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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 154
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 10 / 2-4-2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής.
Αριθµ. Απόφασης 154 / 2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Καθορισµός όρων προκήρυξης του πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισµού ιδεών
«1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αγ. Παύλου µε κλειστό Γυµναστήριο του ∆ήµου Νεάπολης Συκεών» και διάθεση της σχετικης πίστωσης.

Στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, 2-4-2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική επιτροπή ύστερα από την 18932/28-3-2014
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου (∆ηµάρχου) κ. ∆ανιηλίδη Συµεών, που επιδόθηκε
σε καθένα από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 .
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από τα
εννιά (9) µέλη, παραβρέθηκαν τα έξι (6), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σιµητόπουλος Αλέξανδρος
1. ∆ανιηλίδης Συµεών
2. Τσακιρίδης Αναστάσιος
2. Καλπαζίδης Σέργιος
3. Βαρσάµης Νικόλαος
3. Ζιγκερίδης ∆ηµήτριος
4. Ισαακίδη Άντζελα
5. Κατσάνη
Τερζηβασιλειάδου
Ειρήνη
6. Σιωµάδης Σωτήριος
Σύµφωνα µε την υπ αρ. 31/2011 απόφαση ∆ηµάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά
τηρούνται από την διοικητική υπάλληλο του ∆ήµου κ. Καραηλία Πηνελόπη.
Λόγω απουσίας του Προέδρου (∆ηµάρχου) και του Αντιπροέδρου κ. Ζιγκερίδη ∆ηµήτριου
προέδρευσε ο σύµβουλος της πλειοψηφίας µε του περισσότερους σταυρού κ. Τσακιρίδης
Αναστάσιος.
Τα θέµατα συζητήθηκα µε την εξής σειρά: 1ο,2ο,3ο,4ο,5ο,6ο,7ο,8ο και 9ο.

Ο Προεδρεύων, αφού εισηγήθηκε το 4ο θέµα, της ηµερήσιας διάταξης
Καθορισµος όρων προκήρυξης του πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισµού ιδεών «1ο
∆ηµοτικό Σχολείο Αγ. Παύλου µε κλειστό Γυµναστήριο του ∆ήµου Νεάπολης - Συκεών»
και διάθεση της σχετικής πίστωσης, έθεσε υπόψη της επιτροπής την µε αριθ. 206/2014
εισήγηση του Οικονοµικού Τµήµατος, µε το παρακάτω περιεχόµενο:
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ΘΕΜΑ: Καθορισµός όρων προκήρυξης του πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισµού
ιδεών «1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αγ. Παύλου µε κλειστό Γυµναστήριο του ∆ήµου
Νεάπολης Συκεών» και διάθεση της σχετικής πίστωσης.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την αρ. 62/2014 απόφασή του ενέκρινε την
διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισµού για το «1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αγ. Παύλου µε
κλειστό Γυµναστήριο του ∆ήµου Νεάπολης Συκεών» ενδεικτικού προϋπολογισµού
38.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72
του Ν. 3852/2010 να καθορίσει τους όρους της προκήρυξης του πανελλήνιου
αρχιτεκτονικού διαγωνισµού ιδεών για το έργο «1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αγ. Παύλου µε
κλειστό Γυµναστήριο του ∆ήµου Νεάπολης Συκεών» και να διαθέσει πίστωση ποσού
38.000,00 € σε βάρος του κωδικού εξόδων του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014
ΚΑ 30.7411 «Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων».
Ο υπάλληλος του Γραφείου
Προϋπολογισµού

Ο ασκών χρέη
Προϊστ/νου Οικ.
Υπηρεσίας

Σπανίδης Αναστάσιος

Καραδαλής Ευάγγελος

Στη συνέχεια ο Προεδρεύων έθεσε υπόψη της Ο.Ε. την µε αρ. πρωτ. 18711/27/3/2014
εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, µε το παρακάτω περιεχόµενο:
ΘΕΜΑ: διάθεση πίστωσης ποσού 38.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.74.11 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2014 και κατάρτιση όρων προκήρυξης
για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισµό ιδεών: «1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αγ. Παύλου µε κλειστό
Γυµναστήριο του ∆ήµου Νεάπολης - Συκεών».
Έχοντας υπόψη :
1. της απόφασης 26804/16.06.2011 ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1427 Β’ / 16.06.2011) «Νέο πλαίσιο
διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισµών και γενικά των διαγωνισµών µελετών
µε απονοµή βραβείων».
2. του Ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α’ / 22.02.2005) «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων
συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες
διατάξεις».
3. του Π.∆. 60/16.03.2007 (ΦΕΚ 64 Α’ / 16.03.2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των
διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών»,
όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου
2005».
4. του Ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας, κατάργηση
αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων» (ΦΕΚ 32
Α΄).
5. του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονοµίας-Επείγοντα µέτρα για την
αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης» (ΦΕΚ 40 Α΄).
6. της απόφασης 22186/04.05.2012 ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1494 Β’ /04.05.2012) «Τροποποίηση
της υπ’ αριθµ. 26804 οικ./16.06.2011 απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ “Νέο πλαίσιο
διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισµών και γενικά των διαγωνισµών µελετών
µε απονοµή βραβείων”».
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7.
8.

Τα στοιχεία του φακέλου διαγωνισµού µε αριθµό µελέτης 96/2013.
την υπ’ αριθµ. 7/2014 (Α∆Α:ΒΙΕ7ΩΚΙ-85Η) απόφαση – γνωµοδότη της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου.
9. την υπ΄ αρίθµ. 62/2014 (Α∆Α:ΒΙΚΜΩΚΙ-2Θ0) απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
Παρακαλούµε :
α) όπως διατεθεί πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 30.74.11 ποσού 38.000,00 € για τη
διεξαγωγή του πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισµού ιδεών σύµφωνα µε τον
φάκελο διαγωνισµού όπως αυτός εγκρίθηκε µε την υπ’ άριθµ. 62/2014 απόφαση
δηµοτικού συµβουλίου.
Β) όπως εγκριθούν οι όροι της προκήρυξης του φακέλου διαγωνισµού µε Α.Μ. 96/2013.

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΤΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΠΩΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 72 ΤΟΥ Ν. 3852/2014
Συκιές, 24-03-2014

Συκιές, 26-03-2014
Εγκρίθηκε & Θεωρήθηκε
Η Προϊστάµενη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών
του ∆ήµου Νεάπολης Συκεών

Ιωάννης Τσοχατζόπουλος
∆ρ Πολιτικός Μηχανικός
Τριανταφυλλιά Γαλανάκη
Πολιτικός Μηχανικός
Συνηµµένα:
1. Το σχέδιο της προκήρυξης του πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνσιµού ιδεών
2. Η υπ’ αριθµ. 7/2014 (Α∆Α:ΒΙΕ7ΩΚΙ-85Η) απόφαση – γνωµοδότη της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής.
3. Η υπ΄ αρίθµ. 62/2014 (Α∆Α:ΒΙΚΜΩΚΙ-2Θ0) απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Το λόγο πήρε ο ∆.Σ.κ.Σιωµάδης Σωτήριος και είπε ότι διαφωνεί µε το Κλειστό
Γυµναστήριο και κατέθεσε την άποψη του για την δηµιουργία πολιτιστικού κέντρου.
Τέλος ο Προεδρεύων κάλεσε την Ο.Ε. ν’ αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μετά από συζήτηση, αφού άκουσε όσα ο Προεδρεύων εξέθεσε και έλαβε υπόψη:
1)τους όρους διακήρυξης, 2)την υπ’ αριθµ. πρωτ. 18711/27/3/2014 εισήγηση της
Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 3) την υπ’ αρ. 171/2014 εισήγηση του Οικονοµικού
Τµήµατος του ∆ήµου, 4) την υπ’ αρ. 206/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 5)
την υπ’ αριθµ. 96/2013 µελέτη του έργου, 6) τις διατάξεις του ν.3669/08 και 7) τις
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.
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Αποφασίζει Με Πλειοψηφία
Α) Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του έργου: «1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αγ. Παύλου µε
κλειστό Γυµναστήριο του ∆ήµου Νεάπολης - Συκεών» Μ. 96/2013, ως εξής:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι∆ΕΩΝ
«1Ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ»

