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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                       Ηράκλειο, 31.05.2012 

ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ                                                                             Αρ. πρωτ. 48238/2021 

ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ & ΜΕΛΕΣΨΝ 

 

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΠΡΟΦΕΔΙΨΝ ΜΕ ΣΙΣΛΟ: 

«Βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και της ευρύτερης περιοχής της 

ανατολικής εισόδου στο ιστορικό κέντρο της πόλης» 

 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η  

 

Ο Δήμος Ηρακλείου προκηρύσσει Δημόσιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με 

ανοικτή διαδικασία για την «Βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και της 

ευρύτερης περιοχής της ανατολικής εισόδου στο ιστορικό κέντρο της πόλης» 

 
 (C.P.V. 71230000-Τπηρεσίες οργάνωσης διαγωνισμών αρχιτεκτονικής μελέτης) 

 
(συντάσσεται βάσει του άρθρου 5 της υπ. αριθμ. 26804/2011 απόφασης ΤΠΕΚΑ – ΥΕΚ 1427/Β/2011, όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 22186/2012 απόφαση ΤΠΕΚΑ – ΥΕΚ 1494/Β/2012 και των διατάξεων του 

Ν.4412/2016 όπως ισχύει). 
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2. ΣΟΠΟΓΡΑΥΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

3. ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 

4. ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ 

5. Αποστολη προκήρυξης σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα  

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) 
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Άρθρο 1ο – ΔΙΟΡΓΑΝΨΣΡΙΑ ΑΡΦΗ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ  

 

1.1. Διοργανώτρια Αρχή του Διαγωνισμού είναι ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, ο οποίος είναι και ο 

κύριος του έργου.  

1.2 Προϊσταμένη Αρχή του διαγωνισμού είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου.  

 

1.3. Η Διευθύνουσα Τπηρεσία  η οποία θα διεξάγει το διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Σεχνικών 

Έργων & Μελετών  

 

Διεύθυνση : Οδός Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός, τ.κ. 71601,  

Ιστοσελίδα : www.heraklion.gr 

 

Η αρμόδια Τπηρεσία θα δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων και 

με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής.  

 

1.4 Οι αιτήσεις εγγραφής και η κατάθεση των συμμετοχών θα γίνουν στο πρωτόκολλο της 

Δ/νσης Σεχνικών Έργων & Μελετών του Δήμου Ηρακλείου από τις 8:00-14:00, 

Διεύθυνση : Οδός Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός, τ.κ. 71601 

Πληροφορίες για την κατάθεση των μελετών : τρατάκη Υανή, Κατσαπρακάκης 

Νεκτάριος  

Σηλ. : 0030-2813409899, (πρωτόκολλο)  

E-mail : grammty@heraklion.gr 

 

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

Διοργανώτριας Αρχής, www.heraklion.gr (ΠΡΟΚΗΡΤΞΕΙ),  τηλεφωνικά  Κουτάντου Όλγα τηλ. 

2813-409884 και μέσω email: koutantou-o@heraklion.gr 

 

1.6 Η Διοργανώτρια Αρχή θα δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε ενδεχόμενη μεταβολή των 

παραπάνω στοιχείων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της. 

 

Άρθρο 2ο – ΥΟΡΕΑ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ - ΙΦΤΟΝ ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

 

2.1 Υορέας χρηματοδότησης είναι το Πράσινο Σαμείο, με την υπ.αρ. 194.9/2020 ΑΔΑ: 

ΧΘΥ146Χ844-ΝΔΤ απόφαση ένταξης του Πράσινου Σαμείου στο πρόγραμμα «ΔΡΑΕΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΙΟΖΤΓΙΟΤ» Α.Π. 3: Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το έτος 

2020 ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΚΡΗΣΗ 

Η κάλυψη ης δαπάνης των προβλεπόμενων βραβείων θα γίνει από τον Κ.Α.30-7412.239 του 

προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου.  

 

2.2 Ο παρών Διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις:  

 

1. N. 3463/2006 «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΥΕΚ 114/Α/08-06-2006) 

2. Σον Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΥΕΚ 87/Α‟/07-06-2010) 

3. Σον Ν.4555/2018 “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Σοπικής Αυτοδιοίκησης – 

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της υμμετοχής – Βελτίωση της Οικονομικής και 

Αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΣΑ (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΘΕΝΗ)” (ΥΕΚ 133/Α/19-7-2018) 

4. της με αρ. πρωτ. οικ. 26804/16-6-2011 απόφασης Τ.Π.Ε.ΚΑ. «Νέο πλαίσιο διενέργειας των 

αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή 

βραβείων» (ΥΕΚ1427/Β'/16.06.2011) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 22186/04.05.2012 

απόφαση Τπουργού Π.Ε.Κ.Α. (Β‟ 1494)», ΥΕΚ 3537/Β/20.09.2019. 

5. την υπ. αρ ΤΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/81319/238 Απόφαση Σροποποίησης της 26804/16.06.2011 

απόφασης Τπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών 

mailto:grammty@heraklion.gr
mailto:koutantou-o@heraklion.gr
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διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (Β΄1427), 

όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 22186/04.05.2012 απόφαση Τπουργού Π.Ε.Κ.Α. 

6. τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες υμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Τπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Υ.Ε.Κ. 42 Α/2005), όπως 

τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021 (Α΄ 36) και ισχύει, και συγκεκριμένα, την παράγραφο 

5 του άρθρου 32, την περίπτωση β‟ του άρθρου 111 καθώς και τα άρθρα 112, 113, 114 

& 115.  

7. την Εγκύκλιο 1/16-05-2017 Τπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΑΔΑ:ΧΣΡ64653Π8-

ΟΧ2) περί παροχής διευκρινήσεων ως προς την εφαρμογή του Ν.4412/2016 σχετικά με 

τη διενέργεια των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών. 

8. τον Ν. 4472/2017 «υνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 

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

κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο» και ιδιαίτερα το 

Άρθρο 47 αυτού, σύμφωνα με το οποίο η ημερομηνία έναρξης για την εφαρμογή του 

ΕΗΔΗ στους διαγωνισμούς για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών 

και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών μετατίθεται στις 20-10-2017 

9. τον Ν.3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την 

αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (Υ.Ε.Κ. 40 Α/2010),  

10. του Ν.4024/2011, «υνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, 

εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 

δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Υ.Ε.Κ. 226/Α/27-10-11), άρθρο 21, όπως 

τροποποιήθηκε με το Άρθρο 21 του Ν.4354(ΥΕΚ176Α‟ 16-12-2015).  

11. το Ν.4129/2013 (ΥΕΚ52Α‟) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνέδριο», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. το Ν.4700/2020 (ΥΕΚ127/Α‟/29-6-2020) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό 

υνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, 

τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνέδριο, διατάξεις για την 

αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.  

13. το Ν.4013/2011 (ΥΕΚ 204 Α‟) «ύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

υμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων υμβάσεων», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

14. Σην υπ‟ αριθ. 57654/22-05-2017 απόφαση του Τπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης 

“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων υμβάσεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης” 

(ΥΕΚ 1781/Β‟/23-05-2017) 

15. Σην υπ‟ αριθ. 56902/215/19-05-2017 απόφαση του Τπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης 

“Σεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού υστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων υμβάσεων (Ε..Η.ΔΗ..)” (ΥΕΚ 1924/Β‟/02-06-2017) 

16. Σην υπ‟ αριθ. 117384/26-10-2017 απόφαση των Τπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης - 

Τποδομών και Μεταφορών “Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση 

των Δημοσίων υμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του 

Εθνικού υστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων υμβάσεων (Ε..Η.Δ.Η..)” (ΥΕΚ 

3821/Β‟/31-10-2017) 

17. το Ν.2690/1999 (ΥΕΚ45 Α‟) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» όπως ισχύει.  

18. Σον Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ Α‟112/13.7.2010) και τα σχετικά 

έγγραφα εφαρμογής. 

19. το N.3548/2007 (ΥΕΚ 68 Α‟) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει  

20. το Ν.3861/2010(ΥΕΚ112Α‟/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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21. το Ν.4270/2014 (ΥΕΚ143 Α‟) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

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

ισχύει. 

22. Σον Ν. 4354/15 “Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις 

και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων” (ΥΕΚ 176/Α‟/16-12-2015), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, για τις αμοιβές συλλογικών οργάνων. 

23. το ΠΔ 80/2016 (ΥΕΚ 145 Α‟) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 

24. H Απόφαση Τπουργού Τποδομών και Μεταφορών με αριθ. ΔΝβ/1732/ΥΝ466 (ΥΕΚ 

1047Β’/29-3-2019) σχετικά με τις προδιαγραφές των παραδοτέων των μελετών  

25. Σην υπ‟ αριθ. ΔΝγ/32129/ΥΝ 466/16-05-2017 απόφαση ΤΠΕΝ “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 (Α’147)” (ΥΕΚ 2519/Β‟/20-07-2017) 

26. Σην Εγκύκλιο 2/2021 (Α.Π.89943) του ΤΠΟ.ΜΕ. “Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) 

του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Τπηρεσιών για το έτος 2021”  

27. το ΠΔ 696/1974 "περί αμοιβής Μηχανικών δια σύνταξιν μελετών κ.λ.π. και σχετικών 

προδιαγραφών μελετών" και συγκεκριμένα το σκέλος των προδιαγραφών εκπόνησης 

μελετών το οποίο εξακολουθεί να ισχύει 

28. την Τ.Α. ΔΝβ/1732/ΥΝ 466/2019 ΥΕΚ1074/Β/29-3-2019 «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» 

29. τον Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και 

παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»(ΥΕΚ 42 Α'), όπως ισχύει 

30. τον Ν.3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων 

περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων»(ΥΕΚ 32 Α') 

31. τον Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας-Επείγοντα μέτρα για την 

αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΥΕΚ 40 Α') όπως ισχύει 

32. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών που 

ήδη προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν 

από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε 

διάταξη (νόμου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 

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

33. Σις ισχύουσες προδιαγραφές για την ανατιθεμένη κατηγορία μελετών. 

34. Σην υπ.αρ. 161.2/2019 Απόφαση του Πράσινου ταμείου για την πρόσκληση προς τους 

ΟΣΑ α΄ βαθμού για την υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση της προκήρυξης και 

της διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών. 

35. Σην υπ. αρ. 418/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου 

36. Σην υπ.αρ. 125/2021 απόφαση του Δ.. αποδοχής της χρηματοδότησης του Πράσινου 

Σαμείου. 

