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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ
ΔΘΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ
Δ/ΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΣΩΝ

ΑΝΑΡΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΤΚΣΙΟ
Θράκλειο 28/05/2021
Aρ. Πρωτ. 47526

ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ
ΠΑΝΕΛΛΘΝΙΟΤ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΧΕΔΙΩΝ
ΜΕ ΣΙΣΛΟ:
“Βιοκλιματικι ανάπλαςθ τθσ πλατείασ Ελευκερίασ και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ ανατολικισ ειςόδου ςτο
ιςτορικό κζντρο τθσ πόλθσ”

1.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΡΙΑ ΑΡΧΘ-ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΘΡΕΙΑ

1.1 Διοργανϊτρια αρχι είναι του Διαγωνιςμοφ είναι ο ΔΘΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ, Κωδ. NUTS: EL431
1.2 Αρμόδια Τπθρεςία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ είναι θ Δ/νςθ τεχνικών Ζργων & Μελετών του διμου
Ηρακλείου.
1.3 Πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ για τον διαγωνιςμό κα παρζχονται από τθν ιςτοςελίδα του Διμου Ηρακλείου
www.heraklion.gr
Τπεφκυνοσ επικοινωνίασ από τθν διοργανϊτρια Αρχι,
Κουτάντου Όλγα
Σθλ. : 2813409884
E-mail : koutantou-o@heraklion.gr

2.

ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ

Φορζασ χρθματοδότθςθσ είναι το Πράςινο Σαμείο, με τθν υπ.αρ. 194.9/2020 ΑΔΑ: ΨΘΦ146Ψ844-ΝΔΤ απόφαςθ
ζνταξθσ του Πράςινου Σαμείου ςτο πρόγραμμα «ΔΡΑΕΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΙΟΗΤΓΙΟΤ» Α.Π. 3: Λοιπζσ δράςεισ
Περιβαλλοντικοφ Ιςοηυγίου» για το ζτοσ 2020 ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΚΡΗΣΗ
Η κάλυψθ θσ δαπάνθσ των προβλεπόμενων βραβείων κα γίνει από τον Κ.Α.30-7412.239 του προχπολογιςμοφ του
Διμου Ηρακλείου.

3.

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Σο αντικείμενο του αρχιτεκτονικοφ διαγωνιςμοφ προςχεδίων αφορά ςτθν ευρφτερθ ανατολικι περιοχι (εντόσ του
κθρυγμζνου – οριοκετθμζνου αρχαιολογικοφ χϊρου) τθσ πόλθσ του Ηρακλείου και πλθςίον των ενετικϊν τειχϊν
2
ςυνολικισ ζκταςθσ 53.000,00 m . Η περιοχι μελζτθσ επικεντρϊνεται ςτθν αναμόρφωςθ τθσ πλατείασ Ελευκερίασ
και ςτθ ςφνδεςθ τθσ με τισ πλατείεσ Δαςκαλογιάννθ, Αρχαιολογικοφ Μουςείου και Ν. Καηαντηάκθ, κακϊσ επίςθσ
και τθν ανάπλαςθ των οδϊν Δοφκοσ Μποφϊρ, τμιμα τθσ Λ. Δθμοκρατίασ και τθσ Λ. Ικάρου, δρόμοι που
οριοκετοφν τθν ευρφτερθ περιοχι τθσ ανατολικισ ειςόδου ςτο ιςτορικό κζντρο τθσ πόλθσ.

4.

ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ

Διεξάγεται μιασ κατθγορίασ ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ προςχεδίων ενόσ ςταδίου κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ
με αρ. πρωτ. οικ. 26804/2011 (ΦΕΚ 16.06.11) απόφαςθσ ΤΠΕΚΑ, όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπ’ αρικ. 22186/0405-2012 ΤΑ (ΦΕΚ 1494/Β’/04-05-2012) και περιλαμβάνει ειδικι αρχιτεκτονικι μελζτθ.
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, τα οποία κατζχουν τθν από το Νόμο οριηόμενθ άδεια
άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ Αρχιτζκτονα Μθχανικοφ ΑΕΙ, ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ, ςφμφωνα
με το άρκρο 77 του Ν.4412/2016 για τθν εκπόνθςθ τθσ αρχιτεκτονικισ μελζτθσ και το άρκρο 3 τθσ με αρ. πρωτ.
Οικ. 26804/16-6- 2011 απόφαςθσ Τ.Π.Ε.ΚΑ. «Νζο πλαίςιο διενζργειασ των αρχιτεκτονικϊν διαγωνιςμϊν και
γενικά των διαγωνιςμϊν μελετϊν με απονομι βραβείων» (ΦΕΚ1427/Β'/16.06.2011).
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Ο διαγωνιςμόσ περιλαμβάνει τθν αρχιτεκτονικι μελζτθ και είναι ςτθ κρίςθ του διαγωνιηόμενου να ςυνεργαςτεί
και με άλλεσ ειδικότθτεσ.

5.

ΚΡΙΣΘΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ

Για τθν κρίςθ τθσ Κριτικισ Επιτροπισ κα λθφκεί υπόψθ ο βακμόσ προςζγγιςθσ ςτουσ ςτόχουσ που ζχουν τεκεί
(άρκρα 4 και 5 τθσ Διακιρυξθσ) και κυρίωσ ωσ προσ τα παρακάτω κριτιρια:










Σθν γενικι ςφλλθψθ και ιδζα (διαμόρφωςθ αςτικοφ τοπίου και δθμοςίων χϊρων, ανάδειξθ των
ιςτορικϊν μνθμείων, ιεράρχθςθ χϊρων κτλ)
Σον προχπολογιςμό του ζργου, κόςτοσ καταςκευισ κακϊσ και διαδικαςία ςυντιρθςθσ
Σθν βιοκλιματικι προςζγγιςθ ςχεδιαςμοφ τθσ πρόταςθσ
Σα λειτουργικά, περιβαλλοντικά και αιςκθτικά χαρακτθριςτικά τθσ πρόταςθσ
Σθν εφαρμογι των αρχϊν τθσ βιϊςιμθσ αςτικισ κινθτικότθτασ
Σθν ομαλι ζνταξθ ςτθν ευρφτερθ περιοχι και τθ αιςκθτικι και λειτουργικι ςφνδεςθ με τουσ όμορουσ
δθμόςιουσ χϊρουσ
Σθν αναβάκμιςθ τθσ εικόνασ τθσ περιοχισ επζμβαςθσ και τθν ανάδειξθ του χϊρου ωσ ςθμείο
αναφοράσ για τθν πόλθ
Σθν πρωτοτυπία ςε ςυνδυαςμό με τθν πρακτικότθτα και λειτουργικότθτα τθσ υλοποίθςθσ τθσ
πρόταςθσ
Σθν ρεαλιςτικότθτα τθσ πρόταςθσ ςε ςχζςθ με τθν εφικτότθτα τθσ υλοποίθςθσ και των υπαρχόντων
περιοριςμϊν που θ περιοχι παρζμβαςθσ παρουςιάηει

Η κριτικι Επιτροπι διατθρεί το δικαίωμα να αποφαςίςει τθν ιεράρχθςθ και τθ βαρφτθτα των κριτθρίων που κζτει
θ παροφςα προκιρυξθ.

7.

ΚΡΙΣΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ

Η ςφνκεςθ τθσ Κριτικισ Επιτροπισ γίνεται ςφμφωνα με το άρκρο 114 του Ν. 4412/2016 και το άρκρο 12 τθσ υπ'
αρικμ. οικ26804/2012 (ΦΕΚ 1427/Β/2011) Απόφαςθ ΤΠΕΚΑ, κα είναι πενταμελισ. Σα μζλθ τθσ Κριτικισ Επιτροπισ
με τουσ Αναπλθρωτζσ τουσ ορίηονται ωσ εξισ:
• Ζνασ (1) κριτισ αρχιτζκτων εκ προςωπικοτιτων ο οποίοσ κα εκτελεί χρζθ προζδρου τθσ κριτικισ
επιτροπισ.
• Ζνασ (1) κριτισ αρχιτζκτων από το Διμο Ηρακλείου
• Σρείσ (3) κριτζσ αρχιτζκτονεσ από τον κατάλογο κριτϊν τθσ παρ.3 του άρκρου 12 τθσ με αρ. πρωτ.
28604/11 απόφαςθσ ΤΠΕΚΑ όπωσ τροποποιικθκε με τθν αρ. 22186/2012 απόφαςθ του ΤΠΕΚΑ. Η επιλογι
των κριτϊν κα διενεργθκεί με κλιρωςθ από τον κατάλογο τθσ κατθγορίασ μελζτθσ (αρχιτεκτονικζσ
μελζτεσ).
Η απόφαςθ τθσ Κριτικισ Επιτροπισ είναι δεςμευτικι για τθν διοργανϊτρια αρχι, εφόςον δεν είναι αντίκετθ προσ
τουσ όρουσ τθσ Προκιρυξθσ.

1. ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΙ ΤΨΟ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Θα απονεμθκοφν τρία (3) βραβεία που κατανζμονται ωσ εξισ :
ΑϋΒραβείο : 41.662,00 € (με ςτρογγφλευςθ και ΦΠΑ)
Β΄Βραβείο : 30.555,00 € (με ςτρογγφλευςθ και ΦΠΑ)
Γ΄Βραβείο : 20.370,00 € (με ςτρογγφλευςθ και ΦΠΑ)
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Πλζον των βραβείων, θ Διοργανϊτρια Αρχι μπορεί, μετά από υπόδειξθ τθσ Κριτικισ Επιτροπισ και χωρίσ αυτι να
είναι δεςμευτικι, να εξαγοράςει ζωσ τρεισ προτάςεισ, αντί του ποςοφ των 3.000€ εκάςτθ,
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ.

9.