Μάρτιος 2014
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΡΘΡΟ 1Ο: ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ - ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
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ΑΡΘΡΟ 2 : ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΑΡΘΡΟ 3 : ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 4 : ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 5 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 6 : ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΑΡΘΡΟ 7 : ΒΡΑΒΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 8 : ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΘΡΟ 9 : ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΘΡΟ 10 : ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο
ΑΡΘΡΟ 11 : ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
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ΑΡΘΡΟ 12 : ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 13 : ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 14 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΑΡΘΡΟ 15 : ΤΡΟΠΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΘΡΟ 16 : ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΘΡΟ 17 : ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 18 : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΞΟ∆Α
ΑΡΘΡΟ 19 : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 20 : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 21 : ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 22 : ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΒΟΛΗ
ΑΡΘΡΟ 23 : ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 24 : ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 25 : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 26 : ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΑΡΘΡΟ 27 : ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΟΡΩΝ
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ΑΡΘΡΟ 1ο ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ - ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
1.1 ∆ιοργανώτρια Αρχή του ∆ιαγωνισµού είναι ο ∆ήµος Νεάπολης - Συκεών, ο οποίος
είναι και ο κύριος του έργου.
1.2 Η αρµόδια Υπηρεσία η οποία θα διεξάγει το διαγωνισµό είναι η ∆/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Νεάπολης - Συκεών
Οδός : Λεχόβου 4
Ταχ. Κωδ. : 566 26 Συκιές , Θεσσαλονίκη
Τηλ : 2313 313-326 -330
Fax : 2310 963-577
E-mail : ty.neapoli-sykies@n3.syzefxis.gov.gr
Ιστοσελίδα : http://www.sykies.gr
Η αρµόδια Υπηρεσία θα δηµοσιοποιήσει οποιαδήποτε µεταβολή των παραπάνω
στοιχείων και µε ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ∆ιοργανώτριας Αρχής.
1.3 Οι µελέτες θα κατατεθούν στα γραφεία της ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Νεάπολης Συκεών
Οδός : Λεχόβου 4
Ταχ. Κωδ. : 566 26 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Κανελλή Φεδώρα, Τσοχατζόπουλος Ιωάννης
Τηλ. : 2313 313 326 , 330
1.4 Η κριτική επιτροπή θα συνεδριάσει, στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
ΑΡΘΡΟ 2ο ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο παρών ∆ιαγωνισµός διεξάγεται σύµφωνα µε τις διατάξεις:
1. της απόφασης 26804/16.06.2011 ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1427 Β’ / 16.06.2011) «Νέο πλαίσιο
διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισµών και γενικά των διαγωνισµών µελετών
µε απονοµή βραβείων».
2. του Ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α’ / 22.02.2005) «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων
συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες
διατάξεις».
3. του Π.∆. 60/16.03.2007 (ΦΕΚ 64 Α’ / 16.03.2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των
διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών»,
όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου
2005».
4. του Ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας, κατάργηση
αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων» (ΦΕΚ 32
Α΄).
5. του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονοµίας-Επείγοντα µέτρα για την
αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης» (ΦΕΚ 40 Α΄).
6. της απόφασης 22186/04.05.2012 ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1494 Β’ /04.05.2012) «Τροποποίηση
της υπ’ αριθµ. 26804 οικ./16.06.2011 απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ “Νέο πλαίσιο
διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισµών και γενικά των διαγωνισµών µελετών
µε απονοµή βραβείων”».
ΑΡΘΡΟ 3ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
3.1 Το ακίνητο παραχωρήθηκε το 1978 από το ∆ασαρχείο Θεσσαλονίκης για τη
δηµιουργία ∆ηµοτικού Σχολείου Αγίου Παύλου και εγκρίθηκε το ρυµοτοµικό σχέδιο
στο συνοικισµό «Χίλια ∆έντρα» για τον καθορισµό χώρου ανέγερσης δηµοτικού
σχολείου (Αριθµ. Γ. 25585/2178/8-9-78 Απόφαση Υπουργού ∆ηµοσίων Έργων).
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3.2 Το έργο «1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ»
θεωρείται αξιόλογο έργο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 της µε αρ.
πρωτ. οικ. 26804/16-6-2011 Απόφασης Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (Β΄/1427), όπως
τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 22186/4-5-2012 Απόφασης Υπουργού Π.Ε.Κ.Α.,
λόγω της σπουδαιότητας της θέσης του στο όριο µεταξύ δοµηµένου και φυσικού
περιβάλλοντος της πόλης.
3.3 Η διενέργεια του παρόντος ∆ιαγωνισµού για το Έργο που χαρακτηρίστηκε ως
αξιόλογο τεχνικό έργο µε την υπ’ αριθµ. 62/2014 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου
(Α∆Α:ΒΙΚΜΩΚΙ-2Θ0), η παρούσα Προκήρυξη και τα λοιπά τεύχη και στοιχεία,
εγκρίθηκαν από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο της ∆ιοργανώτριας Αρχής µε την υπ’ αριθµ.
62/2014 απόφαση (Α∆Α:ΒΙΚΜΩΚΙ-2Θ0) και µετά την υπ’ αριθµ. 7/2014
(Α∆Α:ΒΙΕ7ΩΚΙ-85Η) απόφαση – γνωµοδότη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του
∆ήµου.
3.4 Ο καθορισµός των ειδικών όρων δόµησης του οικοπέδου θα προκύψουν µετά το
πέρας του ∆ιαγωνισµού.
3.5 Ο ∆ιαγωνισµός χαρακτηρίζεται ως διαγωνισµός ενός σταδίου κατά την έννοια της
παρ. γ1 του άρθρου 1 της µε α.π. 26804 οικ/16.06.2011 απόφασης Υ.ΠΕ.Κ.Α. και
αποτελεί διαγωνισµό ιδεών που πραγµατοποιείται σε ένα στάδιο.
3.6 Φορέας χρηµατοδότησης της δαπάνης διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού είναι ο ∆ήµος
Νεάπολης - Συκεών.
ΑΡΘΡΟ 4ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Σκοπός του διαγωνισµού είναι η δηµιουργία ενός σύγχρονου σχολικού συγκροτήµατος το
οποίο:
1. να είναι απόλυτα ενταγµένο στο φυσικό περιβάλλον και να λειτουργεί συµβολικά για
την πόλη.
2. να εξασφαλίζει την βέλτιστη ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλους τους
απαιτούµενους χώρους,
3. να είναι σύµφωνο µε τις αρχές της βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής και να γίνεται χρήση
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
Το συγκρότηµα αυτό λόγω της µοναδικότητας της θέσης µέσα στο άλσος, µε
πανοραµική θέα της πόλης και µε νότιο προσανατολισµό, φιλοδοξεί να αποτελέσει
πρότυπο βιοκλιµατικού & περιβαλλοντικού σχεδιασµού σχολικών συγκροτηµάτων.
ΑΡΘΡΟ 5ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι:
I. Η βέλτιστη χωροθέτηση στο οικόπεδο της κτιριακής δοµής του 12 θέσιου
δηµοτικού σχολείου, µετά των προβλεπόµενων υπαίθριων γηπέδων (κτιριολογικό),
ενός σκάµµατος άλµατος σε µήκος, ενός κλειστού γυµναστηρίου αθλοπαιδιών µε
χρήσεις αγωνιστικών χώρων για καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, χειροσφαίριση και
ρυθµική γυµναστική, υπαίθριων χώρων αναψυχής και περιπάτου.
II. Η διερεύνηση της καταλληλότερης διάταξης των λειτουργιών.
III. Η αρµονική ένταξη του σχολικού συγκροτήµατος στο φυσικό περιβάλλον.
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IV. Η εφαρµογή του προβλεπόµενου κτιριολογικού προγράµµατος δυναµικότητας 300
µαθητών.
V. Ιδιαίτερη σηµασία δίνεται στο σχεδιασµό αίθουσας µουσικής, θεάτρου και του
κλειστού γυµναστηρίου σε συνδυασµό µε τα προβλεπόµενα του κτιριολογικού
προγράµµατος.
Ισχύοντες Κανονισµοί και Προδιαγραφές κατά την εκπόνηση:
1. Ο Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός,
2. Ο Κτιριοδοµικός Κανονισµός,
3. Ο Κανονισµός Θερµοµόνωσης,
4. Η ΚΥΑ για το καθορισµό µέτρων και όρων για τη βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης των κτιρίων,
5. Οι διατάξεις για τους χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων,
6. Ο Κανονισµός Πυροπροστασίας,
7. Ο Ευρωκώδικας 3 : Σχεδιασµός κατασκευών από χάλυβα,
8. Ο Ευρωκώδικας 4 : Σχεδιασµός Σύµµικτων κατασκευών από χάλυβα &
σκυρόδεµα,
9. Ο Ευρωκώδικας 5 : Σχεδιασµός κατασκευών από Ξύλο,
10. Ο Ευρωκώδικας 6 : Σχεδιασµός κατασκευών από Τοιχοποιία,
11. Ο Κανονισµός Φορτίσεων ∆οµικών Έργων,
12. Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος,
13. Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµένου Σκυροδέµατος,
14. Ο Ελληνικός Κανονισµός Οπλισµένου Σκυροδέµατος,
15. Ο Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός,
16. Οι Κανονισµοί εγκαταστάσεων,
17. Οι Κανονισµοί ειδικών κτιριακών Έργων,
18. Ο Οδηγός Μελετών για ∆ιδακτήρια όλων των Βαθµίδων Εκπαίδευσης, ΟΣΚ ΑΕ,
2008
19. Οι Οδηγίες Βιοκλιµατικού Σχεδιασµού Σχολικών Κτιρίων, ΟΣΚ ΑΕ, 2008
20. Το κτιριολογικό πρόγραµµα ολοήµερου ∆ηµοτικού Σχολείου δυναµικότητας 300
θέσεων του Υπουργείου Παιδείας δια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.
21. Την µε α.π. ΤΥ-∆ε/Φ550/οικ.6511/19-3-2012 Απόφαση της Γενικής Γραµµατείας
Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.) “Έγκριση Τεύχους: «ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
–ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ»”
ΑΡΘΡΟ 6ο ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
6.1 ∆ικαίωµα 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, σύµφωνα µε το άρθρο 14, παρ. 5,
6 και 7 του Ν. 3316/05:
- αρχιτέκτονος µηχανικού για την εκπόνηση αρχιτεκτονικής µελέτης.
Για τη συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό δεν είναι προαπαιτούµενη η εγγραφή στο µητρώο
µελετητών και η λήψη αντίστοιχης τάξης πτυχίου σύµφωνα µε το κεφάλαιο Ε’
(άρθρα 39 και 40) του Ν. 3316/2005.
6.2 Οι συµµετέχοντες µπορούν προαιρετικά να συνεργαστούν και µε άλλες ειδικότητες,
χωρίς υποχρέωση της ∆ιοργανώτριας Αρχής για καταβολή επιπλέον αµοιβής πέραν
των προβλεπόµενων βραβείων.
Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει µόνο µε µία (1) συµµετοχή (είτε µόνος
του είτε ως µέλος οµάδας µελέτης).
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6.3 Τα αποδεικτικά του δικαιώµατος συµµετοχής κάθε διαγωνιζόµενου υποβάλλονται σε
κλειστό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 17.2 της παρούσας, και
είναι τα εξής:
α) Πιστοποιητικό εγγραφής στον επαγγελµατικό φορέα της χώρας εγκατάστασης
του.
β) Υπεύθυνη ∆ήλωση προσωπικής κατάστασης που συντάσσεται σύµφωνα µε το
προσάρτηµα 1 της παρούσας.
6.4 Αποκλείονται ως διαγωνιζόµενοι:
o Τα πρόσωπα που έχουν συµµετάσχει µε οποιονδήποτε τρόπο στην
προπαρασκευή και στη σύνταξη του προγράµµατος ∆ιαγωνισµού.
o Τα µέλη της Κριτικής Επιτροπής
o Τα πρόσωπα που συνδέονται µε τα ανωτέρω πρόσωπα άµεσα επαγγελµατικά ή
έχουν µε αυτά συγγένεια πρώτου έως δεύτερου βαθµού.
o Το προσωπικό της ∆ιοργανώτριας Αρχής που υπηρετεί σε αυτήν σήµερα και έως
τη λήξη του ∆ιαγωνισµού.
o Μελετητές που αποκλείονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του
Ν.3316/05
ΑΡΘΡΟ 7ο ΒΡΑΒΕΙΑ
7.1 Στο ∆ιαγωνισµό θα απονεµηθούν συνολικά τα παρακάτω χρηµατικά βραβεία:

