
 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αρ. Πρωτ. 26436/01-04-2021 

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ  

ΠΑΡΚΟΥ  ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ» 

 

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV 

71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ή/& 

71222000-0 Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες για εξωτερικούς χώρους ή/& 

71240000-2 Υπηρεσίες αρχιτέκτονα, μηχανικού και τεχνικού γραφείου 

            

  

(συντάσσεται βάσει του άρθρου 5 της υπ. αριθμ.26804/2011 απόφασης Υ.Π.Ε.Κ.Α. - ΦΕΚ 1427Β/16-

6-2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των διατάξεων του Ν. 4412/2016).   
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Π E Ρ I E X O M E N A  

ΑΡΘΡΟ 1 Ο - ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ    

ΑΡΘΡΟ 2 Ο - ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ -ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ    

ΑΡΘΡΟ 3Ο - ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ    

ΑΡΘΡΟ 4Ο - ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ    

ΑΡΘΡΟ 5Ο - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΑΡΘΡΟ 6Ο - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ    

ΑΡΘΡΟ 7Ο - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ    

ΑΡΘΡΟ 8Ο - ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ    

ΑΡΘΡΟ 9Ο - ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ     

ΑΡΘΡΟ 10Ο - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                     
ΑΡΘΡΟ 11Ο – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 12Ο - ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ    

ΑΡΘΡΟ 13Ο - ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ    

ΑΡΘΡΟ 14Ο - ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    

ΑΡΘΡΟ 15Ο - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ     

ΑΡΘΡΟ 16Ο - ΤΡΟΠΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ     

ΑΡΘΡΟ 17Ο - ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ     

ΑΡΘΡΟ 18Ο - ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ     

ΑΡΘΡΟ 19Ο - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ    

ΑΡΘΡΟ 20Ο - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ     

ΑΡΘΡΟ 21Ο - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ     

ΑΡΘΡΟ 22Ο - ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΒΟΛΗ     

ΑΡΘΡΟ 23Ο - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ    

ΑΡΘΡΟ 24Ο - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ    

ΑΡΘΡΟ 25Ο - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ     

ΑΡΘΡΟ 26Ο - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ     

ΑΡΘΡΟ 27Ο - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ    

ΑΡΘΡΟ 28 Ο – ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                                                                                                   
ΑΡΘΡΟ 29 Ο - ΤΕΥΧΗ                                             
ΑΡΘΡΟ 30 Ο – ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ                                           
ΑΡΘΡΟ 31 Ο – ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ                             

ΑΡΘΡΟ 32 Ο – ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ                              
ΑΡΘΡΟ 33 Ο – ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ                  
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 ΑΡΘΡΟ 1° - ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

1.1 Διοργανώτρια Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ   

Ιστοσελίδα :  http://dimosvolos.gr, στη διαδρομή:  (http://dimosvolos.gr στην διαδρομή : 

Επιχειρήσεις ► Προκηρύξεις ► Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών/Απρίλιος 2021). 

 

1.2 Προϊσταμένη Αρχή : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ  

1.3 Διευθύνουσα Υπηρεσία : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ.  

Στοιχεία επικοινωνίας:  

         Διεύθυνση: ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ 81 (ΚΤΙΡΙΟ ΣΠΙΡΕΡ 2ος όροφος), 38333 ΒΟΛΟΣ.  

 Τηλ.:   2421094029  

                       E-mail : dtexn@volos-city.gr, a.kalfopoulou@volos-city.gr      

                       Πληροφορίες: Αγγελική Καλφοπούλου  

                     Ώρες επικοινωνίας: από τις 9:00 μέχρι τις 14:00  

1.4 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο :  ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

1.5 Οι αιτήσεις εγγραφής και οι συμμετοχές των διαγωνιζομένων θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο 

της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  

Διεύθυνση: ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ 81 (ΚΤΙΡΙΟ ΣΠΙΡΕΡ 2ος όροφος), Τ.Κ. 38333 ΒΟΛΟΣ.  

Τηλ.: 24210 94020  

E-mail : gtexn@volos-city.gr   

1.6 Πληροφορίες και διευκρινήσεις για το διαγωνισμό θα παρέχονται στην ιστοσελίδα της 

Διοργανώτριας Αρχής http://dimosvolos.gr, στη διαδρομή: (http://dimosvolos.gr στην διαδρομή : 

Επιχειρήσεις ► Προκηρύξεις ► Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών/Απρίλιος 2021). 

1.7 Η Διοργανώτρια Αρχή θα δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε ενδεχόμενη μεταβολή των παραπάνω 

στοιχείων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της.  

  

ΑΡΘΡΟ 2Ο - ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

2.1    Φορέας χρηματοδότησης είναι το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, Χ.Π. «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 

ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» Α.Π. 3: Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου (Αρ. Απόφασης 192.2.1/2020 Δ.Σ. 

Πράσινου Ταμείου, ΑΔΑ: ΩΩΚΖ46Ψ844-ΤΓΣ). 

Η κάλυψη της δαπάνης των προβλεπόμενων βραβείων, θα γίνει από τον Κωδικό 30.7412.025 του 

προϋπολογισμού του Δήμου.   

2.2 Ο παρών Διαγωνισμός χαρακτηρίζεται ως  Ανοιχτός  Σύνθετος Αρχιτεκτονικός     

Διαγωνισμός προσχεδίων, ενός σταδίου και διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις:  

- Της με αρ. πρωτ. οικ. 26804/16-6-2011 απόφασης Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Νέο πλαίσιο διενέργειας των 

αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» 

(ΦΕΚ 1427Β' /2011) μετά την τροποποίηση με την υπ' αρ. 22186/4-5-2012, απόφασης 
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Υ.Π.Ε.Κ.Α (ΦΕΚ 1494Β'/2012), και την  απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/81319/238/2019(ΦΕΚ 

3537/Β’/20-9-2019) όπως ισχύει.  

- Της υπ’αριθμ.πρωτ.οικ.23932/16-05-2017 Εγκύκλιο 1 Υπουργείου Περιβάλλοντος & 

Ενέργειας (ΑΔΑ:ΨΤΡ64653Π8-ΟΨ2) .  

- Του Ν.4412/2016  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

- Του Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και 

παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 42Α’/2005), όπως ισχύει σήμερα  

- Του Ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 

4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα 

κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο».  

- Του Ν.3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την 

αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (Φ.Ε.Κ. 40 Α/2010), όπως τροποποιήθηκε το 

άρθρο 21, του Ν. 4024/2011, Φ.Ε.Κ. 226Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 

μισθολόγιο- βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 

μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», όπως τροποποιήθηκε 

με την υπ’ αριθμ.πρωτ.53154/2012 ΥΑ (ΑΔΑ: Β43Δ0-Η0Τ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και ισχύει σήμερα .  

- Του Ν.4129/2013 (ΦΕΚ52Α’) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

- Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α’) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων..», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

- Της µε αρ.57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ημοσίων Συβάσεων 

(ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,  

- Του Ν. 4354/15 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 

άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/Α’/16-12-2015), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει για τις αμοιβές συλλογικών οργάνων  

- Του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ45 Α’) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» όπως ισχύει.  

- Του N.3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α’) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.  

- Του Ν.3861/2010(ΦΕΚ112Α’/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» και τα σχετικά 

έγγραφα εφαρμογής.  
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- Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ143 Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως 

ισχύει.  

- Του ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α’) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»  

- Του Ν.3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων 

περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (Α'/32), όπως ισχύει.  

- Του Ν.4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 αυτού «Άρση περιορισμών 

συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»  

- Του Π.Δ. 696/1974 “Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν  

κλπ  Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων, ως και Τοπογραφικών, 

Κτηματογραφικών     και  Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών 

μελετών” (Α' 301), όπως ισχύει, ως προς το μέρος Β΄ (Προδιαγραφές) και ως συγκριτικό 

στοιχείο για τη προεκτίμηση αμοιβών μελετών που δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό 

αμοιβών.  

- Της με αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/16-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 2519) «Έγκριση 

Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 

4412/2016.  

- Της με αρ.ΔΝΣγ/56023/ΦΝ 466/2-8-2017 Απόφασης ΥΠΕΝ (ΦΕΚ Β’ 2724/Β/3-82017) 

«Τροποποίηση της με αρ.ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/16-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 

2519) απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών».  

- Της Εγκυκλίου 2/19-3-2020 του ΥΠΟΜΕ «Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του 

Κανονισμού  Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών για το έτος 2020»  

- Του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 112/3-7-2019 τεύχος Α’) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής 

δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε)» 

- Του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/30-10-2019 τεύχος Α’) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες 

διατάξεις» 

- Της Εγκύκλιου 11/2018 (ΔΝΣβ/854/ΦΝ 466/27-11-2018) «Οδηγός Εκπόνησης Μελετών 

Δημοσίων Έργων του ν.4412/16, (Βιβλίο Ι)», του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 

(ΑΔΑ: 6ΓΝΥ465ΧΘΞ-9ΟΒ)  

- Της Απόφασης ΥΠΟΜΕ υπ’ αριθμ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466 «Εξειδίκευση του είδους των 

παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα 

συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα», (ΦΕΚ 

1047/Β’/29-3-2019).  

- Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών  κανονιστικών διατάξεων (πλην αυτών 

που ήδη προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλων διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή 

απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης και γενικότερα 
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κάθε διάταξης (νόμου, Π.Δ., υπουργικής απόφασης, κ.λπ.) που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.  

- Των ισχυουσών προδιαγραφών για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών.  

- Την απόφαση με αρ. πρωτ:  22401/18-03-2021 του Αντιδημάρχου Οικονομικών και 

Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας, για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης 

πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 με ποσό 103.377,53 Ευρώ στον ΚΑ 30.7412.025 και 

με αρ. 1031 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ. 

- Την υπ’ αριθ. 263/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλου περί: α) Έγκριση  

της διενέργειας σύνθετου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού  προσχεδίων, άνω των ορίων, με 

τίτλο  «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ 

ΠΑΡΚΟΥ  ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ» β) Έγκριση σκοπιμότητας για τη δαπάνη των βραβείων του 

διαγωνισμού και για την πρόθεση  ανάθεσης των μελετών του έργου στον πρώτο 

βραβευθέντα. 

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο- ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

3.1. Ο Δήμος Βόλου προκηρύσσει Σύνθετο Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων ενός 

σταδίου, με τίτλο: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ 

ΠΑΡΚΟΥ  ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ».  

3.2. Το έργο για την ανάπλαση της περιοχής μελέτης όπως αυτή υποδεικνύεται στο τοπογραφικό 

διάγραμμα, το οποίο έχει συνταχθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου, 

χαρακτηρίζεται ως αξιόλογο τεχνικό έργο σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ.2 της Υ.Α. 26804/2011 

απόφασης Υ.ΠΕ.Κ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς έχει ευρύτερη κοινωνική, 

αρχιτεκτονική, πολεοδομική, συμβολική και περιβαλλοντική σημασία, ενώ η λειτουργία του, η θέση 

και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έχουν επίδραση στο ευρύτερο δομημένο και φυσικό 

περιβάλλον. Ο διαγωνισμός, βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 3.α.2, της υπ’ αρίθμ. Πρωτ. Οικ. 

26804/2011 απόφασης του Υ.Π.Ε.Κ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1427Β’/16-06-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

αφορά ανάπλαση σημαντικού κοινόχρηστου χώρου, ενός  πάρκου  υπεροπτικής σημασίας, για την 

κατηγοριοποίησή του ως αξιόλογο τεχνικό έργο.  