37. Σην υπ.αρ. 508/2021 (ΨΒΨΗΩ0Ο-ΚΧΖ ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης 

των όρων δημοπράτησης για τη διενέργεια του πανελληνίου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού 

με τίτλο «Βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και της ευρύτερης περιοχής της 

ανατολικής εισόδου στο ιστορικό κέντρο της πόλης» 

 

 

 

Άρθρο 3ο – ΦΑΡΑΚΣΗΡΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ – ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 

 
3.1 Ο Διαγωνισμός χαρακτηρίζεται ως μιας κατηγορίας ανοικτός διαγωνισμός προσχεδίων 

ενός σταδίου μελέτης υλοποίησης κατά την έννοια του άρθρου 1 της με την αρ. πρωτ. 

οικ26804/16-6-2011 απόφασης Τ.Π.Ε.ΚΑ. Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική μελέτη 

και είναι στην κρίση του διαγωνιζόμενου να συνεργαστεί και με άλλες ειδικότητες. 
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 3.2 Ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων αφορά στην αναμόρφωση της προτεινόμενης 

περιοχής εφαρμόζοντας τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και της βιώσιμης κινητικότητας. 

Επίκεντρο της μελέτης αποτελεί η πλατεία Ελευθερίας, η πλέον σημαντική πλατεία της παλιάς 

πόλης, η οποία περιβάλλεται από μνημεία.  

Με τον διαγωνισμό επιδιώκεται η επιλογή της καλύτερης και πληρέστερης πρότασης από 

λειτουργική, τεχνική, αισθητική και περιβαλλοντική άποψη, προκειμένου να επιτευχθεί η 

λειτουργική και οργανική σύνδεση της πλατείας με τους περιμετρικούς κοινόχρηστους χώρους, 

τον ενετικό οχυρωματικό περίβολο, το αρχαιολογικό μουσείο και τα μνημεία της περιοχής.  

  

3.3 Θεωρείται αξιόλογο τεχνικό έργο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 2 και 

ειδικότερα παρ. 3α2, της με αρ. πρωτ. οικ. 26804/18-6-2011 απόφασης Τ.Π.Ε.ΚΑ. Πληροί όλα τα 

σύμφωνα με την ως άνω Απόφαση κριτήρια, δεδομένου ότι για την εν λόγω περιοχή βρίσκεται 

μέσα σε εγκεκριμένο αρχαιολογικό χώρο και σε αυτή υπάρχουν διατηρητέα μνημεία.  

Παρατίθεται η σχετική νομοθεσία:  

 Σο Προεδρικό Διάταγμα περί «Κηρύξεως Ιστορικών Διατηρητέων Μνημείων των Ενετικών 

τειχών της πόλεως Ηρακλείου Κρήτης» όπως δημοσιεύτηκε στο ΥΕΚ 159/Α/13-6-1931. 

 Σο Προεδρικό Διάταγμα περί κηρύξεως ως «Ιστορικών διατηρητέων Μνημείων 

Μεσαιωνικών τινών της πόλεως του Ηρακλείου» όπως δημοσιεύτηκε στο ΥΕΚ45/Α/18-3-

1947, με την οποία χαρακτηρίζεται η κρήνη Γενιτσάρ Αγά και η κρήνη Φάνιαλη που 

βρίσκονται στην Λ. Ικάρου. 

 Σην υπ.αρ. ΤΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/931/15502/22-5-1987 Τπουργική Απόφαση, όπως 

δημοσιεύτηκε στο ΥΕΚ 313/Β/22-6-87, με την οποία κηρύχτηκε ως ιστορικό διατηρητέο 

μνημείο το κτηριακό συγκρότημα που στεγάζει την Περιφέρεια, το Δικαστικό Μέγαρο και 

το Α. Δημ Σαμείο, στην Λ. Δικαιοσύνης, στην εντός των ενετικών τειχών πόλη του 

Ηρακλείου. 

 Σην υπ.αρ. ΤΠΠΟ/ΑΡΦ/Α1/Υ23/40266/2331 της 24-11-1995 Απόφαση του Τπουργείου 

Πολιτισμού για την έγκριση της προμελέτης της μελετητικής ομάδας των βραβευθέντων 

μελετητών του πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την διαμόρφωση της 

πλατείας Ελευθερίας (448/1993 απόφαση του Δημοτικού υμβούλιου του Δήμου 

Ηρακλείου έγκρισης των πρακτικών του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού).  

 Σην υπ.αρ. ΤΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1232/23980/2-4-1997 Τπουργική Απόφαση όπως 

δημοσιεύτηκε στο ΥΕΚ 427/Β/27-5-1997 με την οποία χαρακτηρίζεται ως ιστορικό 

διατηρητέο μνημείο το κτιριακό συγκρότημα την «Κυλινδρόμυλων» Α. και Γ. Καστρινάκη 

ΑΑΕ με τον περιβάλλοντα χώρο του στα όρια της ιδιοκτησίας ως δείγμα βιομηχανικής 

αρχιτεκτονικής.  

 Σην υπ.αρ. 9582/1877 Τπουργική Απόφαση όπως δημοσιεύτηκε στο ΥΕΚ 236/Δ/12-4-

2000, με την οποία καθορίζεται η περιοχή ανάπλασης της Παλιάς Πόλης του 

εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Ηρακλείου.  

 Σην Απόφαση χαρακτηρισμού ως «Ιστορικών διατηρητέων μνημείων των κελυφών των 

κτιρίων Α,Β,Γ, του Βιομηχανικού υγκροτήματος πρώην «ΑΘΗΝΑ ΑΒΕΕ» στο Ηρακλειο 

Κρήτης και την πλινθόκτιστη καπνοδόχο τους και τον περιβάλλοντα χώρο τους στα όρια 

της ιδιοκτησίας, όπως δημοσιεύτηκε στο ΥΕΚ813/Β/1-7-2002.  

 Σην υπ.αρ. 45145/36 Τπουργική Απόφαση όπως δημοσιεύτηκε στο ΥΕΚ 89/Δ/12-2-2002, 

με την οποία εγκρίνεται η προκαταρτική πρόταση ανάπλασης της Παλαιάς Πόλης του 

δήμου Ηρακλείου (Ν. Ηρακλείου). 

 Σην υπ‟ αρ. ΤΠ.ΠΟ.Σ./ΓΔΠΑΚ/ΑΡΦ/Β1/Υ38/222/70/651/ όπως δημοσιεύτηκε στο ΥΕΚ 

92/ΑΑΠ/27-03-2012 “Έγκριση κήρυξης και οριοθέτησης ως αρχαιολογικού χώρου, 

τμήματος της πόλης του Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, Περιφέρειας 

Κρήτης. 

 Σην υπ.αρ. ΤΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΣΒΜΑΦΜΑΕ 29-07-2016 (ΑΔΑ: ΨΕ644653Π4-ΠΗΒ) 

Απόφαση του ΚΑ για τη μερική έγκριση της «Πρότασης του Δήμου Ηρακλείου για τις 

χρήσεις της ζώνης της Ενετικής Οχύρωσης της πόλης του Ηρακλείου, Περιφέρειας 

Κρήτης» 

 Σην υπ.αρ. ΤΠΠΟ/ΓΔΑ&ΠΚ/ΑΡΦ/Β1/Υ38/4235 9/10/2003 Τπουργική Απόφαση έγκρισης 

κατασκευής κτηρίου στάθμευσης οχημάτων από το Δήμο Ηρακλείου στη Λ. 
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Δημοκρατίας (πλατεία Ελευθερίας) στις επιχώσεις της τάφρου των Ενετικών Οχυρώσεων 

Ηρακλείου, (χρήζει επικαιροποίησης) 

 

 

3.4 Η προεκτιμώμενη αμοιβή ανάθεσης εκπόνησης της αρχιτεκτονικής μελέτης, σύμφωνα με το 

Σεύχος Δεδομένων και τοιχείων που συνοδεύει τη συγκεκριμένη προκήρυξη, ανέρχεται στο 

ποσόν των 839.243,01€ (αφαιρουμένου του πρώτου βραβείου & συμπεριλαμβανομένου του 

ΥΠΑ),  ενώ θα δοθούν τρία (3) βραβεία συνολικής αξίας 92.587,00€ (με στρογγυλοποίηση) 

συμπεριλαμβανομένου του ΥΠΑ. 

 

 

Άρθρο 4ο – ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ   

κοπός του διαγωνισμού είναι η αναμόρφωση της περιοχής μελέτης, με επίκεντρο την πλατεία 

Ελευθερίας, εφαρμόζοντας τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και της βιώσιμης 

κινητικότητας.  

Κύριος στόχος του διαγωνισμού είναι η επιλογή της καλύτερης δυνατής πρότασης από 

λειτουργική, περιβαλλοντική, οικονομική και τεχνική άποψη, με βάση τις απαιτήσεις της τέχνης και 

της επιστήμης, προκειμένου να προκύψει ένα αποτέλεσμα που θα ικανοποιεί τις ακόλουθες 

επιδιώξεις:  

1. Ση λειτουργική και οργανική σύνδεση της πλατείας Ελευθερίας με την υπόλοιπη περιοχή 

μελέτης με στόχο τη διαμόρφωση πλέγματος κοινοχρήστων χώρων περιμετρικά αυτής.  

2. Ση χρήση καινοτόμων, ποιοτικών και ανθεκτικών υλικών που προκύπτουν από την μελέτη 

που βασίζεται στην εφαρμογή των αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού και 

εναρμονίζονται με την περιοχή εξασφαλίζοντας συνθήκες άνεσης και δροσισμού 

3. Σην εφαρμογή των άρχων της βιώσιμης κινητικότητας για την βελτίωση της οδικής 

ασφάλειας, τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τη διαχείριση της κινητικότητας 

(δίνοντας προτεραιότητα στη χρήση του ποδηλάτου, των ΜΜΜ και περπατήματος) και 

γενικότερα στη δημιουργία ενός βιώσιμου συστήματος μετακινήσεων.  

4. Σον συνδυασμό του χαμηλού κόστους κατασκευής και την εύκολη συντήρηση   

5. Δημιουργία λειτουργικών, προσβάσιμων χώρων εφαρμόζοντας αρχιτεκτονικές λύσεις 

που ευνοούν την ανεμπόδιστη διακίνηση ατόμων με ειδικές ανάγκες εξασφαλίζοντας μια 

περιοχή προσπελάσιμη, ασφαλή και φιλική προς όλους.  

6. Σην ανάδειξη της ιστορικότητας της πλατείας και της ευρύτερης περιοχής εντάσσοντας 

στο σχεδιασμό τα μνημεία και τα διατηρητέα κτίρια.  

 

Η επίτευξη του στόχου θα συμβάλλει: 

1. στην ανάδειξη της ιστορικής σημασίας της περιοχής,  

2. στην διευκόλυνση της προσβασιμότητας και της κίνησης των πεζών, των 

εμποδιζόμενων ατόμων και ατόμων με κινητικές ή άλλες δυσκολίες.  

3. στη βελτίωση την βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της περιοχής,  

4. στη βελτίωση του μικροκλίματος και των συνθηκών της θερμικής άνεσης,  

5. στη δημιουργία ενοποιημένων περιηγητικών διαδρομών με πολλαπλά οφέλη για τους 

κατοίκους και τους επισκέπτες του ιστορικού κέντρου της πόλης. 