1ο Βραβείο
2ο Βραβείο

9.900 €
7.260 €

3ο Βραβείο

4.840 €

Αρχιτεκτονική Μελέτη
(εννέα χιλιάδες εννιακόσια ευρώ)
(επτά χιλιάδες διακόσια εξήντα εξακόσια
ευρώ)
(τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ευρώ)

Επιπλέον των παραπάνω η ∆ιοργανώτρια Αρχή µπορεί µετά από υπόδειξη της
Κριτικής Επιτροπής και χωρίς αυτή να είναι δεσµευτική, να εξαγοράσει επιπλέον
αριθµό µελετών (µέχρι 3) αντί του ποσού των 1.700 € έκαστη.
7.2 Η Κριτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα αν διαπιστώσει ανεπάρκεια των προτάσεων
και ύστερα από αιτιολόγηση, να µην απονείµει το πρώτο ή άλλα βραβεία.
7.3 Η Κριτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να κηρύξει άγονο το ∆ιαγωνισµό εφ’ όσον
διαπιστώσει επίπεδο προτάσεων µη ανταποκρινόµενο στις απαιτήσεις της. Σε αυτή
την περίπτωση µπορεί 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 (4.840 € πλέον ΦΠΑ 23%). Η πρόταση αυτή δεν
είναι δεσµευτική για τη ∆ιοργανώτρια Αρχή.
7.4 Σε περίπτωση µαταίωσης της κρίσης, λόγω υπαιτιότητας της ∆ιοργανώτριας Αρχής,
το συνολικό ποσό των βραβείων θα µοιραστεί στους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό
ενώ οι σχετικές µελέτες θα επιστραφούν στους διαγωνιζόµενους.
7.5 Η καταβολή των βραβείων και εξαγορών προϋποθέτει την παράδοση στη
∆ιοργανώτρια Αρχή όλων των σχεδίων και αρχείων της µελέτης σε έντυπη και
ψηφιακή µορφή.

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΩΚΙ-ΨΡΒ

7.6 Για την καταβολή των βραβείων, οι µελετητές οφείλουν να προσκοµίσουν τα
δικαιολογητικά έγγραφα του άρθρου 16 του Ν.3316/2005, έναντι των οποίων
υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση, καθώς και φορολογική και ασφαλιστική
ενηµερότητα.
7.7 Οι προτάσεις που έχουν βραβευθεί ή εξαγοραστεί θα περιέλθουν στην πλήρη και
αποκλειστική κυριότητα της ∆ιοργανώτριας Αρχής. Το υλικό των προτάσεων αυτών η
∆ιοργανώτρια Αρχή δύναται να το διαθέσει σε άλλους φορείς. Οι διαγωνιζόµενοι
διατηρούν την πνευµατική ιδιοκτησία της πρότασής τους.
ΑΡΘΡΟ 8ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
8.1 Η Κριτική Επιτροπή θα είναι πενταµελής.
Τα µέλη της Κριτικής Επιτροπής µε τους Αναπληρωτές τους ορίζονται ως εξής:
•

Τρεις κριτές από τον κατάλογο των κριτών της παρ.3 του άρθρου 12 της µε αρ.
πρωτ. 26804 οικ / 16.06.2011 απόφασης Υ.ΠΕ.Κ.Α., η επιλογή των οποίων θα
γίνει µε κλήρωση από τον κατάλογο των κριτών του ΥΠΕΚΑ

•

Ένας κριτής εκπρόσωπος της ∆ιοργανώτριας Αρχής, ειδικότητας αρχιτέκτονα
µηχανικού, µε εµπειρία στην εκπόνηση, επίβλεψη και εποπτεία µελετών του
αντικειµένου του διαγωνισµού και γνώση του σχετικού νοµοθετικού αντικειµένου.

