων, κατακόρυφων και οριηόντιων ςυνδζςεων 

κτιριακοφ ςυγκροτιματοσ ,εξυπθρζτθςθ Α.μ.Ε.Α., κ.λπ.), ςε ανταπόκριςθ με τισ απαιτιςεισ του κτιριολογικοφ 

προγράμματοσ και με απεικόνιςθ όλων των λειτουργικϊν ενοτιτων (π.χ. Γενικζσ Διευκφνςεισ, Διευκφνςεισ, χϊροι 

ςυνάκροιςθσ κοινοφ, μουςείο τεχνολογίασ, παιδικόσ ςτακμόσ, βιβλιοκικθ κ.λπ.)  

- τθν Σεχνικι προςζγγιςθ (ρεαλιςτικότθτα προτάςεων, ευκολία υλοποίθςθσ, διάρκεια - αντοχι ςτο χρόνο - αειφορία 

τθσ πρόταςθσ, επιλογι καινοτόμων, ποιοτικϊν και με μικρό κόςτοσ ςυντιρθςθσ υλικϊν, υλοποιιςιμο κόςτοσ ζργου, 

κ.λπ.) 

- τθν ομαλι ζνταξθ του κτιριακοφ ςυγκροτιματοσ ςτο δομθμζνο περιβάλλον τθσ πόλθσ. 

- τθν τεκμθρίωςθ των προτάςεων ωσ προσ τθ βιοκλιματικι προςζγγιςθ τθσ όλθσ πρόταςθσ με ςτόχο τθν καταςκευι 

κτιρίου ςχεδόν μθδενικισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ με πακθτικά και ενεργθτικά ςυςτιματα, κακϊσ και των 

βιοκλιματικϊν εφαρμογϊν ςτον περιβάλλοντα χϊρο. 

 

6. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΣΟΠΟΤ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΤ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ 

Καταλθκτικι προκεςμία υποβολισ των προτάςεων του Διαγωνιςμοφ ορίηεται θ 02/10/2019, ημέρα Σετάρτη και 

ώρα 15:00. Μετά τθ λιξθ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ υποβολισ, ςυμπεριλαμβανομζνων και τυχόν παρατάςεϊν τθσ, 

καμία πρόταςθ δεν γίνεται δεκτι. 

Η υποβολι των προτάςεων κα γίνει προσ τθ «Διεφκυνςθ Κτθριακϊν Τποδομϊν» ςτθν ταχυδρομικι διεφκυνςθ: 

Βατάτηθ 37, Ακινα, Σ.Κ 11472, με κατάκεςθ ςτο γραφείο Πρωτοκόλλου ςτον 3ο όροφο, τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και 

ϊρεσ 09:00 ζωσ 15:00 και κα ςυνοδεφεται από διαβιβαςτικό υποβολισ, το οποίο αντί ονοματεπωνφμου, κα 
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αναγράφει τον χαρακτθριςτικό κωδικό επιλογισ του ςυμμετζχοντα, ςφμφωνα με τθν παρ. 10.4. τθσ Προκιρυξθσ του 

Διαγωνιςμοφ. 

Δεκτζσ γίνονται επίςθσ προτάςεισ που κα αποςταλοφν ςτθν ίδια διεφκυνςθ με το ταχυδρομείο ι μζςω ιδιωτικισ 

εταιρείασ μεταφορϊν με ευκφνθ του διαγωνιηομζνου για τθν ζγκαιρθ υποβολι τουσ (θ θμερομθνία παραλαβισ τθσ 

πρόταςθσ από το ταχυδρομείο ι τθν ιδιωτικι εταιρία δε κα πρζπει να είναι μεταγενζςτερθ τθσ θμερομθνίασ λιξθσ 

του διαγωνιςμοφ). 

7. ΚΡΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

Σα μζλθ τθσ Κριτικισ Επιτροπισ ορίηονται ςφμφωνα με το άρκρο 114 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 12 τθσ Τ.Α. 

26804/16-06-2011 Τ.ΠΕ.Κ.Α., όπωσ τροποποιικθκε με τθν Τ.Α. 22186/2012 Τ.ΠΕ.Κ.Α. Η Κριτικι Επιτροπι κα είναι 

πενταμελισ και ορίηεται ωσ εξισ: 

1. Ζνασ (1) κριτισ «εκ προςωπικοτιτων». 

2. Ζνασ (1) κριτισ εκπρόςωποσ τθσ Διοργανϊτριασ Αρχισ. 

3. Δφο (2) κριτζσ αρχιτζκτονεσ μθχανικοί και ζνασ (1) κριτισ πολιτικόσ μθχανικόσ με εξειδίκευςθ ςε 

κτιριακά ζργα, από τον κατάλογο κριτϊν του Τ.Π.ΕΝ. 

Η Κριτικι Επιτροπι κα ςυγκροτθκεί ζπειτα από απόφαςθ τθσ Διοργανϊτριασ Αρχισ, θ οποία κα δθμοςιευκεί ςτθν 

Εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ τουλάχιςτον 20 θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των Προτάςεων. 

 

8. ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΚΡΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

Η απόφαςθ τθσ κριτικισ επιτροπισ για τθν απονομι των βραβείων είναι δεςμευτικι για τθ Διοργανϊτρια Αρχι 

εφόςον δεν είναι αντίκετθ  με τθν κείμενθ νομοκεςία και τουσ όρουσ τθσ Προκιρυξθσ. 