 

την πρόταση θα τεκμηριώνονται με σαφήνεια και λεπτομέρεια η επιλογή των υλικών, της 

φύτευσης, του φωτισμού, του αστικού εξοπλισμού καθώς και των υπολοίπων στοιχείων που τη 

συνθέτουν.  

 

Άρθρο 5ο : ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ   

Σο αντικείμενο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων αφορά στην ευρύτερη ανατολική 

περιοχή (εντός του κηρυγμένου – οριοθετημένου αρχαιολογικού χώρου) της πόλης του 

Ηρακλείου και πλησίον των ενετικών τειχών συνολικής έκτασης 53.000,00 m2. Η περιοχή μελέτης 
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επικεντρώνεται στην αναμόρφωση της πλατείας Ελευθερίας και στη σύνδεση της με τις πλατείες 

Δασκαλογιάννη, Αρχαιολογικού Μουσείου και Ν. Καζαντζάκη, καθώς επίσης και την ανάπλαση 

των οδών Δούκος Μποφώρ, τμήμα της Λ. Δημοκρατίας και της Λ. Ικάρου, δρόμοι που 

οριοθετούν την ευρύτερη περιοχή της ανατολικής εισόδου στο ιστορικό κέντρο της πόλης.  

H περιοχή μελέτης περιλαμβάνει τους ακόλουθους Κοινόχρηστους Φώρους και οδούς: 

1. Η πλατεία Ελευθερίας είναι ο μεγαλύτερος κοινόχρηστος χώρος της πόλης και αποτελεί 

το κεντροβαρικό τοπόσημο για το Ηράκλειο. Φωροθετείται σε ένα ιδιαίτερα κομβικό 

σημείο που περιβάλλεται από κτίρια ιστορικής, διοικητικής και εμπορικής σημασίας, 

όπως το συγκρότημα των κτιρίων των Οθωμανικών Κισλάδων, και το Αρχαιολογικό 

Μουσείο Ηρακλείου. Σο συγκρότημα των Οθωμανικών Κισλάδων είναι κτισμένο το 1883, 

και τροποποιημένο στην σημερινή του μορφή από τον αρχ. Δημήτρη Κυριακό, κατά τη 

διάρκεια του ‟20, σήμερα στεγάζει τα γραφεία της Περιφέρειας και των Δικαστηρίων και 

έχει κηρυχτεί διατηρητέο μνημείο. την πλατεία βρίσκεται το Μνημείο του Αγνώστου 

τρατιώτη καθώς και τη σκάλα που οδηγεί στην είσοδο της Πύλης Αγ. Γεωργίου. 

Περιμετρικά της πλατείας βρίσκονται οι δρόμοι (Ανώνυμη οδός, Ιδομενέως και Λ. 

Δικαιοσύνης) που αποτελούν την είσοδο στο ιστορικό - εμπορικό κέντρο. 

2. Η πλατεία Ι. Δασκαλογιάννη η οποία βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την πλατεία 

Ελευθερίας και χωροθετείται στη νότια πλευρά του κτιρίου των Οθωμανικών Κισλάδων 

(κτίριο Περιφέρειας  και Δικαστηρίων). Περιμετρικά της πλατείας εξελίσσονται εμπορικές 

και διοικητικές δραστηριότητες. το χώρο μεταξύ του κτιρίου της Περιφερείας και των 

Δικαστηρίων υπάρχει η προτομή του Ι. Δασκαλογιάννη.  

3. Η πλατεία του Αρχαιολογικού Μουσείου βρίσκεται στην Δυτική πλευρά του κτιρίου του 

Αρχαιολογικού Μουσείου (κτίριο του Π. Καραντινού με την σύγχρονη επέκταση του Α. 

Σομπάζη) και χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων και 

αυτοκίνητων. Σο κτίριο όπου στεγάζεται το Αρχαιολογικό Μουσείο αποτελεί σημαντικό 

δείγμα του μοντέρνου αρχιτεκτονικού κινήματος και έχει βραβευτεί με έπαινο Bauhaus. 

την πλατεία υπάρχουν εμπορικά καταστήματα και το κτίριο που φιλοξενεί το περίπτερο 

του ΕΟΣ, επίσης δείγμα του μοντέρνου αρχιτεκτονικού κινήματος.  

4. Η πλατεία Ν. Καζαντζάκη βρίσκεται στη νότια πλευρά της περιοχής παρέμβασης και 

οριοθετείται από την οδό Αβέρωφ και την οδό Πεδιάδος. Περιμετρικά της πλατείας 

φιλοξενούνται εμπορικές δραστηριότητες, στην νοτιοανατολική πλευρά της πλατείας 

βρίσκεται, εντός ιδιωτικού οικοπέδου, το κτίριο του «Ηρώου», επί της πλατείας βρίσκεται η 

προτομή του συγγραφέα Ν. Καζαντζάκη. Η οδός Πεδιάδος αποτελεί την είσοδο στη 

συνοικία της Βίγλας, οδηγεί στη χαμηλή πλατεία Βιττούρι και στον προμαχώνα Βιττούρι.  

Οι δρόμοι που περιλαμβάνονται στη μελέτη αποτελούν τους βασικούς άξονες εισόδου στο 

κέντρο της πόλης.  

1. Ση Δ. Μποφώρ βρίσκεται στο ευθύγραμμο τμήμα μεταξύ του ημιπρομαχώνα του Αγ. 

Υραγκίσκου, όπου σε επιστεγασμένο χώρο βρίσκεται η Επιγραφική υλλογή, και της 

πύλης Sabionnara. 

2. Ση Λ. Ικάρου συνδέει την πλατεία Ελευθερίας με το σταθμό των υπεραστικών 

λεωφορείων,  το εμπορικό λιμάνι και το αεροδρόμιο. Κατά μήκος του δρόμου, στον 

ελεύθερο χώρο της τάφρου, εξελίσσεται το πάρκο Νεολαίας ενώ από την άλλη πλευρά 

υπάρχουν χώροι εμπορίου, το διατηρητέο κτήριο των «Κυλινδρόμυλων Καστρινάκη» και η 

έξοδος της Πύλης του Αγ. Γεωργίου που έχει απόληξη στην Πλ. Ελευθερίας. Ο χώρος της 

πύλης χρησιμοποιείται για εκθέσεις ή άλλα πολιτιστικά δρώμενα.  

3. Tο τμήμα της Λ. Δημοκρατίας βρίσκεται στην νότια πλευρά της πλατείας και αποτελεί το 

δρόμο σύνδεσης με την Φαρ. Σρικούπη, και την Λ. Κνωσού.  Επί της Λ. Δημοκρατίας 

βρίσκεται το ορεκιόνε του προμαχώνα Βιττούρι με τον ανδριάντα του Ελ Βενιζέλου, το 

κτίριο του «Ηρώου», το πάρκο Γεωργιάδη, ο δρόμος που οδηγεί στη συνοικία της Βίγλας 

στον προμαχώνα Βιττούρι, στο μικρό άλσος των πρόσκοπων, το «Μνημείο των 

πεσόντων Ηρώων» και την είσοδο στη συνοικία της Ανάληψης (εξωτερικό οχυρό του Αγ. 

Δημητρίου).  

την περιοχή βρίσκονται τα ακόλουθα μνημεία:  
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1. Ο Ενετικός οχυρωματικός περίβολος (Πύλη Sabionnara, Ημιπρομαχώνας του Αγ. 

Υραγκίσκου, όπου σε επιστεγασμένο χώρο βρίσκεται η Επιγραφική υλλογή, 

Προμαχώνας Βιττούρι, Πύλη του Αγ. Γεωργίου κ.α. ) 

2. Σο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου,  

3. Σο συγκρότημα των Οθωμανικών Κισλάδων (κτίριο Περιφέρειας, Δικαστηρίων)  

4. Οι Κυλινδρόμυλοι Καστρινάκη 

5. Σο μνημείο Ν. Υωκα 

6. Σο μνημείο Πεσόντων Ηρώων 

7. Σο Ηρώο, αρχιτέκτονας Δ. Κυριακός  

8. Σο μνημείο Αγνώστου τρατιώτη  

9. Σο άγαλμα Ελ. Βενιζέλου 

Οι παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη για το σχεδιασμό της περιοχής αφορούν: 

1. τον ανασχεδιασμό της πλατείας Ελευθερίας και την οργανική ένωση της με τους 

υπόλοιπους Κ.Φ.  

2. την ανάδειξη του σημαντικού χαρακτήρα της περιοχής από ιστορική, λειτουργική και 

χωροταξική άποψη.   

3. τη βελτίωση και οργάνωση των κυκλοφοριακών συνθηκών που προκύπτουν από 

σημαντικού φόρτου της περιοχής που δημιουργούν: οι στάσεις των αστικών 

λεωφορείων και των ταξί, οι στάσεις για εφοδιασμό καταστημάτων, η στάση 

υπεραστικών λεωφορείων, τα σημεία αποκομιδής σκουπιδιών, οι χώροι επιβίβασης και 

αποβίβασης των τουριστικών λεωφορείων, θέση για ασθενοφόρο. Η πρόταση  

οργάνωσης αυτών των συνθηκών θα γίνει σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης 

κινητικότητας  

4. τη χρήση των αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού και υλικών φιλικών προς το 

περιβάλλον που θα εξασφαλίζουν τη βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής.  

5. Σον προϋπολογισμό του έργου καθώς και το κόστος και τη διαδικασία  συντήρησης  

6. τη μελέτη φωτισμού για την ανάδειξη της περιοχής. 

7. τη διατήρηση ή εναλλακτικά μετακίνηση των υφιστάμενων περιπτέρων σε νέους 

προτεινόμενους χώρους  

8. την αύξηση του ποσοστού πρασίνου της περιοχής λαμβάνοντας υπόψη τις τοικές 

συνθήκες του κλίματος και της χλωρίδας 

9. την ανάδειξη των υφιστάμενων αγαλμάτων – προτομών που βρίσκονται στην περιοχή 

με δυνατότητα μετακίνησης τους 

 

Άρθρο 6ο – ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΣΟΝ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ  

 

6.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν την από το 

Νόμο οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας Αρχιτέκτονα Μηχανικού ΑΕΙ, 

στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει για την 

εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης και το άρθρο 3 της με αρ. πρωτ. Οικ. 26804/16-6- 2011 

απόφασης Τ.Π.Ε.ΚΑ. «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των 

διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (ΥΕΚ1427/Β'/16.06.2011). 

 

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

άρθρα39 και 40 του Ν. 3316/05, όπως τροποποιήθηκαν και διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την θέση 

σε ισχύ του Προεδρικού Διατάγματος 71/2019, που εκδόθηκε κατ‟ εκτέλεση του άρθρου 83, του 

Ν. 4412/2016, καθώς και στα Μητρώα (ΜΗΣΕ) του άρθρου 118 του Ν. 4472/2017, δεν αποτελεί 

προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό (παρ. 1, άρθ. 3 της υπ‟ αριθ. οικ26804/2011 
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απόφασης π. ΤΠΕΚΑ). Η παραπάνω εγγραφή, όμως, θα αποτελέσει προαπαιτούμενο για την 

υπογραφή της επακόλουθης σύμβασης με τους μελετητές του Α‟ Βραβείου, σύμφωνα με το αρ. 