•

Ένας κριτής εκ προσωπικοτήτων, από την Ελλάδα ή/και το εξωτερικό, η επιλογή
του οποίου γίνεται από τη ∆ιοργανώτρια Αρχή, επιστήµονας που διαθέτει ένα
τουλάχιστον βραβείο σε αρχιτεκτονικό διαγωνισµό ή είναι µέλος ∆ΕΠ Ελληνικών
ΑΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας ή διδάσκοντας αντίστοιχης θέσης σχολών της
αλλοδαπής, που να διαθέτει είτε βραβείο σε διαγωνισµό είτε σηµαντικό έργο
κριτικής σκέψης.

Η Κριτική Επιτροπή υποστηρίζεται από Γραµµατέα που ορίζεται από τη ∆ιοργανώτρια
Αρχή.
8.2 Η Κριτική Επιτροπή είναι αµειβόµενη σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις περί
αποζηµιώσεων επιτροπών διαγωνισµού.
8.3 Η ∆ιοργανώτρια Αρχή συγκροτεί την Κριτική Επιτροπή µετά την επιλογή των µελών
της. Η συγκρότησή της γνωστοποιείται τουλάχιστον 20 µέρες προ της καταληκτικής
ηµεροµηνίας υποβολής των µελετών. Η απόφαση συγκρότησης της Κριτικής
Επιτροπής δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως κατά τη διάταξη της παρ.
2 περι. Ιβ’ του άρθρου 5 του Ν.3469/2006 (ΦΕΚ 131 Α’ / ).
8.4 Η αρµόδια υπηρεσία της ∆ιοργανώτριας Αρχής (∆ιεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
∆ήµου Νεάπολης - Συκεών) 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 ∆ιαγωνισµού και τους
γνωστοποιεί τις απαντήσεις στα υποβληθέντα ερωτήµατα.
8.5 Η Κριτική Επιτροπή έχει την ευθύνη να αποφασίσει για την εγκυρότητα και την
πληρότητα των προτάσεων, να τις κρίνει, να τις αξιολογήσει και να τις κατατάξει,
ώστε να επιλέξει τις καλύτερες για την απονοµή των βραβείων και των εξαγορών,
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σύµφωνα µε την προκήρυξη. Η Κριτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την ορθή
τήρηση της διαδικασίας κρίσης του ∆ιαγωνισµού, ειδικότερα :
- αξιολογεί τις προτάσεις σύµφωνα µε τα κριτήρια που έχει θέσει η προκήρυξη
- συντάσσει το πρακτικό αξιολόγησης των προτάσεων
- ελέγχει την εγκυρότητα συµµετοχής των διακριθέντων µετά την οριστική κρίση και
απονέµει τα βραβεία και τις εξαγορές
- µετά την ολοκλήρωση της κρίσης, γνωστοποιεί το αποτέλεσµα στην αρµόδια
υπηρεσία (∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών) της ∆ιοργανώτριας Αρχής (∆ήµου Νεάπολης
– Συκεών).
8.6 Η Κριτική Επιτροπή συνεδριάζει πάντοτε σε ολοµέλεια µε παρουσία του Γραµµατέα
της κριτικής Επιτροπής στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Νεάπολης-Συκεών, Λεχόβου 4, 56626, Συκιές.
ΑΡΘΡΟ 9ο – ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
9.1 Βάσει της §β.1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθµ. 26804/16-6-2011 Απόφασης ΥΠΕΚΑ
όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 22186/04.05.2012 απόφαση ΥΠΕΚΑ,
δεν προβλέπεται η ανάθεση στον βραβευµένο µελετητή της περαιτέρω επεξεργασίας
της µελέτης του έργου.
ΑΡΘΡΟ 10ο – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
10.1 Κάθε διαγωνιζόµενος (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή οµάδα διαγωνιζοµένων
εγγράφεται σε κατάλογο που τηρεί η αρµόδια υπηρεσία της ∆ιοργανώτριας Αρχής, µε
αίτηση που αναφέρει τα στοιχεία του εκπροσώπου της οµάδας (διεύθυνση, αριθµό
τηλεφώνου και τηλεοµοιοτυπίας και ηλεκτρονική διεύθυνση) προκειµένου να
ενηµερώνεται από τη ∆ιοργανώτρια Αρχή. Η αίτηση εγγραφής στο διαγωνισµό
υποβάλλεται στη γραµµατεία της αρµόδιας υπηρεσίας (∆ιεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών, Λεχόβου 4, 56626, Ισόγειο) της ∆ιοργανώτριας Αρχής έως και την
………/……../…………… και ώρα 14:00, µε τους ακόλουθους τρόπους : (α) ηλεκτρονικά,
(β) µέσω fax, (γ) αυτοπροσώπως. Από την υπηρεσία της ∆ιοργανώτριας Αρχής θα
αποδίδεται σε όλους τους εγγραφέντες – εκπροσώπους αποδεικτικό εγγραφής στον
κατάλογο αυτό.
10.2 Την παρούσα προκήρυξη καθώς και τα λοιπά παρεχόµενα στοιχεία µπορούν να
παραλαµβάνουν οι εγγεγραµµένοι εκπρόσωποι είτε ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα
της ∆ιοργανώτριας Αρχής (www.sykies.gr)
10.3 Η ∆ιοργανώτρια Αρχή µπορεί να επικοινωνεί µε τον εκπρόσωπο ταχυδροµικά, µε
τηλεοµοιοτυπία, ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µε ευθύνη του εκπροσώπου ως προς
την παραλαβή των µηνυµάτων.
ΑΡΘΡΟ 11ο – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
11.1 Η ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προτάσεων ορίζεται η ………/……../……………και
ώρα 14:00.
11.2 Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, Λεχόβου 4, 566 26 Συκιές, στις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 10:00-14:00.
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11.3 ∆εκτές γίνονται επίσης προτάσεις που αποστέλλονται στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Έργων στην παραπάνω διεύθυνση, µε το ταχυδροµείο ή µέσω ιδιωτικής
εταιρείας µεταφορών µε ευθύνη του διαγωνιζόµενου για την έγκαιρη υποβολή.
11.4 Σε όσους παραδίδουν τη Μελέτη απευθείας στην ανωτέρω ∆/νση, θα δίνεται
απόδειξη που θα αναγράφει τον χαρακτηριστικό κωδικό επιλογής του συµµετέχοντα, ο
οποίος αποτελείται από δέκα (10) ψηφία εκ των οποίων τα οκτώ (8) είναι αριθµητικά
και τα δύο (2) του λατινικού αλφαβήτου και την ηµεροµηνία παραλαβής της.
11.5 Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής, καµία πρόταση δε γίνεται δεκτή.
ΑΡΘΡΟ 12ο – ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
12.1 Οι εγγεγραµµένοι εκπρόσωποι µπορούν να υποβάλλουν µε αίτησή τους στη
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Λεχόβου 4, τυχόν ερωτήµατα για το διαγωνισµό έως
και την ………/……../……………και ώρα 14:00
12.2 Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι υποχρεωµένη να κοινοποιήσει εγγράφως και
µε απόδειξη παραλαβής σε όλους τους εγγεγραµµένους εκπροσώπους τα ερωτήµατα
που θα υποβληθούν στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τις απαντήσεις που
δίνονται σε αυτά, εντός δέκα ηµερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσµίας. Τα
υποβληθέντα ερωτήµατα και οι απαντήσεις µπορούν να αποσταλούν για ενηµέρωση
και στην ιστοσελίδα όπου αναρτάται και η προκήρυξη (www.sykies.gr)
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.
12.4 Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις αφορούν σε διευκρινίσεις των δεδοµένων του
∆ιαγωνισµού και δεν είναι δυνατό να προκύπτει τροποποίηση των δεδοµένων του
∆ιαγωνισµού ή αλλαγή προθεσµιών.
ΑΡΘΡΟ 13ο – ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
Καµία παράταση της προθεσµίας υποβολής των προτάσεων δεν θα δοθεί εκτός
της περίπτωσης της § 12.3 του άρθρου 12 της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή θα
ενηµερωθούν υποχρεωτικά οι εγγεγραµµένοι εκπρόσωποι.
ΑΡΘΡΟ 14ο - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ
Τα στοιχεία της µελέτης θα υποβληθούν όπως ορίζονται στις επόµενες παραγράφους.