3.3. Ο Διαγωνισμός χαρακτηρίζεται ως σύνθετος, ανοικτός διαγωνισμός προσχεδίων μελέτης 

υλοποίησης, ενός σταδίου κατά την έννοια του άρθρου 1 και των περιπτώσεων α.2, β.2, γ.1, δ.1, 

της παρ.2, της με αρ. πρωτ. οικ. 26804/16-6-2011 απόφασης Υ.Π.Ε.Κ.Α., όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. Αναλυτικότερα, ο διαγωνισμός κατατάσσεται στα παρακάτω είδη:  

α) Σε σύνθετο διαγωνισμό, επειδή περιλαμβάνει περισσότερες από µία κατηγορίες μελετών και 

σχεδίων.  

β) Σε διαγωνισμό προσχεδίων, όπου οι συμμετέχοντες του διαγωνισμού θα κληθούν να 

καταθέσουν προσχέδια των αντίστοιχων κατηγοριών μελετών με στόχο την καλύτερη δυνατή 

επίλυση του συγκεκριμένου έργου και την επιλογή του βραβευμένου μελετητή για την περαιτέρω 

επεξεργασία και εκπόνηση της μελέτης.   
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γ) Σε διαγωνισμό ενός σταδίου καθώς η επιλογή θα πραγματοποιηθεί σε ένα στάδιο.  

δ) Σε διαγωνισμό ανοικτό, όπου μπορεί να συμμετέχει κάθε ενδιαφερόμενος μελετητής.  

3.4. Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει αρχιτεκτονική και φυτοτεχνική μελέτη. 

3.5. Θα δοθούν τρία (3) βραβεία συνολικής αξίας 83.368,97€ πλέον ΦΠΑ 24%,  σύμφωνα με την 

παρ. 2 του άρθρου 11 της με αρ. πρωτ. οικ. 26804/16-6-2011 απόφασης ΥΠΕΚΑ, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.   

3.6. Στην περίπτωση ανάθεσης εκπόνησης της συνολικής μελέτης, η συμβατική αμοιβή θα 
διαμορφωθεί κατόπιν διαπραγμάτευσης, μεταξύ της πρώτης διακριθείσας ομάδα μελέτης του 
διαγωνισμού και της διοργανώτριας αρχής, δυνάμει της παραγράφου 5 του άρθρου 32 του Ν. 
4412/16 και των άρθρων 111, 112 του ιδίου νόμου, με τιμή εκκίνησης το ποσοστό 60% της συνολικής 
προεκτιμώμενης αμοιβής μελέτης, βάσει των διατάξεων του Ν.4412/16 και του Κανονισμού 
Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών (ΦΕΚ 2519/20-7-2017). Το ως άνω ποσοστό (60%) της 
συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής της μελέτης, καθορίζεται βάσει της παρ.2 του άρθρου 5 της με 
αρ. πρωτ. οικ. 26804/16-6-2011 απόφασης Υ.Π.Ε.Κ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
3.7. Η προεκτιμώμενη αμοιβή εκπόνησης όλων των μελετών, σύμφωνα με το τεύχος δεδομένων 

και στοιχείων που συνοδεύει την προκήρυξη, ανέρχεται στο ποσό των 990.701,30€ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..  

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ  
ΑΝΑΘΕΣΗΣ =  
60% ΤΗΣ  
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ 

1. 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ    

1.1 
Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών ΄Έργων. (κατ. 06)    26.310,50  

1.2 
Τεύχη Δημοπράτησης Αρχιτεκτονικής μελέτης  κατηγορίας  06   1.220,81  

 
ΣΥΝΟΛΟ 1   27.531,31  

2 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ    

2.1 Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες  (κατ.07)  569.561,59  

2.2 Τεύχη Δημοπράτησης Αρχιτεκτονικών   26.427,66  

 ΣΥΝΟΛΟ 2 595.989,25  

3 ΣΤΑΤΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ    

3.1 Στατικές Μελέτες (κατ.08 )  8.932,27  

3.2 Τεύχη Δημοπράτησης Στατικών  414,46  

 ΣΥΝΟΛΟ 3 9.346,73  

4 ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ     

4.1 Ηλεκτρομηχανολογική  μελέτη (κτιρίων/ περιβάλλοντα χώρου )  

(κατ. 9)  

30.547,98  

4.2 Τεύχη Δημοπράτησης ΗΜ μελέτης  

 

1.417,43  

 ΣΥΝΟΛΟ 4 31.965,40  
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5 ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ    

5.1 Μελέτη φυτοτεχνικής διαμόρφωσης Περιβάλλοντος χώρου και 

έργων πρασίνου (κατ. 25) 

21.257,78  

5.2  Τεύχη δημοπράτησης Φυτοτεχνικής Μελέτης 986,36  

 ΣΥΝΟΛΟ 5 22.244,14  

6 ΣΑΥ ΦΑΥ  7.664,60  

 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ  694.741,44 416.844,87 

 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%  104.211,22 62.526,73 

 ΣΥΝΟΛΟ  798.952,66 479.371,60 

 ΦΠΑ 24%  191.748,64 115.049,18 

 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 990.701,30 594.420,78 

   

ΑΡΘΡΟ 4Ο - ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Η Διοργανώτρια Αρχή επιδιώκει μέσω της διαδικασίας του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού να 

εξασφαλίσει τον καλύτερο δυνατό σχεδιασμό με στόχο την αισθητική και περιβαλλοντική 

αναβάθμιση της περιοχής, με γνώμονα την αειφορία, ώστε να επιτευχθεί ένα ελκυστικό και άνετο 

περιβάλλον, ένας σύγχρονος, λειτουργικός, κοινόχρηστος χώρος, ο οποίος θα εντάσσεται στο 

περιβάλλον του και θα αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη του Βόλου.   

 

Επιδιώκεται η επιλογή της καλύτερης και πληρέστερης πρότασης από λειτουργική, αισθητική, 

τεχνική και οικονομική άποψη με βάση τις απαιτήσεις της τέχνης και της επιστήμης, 

συμπεριλαμβανομένων των αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού προκειμένου να προκύψει 

συνολικό αποτέλεσμα με σύγχρονο και πρότυπο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. 

 

Δεδομένου ότι οι ανοιχτοί κοινόχρηστοι χώροι είναι βασικό τμήμα της αστικής κληρονομιάς και 

αρχιτεκτονικής μορφής μιας πόλης, στόχος της ανάπλασης του συγκεκριμένου χώρου είναι να 

συνεισφέρει  στις ανάγκες αναψυχής και ελεύθερου χρόνου της κοινωνίας.   

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη ιδεών/ προσχεδίων  για την ανάπλαση της περιοχής 

μελέτης όπως αυτή υποδεικνύεται στο σχεδιαγράμμα περιοχής παρέμβασης, το οποίο έχει 

συνταχθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου, λαμβάνοντας υπόψη την 

παρούσα Προκήρυξη, το Τεύχος Δεδομένων και στοιχείων του διαγωνισμού . 

 

Η επιφάνεια ανάπλασης ορίζεται σε 45.198,14τμ. και αφορά 

1) στο Ο.Τ. 1303α  [σύμφωνα με το σχέδιο ‘ΧΩΡΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ’   τα σημεία 1-2-19-43-42-20-
1]  επιφάνεια Ε1 = 10.857,5τμ   &   
2) στο Ο.Τ.1303δ  [ σύμφωνα με το σχέδιο ‘ΧΩΡΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ’   τα σημεία 16-3-15-4-5-6-7-8-
9-10-11-12-12Α-12Β – 13Α-13Γ-14-16]  επιφάνεια Ε2 = 34.340,63τμ 
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Οι μελετητές καλούνται, να αναπτύξουν τις ιδέες τους με καινοτόμες σχεδιαστικές προτάσεις για 

την αναμόρφωση της εικόνας του τοπίου, την ανάδειξη του χώρου, των περιβαλλοντικών ιδιοτήτων  

και αξιών και την ενίσχυση της ταυτότητας του τοπίου στα πλαίσια της λειτουργικής και 

βιοκλιματικής αναβάθμισης του.    

 

Οι προτάσεις θα πρέπει να συμπεριλάβουν τουλάχιστον τα παρακάτω δεδομένα: 

 

 Επαναπροσδιορισμός του κοινόχρηστου χώρου με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκτήσει ένα νέο  
χαρακτήρα η περιοχή. 

 Επανεξέταση του κατακερματισμένου πάρκου και αξιοποίηση του φυσικού και δομημένου 
περιβάλλοντος, ώστε ο χώρος να  λειτουργεί  όλες τις εποχές του χρόνου.  

 Καθορισμός, οργάνωση και διαμόρφωση χώρων κίνησης, στάσης, στάθμευσης αυτοκίνητων, 
πολιτισμού  και αναψυχής σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες δραστηριότητες εντός του ευρύτερου 
κοινόχρηστου χώρου και τις γειτονικές  δραστηριότητες. 

 Ανάδειξη  πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, τουριστικών πόλων ενδιαφέροντος, υπαίθριων 
εκδηλώσεων και αθλητικών δραστηριοτήτων.  

 Η τελική πρόταση διαμόρφωσης του χώρου οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις τοπικές 
συνθήκες κλίματος και χλωρίδας. Η επιλογή των υλικών και η γενικότερη αξιοποίηση του πρασίνου, 
θα πρέπει να εξυπηρετεί την κάθε αρχιτεκτονική πρόταση με έμφαση στις συνθήκες πρόσβασης, 
άνεσης σκιασμού κ.λπ. Επιλογή κατάλληλων υλικών των επιφανειών ώστε να στοχεύουν στο 
κατάλληλο θερμικό και οπτικό περιβάλλον.  

 Στοιχεία καινοτόμου αστικού  εξοπλισμού  εναρμονισμένα  στο  φυσικό και δομημένο 
περιβάλλον.  

 Αποκατάσταση - αναμόρφωση των υφιστάμενων κτιρίων εντός του πάρκου του ΟΤ 1303δ 
για την κάλυψη των αναγκών εξυπηρέτησης,  σύμφωνα με την επιλογή του κάθε μελετητή. Οι 
προτεινόμενες επεμβάσεις στα υφιστάμενα κτίρια θα πρέπει να είναι εντός των υφιστάμενων 
περιγραμμάτων σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα.        

 Την ανάγκη πρόβλεψης φωτισμού και Η/Μ εγκαταστάσεων για την σωστή λειτουργία του 
χώρου και των εγκαταστάσεων του.  

 Την ανάγκη πρόβλεψης ύδρευσης και άρδευσης του χώρου.  

 Ένταξη του υφιστάμενου ποδηλατοδρόμου στην πρόταση, ώστε να εξασφαλίζεται η σύνδεση 
του κέντρου της πόλης με την περιοχή των Αλυκών.  

 Η τελική πρόταση οφείλει να δεχτεί ως δεδομένα τα στοιχεία – χαρακτηριστικά των 
υφισταμένων κτιρίων (Εκθεσιακό και Μουσείο Αργούς) τα οποία δεν επιδέχονται αλλαγές.   

 Η πρόταση θα πρέπει να αναπτύσσεται εντός του ορίου του οικοδομικού που ορίζεται από 
το τοπογραφικό της υπηρεσίας. 

 Οι προτάσεις των διαγωνιζομένων θα πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψη όλους τους ισχύοντες 
κανονισμούς που αφορούν τους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους και να διέπονται από τις αρχές 
του “σχεδιασμού για όλους” και τις απαιτήσεις του βιοκλιματικού σχεδιασμού. 

 Ενσωμάτωση στην πρόταση  της σιδηροδρομικής γραμμής/τρενάκι  ως στοιχείο. Η  σημερινή 
του χάραξη ωστόσο δεν είναι δεσμευτική.  

 Διατήρηση της υπόγειας  δεξαμενής λυμάτων στο ΟΤ 1303α.  

 Διατήρηση του χώρου στάθμευσης στο ΟΤ 1303α. – ο χώρος θα πρέπει να ενταχθεί στην 
σχεδιαστική πρόταση και θα πρέπει να εξασφαλίζει τουλάχιστον 56 θέσεις αυτοκινήτων και 2 ΑΜΕΑ. 