83, του Ν.4412/2016. Οι ανάδοχοι μελετητές, εφόσον δεν καλύπτουν από πλευράς 

δυναμικότητας μελετητικού πτυχίου τις σχετικές απαιτήσεις που προκύπτουν σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, θα υποχρεωθούν στο στάδιο της υπογραφής της επακόλουθης σύμβασης 

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

καλύπτεται η απαιτούμενη δυναμικότητα σύμφωνα με το Σεύχος Δεδομένων και τοιχείων. 

 

6.3 Οι συμμετέχοντες μπορούν προαιρετικά να συνεργασθούν και με άλλες ειδικότητες όπως 

συγκοινωνιολόγο, εικαστικό, ειδικό φωτισμού ανάδειξης, αρχαιολόγο, περιβαλλοντολόγο, 

γεωπόνο κτλ 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 (1) μία 

συμμετοχή. 

 

6.4 Σα αποδεικτικά του δικαιώματος συμμετοχής κάθε διαγωνιζόμενου υποβάλλονται σε 

αντίγραφα εντός κλειστού φακέλου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 18 της 

παρούσας και είναι τα εξής: 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος από τον επαγγελματικό φορέα της χώρας εγκατάστασής του 

β) Τπεύθυνη Δήλωση (θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής ή ηλεκτρονικά εκδοθείσα 

από το gov.gr) ότι δεν υφίστανται οι λόγοι αποκλεισμού που αναφέρονται στα άρθρα 73 

(παράγραφοι 1, 2 και 4 εδάφια β και θ) και 74 του Ν.4412/2016 και στην παράγραφο 6.5 της 

παρούσας. 

Η μη προσκόμιση των αποδεικτικών δικαιώματος συμμετοχής κάθε διαγωνιζόμενου αποτελεί 

αιτία 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 τον Διαγωνισμό (παρ. 3β, 3γ, άρθρ. 3 της υπ‟ αριθ. οικ26804/2011 

απόφασης π. ΤΠΕΚΑ και άρθρο 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει: 
 Σα πρόσωπα που έχουν συμμετάσχει με οποιοδήποτε τρόπο στην προπαρασκευή και 

στη σύνταξη του προγράμματος του Διαγωνισμού. 

 Σα μέλη της Κριτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού. 

 Σα πρόσωπα που συνδέονται με τα ανωτέρω πρόσωπα άμεσα επαγγελματικά ή έχουν 

με αυτά συγγένεια πρώτου ή δευτέρου βαθμού. 

 Σο προσωπικό της Διοργανώτριας Αρχής που υπηρετεί σε αυτήν σήμερα και έως τη 

λήξη του Διαγωνισμού. 

 Οι επιστημονικοί σύμβουλοι, συνεργάτες κ.λπ., της Διοργανώτριας Αρχής 

 

Για την καταβολή των βραβείων και εξαγορών είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας. 

 

Άρθρο 7ο – ΒΡΑΒΕΙΑ – ΕΞΑΓΟΡΕ  

 

το Διαγωνισμό θα απονεμηθούν συνολικά τα παρακάτω χρηματικά βραβεία: 

7.1  Σο συνολικό χρηματικό ποσό των βραβείων καθορίζεται ίσο με το 20% του κατώτατου ορίου 

(60%) της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής εκπόνησης της μελέτης σύμφωνα με την παρ. 2 

του αρ. 11 της υπ‟ αρ. 26804/2011 Απόφασης ΤΠΕΚΑ (ΥΕΚ 1427/Β‟/16-06-2011) όπως 

τροποποιήθηκε με την 22186/2012 Απόφασης ΤΠΕΚΑ (ΥΕΚ 1494/Β‟/04-05-2012), την Εγκύκλιο 

2/2020 (ΔΝ/οικ20641/ΥΝ439.6) στην οποία αναπροσαρμόζεται η τιμή του συντελεστή τκ και 

σύμφωνα και με το αρθ. 9.6 της παρούσης ορίζεται στο ποσό των 92.587,00 € με ΥΠΑ και 

κατανέμεται ως εξής: 

 

ΒΡΑΒΕΙΑ Α’ ΒΡΑΒΕΙΟ  Β’ ΒΡΑΒΕΙΟ  Γ’ ΒΡΑΒΕΙΟ 
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Ποσοστά Βραβείων 45% 33% 22% 

ΑΜΟΙΒΗ ΒΡΑΒΕΙΟΤ 33.594,70 € 24.636,12 € 16.424,08 € 

ΥΠΑ ΒΡΑΒΕΙΨΝ  24% 8.062,73 € 5.912,67 € 3.941,78 € 

ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΥΠΑ 41.657,43 € 30.548,78 € 20.365,86 € 

τρογγύλευση  4,57 € 6,22 € 4,14 € 

ΤΝΟΛΟ Βραβείων  41.662,00 € 30.555,00 € 20.370,00 € 

ΤΝΟΛΟ: 92.587,0 € 

 

Για το καθορισμό των βραβείων ελήφθη υπόψη το άρθρο 11 παρ. 3 της ΤΑ 26804/16.06.11 

ΤΠΕΚΑ, όπως τροποποιήθηκε με την ΤΑ 22189/04.05.12 ΤΠΕΚΑ. 

Πλέον των ανωτέρω βραβείων, μετά από υπόδειξη της Κριτικής Επιτροπής η οποία δεν είναι 

δεσμευτική, η Διοργανώτρια Αρχή δύναται να εξαγοράσει επιπλέον αριθμό προτάσεων, που δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τις τρείς (3), αντί του ποσού των 3.000€ έκαστη (συμπεριλαμβανομένου 

του ΥΠΑ), με την προϋπόθεση της συγκατάθεσης των μελετητών για την παραχώρηση των 

πνευματικών δικαιωμάτων της μελέτης. 

 

7.2. Η Κριτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μην απονείμει το πρώτο ή όλα τα βραβεία, 

ύστερα από αιτιολόγηση, εφόσον κρίνει ότι δεν υπάρχουν μελέτες που να επιλύουν βασικές 

ανάγκες για την λειτουργία του έργου ή δεν ικανοποιούνται βασικές αισθητικές απαιτήσεις, ή 

έχουν παρουσιαστεί λύσεις που οδηγούν σε απαράδεκτες οικονομικά ή τεχνικά κατασκευές.  

 

7.3 την περίπτωση που κατά την κρίση της Επιτροπής διαπιστωθεί επίπεδο προτάσεων μη 

ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις του, ο διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος. την 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. ε περίπτωση ματαίωσης της κρίσης με υπαιτιότητα της Διοργανώτριας 

Αρχής το συνολικό ποσό των βραβείων θα μοιραστεί στους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, 

ενώ οι σχετικές μελέτες θα επιστραφούν στους διαγωνιζόμενους.  

 

7.4 Εάν κατά το στάδιο του διαγωνισμού υποβληθούν λιγότερες από τρείς (3) συμμετοχές, ο 

Διοργανωτής μπορεί να επιλέξει μία εκ των κατωτέρω εναλλακτικών:  

α. Να κηρύξει τον Διαγωνισμό άγονο.  

β. Να συνεχίσει κανονικά την όλη διαδικασία του διαγωνισμού, εάν τουλάχιστον δύο 

προτάσεις κριθούν αξιόλογες κατά την βαθμολόγηση της Κριτικής Επιτροπής.  

ε οποιαδήποτε περίπτωση ματαίωσης της κρίσης της Επιτροπής μετά την υποβολή των 

προτάσεων των διαγωνιζόμενων, με υπαιτιότητα του Διοργανωτή, οι προτάσεις θα 

επιστραφούν στους διαγωνιζόμενους και ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί σε μεταγενέστερη 

καθοριζόμενη ημερομηνία από την Διοργανώτρια Αρχή.  

 

7.5 Οι μελέτες που θα βραβευθούν και θα εξαγοραστούν, μετά την καταβολή των αντίστοιχων 

χρηματικών ποσών, ανήκουν στην πλήρη κυριότητα του Δήμου Ηρακλείου, σύμφωνα πάντα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της ΤΑ 26804/16.06.11 ΤΠΕΚΑ (ΥΕΚ 1427/Β/2011). 

 

 7.6 Σην πατρότητα των μελετών διατηρούν οι μελετητές αυτών χωρίς δικαίωμα περαιτέρω 

αποζημίωσης ή αντιτίμου καθ οιονδήποτε τρόπο από τον Δήμο Ηρακλείου. 

 

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

στο Διοργανωτή όλων των σχεδίων και αρχείων της μελέτης σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.  
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7.8 Σα βραβεία και οι εξαγορές πραγματοποιούνται μετά την λήξη του διαγωνισμού (για 

διατήρηση της ανωνυμίας κατά την διάρκεια του διαγωνισμού). Εφόσον το βραβείο ή η εξαγορά 

απονεμηθεί σε ομάδα διαγωνιζομένων, τότε θα καταβάλλεται στον κατεξοχήν δηλωθέντα 

εκπρόσωπο / υπεύθυνο της ομάδας, ο οποίος θα φροντίσει για την δίκαιη μεταξύ της ομάδας 

κατανομής του. 

 

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 ύμβασης (ΕΕΕ) του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν. 

 

Άρθρο 8ο – ΤΝΘΕΗ ΣΗ ΚΡΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ  

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

άρθρο 12 της υπ' αριθμ. οικ26804/2012 (ΥΕΚ 1427/Β/2011) Απόφαση ΤΠΕΚΑ, θα είναι 

πενταμελής. Σα μέλη της Κριτικής Επιτροπής με τους Αναπληρωτές τους ορίζονται ως εξής:  

 

• Ένας (1) κριτής αρχιτέκτων εκ προσωπικοτήτων ο οποίος θα εκτελεί χρέη προέδρου της 

κριτικής επιτροπής.  

• Ένας (1) κριτής αρχιτέκτων από το Δήμο Ηρακλείου (Διοργανώτρια Αρχή).  

• Σρείς (3) κριτές αρχιτέκτονες από τον κατάλογο κριτών της παρ.3 του άρθρου 12 της με 

αρ. πρωτ. 28604/11 απόφασης ΤΠΕΚΑ όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 22186/2012 

απόφαση του ΤΠΕΚΑ. Η επιλογή των κριτών θα διενεργηθεί με κλήρωση από τον κατάλογο 

της κατηγορίας μελέτης (αρχιτεκτονικές μελέτες).  