14.1 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Κάθε ∆ιαγωνιζόµενος θα υποβάλει Επεξηγηµατική Έκθεση της συνολικής πρότασης
του.
Περιεχόµενο της Έκθεσης
Η Επεξηγηµατική Έκθεση της Συνολικής Πρότασης θα είναι τεύχος (DIN A4), που
δεν θα υπερβαίνει συνολικά τις δεκαπέντε (15) σελίδες, συµπεριλαµβανοµένων και τυχόν
επεξηγηµατικών σκαριφηµάτων και της περίληψης και θα παραδοθεί σε πέντε (5)
αντίτυπα. Η Έκθεση θα περιλαµβάνει:
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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. Η πρόταση να περιλαµβάνει:
1. Την ένταξη του σχολικού συγκροτήµατος στην ευρύτερη λειτουργία της περιοχής της
πόλης.
2. Την λειτουργική χωροθέτηση των κτιριακών δοµών στο οικόπεδο (12 Θέσιου σχολείου
& κλειστού γυµναστηρίου αθλοπαιδιών µε χρήσεις αγωνιστικών χώρων για
καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, χειροσφαίριση και ρυθµική γυµναστική.
3. Την ανάλυση των χώρων, των λειτουργιών και της µεταξύ τους σχέσης, επιθυµητή θα
ήταν: α. η πρόβλεψη µε νέες συµβατές χρήσεις επί του κτιριολογικού προγράµµατος
και β. πρωτότυπες λειτουργικές διατάξεις, κατόπιν ουσιαστικής τεκµηρίωσης, που θα
αναβάθµιζαν την εκπαιδευτική διαδικασία και την κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών.
4. Η περιγραφή των αρχιτεκτονικών στοιχείων και των υλικών κατασκευής που
αναδεικνύουν το αντικείµενο της µελέτης, το βιοκλιµατικό σχεδιασµό και την
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.
Α3. Πίνακα στον οποίο θα παρουσιάζονται :
o εµβαδοµέτρηση και ογκοµέτρηση των προτεινόµενων κατασκευών, καθώς και
χαρακτηριστικές διαστάσεις και ύψη.
o Προσεγγιστικός προϋπολογισµός των προτεινόµενων κατασκευών.
Α4. Λειτουργικό διάγραµµα των ορόφων του κτιρίου.
Ο Μελετητής είναι ελεύθερος να συµπληρώσει κατά την κρίση του την Έκθεση και να
περιλάβει στοιχεία των αρχιτεκτονικών σχεδίων, σκίτσα, διαγράµµατα ή σκαριφήµατα,
καθώς και ότι άλλο κρίνει πρόσφορο για την καλύτερη κατανόηση των προτάσεων του
µέσα στον περιορισµό των δεκαπέντε (15) σελίδων.
Β. Περίληψη της έκθεσης στην Αγγλική Γλώσσα
Υποχρεωτικά υποβάλλεται περίληψη της έκθεσης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα,
που δεν θα υπερβαίνει η καθεµία τις δύο (2) σελίδες.

14.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ
Θα υποβληθεί παράρτηµα σε πέντε (5) αντίτυπα στο τεύχος της επεξηγηµατικής έκθεσης
της πρότασης µε σµικρύνσεις σε DIN A3 όλων των σχεδίων που περιλαµβάνονται στις
παρακάτω τέσσερις (4) πινακίδες.

14.3 ΣΧΕ∆ΙΑ
Κάθε διαγωνιζόµενος θα υποβάλει τα ακόλουθα σχέδια της συνολικής πρότασης σε
τέσσερις (4) πινακίδες, διαστάσεων όπως ορίζονται στην § 15.2. του άρθρου 15 της
παρούσης. Η σύνθεση και παρουσίαση των τεσσάρων πινακίδων της πρότασης είναι
ελεύθερη. Κατ΄ ελάχιστον θα πρέπει να υπάρχουν:
Πινακίδα 1. Σχέδιο γενικής διαµόρφωσης σε κλίµακα 1:200, όπου θα φαίνεται η
χωροθέτηση των κτιρίων και η διαµόρφωση του υπαίθριου χώρου µε τις
προβλεπόµενες προσπελάσεις, προκειµένου να καταστεί απόλυτα κατανοητή
η προτεινόµενη λύση.
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Πινακίδα 2.& 3. Θα περιλαµβάνονται όλες οι κατόψεις και όψεις, όπως και οι απαραίτητες
τοµές του έργου, σε κλίµακα 1:100.
Πινακίδα 4. Αξονοµετρικά εξωτερικά, φωτορεαλιστικά, σκίτσα λεπτοµερειών και ότι άλλο
κρίνει ο µελετητής ότι µπορεί να αναδείξει την προτεινόµενη λύση, σε
κλίµακες που θα επιλεγούν από τους διαγωνιζοµένους και που θα συµβάλουν
στην υποστήριξη και κατανόηση της κεντρικής ιδέας της πρότασης.
Επισηµαίνεται ότι δεν θα υποβληθεί µακέτα.

14.4 CD – ROM που θα περιλαµβάνει:
1) Τα ηλεκτρονικά αρχεία των προτύπων σχεδίων DWG ή συµβατά µε Autocad (ανώτερη
έκδοση Autocad 2013) και .pdf
2) Τα σχέδια, τις φωτογραφίες ή τους τυχόν πίνακες ανάλυσης που υπάρχουν στις
πινακίδες.
3) Την επεξηγηµατική έκθεση της συνολικής πρότασης.

