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Προκήρυξη διαγωνισμού μελετών

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
Ταχ. διεύθυνση: Καραολή και Δημητρίου 1
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Ταχ. κωδικός: 56430
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dpm@pavlosmelas.gr 
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.pavlosmelas.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.pavlosmelas.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:
Επίσημη επωνυμία: Πρωτόκολλο του Δήμου Παύλου Μελά
Ταχ. διεύθυνση: Καραολή και Δημητρίου 1
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Ταχ. κωδικός: 56430
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dpm@pavlosmelas.gr 
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.pavlosmelas.gr

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Τοπική Αυτοδιοίκηση

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ"

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
71220000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού

II.2) Περιγραφή

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων μίας κατηγορίας μελετών, ενός σταδίου, κατά την έννοια 
του άρθρου 1 αρ. πρωτ. οικ. 26804/16-06-2011 απόφασης ΥΠΕΚΑ. Η διενέργεια του Διαγωνισμού καθίσταται 
αναγκαιότητα εφόσον η ανάπλαση του πρώην στρατοπέδου σε Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά (ΜΠΠΜ) 
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αποτελεί αξιόλογο τεχνικό έργο διαμόρφωσης ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, υπερτοπικού και ιστορικού 
χαρακτήρα, σημαντικής δημόσιας ωφέλειας με ευρύτερη κοινωνική, αρχιτεκτονική, πολεοδομική, συμβολική 
και περιβαλλοντική σημασία και επίδραση στο ευρύτερο δομημένο και φυσικό περιβάλλον. Αντικείμενο του 
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού είναι ο ανασχεδιασμός περιοχής μελέτης συνολικής έκτασης 62 στρεμμάτων 
εντός του κοινόχρηστου χώρου του πρώην στρατοπέδου, όπου οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να ανασχεδιάσουν 
τρεις διακριτούς ελεύθερους χώρους ως μία σχεδιαστική ενότητα παρεμβάσεων, το οποίο θα εξυπηρετήσει 
συμπληρωματικά τους αρχικούς στόχους των ενεργειών αναπτυξιακής παρέμβασης του δήμου προς την 
συνολική απόδοση του ΜΠΠΜ σε κοινή χρήση.

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η συμμετοχή περιορίζεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία: ναι
Δηλώστε την επαγγελματική κατηγορία:
Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας Αρχιτέκτονα μηχανικού ΑΕΙ για την εκπόνηση της ειδικής 
αρχιτεκτονικής μελέτης.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.2) Είδος διαγωνισμού
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.7) Ονόματα συμμετεχόντων που έχουν ήδη επιλεγεί:

IV.1.9) Κριτήρια αξιολόγησης των μελετών:
(για την Κριτική Επιτροπή)
• η κεντρική ιδέα της πρότασης και η απόδοσή της συνθετικά.
• η λειτουργική, αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση και η δημιουργία σημείων ενδιαφέροντος και έλξης για 
κάθε μία από τις τρεις περιοχές.
• η διασφάλιση μιας καλής και ομαλής λειτουργίας των κοινόχρηστων και δημοσίου χαρακτήρα 3 περιοχών.
• η ένταξη των προτάσεων για τις 3 περιοχές στο ευρύτερο πάρκο και στην ευρύτερη περιοχή.
• η πρωτοτυπία σε συνδυασμό με την καινοτομία και λειτουργικότητα της πρότασης.
• η ρεαλιστικότητα της πρότασης σε σχέση με τη δυνατότητα υλοποίησης και των υπαρχόντων περιορισμών.
• η εκπλήρωση των ζητουμένων όπως περιγράφονται στο «Αντικείμενο του διαγωνισμού», Άρθρο 8 της 
Αναλυτικής Προκήρυξης.

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία για την παραλαβή σχεδίων ή αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 12/08/2021
Τοπική ώρα: 14:00

IV.2.3) Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων συμμετοχής σε επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να συνταχθούν τα σχέδια ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.3) Βραβεία και κριτική επιτροπή

IV.3.1) Πληροφορίες σχετικά με το βραβείο ή τα βραβεία
Θα απονεμηθεί(-ούν) βραβείο(-α): ναι
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Αριθμός και αξία του (των) προς απονομή βραβείου(-ων):
θα απονεμηθούν συνολικά 9 βραβεία και 3 ισότιμοι έπαινοι, με συνολικό χρηματικό ποσό βραβείων ίσο 
120.328,20€ με ΦΠΑ και επαίνων ίσο με 11.160,00€ με ΦΠΑ.
Αναλυτική κατανομή βραβείων:
Περιοχή 1: Α’ ΒΡΑΒΕΙΟ Π1: 28.118,95€ (45%), Β’ ΒΡΑΒΕΙΟ Π1: 20.620,57€ (33%), Γ’ ΒΡΑΒΕΙΟ Π1: 13.747,04€ 
(22%)
Περιοχή 2: Α’ ΒΡΑΒΕΙΟ Π2: 6.413,61€ (45%), Β’ ΒΡΑΒΕΙΟ Π2: 4.703,32€ (33%), Γ’ ΒΡΑΒΕΙΟ Π2: 3.135,55€ 
(22%)
Περιοχή 3: Α’ ΒΡΑΒΕΙΟ Π3: 9.134,92€ (45%), Β’ ΒΡΑΒΕΙΟ Π3: 6.698,94€ (33%), Γ’ ΒΡΑΒΕΙΟ Π3: 4.465,96€ 
(22%)

IV.3.2) Λεπτομέρειες για πληρωμές προς όλους τους συμμετέχοντες:

IV.3.3) Συμβάσεις που έπονται του διαγωνισμού
Οποιεσδήποτε συμβάσεις υπηρεσιών που έπονται του διαγωνισμού θα ανατεθούν στον νικητή ή τους νικητές 
του διαγωνισμού: ναι

IV.3.4) Απόφαση της κριτικής επιτροπής
Η απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή/τον αναθέτοντα φορέα: ναι

IV.3.5) Ονόματα των επιλεγέντων μελών της κριτικής επιτροπής:

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196 – 198 (5ος Όροφος) Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση 
προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 
είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, 
άλλως (γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει 
τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης. Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, 
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κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο 
από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το 
οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε 
περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί 
την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
12/04/2021