 

8.2 Κατά την κρίση της Διοργανώτριας Αρχής την κριτική επιτροπή μπορούν να συνεπικουρούν 

σύμβουλοι, με γνώσεις στη λειτουργία των χρήσεων που ζητούνται στο διαγωνισμό, χωρίς 

δικαίωμα ψήφου (αρθ. 1 παρ.10 της αρ. 22186/04.05.12, απόφασης ΤΠΕΚΑ (ΥΕΚ 1494/Β/2012). 

Ο γραμματέας της κριτικής επιτροπής ορίζεται από τη Διοργανώτρια Αρχή. Φρέη προέδρου της 

κριτικής επιτροπής, θα εκτελεί ο κριτής «εκ προσωπικοτήτων» που θα οριστεί. Φρέη γραμματέα 

της κριτικής επιτροπής, θα εκτελεί υπάλληλος της Διοργανώτριας Αρχής που θα οριστεί γι‟ αυτό 

τον σκοπό. 

 

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 Τ.Α. 

26804/2011 Τ.ΠΕ.Κ.Α.). Η απόφαση συγκρότησης της Κριτικής Επιτροπής θα δημοσιευτεί στην 

Εφημερίδα της Κυβέρνησης κατά την διάταξη του άρθρου 5, παρ. 2, περιπτ. Β‟ του Ν.3469/2006, 

Υ.Ε.Κ.131Α‟/2006, σύμφωνα με το ανωτέρω προαναφερόμενο άρθρο, και αναρτάται στο 

πρόγραμμα «Διαύγεια», σύμφωνα με τον Ν.3861/2010. 

 

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

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

3 η αντικατάσταση γίνεται από τον ορισμένο αναπληρωτή του (σύμφωνα με την απόφαση 

συγκρότησης της επιτροπής). ε περίπτωση απουσίας του τακτικού και 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 Τ.ΠΕ.Ν. 

 

8.5 Σα μέλη της Κριτικής Επιτροπής αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21, παρ. 1 

του Ν. 4354/2015 (Α‟176) για τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους, όπως ορίζεται στο αρθ.2 

παρ.9 της υπ.αρ. ΤΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/81319/238 Απόφασης.  

 

8.6 Σα μέλη της Κριτικής Επιτροπής δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο Γραφείο μελετών στο 

οποίο θα ανατεθεί η ολοκλήρωση της μελέτης. 
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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. Η Κριτική επιτροπή θα συνεδριάζει σε κατάλληλο χώρο της Διοργανώτριας Αρχής. 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. 6804/2011 απόφασης του ΤΠΕΚΑ (νυν ΤΠΕΝ) 

καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 115 του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 9ο – ΑΝΑΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ  

9.1 Η Διοργανώτρια Αρχή αναλαμβάνει την υποχρέωση, να αναθέσει στην ομάδα μελέτης που 

θα πάρει το 1ο Βραβείο την εκπόνηση της μελέτης, εφόσον αποφασίσει να εκτελέσει μέρος ή το 

σύνολο του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 32 και των άρθρων 111 και 

112 του ν. 4412/2016. ε περίπτωση κωλύματος και κατά την κρίση της Διοργανώτριας Αρχής 

την ανάθεση μπορεί να αναλάβει άλλος φορέας, στον οποίο η Διοργανώτρια Αρχή θα 

εξασφαλίσει τη σχετική χρηματοδότηση.  

 

9.2 Η Διοργανώτρια Αρχή υποχρεούται κατά το στάδιο δημοπράτησης της κατασκευής του 

έργου να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του βραβευμένου μελετητή των κύριων μελετών, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του αρ. 188. παρ. 6, του Ν.4412/2016 και την Τπουργική Απόφαση 

ΔΝβ/92783π.ε./ΥΝ466/25-9-2018 (ΥΕΚ 4203Β‟/25-9-2018), ως Σεχνικό ύμβουλο της 

κατασκευής. 

 

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

απονομής του 1ου βραβείου, να αναθέσει τη 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 για την ανάληψη της μελέτης με άλλο μελετητή ή μελετητικό 

γραφείο ώστε να καλύπτεται η απαιτούμενη δυναμικότητα. Ο συνεργαζόμενος μελετητής 

υποδεικνύεται από τους βραβευθέντες μελετητές και εγκρίνεται από τη Διοργανώτρια Αρχή. 

υγκεκριμένα το πτυχίο που απαιτείται για την εκπόνηση της συνολικής μελέτης είναι: 

 

Μελέτη Κατηγορία Μελέτης 

υνολική 

Προεκτιμώμενη 

Αμοιβή με Σεύχη 

Δημοπράτησης και 

ΑΤ ΥΑΤ  

Σάξη πτυχίου 

Ειδικές αρχιτεκτονικές 

μελέτες 
7 615.517,80 € Ε΄ Σάξης  

 

Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους οι ανάδοχοι 

μελετητές που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα 

Μελετητών ή Γραφείων Μελετών. 

ύμφωνα με τη συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή της κατηγορίας (7) και βάσει του Π.Δ. 71/2019 

(ΥΕΚ 112 Α΄/03-07-2019) ο ανάδοχός που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα προσκομίζει Πτυχίο 

Μελετητή ή Γραφείων Μελετών Σάξεως Ε’.  

(β) 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. 

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Φώρου (Ε.Ο.Φ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Δ, 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 υμφωνίας, ή σε τρίτες 
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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. την 

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 ή η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα 

διατύπωσης συμπληρωματικών κατευθύνσεων, εφόσον αυτές δεν απολήγουν σε βασική 

αλλαγή της κεντρικής ιδέας της λύσης που βραβεύθηκε.  

9.6 Η υποχρέωση ανάθεσης της μελέτης στο 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.   

9.7 Η αμοιβή της μελέτης που θα ανατεθεί καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 5 της υπ‟ 

αρ. 26804/2011 Απόφασης ΤΠΕΚΑ (ΥΕΚ 1427/Β‟/16-06-2011)σε ποσοστό 60% της 

προεκτιμώμενης αμοιβής, σύμφωνα με τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών του 

Τπουργείου Τποδομών και Μεταφορών Αριθμ. ΔΝγ/32129/ΥΝ 466 (ΥΕΚ 2519/Β'/20-07-

2017),την Εγκύκλιο 2/2020 (ΔΝ/οικ20641/ΥΝ439.6) στην οποία αναπροσαρμόζεται η τιμή του 

συντελεστή τκ και με το Σεύχος Δεδομένων και τοιχείων που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

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

σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 15 της υπ‟ αρ. 26804/2011 Απόφασης ΤΠΕΚΑ (ΥΕΚ 1427/Β‟/16-

06-2011) 

9.8 Η ομάδα  στην οποία θα ανατεθεί η μελέτη, οφείλει να συνεργαστεί με την αρμόδια 

Διεύθυνση Σεχνικών Έργων & Μελετών της Αναθέτουσας Αρχής για την υποβολή της πρότασης 

προς έγκριση από α) το Τπουργείο Πολιτισμού, β) το υμβούλιο Αρχιτεκτονικής γ) την Επιτροπή 

Κυκλοφορίας δ) την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ε) Δημοτικό υμβούλιο, ζ) έγκριση 

Περιβαλλοντικών επιπτώσεων και όπου αλλού απαιτηθεί. Η μελετητική ομάδα αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να παρουσιάσει και να υποστηρίξει την πρόταση της στις αρμόδιες Τπηρεσίες. ε 

περίπτωση που υπάρχουν παρατηρήσεις η μελετητική ομάδα αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

τροποποιήσει τη μελέτη σύμφωνα με αυτές και να ολοκληρώσει τις υπόλοιπες μελέτες για το 

στάδιο της μελέτης εφαρμογής καθώς και στη λήψη λοιπών απαιτούμενων εγκρίσεων και 

αδειοδοτήσεων.  

 

Άρθρο 10ο – ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΓΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΙΦΕΙΨΝ ΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 

10.1 Ο εκπρόσωπος της ομάδας διαγωνιζομένων εγγράφεται στον κατάλογο που τηρεί η 

αρμόδια υπηρεσία της Διοργανώτριας Αρχής, με αίτηση η οποία θα αναφέρει τα στοιχεία του 

εκπροσώπου (διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονική δ/νση-email), 

προκειμένου να ενημερώνεται από τη Διοργανώτρια Αρχή για τις απαντήσεις των 

υποβληθέντων ερωτημάτων και για κάθε διευκρίνιση επί του Διαγωνισμού.  

Η αίτηση για εγγραφή στον κατάλογο συμμετοχής θα υποβληθεί στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης 

Σεχνικών Έργων & Μελετών του δήμου Ηρακλείου.  ή θα σταλεί ταχυδρομικά ή  με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο (στο email της γραμματείας) έως και 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης 

υποβολής ήτοι την 26-10-2021 και ώρα 14:00μμ  

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

από το διαγωνισμό. 

10.2 Η παρούσα Διακήρυξη,  το Σεύχος Σεχνικών Δεδομένων καθώς και τα λοιπά παρεχόμενα 

στοιχεία του διαγωνισμού, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Προκήρυξης, 

δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ΤΑ26804/2011 

θα αναρτηθούν και θα παρέχονται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλειου 

www.heraklion.gr και τις ιστοσελίδες του ΤΠΕΝ, του ΣΕΕ, του ΑΔΑ-ΠΕΑ. 
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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. 

 

 

Άρθρο 11ο – ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΕΣΨΝ  
 

11.1 Ψς 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 και την αίτηση εγγραφής θα είναι αναρτημένα στην 

ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής: www.heraklion.gr 

 

11.2 Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης των προσχεδίων-μελετών ορίζεται σε (5) πέντε μήνες από 

την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης ήτοι την Σέταρτη 09-06-2021. Η ημερομηνία λήξης 

του διαγωνισμού και υποβολής των μελετών ορίζεται η 09-11-2021 ημέρα Σρίτη  και ώρα 14:00 

μ.μ. Μετά τη λήξη της ως άνω προθεσμίας υποβολής, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν 

παρατάσεων της, καμία μελέτη δεν θα γίνει δεκτή. 

 

11.3 Η υποβολή των προσχεδίων μελετών θα γίνει στα γραφεία της Διοργανώτριας Αρχής (βλ. 

Άρθρο 1)στις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πριν την ημερομηνία και ώρα λήξης του διαγωνισμού. 

Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν παρατάσεων της, 

καμία πρόταση δεν θα γίνει δεκτή. 

 

11.4 Σα προσχέδια μπορούν να υποβληθούν με το ταχυδρομείο ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας 

μεταφορών, με ευθύνη του διαγωνιζόμενου για την έγκαιρη παράδοση και υποβολή τους και με 

την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η ανωνυμία των συμμετεχόντων. Διευκρινίζεται ότι για τους 

συμμετέχοντες που θα αποστείλουν τα προσχέδια τους ταχυδρομικά ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας 

μεταφορών, θα πρέπει να κατατεθούν εμπρόθεσμα στο πρωτόκολλο της αρμόδιας υπηρεσίας 

που διεξάγει τον διαγωνισμό.(Έγκαιρη θεωρείται η αποστολή μελέτης που η ημερομηνία 

παραλαβής της, από το ταχυδρομείο ή την ιδιωτική εταιρία δεν είναι μεταγενέστερη της 

ημερομηνίας λήξης του διαγωνισμού). 