14.5 Επισηµάνσεις
1) Οι µελέτες που θα υποβληθούν στο ∆ιαγωνισµό θα χρησιµοποιούν το Μετρικό
σύστηµα µέτρησης.
2) Επίσηµη γλώσσα του ∆ιαγωνισµού είναι η ελληνική.
3) Όλα τα στοιχεία (σχέδια, τεύχη, CD-ROM, 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.
ΑΡΘΡΟ 15ο - ΤΡΟΠΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
15.1 Οι διαγωνιζόµενοι δεν δεσµεύονται για τους τρόπους παρουσίασης των σχεδίων και
των πινακίδων ( ελεύθερη χρήση χρώµατος, σκιών, ψηφιακής απεικόνισης κλπ ).
15.2 Όλα τα σχέδια θα παραδοθούν επικολληµένα αποκλειστικά σε τέσσερις (4) πινακίδες,
άκαµπτες επίπεδες επιφάνειες, DIN A0, 118,8εκ. Χ 84εκ. Είναι στην ευχέρεια των
∆ιαγωνιζόµενων να καθορίσουν την κατεύθυνση παρουσίασης των πινακίδων
(οριζόντια ή κάθετα ή συνδυασµός).
15.3 Οι αποδεκτές µορφές δεδοµένων που θα περιλαµβάνονται στο CD-ROM είναι αρχεία :
α) .pdf για τις πινακίδες, β) .tiff ή .jpeg για εικόνες ή φωτογραφίες που τυχόν
εµφανίζονται στις τέσσερις πινακίδες ή στην Επεξηγηµατική Έκθεση της συνολικής
πρότασης και θα πρέπει υποχρεωτικά να δοθούν και σαν ξεχωριστά αρχεία (για αρχεία
µορφής .tiff ή .jpeg η ανάλυση θα είναι 300dpi), γ) .doc για την Επεξηγηµατική
Έκθεση της συνολικής πρότασης και δ) DWG ή συµβατά µε Autocad (ανώτερη έκδοση
Autocad 2013) για τα ηλεκτρονικά αρχεία των προτύπων σχεδίων.
15.4 Το κείµενο που θα συµπεριληφθεί στην Επεξηγηµατική Έκθεση της συνολικής
πρότασης (Ελληνικό και περίληψη στα Αγγλικά) θα πρέπει να είναι σε µορφή
επεξεργαστή κειµένου Microsoft Word 2003 ή νεότερο.
- ∆ιαµόρφωση σελίδας : Επάνω και κάτω περιθώρια 3,5εκ. και 3εκ. αντίστοιχα. ∆εξιά
και αριστερά περιθώρια 2.5εκ.
- Αρίθµηση της σελίδας στο κείµενο, στο κάτω µέρος δεξιά.
- Γραµµατοσειρά :Arial
- Χαρακτηριστικός κωδικός επιλογής του συµµετέχοντα: ο κωδικός αυτός
αποτελείται από δέκα (10) ψηφία ύψους 1εκ. µαύρου χρώµατος, εκ των οποίων τα
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οκτώ (8) είναι αριθµητικά και τα δύο (2) λατινικού αλφαβήτου, Arial, έντονης
γραφής (bold), και τοποθετείται στο άνω δεξιό άκρο των πινακίδων και τευχών της
µελέτης.
Ο κωδικός θα εµφανίζεται σε κάθε σελίδα του κειµένου, µόνο όµως στην πρώτη
σελίδα των τευχών το ύψος των ψηφίων του θα είναι 1εκ.Στις υπόλοιπες σελίδες τα
στοιχεία θα είναι Arial µεγέθους 14.
- Τίτλος Αρχιτεκτονικού ∆ιαγωνισµού: σε κάθε σελίδα του τεύχους, Arial µεγέθους
12, έντονης γραφής (bold), κεφαλαία γράµµατα, στοίχιση στο κέντρο.
- Κείµενο περιγραφής της πρότασης (Ελληνικό και περίληψη της Έκθεσης στα
Αγγλικά) : Arial µεγέθους 12, πεζά γράµµατα, πλήρης στοίχιση, διάστιχο µεταξύ των
γραµµών 1,5 (line spacing : 1,5 lines).
- Φωτογραφίες – Εικόνες – Σχήµατα – ∆ιαγράµµατα- Χάρτες: όλα τα
προαναφερθέντα πρέπει να είναι ενσωµατωµένα στο κείµενο.
- Υποσηµειώσεις: Οποιαδήποτε πληροφορία τύπου υποσηµείωσης θα πρέπει να
εµφανίζεται στο τέλος του κειµένου (endnote) και σε καµία περίπτωση στο κάτω
µέρος των σελίδων του κυρίους κειµένου (footnote). Οι υποσηµειώσεις θα έχουν την
ίδια µορφή µε το κείµενο.
15.6 Κάθε πρόσθετο στοιχείο που θα παραδοθεί εκτός των υποχρεωτικών στοιχείων
(έκθεση, προσάρτηµα έκθεσης και σχέδια, όπως αυτά ορίζονται στο Άρθρο 14 της
παρούσας Προκήρυξης), δε θα ληφθεί υπόψη.
15.5 Τα αναφερόµενα στο Άρθρο 16 για τη σήµανση της µελέτης είναι υποχρεωτικά για
όλους του ∆ιαγωνιζοµένους. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται από τον
∆ιαγωνισµό.
ΑΡΘΡΟ 16ο - ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
Κάθε µελέτη που θα υποβληθεί πρέπει να σηµαίνεται µε ένα µόνο χαρακτηριστικό
κωδικό, χωρίς ψευδώνυµο. Ο κωδικός επιλογής του 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 στο
άνω δεξιό άκρο των πινακίδων και τευχών της µελέτης. ∆εν επιτρέπεται επί ποινή
αποκλεισµού, η αναγραφή του ονόµατος του αποστολέα ακόµα και στα τυχόν
συνοδευτικά παραστατικά όταν η αποστολή γίνεται µέσω ταχυδροµείου ή άλλης
ΑΡΘΡΟ 17ο - ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
17.1 Η όλη εργασία θα παραδοθεί συσκευασµένη σε ένα µόνο αδιαφανές δέµα,
σφραγισµένο στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα αναγράφεται ο κωδικός
επιλογής του συµµετέχοντα αντί
ψευδωνύµου και η διεύθυνση παραλήπτη, δηλαδή:
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ «1Ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ»
Οδός : Λεχόβου 4 566 26 Συκιές Θεσσαλονίκη
17.2 Κάθε οµάδα διαγωνιζόµενων θα υποβάλει µέσα στο ανωτέρω δέµα, εκτός από τα
σχέδια και τα τεύχη, ένα Φάκελο κλειστό, αδιαφανή, σφραγισµένο, ο οποίος θα
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φέρει γραµµένο εξωτερικά τον ίδιο χαρακτηριστικό αριθµό σήµανσης µε τη µελέτη.
Στο Φάκελο αυτό θα περιέχονται για κάθε συµµετέχοντα στο διαγωνισµό, φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο, το ονοµατεπώνυµο, η διεύθυνση, το τηλέφωνο, ο αριθµός
τηλεοµοιοτυπίας, και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (εφόσον υπάρχει).
Επίσης άδεια άσκησης επαγγέλµατος και αποδεικτικά της εγγραφής κάθε
συµµετέχοντα σε επαγγελµατικό φορέα της χώρας εγκατάστασης του, σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα στις § 5,6 και 7 του άρθρου 14 του Ν. 3316/05, καθώς και
Υπεύθυνη ∆ήλωση κάθε συµµετέχοντα µελετητή, που συντάσσεται σύµφωνα µε το
προσάρτηµα 1 της παρούσας, ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού του σύµφωνα
µε το άρθρο 16 του Ν. 3316/05. Όταν πρόκειται για οµάδα µελετητών του ίδιου
επιστηµονικού αντικειµένου, πρέπει να αναφέρονται µε Υπεύθυνη ∆ήλωση,
υπογεγραµµένη από όλους, τα ποσοστά συµµετοχής κάθε µέλους της οµάδας στα
χρηµατικά ποσά σε περίπτωση βράβευσης.
17.3 Εάν η οµάδα των διαγωνιζόµενων αποδέχεται την επώνυµη έκθεση της µελέτης της
σε περίπτωση που δεν διακριθεί, θα υποβάλει σχετική ενυπόγραφη δήλωση όλων
των µελών της µέσα στο παραπάνω δέµα, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο που θα
σηµανθεί µε τον αριθµό της µελέτης και θα φέρει κάτω αριστερά την ένδειξη
«αποδοχή αποσφράγισης».
ΑΡΘΡΟ 18ο - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΞΟ∆Α
Οι ∆ιαγωνιζόµενοι έχουν την πλήρη ευθύνη της µελέτης µέχρι την παραλαβή της
από το ∆ήµο Νεάπολης - Συκεών. Τα τυχόν ασφαλιστικά και µεταφορικά έξοδα
επιβαρύνουν τον ∆ιαγωνιζόµενο. Η ∆ιοργανώτρια 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 υποβληθεισών
µελετών µετά την εκπνοή της προθεσµίας που προβλέπεται για την υποβολή τους,
παραλαµβάνοντας τις µελέτες από τον/την Προϊστάµενο/νη της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Νεάπολης - Συκέων.
ΑΡΘΡΟ 20ο - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Για την αξιολόγηση των µελετών η Κριτική Επιτροπή θα λάβει υπόψη της το
βαθµό προσέγγισης στους στόχους που έχουν τεθεί και αναλύονται στα άρθρα 4 και 5
της παρούσας, καθώς και τη λειτουργικότητα, την αισθητική αρµονία παράλληλα µε την
περιβαλλοντική ένταξη και την οικονοµική βιωσιµότητα του έργου.
ΑΡΘΡΟ 21ο - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
21.1 Η Κριτική Επιτροπή µπορεί να αποφασίζει µόνο όταν υπάρχει ολοµέλεια παρουσία
γραµµατέα. Η διαδικασία αξιολόγησης καταγράφεται σε πρακτικό ανά συνεδρίαση