ΑΝΑΘΕΘ – ΑΜΟΙΒΘ ΜΕΛΕΣΘ

Η Διοργανϊτρια Αρχι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να ανακζςει τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ του ζργου, δυνάμει
τθσ παρ. 5 του άρκρου 32 του Ν.4412/2016, ςτθν ομάδα μελζτθσ που κα βραβευκεί με το Αϋ Βραβείο, εφόςον
αποφαςίςει να υλοποιιςει μζροσ ι το ςφνολο του ζργου.
Η ςυμβατικι αμοιβι υπολογίηεται ςτο ποςό των, 839.243,01€, με ποςοςτό ζκπτωςθσ 60% επί τθσ ςυνολικισ
προεκτιμϊμενθσ αμοιβισ ςυμπεριλαμβανομζνων α) του ποςοφ απροβλζπτων 15% και β) ΦΠΑ 24%. θ οποία
προςδιορίςτθκε βάςει των διατάξεων του Ν. 4412/16 και του Κανονιςμοφ Προεκτιμϊμενων Αμοιβϊν Μελετϊν
(ΦΕΚ 2519/Β’/20-07-2017) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, και ςφμφωνα με το Σεφχοσ Δεδομζνων & τοιχείων
που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ προκιρυξθσ, ενϊ για τθν ανάκεςθ τθσ μελζτθσ κα διαμορφωκεί κατόπιν
διαπραγμάτευςθσ δυνάμει τθσ παρ. 5 του άρκρου 32 του Ν.4412/2016 (άρκρα 111, 112 του Ν.4412/2016).
Οι υπόλοιπεσ πικανζσ μελζτεσ που μπορεί να απαιτθκοφν, κα ανατεκοφν ι κα εκπονθκοφν από τθν Δ/νςθ
Σεχνικϊν Ζργων & Μελετϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016.

6.

ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΣΑΕΩΝ

Ωσ θμερομθνία λιξθσ του διαγωνιςμοφ και υποβολισ των ςυμμετοχϊν ορίηεται θ 09-11-2021 θμζρα TΡΙΣΘ και
ϊρα 14:00.
Η κατάκεςθ των ςυμμετοχϊν κα γίνει ςτο πρωτόκολλο τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων & Μελετϊν του Διμου
Ηρακλείου από τισ 8:00-14:00,
Διεφκυνςθ : Οδόσ Διονυςίου 13Α, Νζα Αλικαρναςςόσ, τ.κ. 71601
Πλθροφορίεσ για τθν κατάκεςθ των μελετϊν : τρατάκθ Φανι, Κατςαπρακάκθσ Νεκτάριοσ
Σθλ. : 0030-2813409899, (πρωτόκολλο)
E-mail : grammty@heraklion.gr
Δεκτζσ γίνονται ςυμμετοχζσ που αποςτζλλονται εμπρόκεςμα ςτθν ίδια διεφκυνςθ με το ταχυδρομείο ι μζςω
ιδιωτικισ εταιρείασ μεταφορϊν, με ευκφνθ του διαγωνιηόμενου για τθν ζγκαιρθ υποβολι και με προχπόκεςθ τθν
τιρθςθ τθσ ανωνυμίασ των ςυμμετεχόντων.
Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν παρατάςεων, καμία ςυμμετοχι δεν
γίνεται δεκτι.

10.

ΠΡΟΘΕΣΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ

Επίςθμθ γλϊςςα του Διαγωνιςμοφ είναι θ Ελλθνικι. Η διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ, το Σεφχοσ Δεδομζνων &
τοιχείων, θ υγγραφι Τποχρεϊςεων και τα λοιπά χορθγοφμενα ςτοιχεία κα είναι αναρτθμζνα ςτθ ιςτοςελίδα
www.heraklion.gr του Διμου Ηρακλείου, ςτθν ιςτοςελίδα του ΤΠΕΝ, του ΣΕΕ, του ΑΔΑ-ΠΕΑ και παρζχονται
θλεκτρονικά.
Ο εκπρόςωποσ τθσ ομάδασ διαγωνιηομζνων δφναται να εγγραφεί ςτον κατάλογο που τθρεί θ Δ/νςθ Σεχνικϊν
Ζργων και Μελετϊν του Διμου Ηρακλείου, με αίτθςθ που αναφζρει τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του. Η αίτθςθ για
εγγραφι ςτον κατάλογο κα υποβλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων & Μελετϊν, οδόσ Διονυςίου
Α
13 , Νζα Αλικαρναςςόσ, τ.κ. 71601 ι κα ςταλεί ταχυδρομικά ι θλεκτρονικό ταχυδρομείο ζωσ και τθν 26/10/2021
θμζρα ΣΡΙΣΘ και ϊρα 14:00.
Η διοργανϊτρια Αρχι κα επικοινωνεί με τουσ εκπροςϊπουσ των διαγωνιηομζνων με ςχετικζσ αναρτιςεισ ςτθν
ιςτοςελίδα www.heraklion.gr του διμου Ηρακλείου και με θλεκτρονικό ταχυδρομείο, με ευκφνθ του
εκπροςϊπου των ςυμμετεχόντων ωσ προσ τθν παραλαβι μθνυμάτων.
Ο αντιδιμαρχοσ Σεχνικών Ζργων, Πραςίνου
και Κακθμερινότθτασ
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