 

11.5 ε όλες τις μελέτες θα δίνεται αριθμός πρωτοκόλλου από την γραμματεία της Δ/νσης 

Έργων & Μελετών  του Δήμου Ηρακλείου, (Διονυσίου 13α, 71601, Ν. Αλικαρνασσός) και θα 

δίνεται απόδειξη που θα αναγράφει τον χαρακτηριστικό κωδικό επιλογής του συμμετέχοντα και 

την ημερομηνία παραλαβής της. Ο κωδικός θα αποτελείται από δέκα (10) ψηφία ύψους 1 εκ. 

μαύρου χρώματος εκ των οποίων τα οκτώ (8) είναι αριθμητικά και τα δύο (2) του λατινικού 

αλφαβήτου και την ημερομηνία παραλαβής της.  

 

Άρθρο 12ο – ΕΡΨΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΜΠΛΗΡΨΜΑΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ 

 
12.1 Οι εγγεγραμμένοι εκπρόσωποι μπορούν να υποβάλλουν στη Διοργανώτρια Αρχή, τυχόν 

ερωτήματα για το διαγωνισμό, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα τους κοινοποιηθεί κατά την 

ηλεκτρονική εγγραφή τους στον κατάλογο του διαγωνισμού (άρθρο 10.1) σε χρόνο που δεν 

πρέπει να υπερβαίνει τις 10 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ερωτημάτων, 

σύμφωνα με το άρθρο 9 της υπ‟ αρ. πρωτ. οικ.26804/16-6-2011 απόφασης ΤΠΕΚΑ(νυν ΤΠΕΝ), 

δηλαδή μέχρι τις 16/07/2021 ημέρα Παρασκευή, δίνοντας ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμό 

τηλεφώνου, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Η υποβολή των ερωτημάτων μπορεί να 

γίνει και ηλεκτρονικά στο email: koutantou-o@heraklion.gr. Ο κωδικός αριθμός των 

διαγωνιζομένων δεν πρέπει να αναγράφεται πουθενά στο στάδιο αυτό. Σα υποβληθέντα 

ερωτήματα και οι απαντήσεις θα δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου.   

12.2 Η Διοργανώτρια Αρχή είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει εγγράφως (μέσω ταχυδρομείου, 

τηλεομοιοτυπίας ή 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 (δηλαδή μέχρι Δευτέρα, 26/07/2021).Σα 

http://www.heraklion.gr/
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υποβληθέντα ερωτήματα και οι απαντήσεις θα αποσταλούν για ενημέρωση και στην ιστοσελίδα 

του Δήμου Ηρακλείου, όπου αναρτάται και η Προκήρυξη. 

 

12.3 ε περίπτωση καθυστέρησης των απαντήσεων, η προθεσμία παράδοσης θα μετατεθεί 

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

εκπροσώπων. 

 

Άρθρο 13ο – ΑΜΕΣΑΒΛΗΣΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑ  

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

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

ενημερωθούν υποχρεωτικά οι εγγεγραμμένοι εκπρόσωποι. 

 

Άρθρο 14ο – ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΟΤ ΘΑ ΤΠΟΒΛΗΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΖΟΜΕΝΟΤ 

14.1 Σεύχος Σεχνικής Έκθεσης 

Κάθε διαγωνιζόμενος θα υποβάλει Σεχνική Έκθεση σε διάσταση DIN Α4, σε πέντε (5) αντίγραφα, 

η οποία δεν θα υπερβαίνει τις δυο χιλιάδες (2000) λέξεις, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν 

επεξηγηματικών σκαριφημάτων και της περίληψης στην Αγγλική γλώσσα. Εκτός του κειμένου, 

μπορούν να συμπεριληφθούν φωτογραφίες, σκίτσα, σχέδια, προοπτικά, αξονομετρικά, 

φωτορεαλιστικές απεικονίσεις και ό,τι άλλο κρίνεται από το μελετητή απαραίτητο για την 

καλύτερη και σαφέστερη τεκμηρίωση της πρότασής του. Η διάσταση των προαναφερομένων 

εκτός του κειμένου θα είναι τέτοια ώστε τα στοιχεία που περιγράφονται να είναι ευδιάκριτα και το 

μέγεθος του χαρτιού δεν θα υπερβαίνει το μέγεθος DIN A3. τα περιεχόμενα του τεύχους της 

επεξηγηματικής έκθεσης, θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνεται παράρτημα με σμικρύνσεις 

σε DIN A3 των παραδιδόμενων πινακίδων.  

 

Η Σεχνική Έκθεση θα περιλαμβάνει: 

 

Α. τοιχεία Περιγραφής της υνολικής Πρότασης,(όπως διατύπωση της κεντρικής ιδέας, 

βασικών αρχών σχεδιασμού, στόχου της μελέτης) 

 

Α.1    Ανάλυση των συνθετικών αρχών, καθώς και των λειτουργικών, αισθητικών, 

περιβαλλοντικών, βιοκλιματικών, οικονομικών κλπ. κριτηρίων βάσει των οποίων συντάχθηκε 

η πρόταση.  

 

Α2. Περιγραφή των προτάσεων σε ότι αφορά τα εξής:  

 Σην περιγραφή των αρχιτεκτονικών στοιχείων και των υλικών κατασκευής που 

αναδεικνύουν το αντικείμενο της μελέτης, το βιοκλιματικό σχεδιασμό.  

 Σην περιγραφή της πρότασης σχετικά με τη βιώσιμη κινητικότητα και την ένταξη της στην 

ευρύτερη περιοχή.  

 Σην ένταξη της πρότασης στην ευρύτερη λειτουργία της πόλης καθώς και τον τρόπο 

συμβολής της στη βελτίωση της προσβασιμότητας, της ενοποίησης των χώρων και της 

ανάδειξης των ιστορικών μνημείων της περιοχής.  

 Ση διαμόρφωση του χώρου επέμβασης καθώς και τα προτεινόμενα υλικά και τις 

κατασκευαστικές επιλογές που τα χαρακτηρίζουν.  

 Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η χρήση τεχνολογικών μέσων θα αναδείξει την 

αισθητική και τη λειτουργικότητα της περιοχής.  

 

Α3. Πίνακα στον οποίο θα παρουσιάζονται: 

 Εμβαδομέτρηση των χώρων και αντιστοίχηση τους με τα προτεινόμενα προς χρήση 

υλικά  

 Ενδεικτικός προϋπολογισμός της προτεινόμενης παρέμβασης 

 

14.2 χέδια  





17 
 

Οι πινακίδες υποβολής των διαγωνιζόμενων μελετών θα είναι επίπεδες και άκαμπτες επιφάνειες, 

πρέπει να είναι εκτυπωμένες και επικολλημένες σε άκαμπτο χαρτόνι (τύπου K-mount). 

Κάθε διαγωνιζόμενος θα υποβάλει μέχρι 4 πινακίδες διαστάσεων DINA0 841X1189 mm η κάθε 

μια.  το άνω δεξιό άκρο των πινακίδων θα τοποθετηθεί ο χαρακτηριστικός κωδικός σήμανσης 

της Πρότασης (άρθρο 11 §5)που θα περιέχουν κατ‟ ελάχιστον: 

 

Πινακίδες 1: χέδιο Γενικής Διάταξης και διαγράμματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Περιγραφή 

τύπων παρεμβάσεων, ιεραρχήσεις διαδρομών και χώρων πρασίνου, πλατείες, βιώσιμη 

κινητικότητα, ποδηλατοδρόμοι, στάσεις λεωφορείων- ταξί, χώροι εκφορτώσεις – τροφοδοσίας 

καταστημάτων, ροές πεζών, ποδηλάτων, αυτοκινήτων και ΜΜΜ σε κλίμακα 1:2.000 ή 1:5.000 

 

Πινακίδες 2,3: Γενική οριζοντιογραφία σε κλίμακα 1:1000 ή άλλη, με αποτυπωμένη τη συνολική 

πρόταση για την περιοχή. Μπορεί να περιλαμβάνει γενικό φωτορεαλιστικό. 

  

Πινακίδα 4 Οικοδομικές λεπτομέρειες και κατασκευαστικά σχέδια σε κλίμακες 1:25 και 1:50 ή άλλη, 

καθώς και φωτορεαλιστικές απεικονίσεις των τμημάτων της στην περιοχή μελέτης, κατά την 

κρίση του μελετητή. Σο περιεχόμενο της θα διαμορφώνεται ελεύθερα και θα είναι στην κρίση του 

κάθε διαγωνιζόμενου για την καλύτερη ανάπτυξη της πρότασης του. 

 

Επισημαίνεται ότι δεν θα υποβληθεί μακέτα. 

 

Παρατήρηση 1:  Κρίνεται απαραίτητη η ενσωμάτωση επεξηγηματικών υπομνημάτων στις 

πινακίδες σε ό,τι αφορά στην χρήση των υλικών, αστικών αντικειμένων, 

φωτιστικών, στην επισήμανση των σημείων ενδιαφέροντος, κλπ κατά την 

κρίση του μελετητή. 

Παρατήρηση 2:  Οι κλίμακες σχεδίασης των πινακίδων, θα διαμορφώνονται ελεύθερα και 

είναι στην κρίση του κάθε διαγωνιζόμενου, αρκεί το περιεχόμενο να είναι 

σαφές και ευδιάκριτο, για την καλύτερη ανάπτυξη της πρότασής του. 

14.3 Χηφιακό Αρχείο 

Θα πρέπει να παραδοθεί USB flash drive εις διπλούν που θα περιλαμβάνει σε μορφή ψηφιακών 

αρχείων, όπως περιγράφεται στα άρθρα 14.1 και 14.2 της παρούσας προκήρυξης: 

1. Σις υποβληθείσες πινακίδες 

2. Σα ηλεκτρονικά αρχεία των σχεδίων (Autocad 2007-2014) 

3. Σο τεύχος της τεχνικής έκθεσης 

4. Poster διαστάσεων Α3 με την παρουσίαση της πρότασης. 

 

14.4 Επισημάνσεις 

α) Οι μελέτες που θα υποβληθούν στο Διαγωνισμό θα χρησιμοποιούν το Μετρικό σύστημα 

μέτρησης. 

β) Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού είναι η ελληνική. 

γ) Όλα τα στοιχεία (σχέδια, τεύχη, USB, 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. 

 

Άρθρο 15ο – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ 

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

πινακίδων (ελεύθερη χρήση χρώματος, σκιών, ψηφιακής απεικόνισης κλπ.). 