και ένα τελικό συγκεντρωτικό και συνοπτικό πρακτικό.
21.2 Η Κριτική Επιτροπή θα συνέλθει ύστερα από πρόσκληση της αρµόδιας υπηρεσία
(∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών) για κρίση το αργότερο σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από
τη λήξη της προθεσµίας παράδοσης των µελετών.
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21.3 Στο 1ο στάδιο: Αποσφράγιση Μελετών – Προκαταρκτική Εξέταση Συµµετοχών
Η Κριτική Επιτροπή θα αποσφραγίσει τις µελέτες και θα ελέγξει την τυπική
εκπλήρωση των υποβληθέντων στοιχείων στους όρους της προκήρυξης. θα
συντάξει σχετικό πρακτικό, στο οποίο θα αναγράφονται τα παραληφθέντα στοιχεία
και οι αποκλίσεις κάθε µελέτης και θα αποφασίσει την αποδοχή ή τον αποκλεισµό
της κάθε πρότασης από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης.
Η Κριτική Επιτροπή οφείλει να αποκλείσει από την διαδικασία αξιολόγησης, ύστερα
από αιτιολόγηση τις συµµετοχές που α) δεν έχουν αποσταλεί έγκαιρα β) δεν
καλύπτουν τις προϋποθέσεις ανωνυµίας γ) δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις που έχει
θέσει αναλυτικά η προκήρυξη (πληρότητα στοιχείων) σύµφωνα µε τα άρθρα 14 και
15 του παρόντος.
Οι φάκελοι που περιέχουν τα στοιχεία των διαγωνιζόµενων συσκευάζονται αφού θα
έχουν ήδη µονογραφεί από όλα τα µέλη της Κριτικής Επιτροπής και φυλάσσονται µε
ευθύνη της αρµόδιας υπηρεσίας (∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών). Το δέµα µε τους
Φακέλους θα αποσφραγισθεί ενώπιον της Κριτικής Επιτροπής µετά την υπογραφή
του Πρακτικού της αξιολόγησης και κατάταξης των µελετών (2ο Στάδιο).
21.4 Στο 2ο Στάδιο : Αξιολόγηση – Κατάταξη Μελετών
Κατά το στάδιο αυτό η Κριτική Επιτροπή εξετάζει τις υποβληθείσες µελέτες
καταγράφοντας τις παρατηρήσεις της για τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα κάθε
µελέτης και προβαίνει στην συγκριτική εξέταση των µελετών που πληρούν τα
τυπικά στοιχεία της Προκήρυξης και στη συνέχεια προβαίνει στην αιτιολογηµένη
κατάταξη τους κατά σειρά επιτυχίας.
21.5 Στο 3ο Στάδιο : Απονοµή Βραβείων
Μετά το πέρας της αξιολόγησης και της κατάταξης των προτάσεων η Κριτική
Επιτροπή ενεργεί ως εξής:
o Εξακριβώνει την ταυτότητα των συντακτών των µελετών που προτείνονται
προς βράβευση µε τη σειρά που κατέχουν στη γενική κατάταξη.
o ∆ιαπιστώνει το δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό των βραβευθέντων,
διατηρώντας το δικαίωµα αποκλεισµού από τα βραβεία σε περιπτώσεις µη
τήρησης των απαιτήσεων της προκήρυξης.
o Σε περίπτωση αποκλεισµού τη θέση των αποκλεισθέντων καταλαµβάνουν
άλλες µελέτες µε τη σειρά κατάταξης.
21.6 Η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής για την απονοµή των βραβείων είναι δεσµευτική
για την ∆ιοργανώτρια Αρχή εφόσον δεν είναι αντίθετη προς του όρους της
Προκήρυξης.
21.7 Η Κριτική Επιτροπή πρέπει να εκδώσει την απόφαση της µέσα σε 30
ηµερολογιακές µέρες από την αποσφράγιση των µελετών. Υπάρχει δυνατότητα
παράτασης της ως άνω προθεσµίας µε απόφαση της ∆ιοργανώτριας Αρχής (µέχρι
και το διπλάσιο του παραπάνω χρόνου).
ΑΡΘΡΟ 22ο - ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΒΟΛΗ
22.1 Το Αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού, αφού επικυρωθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου του ∆ήµου Νεάπολης - Συκεών, θα αναρτηθεί στα γραφεία της
αρµόδιας Υπηρεσίας (∆νση Τεχνικών Υπηρεσιών) του ∆ήµου Νεάπολης – Συκεών
και θα κοινοποιηθεί στους εκπροσώπους των συµµετεχόντων.
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22.2 Η ∆ιοργανώτρια Αρχή εκτός από την ανάρτηση των µελετών που διακρίθηκαν στην
ιστοσελίδα της, δύναται να εκδώσει τεύχος µε τις διακριθείσες προτάσεις και να
οργανώσει έκθεση µε τις υποβληθείσες Μελέτες. Οι ενδιαφερόµενοι θα
ενηµερωθούν έγκαιρα για τον τόπο και χρόνο πραγµατοποίησης της έκθεσης.
22.3 Στις βραβευµένες µελέτες θα σηµειώνονται και τα ονόµατα των µελετητών που τις
εκπόνησαν. Επίσης θα σηµειώνονται και τα ονόµατα όσων µελετητών επιθυµούν να
άρουν την ανωνυµία τους.
ΑΡΘΡΟ 23ο - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
23.1 Οι µελέτες που δεν θα βραβευθούν, παραλαµβάνονται από τους δικαιούχους, µέσα
σε ένα µήνα από τη λήξη της έκθεσης των µελετών. 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 ∆ιοργανώτρια
Αρχή για τη φύλαξη ή απώλεια των µελετών που δεν βραβεύθηκαν.
ΑΡΘΡΟ 24ο - ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
24.1 Περίληψη της προκήρυξης αυτής θα δηµοσιευθεί α) στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο και
στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ και β) στον Ελληνικό τύπο σύµφωνα µε την Ελληνική
νοµοθεσία (άρθρο 12 §1 του Ν3316/05 και ν.3548/2007).
24.2 Η δαπάνη των πιο πάνω δηµοσιεύσεων θα βαρύνει την ∆ιοργανώτρια Αρχή.
24.3 Η περίληψη προκήρυξης θα αναρτηθεί για ενηµέρωση στην ιστοσελίδα της
∆ιοργανώτριας Αρχής και θα σταλεί για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΣΑ∆ΑΣ- ΠΕΑ
. Επίσης η ∆ιοργανώτρια αρχή θα ενηµερώσει το ΥΠΕΚΑ το αργότερο εντός 5
ηµερών από την δηµοσίευση της προκήρυξης.
24.4 Τα αποτελέσµατα του ∆ιαγωνισµού µε τα ονόµατα των βραβευθέντων καθώς και ο
τόπος και χρόνος έκθεσης των σχεδίων, θα σταλούν για δηµοσίευση στο
ενηµερωτικό δελτίο και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ καθώς και στις ιστοσελίδες της
∆ιοργανώτριας Αρχής και του ΣΑ∆ΑΣ - ΠΑΕ.
ΑΡΘΡΟ 25ο- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
25.1 Η πνευµατική ιδιοκτησία της εργασίας των συµµετεχόντων µελετητών στο
∆ιαγωνισµό 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 και θα εξαγορασθούν, περιέρχεται
στην κυριότητα της ∆ιοργανώτριας Αρχής, η οποία δύναται κατά την κρίση της να
διαθέσει και σε άλλους φορείς.
25.3 Η επίλυση τυχόν διαφορών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 17 της µε αρ. 26804/2011 (ΦΕΚ 1427/Β’/16-6-2011 Απόφασης Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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ΑΡΘΡΟ 26ο- ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
26.1 Ηµεροµηνία αποστολής της Προκήρυξης στον ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα
του ΤΕΕ η ………/……../…………… (ενδεικτικά 20/4/14)
26.2 Ψηφιακή παραλαβή της προκήρυξης µε τα προσαρτήµατα της και το τεύχος
δεδοµένων και στοιχείων µπορεί να γίνει από τους ενδιαφεροµένους από την
………/……../…………… (ενδεικτικά 15/4/14)
26.3 Αίτηση για εγγραφή σε κατάλογο που τηρεί η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του
∆ήµου Νεάπολης - Συκεών µπορεί να γίνει από τους ενδιαφερόµενους έως την
………/……../…………… (ενδεικτικά 30/4/14) και ώρα 14:00.
26.4 Οι ∆ιαγωνιζόµενοι µπορούν να υποβάλουν εγγράφως ερωτήµατα στην αρµόδια
Υπηρεσία της ∆ιοργανώτριας Αρχής για συµπληρωµατικές πληροφορίες από την
………/……../……………(ενδεικτικά 20/4/14) έως και την ………/……../……………(ενδεικτικά 20/5/14)
και ώρα 14:00.
26.6 Η ∆ιοργανώτρια Αρχή είναι υποχρεωµένη να κοινοποιήσει σε όλους τους
εγγεγραµµένους εκπροσώπους τα ερωτήµατα που θα υποβληθούν και τις
απαντήσεις που δίνονται σε αυτά, εντός 10 ηµερών από τη λήξη της οριζόµενης
στην § 26.4 προθεσµίας, ήτοι µέχρι την ………/……../……………(ενδεικτικά 30/5/2014)
26.7