 Στο Ο.Τ. 1303α είναι επιθυμητό από την αναθέτουσα αρχή να ενταχθούν χρήσεις ήπιων 
αθλητικών δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο πάντα των προβλεπόμενων χρήσεων γης.  
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• Στο Ο.Τ. 1303 δ είναι επιθυμητό από την αναθέτουσα αρχή να διατηρηθεί μέρους του υγρού 

στοιχείου – τμήμα της λίμνης.  

  

ΑΡΘΡΟ 6° - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

6.1 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, ή αντίστοιχο Πιστοποιητικό εγγραφής  στον επαγγελματικό φορέα/οργανισμό της 

χώρας εγκατάστασής τους, σύμφωνα άρθρο 77 του Ν.4412/16 και το άρθρο 3 της με αρ. πρωτ. Οικ. 

26804/16-6-2011 απόφασης Υ.Π.Ε.ΚΑ. «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών 

και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (ΦΕΚ1427/Β'/16.06.2011), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει,  

• Αρχιτέκτονα μηχανικού ΑΕΙ, για την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης κτιρίου και της 

μελέτης περιβάλλοντος χώρου.  

• Γεωπόνου ΑΕΙ ή Δασολόγου ΑΕΙ ή Μηχανικού Περιβάλλοντος ΑΕΙ για την εκπόνηση της 

φυτοτεχνικής μελέτης.   

Διευκρινίζεται ότι θα γίνει αποδεκτή η συμμετοχή άλλων ειδικοτήτων για την εκπόνηση των 

μελετών, πέραν αυτών που αναφέρονται στο κάθε παραπάνω εδάφιο της προκήρυξης, εφόσον 

έχουν δικαίωμα σύνταξης και υπογραφής των εν λόγω μελετών και διαθέτουν το απαιτούμενο 

επιστημονικό-γνωστικό υπόβαθρο που ορίζει η κείμενη νομοθεσία.   

6.2 Η εγγραφή στο μητρώο μελετητών και η λήψη αντίστοιχης τάξης πτυχίου που ορίζεται στα 

άρθρα 39 και 40 του Ν. 3316/05, τα οποία διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την έναρξη ισχύος του 

Προεδρικού Διατάγματος του άρθρου 83 του Ν. 4412/2016, Π.Δ. 71/2019(ΦΕΚ 112Α/3-7-2019), 

καθώς και στα Μητρώα (ΜΗΤΕ) του άρθρου 118 του Ν. 4472/2017, δεν αποτελεί προαπαιτούμενο 

για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό (απόφαση 26804/2011 ΥΠΕΚΑ - ΦΕΚ 1427/Β’/16-6-2011).  

6.3 Οι συμμετέχοντες μπορούν προαιρετικά να συνεργασθούν και με άλλες ειδικότητες, ή με 

ειδικούς συμβούλους καθώς και σπουδαστές Αρχιτεκτονικών Σχολών, χωρίς υποχρέωση της 

Διοργανώτριας Αρχής για καταβολή επιπλέον αμοιβής πέραν των προβλεπόμενων βραβείων και 

χωρίς υποχρέωση ανάθεσης της μελέτης. Κάθε διαγωνιζόμενος – μόνος ή και ως μέλος ομάδας- 

μπορεί να λάβει μέρος μόνο με μία συμμετοχή.  

6.4 Τα αποδεικτικά του δικαιώματος συμμετοχής κάθε διαγωνιζομένου υποβάλλονται μόνο  σε 

έντυπη μορφή, σε κλειστό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 18.2 της παρούσας, 

και είναι τα εξής:  

i Άδεια άσκησης επαγγέλματος, ή Πιστοποιητικό εγγραφής  στον επαγγελματικό 

φορέα/οργανισμό της χώρας εγκατάστασής του  

ii Συμπληρωμένο από κάθε συμμετέχοντα το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), 

άρθρο 79 παρ. 3, Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147). Επισημαίνεται ότι οι οικονομικοί φορείς 

συμπληρώνουν στο Μέρος IV μόνο την Ενότητα α: «Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια 

επιλογής». Επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο ως πρότυπο.   
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Η μη προσκόμιση των αποδεικτικών δικαιώματος συμμετοχής κάθε διαγωνιζομένου αποτελεί 

λόγο αποκλεισμού.  

6.5 Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στον Διαγωνισμό έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την  

πλήρη και χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή των όρων της παρούσας Προκήρυξης.  

6.6 Αποκλείονται από το διαγωνισμό (απόφαση 26804/2011 ΥΠΕΚΑ - ΦΕΚ 1427/Β’/16-62011, 

άρθρο 3, παράγραφος 3β):  

• Κάθε πρόσωπο που έχει συμμετάσχει με οποιοδήποτε τρόπο στην προπαρασκευή και στη 

σύνταξη του προγράμματος του Διαγωνισμού.  

• Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής.  

• Τα πρόσωπα που συνδέονται με τα ανωτέρω πρόσωπα άμεσα επαγγελματικά ή έχουν με 

αυτά συγγένεια πρώτου έως δεύτερου βαθμού.  

• Το προσωπικό της Διοργανώτριας Αρχής που υπηρετεί σήμερα και έως τη λήξη του 

διαγωνισμού.  

• Οι συμμετέχοντες έναντι των οποίων υφίστανται οι λόγοι αποκλεισμού που αναφέρονται 

στο άρθρο 73 και 74 του Ν. 4412/2016, έναντι των οποίων υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από 

τους συμμετέχοντες (συμπλήρωση ΕΕΕΣ, Μέρος ΙΙΙ).  

 

ΑΡΘΡΟ 7° - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ  

7.1  Για το καθορισμό των βραβείων ελήφθη υπόψη το άρθρο 11 της Υ.Α. 26804/16-06-2011 

Υ.ΠΕ.Κ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το συνολικό χρηματικό ποσό των βραβείων καθορίζεται 

ίσο με το 20% του κατώτατου ορίου της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής εκπόνησης μελέτης, 

σε εφαρμογή του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών Αριθμ ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/16-5-2017 (ΦΕΚ 2519/Β’/20-07-2017) και δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το ποσόν των 150.000€.   

 Στο Διαγωνισμό θα απονεμηθούν συνολικά τα παρακάτω χρηματικά βραβεία  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΡΑΒΕΙΩΝ 
Α' ΒΡΑΒΕΙΟ 

(45%) 
Β' ΒΡΑΒΕΙΟ 

(33%) 
Γ' ΒΡΑΒΕΙΟ 

(22%) 

ΣΥΝΟΛΟ  83.368,97 37.516,04 27.511,76 18.341,17 

ΦΠΑ 24%  20.008,55 9.003,85 6.602,82 4.401,88 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΒΕΙΩΝ  103.377,53 46.519,89 34.114,58 22.743,06 

  

Ο επιμερισμός της αμοιβής των βραβείων ανά είδος και ανά κατηγορία μελέτης θα καθοριστεί από 

κάθε διαγωνιζόμενο με υπεύθυνη δήλωση, κατά την παράγραφο 18.2 της παρούσης.   

7.2  Η βράβευση των προτάσεων δεν δημιουργεί στους διαγωνιζόμενους μελετητές δικαίωμα στην 

ανάθεση σύμβασης που έχει σχέση με το αντικείμενο του παρόντα διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες 

στον παρόντα διαγωνισμό δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε άλλους διαγωνισμούς που 

αφορούν μελέτες προσχεδίων, οριστικής μελέτης κ.τ.λ.   
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7.3 Σε περίπτωση ματαίωσης της κρίσης της Επιτροπής μετά την υποβολή των προτάσεων των 

διαγωνιζόμενων, με υπαιτιότητα της Διοργανώτριας Αρχής, το συνολικό ποσό των βραβείων θα 

μοιραστεί στους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, ενώ οι προτάσεις θα επιστραφούν στους 

διαγωνιζόμενους.  

7.4 Οι μελέτες που θα βραβευθούν, μετά την καταβολή των αντίστοιχων χρηματικών ποσών, 

ανήκουν στην πλήρη κυριότητα του Δήμου Βόλου, σύμφωνα πάντα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 

της Υ.Α. 26804/16-06-2011 Υ.ΠΕ.Κ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1427 Β/2011).  

7.5 Την πατρότητα των μελετών διατηρούν οι μελετητές αυτών, χωρίς δικαίωμα περαιτέρω 

αποζημίωσης ή αντιτίμου καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τον Δήμο Βόλου.   

7.6 Η Κριτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μην απονείμει το πρώτο ή όλα τα βραβεία, ύστερα 

από αιτιολόγηση, εφόσον διαπιστώσει ανεπάρκεια των προτάσεων. Στην περίπτωση που κατά την 

κρίση της Επιτροπής διαπιστωθεί επίπεδο προτάσεων μη ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις της, ο 

διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος. Στην περίπτωση που ο διαγωνισμός κηρυχθεί άγονος δύναται η 

Κριτική Επιτροπή να προτείνει αποζημιώσεις σε αριθμό μελετών, ίσο με τα προβλεπόμενα 

βραβεία, με ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει, για κάθε μελέτη, το ποσό του τελευταίου 

βραβείου. Η πρόταση αυτή δεν είναι δεσμευτική για την Διοργανώτρια Αρχή.   

7.7 Η καταβολή των βραβείων και των αποζημιώσεων (εάν προκύψουν), προϋποθέτει την 

παράδοση στο Διοργανωτή όλων των σχεδίων και αρχείων της μελέτης σε έντυπη και ψηφιακή 

μορφή.  

7.8 Καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού διατηρείται η ανωνυμία των συμμετεχόντων. Η 

ανωνυμία αίρεται μετά τη λήξη του διαγωνισμού για τον σκοπό της απονομής/καταβολής των 

βραβείων. Προκειμένου περί ομαδικών συμμετοχών, η καταβολή των  βραβείων γίνεται με βάση 

τα ποσοστά συμμετοχής που δηλώνονται εγγράφως από την ομάδα με έγγραφο που 

περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο των στοιχείων των συμμετεχόντων.   

7.9 Για την καταβολή των βραβείων οι μελετητές οφείλουν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά 

έγγραφα του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, έναντι των οποίων υποβλήθηκε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 και 79Α του Ν. 4412/2016.    

  

ΑΡΘΡΟ 8° - ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

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

άρθρο 12 της υπ' αριθμ. οικ. 26804/2011 Απόφαση ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1427/Β/2011), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, και θα είναι 5 μελής. Το έργο της θα υποστηρίζεται από γραμματεία.   

8.1    Τα μέλη της Κριτικής επιτροπής με τους Αναπληρωτές τους ορίζονται ως εξής:  

• Ένας (1) κριτής, αρχιτέκτονας «εκ των προσωπικοτήτων», που επιλέγεται από την 

Διοργανώτρια αρχή.  

• Ένας (1) κριτής,  αρχιτέκτονας  ή   γεωπόνος,  εκπρόσωπος της Διοργανώτριας Αρχής.  

• Τρεις (3) κριτές, εκ των οποίων δύο (2) αρχιτέκτονες και ένας (1)  γεωπόνος από τον 

κατάλογο κριτών αρχιτεκτονικών διαγωνισμών της παρ.3 του άρθρου 12 της Υ.Α. 26804/16-06-
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2011 Υ.ΠΕ.Κ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  Η επιλογή των κριτών θα διενεργηθεί με κλήρωση, 

με ευθύνη του ΥΠΕΝ, από τον κατάλογο της κατηγορίας μελέτης.   