 

15.2 Οι αποδεκτές μορφές δεδομένων που θα περιλαμβάνονται στο USB είναι αρχεία : 

(α) .pdf για τις πινακίδες, 

(β) .tiff ή .jpeg για εικόνες ή φωτογραφίες που τυχόν εμφανίζονται στις τέσσερις πινακίδες ή 

στην Έκθεση περιγραφής της συνολικής πρότασης και θα πρέπει υποχρεωτικά να δοθούν και 

σαν ξεχωριστά αρχεία (για αρχεία μορφής .tiff ή .jpeg η ανάλυση θα είναι 300dpi), 
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(γ) .doc για την Έκθεση περιγραφής της συνολικής πρότασης και 

(δ).dwg ή συμβατά με Autocad (ανώτερη έκδοση Autocad 2010 μέχρι 2014) για τα ηλεκτρονικά 

αρχεία των προτύπων σχεδίων και θα είναι μορφοποιημένα, ώστε το εκτυπώσιμο τμήμα του 

σχεδίου να βρίσκεται σε διαμορφωμένο pagelayout (όχι model) και θα συνοδεύονται από τα 

αντίστοιχα αρχεία εξωτερικής αναφοράς και όλα τα τυχόν συνοδευτικά αρχεία (γραμματοσειρές, 

αρχεία plotstyle, κ.τ.λ.) 

 

15.3 Σο κείμενο που θα συμπεριληφθεί στην Έκθεση περιγραφής της συνολικής πρότασης 

(Ελληνικό και περίληψη στα Αγγλικά) θα πρέπει να είναι σε μορφή επεξεργαστή κειμένου 

Microsoft Word 2003 ή προγενέστερο. 

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

αριστερά περιθώρια 2.5εκ. 

 Αρίθμηση της σελίδας στο κείμενο, στο κάτω μέρος δεξιά. 

 Γραμματοσειρά : Arial 

 Φαρακτηριστικός 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, 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 1 εκ. τις υπόλοιπες σελίδες τα στοιχεία θα είναι Arial 

μεγέθους 14. Σίτλος Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού: 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 

(linespacing :1,5 lines). 

 Υωτογραφίες – Εικόνες – χήματα – Διαγράμματα - Φάρτες : όλα τα προαναφερθέντα 

πρέπει να είναι ενσωματωμένα στο κείμενο. 

 Τποσημειώσεις : 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. 

 

15.4 Σα αναφερόμενα στο Άρθρο 16 για τη σήμανση της μελέτης είναι υποχρεωτικά για όλους 

του Διαγωνιζομένους. ε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται από το Διαγωνισμό. 

 

15.5 Κάθε πρόσθετο στοιχείο που θα παραδοθεί εκτός των υποχρεωτικών στοιχείων (Σεχνική 

Έκθεση, παράρτημα Σεχνικής Έκθεσης και σχέδια, όπως αυτά ορίζονται στο Άρθρο 14 της 

παρούσας Προκήρυξης), δεν θα ληφθεί υπόψη από την Κριτική Επιτροπή. 
  

15.6.Ο έλεγχος της αναγνωσιμότητας του USB flash drive και της συμβατότητας των αρχείων 

είναι ευθύνη των διαγωνιζόμενων. 

 

 

 

Άρθρο 16ο – ΗΜΑΝΗ ΜΕΛΕΣΗ  
 

Κάθε μελέτη που θα υποβληθεί πρέπει να σημαίνεται με ένα μόνο χαρακτηριστικό κωδικό, χωρίς 

οποιαδήποτε άλλη σήμανση. 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 σχεδίων, των πινακίδων, των τευχών της μελέτης και 

στους κλειστούς φακέλους (των άρθρων 14 και 15 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. 

 

 





19 
 

Άρθρο 17ο – ΠΑΡΑΔΟΗ - ΤΚΕΤΑΙΑ ΠΡΟΣΑΕΨΝ  

17.1 Σο σύνολο των παραδοτέων θα είναι συσκευασμένο σε ένα και μόνο αδιαφανές 

σφραγισμένο δέμα, στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα αναγράφεται ο χαρακτηριστικός, αντί 

ψευδωνύμου, δεκαψήφιος κωδικός σήμανσης (οχτώ αριθμητικά ψηφία και δύο γράμματα του 

λατινικού αλφαβήτου), χαρακτήρων ύψους 1 εκ. Arial και χρώματος μαύρου, καθώς και η 

ταχυδρομική διεύθυνση της Διοργανώτριας Αρχής, δηλαδή:: 
 

«ΚΨΔΙΚΟ ΜΕΛΕΣΗ» 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΨΝ & ΜΕΛΕΣΨΝ, ΣΜΗΜΑ ΣΕΦΝΙΚΗ & ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  ΔΗΜΟΤ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΡΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΠΡΟΦΕΔΙΨΝ ΜΕ 

ΣΙΣΛΟ: 

 

« Βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής 

εισόδου στο ιστορικό κέντρο της πόλης» 

Διεύθυνση: Διονυσίου 13Α, Ν. Αλικαρνασσός, Ηράκλειο Κρήτης 71601 

 

17.2 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 εταιρείας. 

Σο δέμα θα συνοδεύεται από διαβιβαστικό έγγραφο για την πρωτοκόλληση, στο οποίο θα 

αναγράφεται ο χαρακτηριστικός δεκαψήφιος κωδικός σήμανσης, ενώ δεν επιτρέπεται επί ποινή 

αποκλεισμού η αναγραφή ονόματος ή άλλων στοιχείων των διαγωνιζομένων. 

 

17.3 Κάθε διαγωνιζόμενος θα υποβάλει μέσα σε αυτό το δέμα, εκτός των αναφερόμενων στο 

άρθρο 15 της παρούσας (πινακίδες σχεδίων, τεχνική έκθεση, CD/DVD-ROM), επιπλέον, και έναν 

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

φάκελο της μελέτης χαρακτηριστικό κωδικό σήμανσης, που θα περιέχει, για κάθε συμμετέχοντα, 

τα εξής: 

 

 Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου (κινητού και σταθερού), αριθμό 

 τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονική διεύθυνση. 

 Όταν πρόκειται για ομάδα διαγωνιζομένων, υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από όλα 

τα μέλη της ομάδας μελέτης, με τα ποσοστά συμμετοχής των μελών στα χρηματικά 

ποσά σε περίπτωση βράβευσης και ανάθεσης της εκπόνησης της μελέτης. 

 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 της εκπόνησης της μελέτης. 

 Αποδεικτικά ότι κατέχουν την από τον νόμο οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής 

 δραστηριότητας 

 Τπεύθυνη Δήλωση ότι δεν υφίστανται οι λόγοι αποκλεισμού που αναφέρονται στα 

άρθρα 73 (παράγραφοι 1, 2 και 4 εδάφια β και θ) και 74 του Ν.4412/2016 και στην 

παράγραφο 6.5 της παρούσας. 

 την περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται την επώνυμη έκθεση της μελέτης του 

ακόμη και εάν δεν διακριθεί, θα συμπεριλάβει στο παραπάνω δέμα χωριστό 

σφραγισμένο φάκελο με τον χαρακτηριστικό κωδικό σήμανσης της μελέτης και την 

ένδειξη στο κάτω αριστερό μέρος «αποδοχή αποσφράγισης», ο οποίος θα περιέχει τη 

σχετική ενυπόγραφη δήλωση. 

 

Άρθρο 18ο – ΑΥΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
 

Οι Διαγωνιζόμενοι έχουν την πλήρη ευθύνη της μελέτης μέχρι την παραλαβή της από την Δ/νση 

Σεχνικών Τπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου. Σα 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. 





20 
 

 

Άρθρο 19ο – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΨΝ ΠΡΟΣΑΕΨΝ  
Η Κριτική Επιτροπή θα λάβει γνώση του περιεχομένου των μελετών που υποβλήθηκαν μετά την 

εκπνοή της προθεσμίας που προβλέπεται για την υποβολή τους, παραλαμβάνοντας τις μελέτες, 

τα υποβληθέντα ερωτήματα και τις σχετικές απαντήσεις από την Διοργανώτρια αρχή. 

 

Άρθρο 20ο – ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΕΛΕΣΨΝ 
Για την κρίση της Κριτικής Επιτροπής θα ληφθεί υπόψη ο βαθμός προσέγγισης στους στόχους  

που έχουν τεθεί (άρθρα 4 και 5 της παρούσας) και κυρίως ως προς τα παρακάτω κριτήρια:  

 

 Σην γενική σύλληψη και ιδέα (διαμόρφωση αστικού τοπίου και δημοσίων χώρων, 

ανάδειξη των ιστορικών μνημείων, ιεράρχηση χώρων κτλ) 

 Σον προϋπολογισμό του έργου, κόστος κατασκευής καθώς και διαδικασία συντήρησης 

 Σην βιοκλιματική προσέγγιση σχεδιασμού της πρότασης  

 Σα λειτουργικά, περιβαλλοντικά και αισθητικά χαρακτηριστικά της πρότασης 

 Σην εφαρμογή των αρχών της βιώσιμης αστικής κινητικότητας 

 Σην ομαλή ένταξη στην ευρύτερη περιοχή και τη αισθητική και λειτουργική σύνδεση με 

τους όμορους δημόσιους χώρους 

 Σην αναβάθμιση της εικόνας της περιοχής επέμβασης και την ανάδειξη του χώρου ως 

σημείο αναφοράς για την πόλη 

 Σην πρωτοτυπία σε συνδυασμό με την πρακτικότητα και λειτουργικότητα της 

υλοποίησης της πρότασης 

 Σην ρεαλιστικότητα της πρότασης σε σχέση με την εφικτότητα της υλοποίησης και των 

υπαρχόντων περιορισμών που η περιοχή παρέμβασης παρουσιάζει 

 

Η κριτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει την ιεράρχηση και τη βαρύτητα των 

κριτηρίων που θέτει η παρούσα προκήρυξη 

 

Άρθρο 21ο – ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΡΙΗ ΣΨΝ ΠΡΟΣΑΕΨΝ 

 
21.1 Η Κριτική Επιτροπή θα συνέλθει ύστερα από πρόσκληση της αρμόδιας Τπηρεσίας για κρίση 

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

 

21.2  Η Κριτική Επιτροπή ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 115 του Ν. 4412/2016 και την υπ‟ αριθ. 

οικ26804/2011 απόφαση π. ΤΠΕΚΑ, 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 υποψήφιους με τρόπο ανώνυμο και βασιζόμενη αποκλειστικά στα 

κριτήρια που επισημαίνονται στην παρούσα προκήρυξη. 

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

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

συνοπτικό πρακτικό. 

Η ανωνυμία των διαγωνιζομένων 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. 

 

21.3 Η Κριτική Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει όταν υπάρχει 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 Τ.Α.26804/2011 Τ.ΠΕ.Κ.Α. 

 

21.4 Η διαδικασία αξιολόγησης των μελετών ακολουθεί τα παρακάτω στάδια: 
 
το πρώτο στάδιο - Προκαταρκτική εξέταση συμμετοχών, θα εξετάσει την τυπική εκπλήρωση 

των όρων της Προκήρυξης.  
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Κατά το πρώτο στάδιο, η Κριτική Επιτροπή αποσφραγίζει τις συμμετοχές και ελέγχει την τυπική 

εκπλήρωση των υποβληθέντων στοιχείων στους όρους της προκήρυξης. 