Η απόφαση συγκρότησης της Κριτικής Επιτροπής θα δηµοσιευθεί έως
………/……../……………(ενδεικτικά 30/5/14)
26.8 Προθεσµία υποβολής των Μελετών ορίζεται η ………/……../……………(ενδεικτικά 20/6/14)
και ώρα 14:00.
ΑΡΘΡΟ 27ο- ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΟΡΩΝ
Η συµµετοχή των µελετητών στο ∆ιαγωνισµό έχει σαν αυτοδίκαιη συνέπεια την
πλήρη και χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή των όρων της παρούσας Προκήρυξης.
Συκιές, 24-3-2014
Οι Συντάξαντες

Συκιές, 26-3-2014
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊστάµενη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του ∆ήµου Νεάπολης Συκεών

Φεδώρα Κανελλή
Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Ιωάννης Τσοχατζόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός

Γαλανάκη Τριανταφυλλιά
Πολιτικός Μηχανικός

Έγκριση όρων διαγωνισµού µε την υπ’ αριθµ. ………………………………………..………..
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Νεάπολης – Συκεών
Ο ∆ήµαρχος
∆ΑΝΙΗΛΙ∆ΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
Άρθρων 6.3 και 17.2 της Προκήρυξης
Προς την Κριτική Επιτροπή του ως άνω ∆ιαγωνισµού
Ο

υπογράφων

υπεύθυνη

δήλωση

……………………………………..…………………….1,

κάτοχος

Ταυτότητας

µε

την

παρούσα

τον

αριθµό

……………………………………………
του

………………………………,

∆ελτίου
που

………………………………………, στις ………………………………..υποψήφιος

Αστυνοµικής

εκδόθηκε

από

2

στο διαγωνισµό ή νόµιµος εκπρόσωπος3 της εταιρείας ή του νοµικού προσώπου µε την
επωνυµία

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………4
δηλώνω έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσης µου αυτής, όπως οι
συνέπειες αυτές ορίζονται στις περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, αλλά και στο
Ν.3316/05 τα ακόλουθα:
A. δεν έχω ή δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρεία ή το νοµικό πρόσωπο
που εκπροσωπώ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 16 του Ν.3316/05, καταδικαστεί
µε απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου 5 για :
1. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. ∆ωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (21)
και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου.
3. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
4. Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας
91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.
5. Υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, και δόλια χρεοκοπία, µε
τελεσίδικη απόφαση, σύµφωνα µε την νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασής µου, (ή
εγκατάστασης του νοµικού προσώπου που εκπροσωπώ).

1

Τίθεται το ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο του δηλούντος
σε περίπτωση ατοµικής επιχείρησης
3
εξουσιοδοτηµένος από τα διοικούντα όργανα του νοµικού προσώπου, σε περίπτωση
που συµµετέχει στο
διαγωνισµό εταιρεία, είτε µεµονωµένος υποψήφιος είτε ως µέλος σύµπραξης ή
κοινοπραξίας
2
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διαγράφονται ανάλογα οι φράσεις που δεν χρειάζονται
∆ιαγράφεται η πρόταση που δεν αρµόζει στην περίπτωση
Β. ∆εν τελώ (ή δεν τελεί η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ)
εκκαθάριση7, ή αναγκαστική διαχείριση.
5

6

υπό πτώχευση,

Γ. ∆εν έχω (ή δεν έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ),διαπράξει σοβαρό
επαγγελµατικό παράπτωµα, που να έχει διαπιστωθεί και τιµωρηθεί πειθαρχικά µε
οποιοδήποτε τρόπο.
∆. Έχω (ή έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) εκπληρώσει τις υποχρεώσεις µου όσον
αφορά καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές
διατάξεις της Ελλάδας.
Ε. Έχω (ή έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) εκπληρώσει τις υποχρεώσεις µου όσον
αφορά την πληρωµή των φόρων και τελών, που οφείλω σύµφωνα µε το ισχύον στην
Ελλάδα νοµοθετικό πλαίσιο.
ΣΤ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις µου είναι αληθείς. Γνωρίζω και αποδέχοµαι ότι η αλήθεια
των δηλώσεων µου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ ανάδοχος της σύµβασης,
σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 1 του Ν3316/05 και ότι θα αποκλεισθώ του διαγωνισµού,
εφόσον κάποια από τις δηλώσεις µου αποδειχθεί αναληθής.
(Τόπος – Ηµεροµηνία)
………………………..
Ο δηλών

6
7

∆ιαγράφονται στις περιπτώσεις Β,Γ,∆,Ε οι φράσεις που δεν αρµόζουν στην περίπτωση
Η λέξη εκκαθάριση διαγράφεται όταν ο διαγωνιζόµενος είναι φυσικό πρόσωπο

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Άρθρου 10.2 της προκήρυξης
1. Η προκήρυξη µε τα δύο προσαρτήµατα
2. Τεύχος τεχνικών δεδοµένων και στοιχείων
3. Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα θεωρηµένο από τη ∆/νση Πολεοδοµίας
µε α.π. 51823/5-12-12
4. Απόσπασµα Χάρτη της περιοχής µελέτης στη ∆.Ε. Αγ. Παύλου
του ∆ήµου Νεάπολης – Συκεών
Β) ∆ιαθέτει πίστωση ποσού 38.000,00€ σε βάρος του κωδικού εξόδων του
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014 ΚΑ 30.7411 «Μελέτες έρευνες για κατασκευές
και επέκταση κτιρίων».
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Το χρηµατικό ένταλµα πληρωµής θα εκδοθεί στο όνοµα του δικαιούχου, βάσει
νοµίµων δικ/κων.
Βεβαιώνει ότι για τη λήψη της παραπάνω απόφασης τηρήθηκαν οι διατάξεις των
άρθρων 12,13,14 και 15 του από 17/5-15/6/1959 Β. ∆/τος «Περί οικονοµικής διοικήσεως
και λογιστικού των ∆ήµων και Κοινοτήτων».
Μειοψήφησε ο ∆.Σ.κ.Σιωµάδης Σωτήριος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµ. 154/2014
Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ
ΤΣΑΚΙΡΙ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σιµητόπουλος Αλέξανδρος
Βαρσάµης Νικόλαος
Ισαακίδη Άντζελα
Κατσάνη Τερζηβασιλειάδου Ειρήνη
Σιωµάδης Σωτήριος