Κατά την κρίση της Διοργανώτριας Αρχής, την κριτική επιτροπή μπορούν να συνεπικουρούν τεχνικοί 

σύμβουλοι χωρίς δικαίωμα ψήφου.   

 

8.2 Εάν κάποιο μέλος κριτικής επιτροπής δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις αρμοδιότητές 

του, αντικαθίσταται από τον ορισμένο αναπληρωτή του. Για τους κριτές της παραγράφου 3 του 

άρθρου 12 της Υ.Α., η αντικατάσταση γίνεται από τον ορισμένο αναπληρωτή τους (σύμφωνα με την 

απόφαση συγκρότησης της επιτροπής). Σε περίπτωση απουσίας του τακτικού και του 

αναπληρωματικού μέλους (των κριτών της παρ.3), τότε η αντικατάσταση γίνεται από το πρώτο 

διαθέσιμο επιλαχόν μέλος κατά την σειρά αναφοράς τους στο Πρακτικό κλήρωσης του ΥΠΕΝ.  

Η κριτική επιτροπή είναι αμειβόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21, παρ. 1 του ν. 

4354/2015 (Α΄176) περί αμοιβών συλλογικών οργάνων, όπως εκάστοτε ισχύει, η δε 

καταβαλλόμενη, ανά συνεδρίαση, αποζημίωση στους ιδιώτες μέλη αυτής καθορίζεται, σε 50 € και 

μέχρι δέκα (10) συνεδριάσεις για κάθε διαγωνιζόμενο.  

 

8.3 Η συγκρότηση της Κριτικής Επιτροπής θα οριστικοποιηθεί τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την 

λήξη της προθεσμίας υποβολής των Προτάσεων (άρθρο 12, παράγραφος 4 της Υ.Α. 26804/2011 

Υ.ΠΕ.Κ.Α.). Η απόφαση συγκρότησης της Κριτικής Επιτροπής θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 

Κυβέρνησης κατά την διάταξη του άρθρου 5, παρ. 2, περιπτ. ιΒ' του Ν.3469/2006, 

Φ.Ε.Κ.131Α'/2006, και αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια», σύμφωνα με τον Ν.3861/2010.   

Η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής είναι οριστική και υποχρεωτική για τη Διοργανώτρια Αρχή, 

εφόσον δεν αντιτίθεται στους όρους της Προκήρυξης. Η Κριτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την 

ορθή τήρηση της διαδικασίας κρίσης του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 της υπ' αρ. 

πρωτ. 26804/2011 απόφασης του ΥΠΕΚΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και σύμφωνα με 

το Άρθρο 115 του Ν. 4412/2016.   

 

8.4 Χρέη Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής θα εκτελεί ο κριτής «εκ προσωπικοτήτων», (ο 

ορισμός γίνεται από τη Διοργανώτρια Αρχή). Χρέη γραμματέα της Κριτικής Επιτροπής θα εκτελεί 

ένας (1) υπάλληλος του Δήμου Βόλου, ο οποίος ορίζεται (με τον αναπληρωτή του) με απόφαση της 

Διοργανώτριας Αρχής.  

 

8.5 Η Διοργανώτρια Αρχή καλεί τα μέλη της επιτροπής και τους αναπληρωτές τους, τους 

ανακοινώνει τον ορισμό τους και τους γνωστοποιεί το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού και τα 

κριτήρια που έχει θέσει η προκήρυξη. Επίσης αναλύει στα μέλη της επιτροπής την προβληματική 

και τις απαιτήσεις του διαγωνισμού και τους γνωστοποιεί τις απαντήσεις στα υποβληθέντα 

ερωτήματα.   

 

8.6 Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο γραφείο μελετών στο 

οποίο θα ανατεθεί η ολοκλήρωση της μελέτης.  
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8.7 Η Κριτική Επιτροπή θα συνεδριάζει σε τόπο που θα παραχωρηθεί από τη Διοργανώτρια 

Αρχή.  

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο - ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Η Διοργανώτρια Αρχή δηλώνει την πρόθεση της για ανάθεση της μελέτης του έργου στο 

βραβευθέντα με το A΄ βραβείο, με διατήρηση του δικαιώματος της, εφόσον δεν απονεμηθεί το A΄ 

βραβείο, για ανάθεση της μελέτης στον πρώτο διακριθέντα, ή δήλωση περί του αντιθέτου. 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, η διοργανώτρια αρχή 

προτίθεται να αναθέσει  στην πρώτη διακριθείσα ομάδα, την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών, 

προκειμένου να υπάρξει ώριμη ολοκληρωμένη τεχνική  μελέτη.  

 

9.1  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 πρώτη διακριθείσα ομάδα 

μελέτης, μετά από διαδικασία διαπραγμάτευσης, εφόσον αποφασίσει να υλοποιήσει το έργο.   

Η συμβατική αμοιβή θα διαμορφωθεί κατόπιν διαπραγμάτευσης δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 

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.4412/2016 και του Κανονισμού Προεκτιµώµενων Αμοιβών Μελετών (ΦΕΚ 2519/Β΄/20-07-2017), 

που αντιστοιχεί στο ποσόν των  594.420,78€ συµπεριλαµβανοµένων απροβλέπτων εξόδων 15% και 

Φ.Π.Α 24%, η οποία προσδιορίστηκε σύμφωνα µε το Τεύχος Προεκτιµώµενων Αμοιβών που 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προκήρυξης .   

Από την αμοιβή της πλήρους μελέτης θα αφαιρεθεί το ποσόν του βραβείου.  

 

9.2  Σύμφωνα με την Υ.Α. ΔΝΣβ/92783/πε/ΦΝ/466/10-9-2018 (ΦΕΚ 4203 Β’ 25-9-2018), που 

εκδόθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 188 του Ν.4412/16,  οι βασικοί μελετητές της πρώτης 

βραβευθείσας ομάδας, στην οποία θα ανατεθεί η εκπόνηση του συνόλου των μελετών, θα 

μετάσχουν υποχρεωτικά ως Τεχνικοί Σύμβουλοι – Μελετητές στην εκτέλεση του έργου, μετά την 

έναρξή του.   

9.3  Η Διοργανώτρια Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον το κρίνει σκόπιμο σε περίπτωση μη 

απονομής του 1ου Βραβείου να αναθέσει την μελέτη του έργου στον κατά την αξιολόγηση πρώτο 

διακριθέντα.   

  

9.4  Οι ανάδοχοι μελετητές οφείλουν, εφόσον δεν καλύπτουν από πλευράς δυναμικότητας 

μελετητικού πτυχίου τις σχετικές απαιτήσεις που προκύπτουν, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, να συνεργασθούν με άλλο μελετητή ή μελετητικό γραφείο, για την ανάληψη της 

μελέτης, ώστε να καλύπτεται η απαιτούμενη δυναμικότητα. Ο συνεργαζόμενος μελετητής 

υποδεικνύεται από τους βραβευθέντες μελετητές και εγκρίνεται από τη Διοργανώτρια Αρχή. Πριν 
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την υπογραφή της σύμβασης οι προτεινόμενοι μελετητές θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις 

του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.  

 

Συγκεκριμένα τα πτυχία που απαιτούνται για την εκπόνηση της συνολικής μελέτης είναι:  

 

Α/Α ΜΕΛΕΤΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 

(ΧΩΡΙΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΦΠΑ) (€) 

1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  ΚΤΙΡΙΟΥ 6 27.531,31 

2 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 
7 569.561,59 

3 ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 8 9.346,73 

4 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ (ΚΤΙΡΙΟ / 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ  ΧΩΡΟΣ ) 

9 31.965,41 

5 ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 25 22.244,14 

  

  

Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους :   

1. Οι ανάδοχοι ή οι συνεργαζόμενοι μελετητές απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό 

επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι ανάδοχοι ή οι 

συνεργαζόμενοι μελετητές που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στις κατηγορίες μελετών της 

παρούσας προκήρυξης. Οι ανάδοχοι ή οι συνεργαζόμενοι μελετητές που είναι εγκατεστημένοι  σε 

λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 

Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

  

Προς απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, κάθε ανάδοχος ή συνεργαζόμενος 

μελετητής πρέπει να διαθέτει:   

- Στην κατηγορία μελέτης αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων (06):  Ελάχιστη στελέχωση 

δυναμικού μίας μονάδας – ένας μελετητής με τουλάχιστον πτυχίο Α΄ βαθμίδα Μ.Ε.Μ (πτυχίο 

Α΄ τάξης και άνω). 
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- Στην κατηγορία μελέτης ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες (07):  Ελάχιστη στελέχωση 

δυναμικού δώδεκα μονάδων  - δυο μελετητές με πτυχίο Γ΄ βαθμίδα Μ.Ε.Μ. και έναν 

μελετητή με πτυχίο Β΄ βαθμίδας Μ.Ε.Μ. (πτυχίο Ε΄ τάξης). 

- Στην κατηγορία μελέτης στατικές μελέτες (08):  Ελάχιστη στελέχωση δυναμικού μίας 

μονάδας – ένας μελετητής με τουλάχιστον πτυχίο Α΄ βαθμίδα Μ.Ε.Μ (πτυχίο Α΄ τάξης και 

άνω). 

- Στην κατηγορία μελέτης μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές, ηλεκτρονικές (09):  Ελάχιστη 

στελέχωση δυναμικού δύο μονάδων – ένας μελετητής με τουλάχιστον πτυχίο Β΄ βαθμίδα 

Μ.Ε.Μ (πτυχίο Β΄ τάξης και άνω). 

- Στην κατηγορία μελέτης φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων 

πρασίνου (25):  Ελάχιστη στελέχωση δυναμικού δύο μονάδων – ένας μελετητής με 

τουλάχιστον πτυχίο Β΄ βαθμίδα Μ.Ε.Μ (πτυχίο Β΄ τάξης και άνω).  

  

 Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής  Ένωσης 

προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.    

 Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η 

υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 

σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες 

χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 

προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην 

περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 

ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής 

ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν 

τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 6 της παρούσας.  

  

9.5 Κατά την υπογραφή της σύμβασης, η Διοργανώτρια Αρχή ή η Αναθέτουσα Αρχή, έχει το 

δικαίωμα διατύπωσης συμπληρωματικών κατευθύνσεων, εφόσον αυτές δεν απολήγουν σε βασική 

αλλαγή της κεντρικής ιδέας της λύσης που βραβεύτηκε.   

 

9.6 Η υποχρέωση ανάθεσης της μελέτης στον βραβευθέντα μελετητή διατηρείται για τη 

διοργανώτρια αρχή μέχρι τέσσερα (4) έτη και εφόσον δεν έχουν μεταβληθεί τα πραγματικά 

δεδομένα που είχαν ληφθεί υπόψη στην προκήρυξη του διαγωνισμού.  
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ΑΡΘΡΟ 10Ο - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

10.1  Κάθε διαγωνιζόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή ομάδα διαγωνιζόμενων, διά του 

εκπροσώπου της, εγγράφεται σε κατάλογο που τηρεί η αρμόδια Υπηρεσία της Διοργανώτριας 

Αρχής, με αίτηση που αναφέρει τα στοιχεία του (διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου  και ηλεκτρονική 

διεύθυνση - email), προκειμένου να ενημερώνεται από τη Διοργανώτρια Αρχή για τις απαντήσεις 

επί των υποβληθέντων ερωτημάτων και για κάθε διευκρίνιση επί του Διαγωνισμού. Η αίτηση της 

εγγραφής στον κατάλογο θα υποβληθεί στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Βόλου, ή θα σταλεί ταχυδρομικά ή µε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (βλ. άρθρο 1 της παρούσας) 

έως και την 13η Μαΐου 2021.    

 Η μη εγγραφή των ενδιαφερομένων στον παραπάνω κατάλογο δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού 

από το διαγωνισμό.  