 

9. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 

 Φορζασ χρθματοδότθςθσ του Διαγωνιςμοφ είναι το Τπουργείο Τποδομϊν και Μεταφορϊν (ενάρικμο ζργο 

2019Ε07300000 τθσ ΑΕ 073 του Π.Δ.Ε). 

 

10. ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΙ ΤΨΟ ΒΡΑΒΕΙΩΝ 

 Σο χρθματικό ποςό των τριϊν (3) βραβείων είναι 100.000,00€ (πλζον του Φ.Π.Α.24% ) και κατανζμεται ωσ εξισ: 

ΒΡΑΒΕΙΟ 
ΠΟΟ                              

(πλέον Φ.Π.Α. 24%) 
 

1ο 45.000,00€  

2ο 33.0000,00€  

3ο 22.000,00€  

Πλζον των ανωτζρω βραβείων, μετά από υπόδειξθ τθσ Κριτικισ Επιτροπισ θ οποία δεν είναι δεςμευτικι, θ 

Διοργανϊτρια Αρχι δφναται να κάνει εξαγορζσ (επαίνουσ), που δεν μποροφν να υπερβαίνουν τισ τρεισ (3) αντί του 

ποςοφ των 5.000€ εκάςτθ, ιτοι 15.000€ ςυνολικά. 

 

11. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Κάκε διαγωνιηόμενοσ (φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ομάδα διαγωνιηομζνων κα εγγράφεται, μζχρι και 15 θμζρεσ 

από τθν ζναρξθ του διαγωνιςμοφ, δθλαδι έως και την 16/07/2019, ώρα 15:00, ςε κατάλογο που τθρεί θ Διεφκυνςθ 

Κτθριακϊν Τποδομϊν, με αίτθςθ (ςφμφωνα με το υπόδειγμα τθσ αίτθςθσ που αναρτάται μαηί με τθν παροφςα 

Περίλθψθ Προκιρυξθσ) που αναφζρει τα ςτοιχεία του εκπροςϊπου τθσ ομάδασ, (διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου 

και τθλεομοιοτυπίασ και θλεκτρονικι δ/νςθ) για να υπάρχει θ δυνατότθτα ενθμζρωςθσ. Η αίτθςθ για εγγραφι ςτον 

κατάλογο κα υποβλθκεί ςτθ Διεφκυνςθ Κτθριακϊν Τποδομϊν, Βατάτηθ 37, Ακινα, Σ.Κ 11472, με κατάκεςθ ςτο 

γραφείο Πρωτοκόλλου ςτον 3ο όροφο τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ 09:00 ζωσ 15:00 ι κα ςταλεί με 
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τθλεομοιοτυπία(FAX) ι με θλεκτρονικό ταχυδρομείο. Από τθν αρμόδια υπθρεςία κα αποδίδεται ςε όλουσ τουσ 

εγγραφζντεσ - εκπροςϊπουσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ ςτον κατάλογο αυτό.  

Όλα τα παραπάνω αποτελοφν προχπόκεςθ για τθ ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό. 

Σο Σεφχοσ Σεχνικϊν Δεδομζνων και ςτοιχείων κακϊσ και τα λοιπά παρεχόμενα ςτοιχεία, κα αποςτζλλονται 

θλεκτρονικά ςτουσ διαγωνιηόμενουσ, μετά από τθν εγγραφι τουσ ςτον κατάλογο ςυμμετεχόντων. 

Σο τεφχοσ τθσ αναλυτικισ Προκιρυξθσ κα αναρτθκεί ςτθ ιςτοςελίδα τθσ Διοργανϊτριασ Αρχισ (www.ggde.gr). 

 

12. ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

Η περίλθψθ τθσ προκιρυξθσ κα αναρτθκεί ςτο ΚΗΜΔΗ, ςτον ελλθνικό τφπο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Διοργανϊτριασ 

Αρχισ, ςτθν ιςτοςελίδα του ΣΕΕ και κα ςταλεί επίςθσ ενθμερωτικά για ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα του υλλόγου 

Αρχιτεκτόνων Διπλωματοφχων Ανϊτατων χολϊν – Πανελλινια Ζνωςθ Αρχιτεκτόνων (ΑΔΑ-ΠΕΑ) κακϊσ επίςθσ και 

του υλλόγου Διπλωματοφχων Πολιτικϊν Μθχανικϊν Ελλάδοσ (ΠΜΕ). 

 

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ Δ/ΝΗ 

ΚΣΗΡΙΑΚΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ (Δ21) 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΙΩΣΟΤ 

Πολ.Μηχ. με Α΄β. 

 

 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

  





5 
 

 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 

                                                         Ημ/νία: 

 

ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΙΔΕΩΝ με τίτλο: 

«ΑΝΕΓΕΡΗ ΚΣΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΣΕΓΑΗ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΠΟΔΟΜΩΝ 

ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΧΩΡΟΤ (ΤΝΔΕΗ ΜΕ ΕΡΓΑ 

ΑΝΑΠΛΑΗ Α.Ε.) ΣΗΝ ΟΔΟ ΠΕΙΡΑΙΩ 166, Σ.Κ. 118-54 ΑΘΗΝΑ» 
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