 

10.2 Η παρούσα Προκήρυξη, το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων,  η Συγγραφή Υποχρεώσεων, καθώς 

και τα λοιπά παρεχόμενα στοιχεία του διαγωνισμού, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 

Προκήρυξης,  δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4412/2016 2016 και το άρθρο 6 της 

ΥΑ 26804/2011 και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου (http://dimosvolos.gr , στη 

διαδρομή: (http://dimosvolos.gr στην διαδρομή : Επιχειρήσεις ► Προκηρύξεις ► Δ/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών/Απρίλιος 2021) και παρέχονται ηλεκτρονικά. 

  

10.3 Η Διοργανώτρια Αρχή μπορεί να επικοινωνεί με τους εγγραφέντες στον κατάλογο 

ταχυδρομικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με ευθύνη του ενδιαφερομένου ως προς την 

παραλαβή των μηνυμάτων.  

  

ΑΡΘΡΟ 11Ο ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ  

11.1 Ως ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της 

προκήρυξής του, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4412/2016. Η αναλυτική προκήρυξη του 

διαγωνισμού με τα χορηγούμενα στοιχεία, θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της 

Διοργανώτριας Αρχής: (http://dimosvolos.gr, στη διαδρομή: (http://dimosvolos.gr στην 

διαδρομή : Επιχειρήσεις ► Προκηρύξεις ► Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών/Απρίλιος 2021). 

 

11.2 Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσχεδίων μελετών ορίζεται η 11η  Αυγούστου 2021, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Μετά τη λήξη της ως άνω προθεσμίας υποβολής, 

συμπεριλαμβανομένων και τυχόν παρατάσεων της, καμία μελέτη δεν γίνεται δεκτή.  

 

11.3 Η υποβολή των συμμετοχών θα γίνει στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Βόλου, Μικρασιατών 81, Κτίριο Σπίρερ / 2ος όροφος, Τ.Κ. 38333, Βόλος, στις εργάσιμες μέρες 

και ώρες 09:00 - 14:00.  

 

11.4 Δεκτές γίνονται επίσης συμμετοχές που αποστέλλονται στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου με το ταχυδρομείο ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών, με 
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ευθύνη του διαγωνιζόμενου για την έγκαιρη παράδοση και υποβολή  και με την προϋπόθεση ότι 

εξασφαλίζεται η ανωνυμία των συμμετεχόντων. Διευκρινίζεται ότι για τους συμμετέχοντες που θα 

αποστείλουν τη μελέτη τους ταχυδρομικά ή μέσω ιδιωτικής εταιρίας μεταφορών, αυτή θα πρέπει 

να κατατεθεί εμπρόθεσμα στο πρωτόκολλο της διοργανώτριας αρχής. 

   

11.5  Σε όσους παραδίδουν τις συµµετοχές απευθείας στο Πρωτόκολλο της Διοργανώτριας Αρχής 

θα δίδεται αριθμός πρωτοκόλλου και απόδειξη, όπου θα αναγράφεται ο χαρακτηριστικός κωδικός 

επιλογής του συμμετέχοντα, και την ημερομηνία παραλαβής τους.  

  

ΑΡΘΡΟ 12Ο - ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

12.1 Οι εγγεγραµµένοι εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων μπορούν να υποβάλλουν τυχόν 

ερωτήματα για το Διαγωνισμό μέσα στο πρώτο τέταρτο της προθεσμίας παράδοσης των 

συμμετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 9 της Υ.Α. 26804/16-06-2011 ΥΠΕΚΑ (Φ.Ε.Κ. 1427 Β /2011), 

συγκεκριμένα έως και την 13η Μαΐου 2021, ημέρα Πέμπτη ώρα 14:00, δίνοντας ονοματεπώνυμο, 

διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Η υποβολή των 

ερωτημάτων θα γίνεται ηλεκτρονικά στο email: gtexn@volos-city.gr. Ο χαρακτηριστικός κωδικός 

αριθμός των διαγωνιζομένων δεν πρέπει να αναγράφεται πουθενά στο στάδιο αυτό. 

  

12.2 Η Διοργανώτρια Αρχή, είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

όλους τους εγγεγραμμένους εκπροσώπους, για τα ερωτήματα που θα υποβληθούν και τις 

απαντήσεις που δίνονται σε αυτά, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας.              

Τα υποβληθέντα ερωτήματα και οι απαντήσεις θα αποσταλούν για ενημέρωση και στην ιστοσελίδα 

της Διοργανώτριας Αρχής: (http://dimosvolos.gr, στη διαδρομή: (http://dimosvolos.gr στην 

διαδρομή: Επιχειρήσεις ► Προκηρύξεις ► Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών/Απρίλιος 2021), του ΥΠΕΝ, 

του ΤΕΕ, του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ. Σε περίπτωση που δηλωθεί από κάποιον συµµετέχοντα λανθασμένη 

ηλεκτρονική διεύθυνση, η Διοργανώτρια Αρχή δεν φέρει ευθύνη για τη µη παραλαβή των 

απαντήσεων. Επιπλέον, θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα της όλα τα παραπάνω.  

 

12.3 Σε περίπτωση καθυστέρησης των απαντήσεων, η προθεσμία παράδοσης θα μετατεθεί κατά 

χρονικό διάστημα όσο και η καθυστέρηση, με άμεση ενημέρωση των εγγεγραμμένων 

εκπροσώπων.  

ΑΡΘΡΟ 13° - ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ  

Καμία παράταση της προθεσμίας υποβολής των μελετών δεν θα δοθεί εκτός της περίπτωσης τυχόν 

μη τήρησης των προθεσμιών του άρθρου 12.3 της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή θα 

ενημερωθούν υποχρεωτικά οι εγγεγραμμένοι συμμετέχοντες.  

   

ΑΡΘΡΟ 14Ο – ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

 Βοηθητικά στοιχεία 
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1. Τοπογραφικό Διάγραμμα περιοχής όπως συντάχθηκε από την Υπηρεσία (αρχεία 

dwg) 

2. Τοπογραφικά σχεδιαγράμματα περιοχής παρέμβασης σε αρχείο (αρχεία dwg) 

3. Φωτογραφικό υλικό 

 

 Μελέτες  
α. Αποτύπωση της υπάρχουσας κτιριακής εγκατάστασης  του Εκθεσιακού 

Πολυχώρου σε ψηφιακή μορφή (pdf) 

β. Οριστική μελέτη του κτιρίου του Μουσείου της Αργούς, σε ψηφιακή μορφή (pdf).  

γ. Μελέτη της “Αναθεώρησης και Επέκτασης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου 

Βόλου” (ΦΕΚ 234/ΑΑΠ/4-11-2016). 

δ. ΦΕΚ 524/Δ΄/ 23-6-97 «Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου 

Πόλης Βόλου Ν. Μαγνησίας στην Πολεοδομική Ενότητα των συνοικιών Αγίων 

Αναργύρων και Νεάπολης. 

ε. ΦΕΚ 636/Δ΄/ 6-8-86 «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Βόλου στο Ο.Τ. 1303 

(Πεδίο Άρεως)” 

 

  

ΑΡΘΡΟ 15Ο - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ  

Τα στοιχεία της μελέτης του διαγωνισμού,  θα υποβληθούν όπως ορίζεται στις επόμενες 

παραγράφους.  

  

15.1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ   

Κάθε Διαγωνιζόμενος θα υποβάλει έκθεση περιγραφής της συνολικής πρότασής του υπό την μορφή 

τεύχους (DIN A4), συμπεριλαμβανομένων και τυχόν επεξηγηματικών σκαριφημάτων και της 

περίληψης που δεν θα υπερβαίνει συνολικά τις 20 σελίδες. 

 

Η Έκθεση θα παραδοθεί σε πέντε (5) αντίτυπα και θα αναφέρεται στα ακόλουθα: 

Α. Στοιχεία Περιγραφής Συνολικής Πρότασης 

 Α1. Ανάλυση  των συνθετικών αρχών, καθώς και των λειτουργικών, αισθητικών, 

περιβαλλοντικών, οικονομικών κλπ. κριτηρίων βάσει των οποίων συντάχθηκε η πρόταση. 

 Α2. Περιγραφή των προτάσεων σε ότι αφορά τα εξής: 

1. Την  ένταξη της πρότασης στην ευρύτερη λειτουργία της πόλης καθώς και τον τρόπο 

συμβολής της στην οικονομική αναζωογόνηση της περιοχής.   

2. Στις αρχές και επιλογές της πρότασης σχετικά με τη διαμόρφωση και χρήση του 

υπαίθριου χώρου.  

3. Τη διαμόρφωση του χώρου καθώς και τα προτεινόμενα υλικά και τις κατασκευαστικές 

επιλογές που τα χαρακτηρίζουν. 

4. Την περιγραφή των επεμβάσεων στις  κτιριακές εγκαταστάσεις με ανάλυση της 

προτεινόμενης χρήσης  των λειτουργιών που προτείνονται  σε αυτές. Επιπλέον, την 

περιγραφή  των αρχιτεκτονικών στοιχείων και  των  υλικών κατασκευής. 
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5. Στις αρχές και επιλογές της πρότασης, σε συσχετισμό με τα χαρακτηριστικά των 

υφιστάμενων κτιρίων. 

6. Την προσβασιμότητα στο χώρο και στα κτίρια. 

7. Συνοπτικά στοιχεία της φυτοτεχνικής πρόταση και αιτιολόγηση της διαμόρφωσης του 

περιβάλλοντα χώρου. Θα πρέπει να παραδοθεί τεχνική έκθεση έκτασης έως 5 σελίδων, 

με βασικές τεχνικές επιλογές και συνοπτική αιτιολόγησή τους, η οποία θα αποτελεί 

τμήμα της έκθεσης περιγραφής της συνολικής έκθεσης  των 20 σελίδων .  

 

  Α3. Πίνακα στον οποίο θα παρουσιάζονται : 

• Πίνακα των υλοποιημένων μεγεθών ανά χρήση  (εμβαδομέτρηση και ογκομέτρηση των 

προτεινόμενων κατασκευών). 

• Ενδεικτική κοστολόγηση του έργου η οποία μπορεί να βασίζεται στις τιμές των Αναλυτικών 

Τιμολογίων Δημοσίων Έργων, ή άλλες, αναφερόμενες, πηγές για καινοτόμα στοιχεία. 

 

Ο Μελετητής είναι ελεύθερος να συμπληρώσει κατά την κρίση του την Έκθεση και να περιλάβει 

στοιχεία των αρχιτεκτονικών σχεδίων, της φυτοτεχνικής προσέγγισης, σκίτσα, διαγράμματα ή 

σκαριφήματα, καθώς και ότι άλλο κρίνει πρόσφορο για την καλύτερη κατανόηση των προτάσεων 

του μέσα στον περιορισμό των είκοσι (20) σελίδων. 

Β. Περίληψη της έκθεσης  

Υποχρεωτικά υποβάλλεται περίληψη της έκθεσης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, που δεν θα 

υπερβαίνει η καθεμία τις δύο (2) σελίδες. Η περίληψη δεν περιλαμβάνεται στον περιορισμό των 20 

σελίδων.  

Γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ  

Το τεύχος της τεχνικής Έκθεσης θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά και παράρτημα με σμικρύνσεις σε 

μέγεθος DIN Α3 των παραδιδόμενων πινακίδων της 15.2. (που δεν περιλαμβάνονται στον 

περιορισμό των 20 σελίδων). 

 

15.2 ΣΧΕΔΙΑ   

Οι πινακίδες υποβολής των διαγωνιζόμενων μελετών πρέπει να είναι εκτυπωμένες και 

επικολλημένες σε άκαμπτο χαρτόνι (τύπου K-mount). 

 

Κάθε διαγωνιζόμενος θα υποβάλλει τα σχέδια της συνολικής πρότασης σε μέχρι τέσσερεις (4) 

πινακίδες μεγέθους Α0 (διαστάσεων 1188 x 841 χλστ) που θα περιέχουν :  

 Σχέδιο Γενικής διαμόρφωσης συνολικά σε κατάλληλη κλίμακα και ενδεικτικά αποσπάσματα 

- λεπτομέρειες  της διαμόρφωσης σε κλίμακες 1:200 & 1:100 

 Σχέδια χαρακτηριστικών κατόψεων, όψεων και τομών και κατασκευαστικές λεπτομέρειες 

των προτεινόμενων κτιρίων, κατά την εκτίμηση των διαγωνιζόμενων σε κλίμακα επιλογής 

τους. 

 Ανάλυση φυσικού  τοπίου  και σχέδια  φυτοτεχνικής πρότασης στην περιοχή επέμβασης. 

 Φωτορεαλιστικές απεικονίσεις ή προοπτικά σχέδια των προτάσεων για τα κτίρια, τις 

διαμορφώσεις, τις φυτεύσεις κλπ 

 Επιλεκτικός σχεδιασμός σημαντικών χώρων, λεπτομερείς προτάσεις σχεδιασμού   
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Ο τρόπος σύνθεσης των πινακίδων  είναι στη κρίση των μελετητών. Στόχος τους θα πρέπει να είναι 

η πληρέστερη  απόδοση της ιδέας τους με τρόπο που να γίνει  κατανοητή από την κριτική επιτροπή.  

Όλες οι πινακίδες  μπορούν  να περιλαμβάνουν διαγράμματα σκίτσα , φωτογραφίες και σχόλια με 

ελεύθερη χρήση χρώματος σκιών ψηφιακής απεικόνισης  κλπ. 

 

Η  κλίμακα και το σύμβολο του Βορρά  θα πρέπει να  εμφανίζονται σε όλα τα σχέδια.  

 

Στο άνω δεξιό άκρο των πινακίδων θα τοποθετηθεί ο χαρακτηριστικός κωδικός σήμανσης της 

Πρότασης 

 

15.3 USB flash drive που θα περιλαμβάνει:  

- Τις υποβληθείσες πινακίδες σε ξεχωριστά αρχεία pdf.  

- Τα ηλεκτρονικά αρχεία των πρωτότυπων σχεδίων σε DWG ή συμβατά με Autocad (ανώτερη 

έκδοση Autocad 2010) ή σε αρχεία pdf.   

- Το τεύχος της έκθεσης (DIN Α4).  

  

ΑΡΘΡΟ 16Ο - ΤΡΟΠΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  

16.1 Οι μελέτες που θα υποβληθούν στο Διαγωνισμό θα χρησιμοποιούν το Μετρικό σύστημα 

μέτρησης.  

16.2 Γλώσσα του Διαγωνισμού είναι η Ελληνική. Όλα τα στοιχεία (σχέδια, τεύχη, USB flash drive, 

κλπ.) των μελετών που θα υποβληθούν, θα είναι στην ελληνική γλώσσα. Κάθε στοιχείο που δεν 

είναι στην Ελληνική γλώσσα δεν θα ληφθεί υπόψη από την κριτική Επιτροπή.  

16.3 Οι διαγωνιζόμενοι δεν δεσμεύονται για τους τρόπους παρουσίασης των σχεδίων και των 

πινακίδων (ελεύθερη χρήση χρώματος, σκιών, ψηφιακής απεικόνισης κ.λπ.). Τα στοιχεία των 

μελετών θα παρουσιασθούν σε σχέδια και ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο από τους μελετητές για 

την κατανόηση της πρότασης και την αρτιότερη παρουσίασή της µε τους εξής τρόπους σχεδίασης:  

 Τα σχέδια θα είναι σχεδιασμένα µε το χέρι ή ηλεκτρονικά  

 Επιτρέπεται η χρήση χρωμάτων  

 Οι τρόποι σχεδίασης που θα επιλεγούν για την ανάδειξη των σχεδίων δεν πρέπει σε καμία 

περίπτωση να εμποδίζουν την άμεση ανάγνωση των σχεδίων και την κατανόηση των μορφών και 

των προτάσεων που απεικονίζουν, ειδικότερα οι τυχόν φωτοσκιάσεις. Επίσης τα σχέδια μπορεί να 

συνοδεύονται και από μικρά επεξηγηματικά προοπτικά σκαριφήματα, στο περιθώριο του σχεδίου 

διαμόρφωσης.  

16.4 Όλα τα σχέδια θα παραδοθούν επικολλημένα αποκλειστικά σε πινακίδες, άκαμπτες 

επίπεδες επιφάνειες (τύπου K-mount), DIN A0, 1188 χιλ. Χ 841 χιλ. σύμφωνα με τα δεδομένα που 

δίνονται στο άρθρο 15.2 της παρούσας.  
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16.5 Το κείμενο που θα συμπεριληφθεί στην Έκθεση περιγραφής της συνολικής πρότασης θα 

πρέπει να είναι σε μορφή επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word 2003 ή νεότερο και θα έχει την 

εξής μορφοποίηση:   

 Διαμόρφωση σελίδας: Επάνω και κάτω περιθώρια 3,0 εκ. και 2,5 εκ. αντίστοιχα. Δεξιά και 

αριστερά περιθώρια 2,5 εκ.  

 Αρίθμηση σελίδας στο κείμενο: στο κάτω μέρος και δεξιά  

 Γραμματοσειρά : Arial  

- Χαρακτηριστικός κωδικός επιλογής του συμμετέχοντα: ο κωδικός αυτός αποτελείται από 

δέκα (10) ψηφία ύψους 1εκ. μαύρου χρώματος, εκ των οποίων τα οκτώ (8) είναι αριθμητικά και 

τα δύο (2) λατινικού αλφαβήτου, Arial, και τοποθετείται στο άνω δεξιό άκρο των πινακίδων και 

τευχών της μελέτης.  

- Ο κωδικός θα εμφανίζεται σε κάθε σελίδα του κειμένου. Μόνο στην πρώτη σελίδα το ύψος 

των ψηφίων θα είναι 1 εκ.. Στις υπόλοιπες σελίδες τα 10 ψηφία του κωδικού θα είναι 

γραμματοσειράς Arial, μεγέθους 14, έντονης γραφής(bold).   

- Κείμενο περιγραφής πρότασης: Arial μεγέθους 12, πεζά γράμματα, πλήρης στοίχιση, 

διάστοιχο μεταξύ γραμμών 1,5  

- Φωτογραφίες - Εικόνες - Σχήματα - Διαγράμματα - Χάρτες : όλα τα προαναφερθέντα πρέπει 

να είναι ενσωματωμένα στο κείμενο.  

- Υποσημειώσεις: Το κείμενο δεν θα έχει υποσημειώσεις οποιασδήποτε μορφής.  

16.6 Τα αναφερόμενα στο Άρθρο 17 για τη σήμανση της μελέτης είναι υποχρεωτικά για όλους 

του Διαγωνιζομένους. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται από το Διαγωνισμό.  

16.7 Κάθε πρόσθετο στοιχείο που θα παραδοθεί, εκτός των υποχρεωτικών στοιχείων, (τεχνική 

έκθεση, παράρτημα τεχνικής έκθεσης και σχέδια, όπως αυτά ορίζονται στο Άρθρο 15 της παρούσας 

Προκήρυξης), δεν θα ληφθεί υπ' όψη από την κριτική επιτροπή.  

  

ΑΡΘΡΟ 17Ο - ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  

Κάθε συμμετοχή πρέπει να σημαίνεται με ένα μόνο χαρακτηριστικό κωδικό, χωρίς αναγραφή 

ονόματος ή ψευδώνυμο. Ο κωδικός που επιλέγεται από τον συμμετέχοντα αποτελείται από δέκα 

(10) ψηφία ύψους 1εκ. μαύρου χρώματος εκ των οποίων τα οκτώ (8) είναι αριθμητικά και τα δύο 

(2) λατινικού αλφαβήτου, Arial, έντονης γραφής (bold), και τοποθετείται από τους 

διαγωνιζόμενους στο άνω δεξιό άκρο των πινακίδων, των τευχών της μελέτης και στους κλειστούς 

φακέλους, των άρθρων 15 και 18 της προκήρυξης.   

Δεν επιτρέπεται επί ποινή αποκλεισμού, η αναγραφή του ονόματος ή στοιχείων του αποστολέα, 

ακόμα και στα τυχόν συνοδευτικά παραστατικά, όταν η αποστολή γίνεται μέσω ταχυδρομείου ή 

άλλης εταιρείας.  

  

ΑΡΘΡΟ 18Ο - ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  

18.1. Το σύνολο των παραδοτέων θα είναι συσκευασμένο σε ένα και μόνο αδιαφανές δέμα, 

σφραγισμένο, στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα αναγράφεται ο χαρακτηριστικός δεκαψήφιος 
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κωδικός σήμανσης του συμμετέχοντα, αντί ψευδωνύμου και η ταχυδρομική διεύθυνση της 

διοργανώτριας αρχής, δηλαδή:  

  

«………...κωδικός σήμανσης………..» 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Διεύθυνση :  ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ 81, Κτίριο Σπίρερ – 2ος όροφος, 38333, Βόλος 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ  ΠΕΔΙΟΥ 

ΑΡΕΩΣ». 

Για την τήρηση της ανωνυμίας δεν επιτρέπεται, επί ποινή αποκλεισμού, η αναγραφή του ονόματος 

του αποστολέα, ακόμα και στα τυχόν συνοδευτικά παραστατικά, όταν η αποστολή γίνεται μέσω 

ταχυδρομείου, ή άλλης εταιρίας.  

Απαγορεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, η με οποιοδήποτε τρόπο έμμεσο ή άμεσο, πριν την 

οριστική λήξη του διαγωνισμού, γνωστοποίηση ή / και παροχή δυνατότητας πληροφόρησης μέσω 

ανακοινώσεων και αναρτήσεων, είτε της ταυτότητας των μελετητών, είτε του περιεχομένου μίας 

συμμετοχής (τεχνική έκθεση, ιδέες ή προσχέδια), προς οποιονδήποτε.   

18.2. Κάθε διαγωνιζόμενος θα υποβάλει μέσα στο ανωτέρω δέμα, εκτός των αναφερομένων στο 

άρθρο 15 της παρούσας (πινακίδες σχεδίων, τεχνική έκθεση, USB) επιπλέον και ένα Φάκελο 

αδιαφανή και σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει γραμμένο εξωτερικά τον ίδιο με τον φάκελο της 

μελέτης χαρακτηριστικό αριθμό σήμανσης. Στο Φάκελο αυτό θα περιέχονται για κάθε 

συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, τα εξής:  

1. Σε χαρτί Α4, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το τηλέφωνο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και ο κωδικός συμμετοχής.  

2. Όταν πρόκειται για ομάδα διαγωνιζόμενων, υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από όλα τα 

μέλη της ομάδας, με τα ποσοστά συμμετοχής των μελών στα χρηματικά ποσά, σε περίπτωση 

βράβευσης και ανάθεσης της εκπόνησης της μελέτης.  

3. Όταν πρόκειται για ομάδα μελετητών του ίδιου επιστημονικού αντικειμένου πρέπει επίσης 

να αναφέρονται με υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από όλους, τα ποσοστά συμμετοχής κάθε 

μέλους της ομάδας, στα χρηματικά ποσά, σε περίπτωση βράβευσης και ανάθεσης εκπόνησης της 

μελέτης.  

4. Αποδεικτικά ότι κατέχουν την από το νόμο οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής 

δραστηριότητας ή αποδεικτικά της εγγραφής κάθε συμμετέχοντα σε επαγγελματικό 

φορέα/οργανισμό της χώρας εγκατάστασης του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 25 και 

80 του Ν. 4412/2016.   
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5. Το ΕΕΕΣ το οποίο επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης (Άρθρο 79, και 79Α του Ν.4412/2016) 

ότι δεν υφίστανται οι λόγοι αποκλεισμού των συμμετεχόντων όπως αναφέρονται ρητά στο άρθρο 

73 και 74 του Ν.4412/2016, και συμπληρώνεται από κάθε συμμετέχοντα στη μελετητική ομάδα 

(φυσικό ή νομικό πρόσωπο).  

6. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν υφίστανται οι λόγοι αποκλεισμού των συμμετεχόντων όπως 

αναφέρονται στην παρ. 6 του άρθρου 6 της παρούσας προκήρυξης.  

18.3. Εάν ο διαγωνιζόμενος ή η ομάδα διαγωνιζόμενων αποδέχεται την επώνυμη έκθεση της 

μελέτης της, σε περίπτωση που δεν διακριθεί, θα συμπεριληφθεί στο παραπάνω δέμα χωριστός 

σφραγισμένος φάκελος με ενυπόγραφη δήλωση όλων των μελών που θα σημανθεί με τον αριθμό 

της μελέτης και θα φέρει την ένδειξη «αποδοχή αποσφράγισης».  

18.4. Οι Διαγωνιζόμενοι έχουν την πλήρη ευθύνη της καλής κατάστασης των παραδοτέων της 

πρότασής τους μέχρι την υποβολή τους. Τα τυχόν ασφαλιστικά έξοδα και τα μεταφορικά 

επιβαρύνουν τον Διαγωνιζόμενο. Η Διοργανώτρια Αρχή δεν είναι υπεύθυνη για καθυστερήσεις που 

μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τη μη εμπρόθεσμη υποβολή της μελέτης.  

  

ΑΡΘΡΟ 19Ο- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  

Η Κριτική Επιτροπή θα λάβει γνώση του περιεχομένου των συμμετοχών,  μόνο μετά την εκπνοή 

της προθεσμίας που προβλέπεται για την υποβολή τους, παραλαμβάνοντας τις συμμετοχές, τα 

υποβληθέντα ερωτήματα και τις σχετικές απαντήσεις από την Διοργανώτρια αρχή.  

  

ΑΡΘΡΟ 20Ο - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  

20.1. Η Κριτική Επιτροπή ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 115 του Ν4412/2016  και την υπ. ΄αριθµ. 

οικ. 26804/2011 απόφαση π. ΥΠΕΚΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι αδέσμευτη κατά τη 

λήψη των αποφάσεών της, ή κατά τις γνωμοδοτήσεις της και εξετάζει τις μελέτες και τα σχέδια που 

υποβάλλονται από τους υποψηφίους µε τρόπο ανώνυμο και βασιζόμενη αποκλειστικά στα 

κριτήρια που επισημαίνονται στην παρούσα διακήρυξη.    

20.2. Η Κριτική Επιτροπή συνεδριάζει πάντοτε σε ολομέλεια, παρουσία γραμματέα. Η διαδικασία 

αξιολόγησης καταγράφεται σε πρακτικό ανά συνεδρίαση και σε ένα τελικό συγκεντρωτικό και 

συνοπτικό πρακτικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 της Υ.Α.26804/2011 Υ.ΠΕ.Κ.Α. Η ανωνυμία των 

διαγωνιζομένων πρέπει να τηρείται αυστηρά μέχρι τη γνωμοδότηση, ή τη λήψη απόφασης από την 

Κριτική Επιτροπή. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Κριτικής Επιτροπής απαγορεύεται η 

γνωστοποίηση του υλικού του Διαγωνισμού σε τρίτους.  

20.3. Η Κριτική Επιτροπή θα συνέλθει για κρίση, ύστερα από πρόσκληση της Διοργανώτριας Αρχής, 

το αργότερο σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας παραδόσεως των μελετών.  

20.4. Η διαδικασία αξιολόγησης ακολουθεί τα ακόλουθα στάδια.    

 

Στάδιο 1ο   Αποσφράγιση μελετών – Προκαταρκτική εξέταση συμμετοχών  

Στο πρώτο στάδιο η κριτική επιτροπή αποσφραγίζει τις συμμετοχές και ελέγχει την τυπική 

εκπλήρωση των όρων της Προκήρυξης.   
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Καταρχήν θα γίνει η αποσφράγιση των δεμάτων από την Κριτική Επιτροπή, ο έλεγχος της έγκαιρης 

υποβολής, της εξασφάλισης της ανωνυμίας και της πληρότητας των ζητουμένων στοιχείων.   

Οι σφραγισμένοι φάκελοι που περιέχουν τα στοιχεία των διαγωνιζομένων, αφού  μονογραφούν 

από όλα τα μέλη της κριτικής επιτροπής, δεν θα ανοιχθούν, αλλά θα συσκευαστούν σε δέμα, που 

θα σφραγιστεί και θα φυλαχθούν σε ασφαλές σημείο μέχρι την οριστική κρίση. Το δέμα με τους 

φακέλους θα αποσφραγιστεί ενώπιον της Κριτικής Επιτροπής μετά την υπογραφή του Πρακτικού 

της αξιολόγησης και κατάταξης των μελετών. Εν συνεχεία, θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό, στο 

οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία που παρελήφθησαν και οι τυχόν αποκλίσεις της κάθε 

πρότασης και αποφασίζεται η αποδοχή ή ο αποκλεισμός της κάθε πρότασης από την περαιτέρω 

διαδικασία αξιολόγησης.   

Η κριτική επιτροπή οφείλει να αποκλείσει από την διαδικασία αξιολόγησης, ύστερα από 

αιτιολόγηση, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό, τις συμμετοχές που:    

 Δεν έχουν αποσταλεί έγκαιρα.   

 Δεν καλύπτουν τις προϋποθέσεις ανωνυμίας.   

 Δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις που έχει θέσει αναλυτικά η προκήρυξη (πληρότητα 

στοιχείων) σύμφωνα με τα άρθρο 15 και 16 της παρούσας προκήρυξης.    

  

Στάδιο 2ο   Αξιολόγηση – κατάταξη  μελετών   

Κατά το δεύτερο στάδιο, η Κριτική Επιτροπή εξετάζει τις υποβληθείσες μελέτες που δεν 

αποκλείστηκαν στο πρώτο στάδιο, καταγράφοντας τις παρατηρήσεις της για τα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα κάθε μελέτης και προχωρεί στη συγκριτική εξέταση των μελετών. Στη συνέχεια 

προβαίνει στην αιτιολογημένη κατάταξη των μελετών κατά σειρά επιτυχίας.   

Στάδιο 3ο   Απονομή βραβείων   

 Μετά το πέρας της αξιολόγησης και της κατάταξης των μελετών η κριτική επιτροπή ενεργεί ως 

εξής:    

1. Εξακριβώνει την ταυτότητα των συντακτών των μελετών που προτείνονται προς βράβευση με τη 

σειρά που κατέχουν στην γενική κατάταξη.    

2. Διαπιστώνει το δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό των βραβευθέντων, διατηρώντας το 

δικαίωμα αποκλεισμού από τα βραβεία σε περιπτώσεις μη τήρησης των απαιτήσεων της 

προκήρυξης.    

3. Σε περίπτωση αποκλεισμού, τη θέση των αποκλεισθέντων καταλαμβάνουν άλλες προτάσεις με 

τη σειρά κατάταξης.  

Στο τρίτο στάδιο, εάν μετά την αποσφράγιση των Φακέλων για τη διαπίστωση των βραβευμένων 

μελετητών, αποδειχθεί ότι ο συντάκτης μίας από τις βραβευθείσες μελέτες δεν είχε δικαίωμα 

συμμετοχής στο Διαγωνισμό, τη θέση της μπορεί να καταλάβει η επόμενη στη σειρά κατάταξης 

μελέτη, εφ' όσον κριθεί επαρκής.  

 

20.5. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της κριτικής Επιτροπής απαγορεύεται η γνωστοποίηση του 

υλικού του διαγωνισμού σε τρίτους.  
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20.6. Η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής για την απονομή των βραβείων είναι δεσμευτική για την 

Διοργανώτρια Αρχή, εφόσον δεν είναι αντίθετη προς του όρους της Προκήρυξης.  

20.7. Η Κριτική Επιτροπή πρέπει να εκδώσει την απόφαση της μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές 

μέρες από την έναρξη της 1ης Συνεδρίασης (αποσφράγιση των μελετών). Υπάρχει δυνατότητα 

παράτασης της ως άνω προθεσμίας με απόφαση της Διοργανώτριας Αρχής μέχρι και το διπλάσιο 

του παραπάνω χρόνου.  

20.8. Τα επί μέρους πρακτικά, καθώς και το τελικό συγκεντρωτικό και συνοπτικό πρακτικό των 

συνεδριάσεων της Κριτικής Επιτροπής, τα οποία περιλαμβάνουν αιτιολογημένη Έκθεση για την 

διαδικασία επιλογής και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των μελετών που έλαβαν 

βραβεία, καθώς και την απόφασή της, υπογράφονται από όλα τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής και 

παραδίδονται στην Διοργανώτρια αρχή το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την λήξη της 

Διαδικασίας.  

20.9. Το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού επικυρώνεται με απόφαση της Διοργανώτριας Αρχής, 

αναρτάται στα γραφεία της και κοινοποιείται στους εκπροσώπους των συμμετεχόντων. Επίσης 

δημοσιοποιείται και αποστέλλεται για ενημέρωση των ιστοσελίδων σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στο Άρθρο 22.  

  

ΑΡΘΡΟ 21Ο - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  

Για την κρίση της Κριτικής Επιτροπής θα ληφθεί υπόψη ο βαθμός προσέγγισης του τεθέντος 

στόχου, όπως περιγράφεται στο άρθρο 4 και η κάλυψη των ζητούμενων, όπως περιγράφονται 

στον άρθρο 5 της παρούσας προκήρυξης.  

  

ΑΡΘΡΟ 22Ο - ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -ΠΡΟΒΟΛΗ  

22.1. Η γνωστοποίηση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα µε το άρθρο 112 

του Ν.4412/2016 και το άρθρο 14 της υπ΄ αριθµ.οικ. 26804/2011 απόφασης π. ΥΠΕΚΑ, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, μετά την επικύρωσή του από τη Διοργανώτρια Αρχή. Το αποτέλεσμα 

του διαγωνισμού θα αποσταλεί επίσης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ, του ΤΕΕ, του 

ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ.  

22.2. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρίσης, η Διοργανώτρια Αρχή θα αναρτήσει τις 

βραβευθείσες μελέτες στην ιστοσελίδα της. Στις βραβευθείσες μελέτες θα αναφέρονται τα 

ονόματα των μελετητών που τις εκπόνησαν. Το κόστος των παραπάνω δημοσιοποιήσεων βαρύνει 

τη Διοργανώτρια Αρχή.  

22.3. Το υλικό των προτάσεων που βραβεύονται, τηρείται σε ειδικό αρχείο με ευθύνη της 

Διοργανώτριας αρχής και αντίγραφό του σε ηλεκτρονική μορφή αποστέλλεται στο ΥΠΕΝ σύμφωνα 

με το άρθρο 14 παρ. 4 της Υ.Α. 26804/2011 Υ.ΠΕ.Κ.Α.  

  

ΑΡΘΡΟ 23Ο - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  

23.1. Οι συμμετοχές που δεν θα βραβευθούν, παραλαμβάνονται από τους δικαιούχους, κατόπιν 

αίτησης, μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της έκθεσης των μελετών (εφόσον πραγματοποιηθεί), 

21PROC008446616 2021-04-12



27  

  

άλλως μέσα σε ένα μήνα από την ανάρτηση των βραβευθεισών μελετών, σύμφωνα με το άρθρο 

22. Η παραλαβή θα γίνει με την προσκόμιση της απόδειξης παραλαβής της μελέτης που 

χορηγήθηκε, ή της απόδειξης του ταχυδρομείου, ή της ιδιωτικής εταιρίας μεταφορών στην οποία 

αναγράφεται ο χαρακτηριστικός κωδικός της.  

23.2. Με την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια Αρχή 

για τη φύλαξη, ή απώλεια των μελετών που δεν βραβεύθηκαν.  

  

ΑΡΘΡΟ 24Ο- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ  

24.1. Η Προκήρυξη και οι γνωστοποιήσεις του παρόντος Διαγωνισμού, ο οποίος είναι άνω των 

ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/16,  δημοσιεύονται σύμφωνα µε τα άρθρα 112, 377 και 379 του 

Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και το άρθρο 6 της Υ.Α. 26804/2011 του Υ.ΠΕ.ΚΑ. 

όπως ισχύει σήμερα.  

24.2. Η Προκήρυξη του διαγωνισμού με τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Ν. 4412/2016, θα 

αποσταλεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ε.Κ., και θα δημοσιευτεί στο ΚΗΜ∆ΗΣ .   

24.3. Η Περίληψη της παρούσας προκήρυξης θα δημοσιευτεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στον 

Ελληνικό Τύπο (άρθρο 66 και περίπτωση 40 παρ. 1 άρθρου 377 του ν.4412/16) και στην ιστοσελίδα 

του ΤΕΕ και του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ.  

24.4. Η παρούσα προκήρυξη του διαγωνισμού και τα τεύχη που τη συνοδεύουν θα αναρτηθούν 

στην ιστοσελίδα (http://dimosvolos.gr, στη διαδρομή: (http://dimosvolos.gr στην διαδρομή : 

Επιχειρήσεις ► Προκηρύξεις ► Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών/Απρίλιος 2021).   

24.5. Η Διοργανώτρια Αρχή θα ενημερώσει το ΥΠΕΝ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από τη 

δημοσίευση της προκήρυξης.  

24.6. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού µε τα ονόματα των βραβευθέντων,  θα αναρτηθούν στην 

Επίσημη Εφημερίδα των Ε.Κ., στην ιστοσελίδα (http://dimosvolos.gr, στη διαδρομή: 

(http://dimosvolos.gr στην διαδρομή: Επιχειρήσεις ► Προκηρύξεις ► Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών) του Δήμου Βόλου και θα σταλούν για ενημέρωση της ιστοσελίδας του ΥΠΕΝ, του ΤΕΕ 

και του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ.  

24.7. Η δαπάνη των πιο πάνω δημοσιεύσεων θα βαρύνει τον νικητή - 1ο Βραβείο (Ν. 3801/09) και 

θα εισπραχθεί με την πληρωμή του πρώτου βραβείου. Σε περίπτωση ακύρωσης / ματαίωσης του 

διαγωνισμού οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τη Διοργανώτρια Αρχή.  

   

ΑΡΘΡΟ 25 Ο - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ   

25.1. Η πνευματική ιδιοκτησία της εργασίας των συμμετεχόντων μελετητών στο Διαγωνισμό 

διέπεται από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 της Απόφασης Υ.Π.Ε.Κ.Α. με αρ.26804/2011 (ΦΕΚ 

1427/Β/16-6-2011).  

25.2. Το υλικό των προτάσεων που θα βραβευθούν, περιέρχεται στην κυριότητα της Διοργανώτριας 

Αρχής, η οποία δύναται κατά την κρίση της να το διαθέσει και σε άλλους φορείς.  
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ΑΡΘΡΟ 26 Ο - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

26.1. Κατά της απόφασης κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού υποβάλλεται 

προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 360 και επόμενα, του Ν. 

4412/2016.  

26.2. Η επίλυση τυχόν διαφορών μετά την σύναψη της σύμβασης πραγματοποιείται σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Άρθρου 198 του Ν. 4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ 27Ο – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

  

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Προθεσμία υποβολής ερωτημάτων από του διαγωνιζόμενους  13-05-2021 

Προθεσμία απάντησης σε ερωτήματα  24-05-2021 

Προθεσμία υποβολής αίτησης για εγγραφή στον κατάλογο 

συμμετεχόντων του Διαγωνισμού  
13-05-2021 

Λήξη προθεσμίας υποβολής Μελετών  11-08-2021 

   

ΑΡΘΡΟ 28 Ο – ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

28.1. Η διαδικασία σύναψης και υπογραφής σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης στα στάδια : 

α) προμελέτης, β) οριστικής μελέτης και γ) μελέτης εφαρμογής μετά των Τευχών Δημοπράτησης 

του έργου και της έκδοσης άδειας δόμησης, διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016.   

28.2. Η Σύμβαση συνάπτεται με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον επιλεγέντα 

Ανάδοχο με αποδεικτικό, εφόσον συντρέξουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:  

• Υποβληθούν έγκαιρα από τον υποψήφιο Ανάδοχο τα απαιτούμενα αποδεικτικά για την 

απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητας τους (άρθρο 75 του Ν. 

4412/2016), ελεγχθούν και γίνουν δεκτά από την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό.  

• Προσκομιστούν τα αποδεικτικά περί μη ύπαρξης  λόγων αποκλεισμού του αναδόχου από 

την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρα 73 και 74 του Ν.  4412/2016, ελεγχθούν και 

γίνουν δεκτά από την υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό. Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα 

υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία 

αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

• Η υποχρέωση προσκόμισης των δικαιολογητικών των παραπάνω εδαφίων ισχύει και για 

τους συνεργαζόμενους μελετητές της παραγράφου 9.4 της παρούσας.   

28.3. Η σύμβαση επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών υπογράφεται από τον Νόμιμο Κοινό 

Εκπρόσωπο, που ορίστηκε κατά την υποβολή των συμμετοχών.  
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28.4. Για την υπογραφή της  σύμβασης,  ο  Ανάδοχος  οικονομικός  φορέας  θα πρέπει να 

καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 

της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, αφού προηγουμένως γίνει δεκτό, σύμφωνα με τα Άρθρα 73 και 74 του 

Ν4412/2016, ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του. Προς τούτο, για κάθε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο που αποτελεί τον οικονομικό φορέα του Αναδόχου, υποβάλλονται τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν4412/2016. Στην περίπτωση ενώσεως οικονομικών φορέων, 

τα ανωτέρω θα πρέπει να συντρέχουν για κάθε μέλος της ενώσεως των οικονομικών φορέων.  

28.5. Από πλευράς Εργοδότη η σύμβαση θα υπογραφεί από τον Δήμαρχο Βόλου.  

  

ΑΡΘΡΟ 29 Ο - ΤΕΥΧΗ  

Τα τεύχη της Διαδικασίας, που, μετά την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, θα αποτελούν 

τα συμβατικά τεύχη, είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:  

• Το ιδιωτικό συμφωνητικό.  

• Η παρούσα Προκήρυξη .  

• Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)  

• Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και στοιχείων του έργου, με τα Παραρτήματά του, το 

πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών και η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου.  

• Το Τεύχος της Προεκτιμώμενης Αμοιβής με τους αναλυτικούς υπολογισμούς της, κατά 

κατηγορία μελέτης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων αμοιβών που ισχύει σήμερα.  

  

ΑΡΘΡΟ 30 Ο - ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Η αμοιβή του άρθρου 3 της παρούσας αποτελεί τη συμβατική του αμοιβή. Η αμοιβή αυτή δεν 

αναθεωρείται παρά μόνον στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.  

  

ΑΡΘΡΟ 31 Ο - ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ  

31.1. Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης του Αναδόχου ορίζεται η ημερομηνία 

υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού  

31.2. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δέκα 

(10) μήνες  από την υπογραφή της σύμβασης, στον οποίο δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος για την 

έκδοση τυχόν αναγκαίων  αδειοδοτήσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 32 Ο - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

32.1 Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και κάθε έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής 

είναι συντεταγμένο στην Ελληνική γλώσσα.  

32.2 Όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν ενδιαφερόμενους αλλοδαπούς και που θα 

κατατεθούν στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το αρμόδιο 

Προξενείο της χώρας του ενδιαφερόμενου, είτε με την επίθεση της σφραγίδας ‘’Apostile”, 

σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να 

πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει, είτε από 

τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ. ΕΞ., είτε από το αρμόδιο  προξενείο,  είτε  από δικηγόρο,  κατά 
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την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό 

μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.  

32.3 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού 

που αφορά ενδιαφερόμενο αλλοδαπό, με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας, προερχόμενης, 

είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο  Προξενείο  της  χώρας  του 

ενδιαφερόμενου, είτε  από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ’’Apostile’’, σύμφωνα με την 

συνθήκη της Χάγης της 0510-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την 

έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.  

32.4 Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην 

Ελληνική γλώσσα.  

32.5 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Υπηρεσίας (σε όλες τις βαθμίδες της) 

και του αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία, 

με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων.   

  

ΑΡΘΡΟ 33 Ο - ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ  

Η συμμετοχή των μελετητών στον Διαγωνισμό έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την πλήρη και χωρίς 

επιφυλάξεις αποδοχή των όρων της παρούσας Προκήρυξης.  

 

 

  

           Βόλος,  01-04-2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ 

κ.α.α. 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΝ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΕΕΕΣ 

 

[Για συμβάσεις άνω των ορίων: Οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν με τη χρήση της υπηρεσίας Promitheus 
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), το πρότυπο ΕΕΕΣ που θα ανταποκρίνεται: α] στις 
καταστάσεις εκείνες για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή, με βάση τα έγγραφα της σύμβασης, 
μπορούν να αποκλεισθούν, καθώς και β) στα  κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχουν καθοριστεί με τα ως 
άνω έγγραφα. Το περιεχόμενο του αρχείου είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης, είτε, ως αρχείο 
PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Tο αρχείο XML 
αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας 
Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) τη σχετική απάντηση τους.] 

Aπό τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus 
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και 
διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση 
στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr. Πρβλ και το Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 για την 
καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας, με το οποίο 
επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό  κείμενο του 
Εκτελεστικού Κανονισμού, Μπορείτε να δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL 

 

 

Προσοχή: Με την παρ. 13 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, προστέθηκε άρθρο 79Α στο Ν.4412/2016 ως 
εξής: 

«Άρθρο 79Α 

Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης 

1.Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, είναι δυνατή, με 
μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη 
των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών 
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

2. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος 
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το 
χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης. 

3. Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών. 1  

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΕΕΣ 

 

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο 
ΕΕΕΣ όπως αυτό έχει οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στη διακήρυξη (ήτοι 
είτε στο κείμενο αυτής είτε στο ξεχωριστό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της) σε μορφή 
pdf (Αποφ. Π1/2390/13) υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και την 
διακήρυξη.  

                                                      
1 Παρ. 4 του άρθρου 79Α ΤΟΥ Ν 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 43 του ν. 4605 2019. 
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 Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται 
να χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο XML, 
προκειμένου να εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ  και να παράξουν την απάντηση τους σε 
μορφή αρχείου PDF, το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή 
τους.  

 Το έγγραφο αυτό σε μορφή pdf θα πρέπει να υπογραφεί από τους οικονομικούς φορείς και στη 
συνέχεια να κατατεθεί μαζί με την προσφορά τους. 
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