Οι σφραγισμένοι φάκελοι που περιέχουν τα στοιχεία των διαγωνιζομένων αφού μονογραφούν 

από όλα τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής, χωρίς να ανοιχθούν, θα φυλαχθούν σε ασφαλές 

σημείο με ευθύνη της Διοργανώτριας Αρχής μέχρι την οριστική κρίση. Οι συγκεκριμένοι φάκελοι 

θα αποσφραγιστούν ενώπιον της Κριτικής Επιτροπής, μετά την υπογραφή του Πρακτικού της 

αξιολόγησης και κατάταξης 

των μελετών, προς εξακρίβωση της ταυτότητας των μελετητών. 

τη συνέχεια, καταγράφονται 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 τη διαδικασία αξιολόγησης, ύστερα από 

αιτιολόγηση 

και τη σύνταξη σχετικού πρακτικού, 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 το άρθρο 15 της παρούσας. 

 

21.5 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. τη συνέχεια, 

προβαίνει στην αιτιολογημένη κατάταξη των μελετών κατά σειρά επιτυχίας. 

 
21.6  το τρίτο στάδιο, Μετά το πέρας της αξιολόγησης και της κατάταξης των μελετών η Κριτική 

Επιτροπή ενεργεί ως εξής: 

 Εξακριβώνει την ταυτότητα των συντακτών των μελετών που προτείνονται προς 

βράβευση, με τη σειρά που κατέχουν στη γενική κατάταξη. 

 Διαπιστώνει το δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό των βραβευθέντων, 

διατηρώντας το δικαίωμα αποκλεισμού από τα βραβεία σε περιπτώσεις μη τήρησης 

των απαιτήσεων της προκήρυξης. 

 ε περίπτωση αποκλεισμού, τη θέση των αποκλεισθέντων καταλαμβάνουν άλλες 

μελέτες με τη σειρά κατάταξης. 

το τρίτο στάδιο, εάν μετά την αποσφράγιση των Υακέλων για τη διαπίστωση της ταυτότητας 

των βραβευμένων μελετητών αποδειχθεί ότι ο συντάκτης μίας από τις βραβευθείσες μελέτες δεν 

είχε δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό, τη θέση της μπορεί να καταλάβει η επόμενη στη 

σειρά κατάταξης μελέτη, εφόσον κριθεί επαρκής. 

 

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

υλικού του διαγωνισμού σε τρίτους. 

 

21.8 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. 

 

21.9 Η Κριτική Επιτροπή πρέπει να εκδώσει την απόφαση της μέσα σε 40 ημερολογιακές μέρες 

από την αποσφράγιση των μελετών. Τπάρχει δυνατότητα παράτασης της ως άνω προθεσμίας 

με απόφαση της Διοργανώτριας Αρχής (μέχρι και το διπλάσιο του παραπάνω χρόνου), σε 

περίπτωση εξαιρετικά μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων. 

 

21.10 Σα 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 απόφαση της, υπογράφονται από όλα τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής 

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

της Διαδικασίας. 
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Άρθρο 22ο – ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ-ΠΡΟΒΟΛΗ 
 

22.1 Σο Αποτέλεσμα του Διαγωνισμού, αφού επικυρωθεί με απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου, θα αναρτηθεί στα γραφεία της αρμόδιας Τπηρεσίας και στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου και θα κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες. Αποστέλλεται επίσης 

για δημοσίευση στο ενημερωτικό δελτίο του ΣΕΕ και για ενημέρωση στην ιστοσελίδα του ΑΔΑ-

ΠΕΑ. 

 

22.2 Η Διοργανώτρια Αρχή εκτός από την ανάρτηση των μελετών που διακρίθηκαν στην 

ιστοσελίδα της, δύναται να οργανώσει έκθεση με τις μελέτες που υποβλήθηκαν στο Διαγωνισμό 

η και να εκδώσει τεύχος τουλάχιστον με τις μελέτες που διακρίθηκαν. Οι ενδιαφερόμενοι θα 

ενημερωθούν έγκαιρα για τον τόπο και χρόνο πραγματοποίησης της έκθεσης. 

 

22.3 Σο υλικό των προτάσεων που βραβεύονται ή εξαγοράζονται τηρείται σε ειδικό αρχείο με 

ευθύνη της Διοργανώτριας Αρχής και αντίγραφό του σε ηλεκτρονική μορφή αποστέλλεται στο 

ΤΠΕΝ. ύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 4 της Τ.Α. 26804/2011 ΤΠΕΚΑ. 

 

Άρθρο 23ο – ΕΠΙΣΡΟΥΗ ΜΕΛΕΣΨΝ 
 

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 φέρουν η Διοργανώτρια 

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

 

Άρθρο 24ο – ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ 

 
24.1 Η Διακήρυξη 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, το άρθρο 6 της υπ‟ αριθ. 26804/2011 

απόφασης του  ΤΠΕΚΑ όπως ισχύει σήμερα.  

 

24.2 Η Διακήρυξη του διαγωνισμού θα αποστέλλει στην Τπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗ και στη ΔΙΑΤΓΕΙΑ.  

 

24.3 Η Προκήρυξη θα δημοσιευτεί στη ΔΙΑΤΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗ, στον Ελληνικό Σύπο (άρθρο 66 

και περίπτωση 40 παρ. 1 άρθρου 377 του ν.4412/16), στην ιστοσελίδα του ΣΕΕ και του ΑΔΑ-

ΠΕΑ. 

 

24.4 Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού και τα τεύχη που τη συνοδεύουν θα αναρτηθούν στην 

ιστοσελίδα www.heraklion.gr του Δήμου Ηρακλείου και του ΤΠΕΝ, και θα σταλούν για 

ενημέρωση της ιστοσελίδας του ΣΕΕ, του ΑΔΑ-ΠΕΑ και του ΑΝΗ. 

 

24.5 Η Διακήρυξη του διαγωνισμού και τα τεύχη που τη συνοδεύουν θα αναρτηθούν στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου, www.heraklion.gr στη διαδρομή προκηρύξεις. 

 

24.6 Η Διοργανώτρια Αρχή θα ενημερώσει το ΤΠΕΝ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από τη 

δημοσίευση της προκήρυξης. 

 

24.7 Η γνωστοποίηση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού θα δημοσιευτεί στην Τπηρεσία 

Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,. 

 

24.6 Σα αποτελέσματα του Διαγωνισμού με τα ονόματα των βραβευθέντων καθώς και ο τόπος 

και χρόνος έκθεσης των σχεδίων, θα σταλούν για δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου 

http://www.heraklion.gr/




23 
 

Ηρακλείου, στο ενημερωτικό δελτίο του ΣΕΕ και για ενημέρωση στην ιστοσελίδα του ΑΔΑ-ΠΕΑ, 

στο ΤΠΕΝ, συμφώνα με το άρθρο 21 της παρούσης.  

 

24.7. Η δαπάνη των πιο πάνω δημοσιεύσεων θα βαρύνει τον νικητή - 1ο Βραβείο και θα 

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

διαγωνισμού οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τη Διοργανώτρια Αρχή. 

 

Άρθρο 25ο – ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ- ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΥΟΡΨΝ 
 

25.1 Η πνευματική ιδιοκτησία της εργασίας των συμμετεχόντων μελετητών στο διαγωνισμό 

διέπεται από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 της υπ‟ αρ. 26804/2011 Απόφασης Τ.Π.Ε.ΚΑ. (ΥΕΚ 

1427/Β΄/16-6-2011). 

 

25.2 τον παρόντα διαγωνισμό η Διοργανώτρια Αρχή, έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις 

βραβευμένες προτάσεις, ως πρότυπα πολλαπλής εφαρμογής. 

 

25.3 Σο υλικό των προτάσεων που θα βραβευθούν και θα εξαγορασθούν, περιέρχεται στην 

κυριότητα της Διοργανώτριας Αρχής, η οποία δύναται κατά την κρίση της να το διαθέσει και σε 

άλλους φορείς. 

 

25.4 Συχόν ενστάσεις κατά της απόφασης κατακύρωσης του αποτελέσματος του Διαγωνισμού 

υποβάλλονται εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του 

αποτελέσματος του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.heraklion.gr  του Δήμου Ηρακλείου, 

σύμφωνα με το άρθρο 17 της υπ‟ αριθ. οικ26804/2011 απόφασης π. ΤΠΕΚΑ, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η ένσταση απευθύνεται στη Δ/νση Σεχνικών Έργων & Μελετών του Δήμου Ηρακλείου και 

ασκείται με κατάθεση στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας στην οδό Διονυσίου 13Α, Ν. 

Αλικαρνασσός, ή με ταχυδρομική επιστολή επί αποδείξει ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

 

25.5 Η επίλυση τυχόν διαφορών κατά τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης πραγματοποιείται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου IV και τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 έως 374 του 

Ν. 4412/2016. 
 

Άρθρο 26ο – ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

 

ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΨΓΗ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ  

ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Αποστολή της προκήρυξης στην Τπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ  
28/05/2021 

Ανάρτηση της προκήρυξης στο ΔΙΑΤΓΕΙΑ  και ΚΗΜΔΗ 
28/05/2021 & 

31/05/2021 

Αποστολή της προκήρυξης στον Ελληνικό Σύπο και στις ιστοσελίδες των 

αρμόδιων κλαδικών φορέων 
01/06-2021  – 

04/06/2021 

Χηφιακή παραλαβή της Διακήρυξης, του Υακέλου του Έργου και των 

λοιπών δεδομένων του Διαγωνισμού από τους ενδιαφερόμενους. 
09/06/2021 

Προθεσμία Τποβολής Αίτησης εγγραφής  
26/10/2021 

Προθεσμία υποβολής ερωτημάτων  16/07/2021 

Προθεσμία απάντησης στα ερωτήματα 26/07/2021 

Λήξη προθεσμίας υποβολής συμμετοχών 09/11/2021 

 

 

http://www.heraklion.gr/
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Άρθρο 27ο – ΤΝΑΧΗ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΥΗ ΤΜΒΑΗ 

 
27.1 Η διαδικασία σύναψης και υπογραφής σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης στα 

στάδια: α)οριστικής μελέτης και β) σε στάδιο μελέτης εφαρμογής μετά των Σευχών 

Δημοπράτησης του έργου, εφαρμόζεται με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει.  

27.2 Για την προσφυγή στη διαδικασία του άρθ. 32, του Ν.4412/2016 απαιτείται η σύμφωνη 

γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων (ΕΑΑΔΗΤ), σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. δδ‟ του Ν. 4013/2011. Η εν λόγω αρμοδιότητα 

ασκείται μέσα σε προθεσμία 20 εργασίμων ημερών από την περιέλευση του σχεδίου απόφασης 

στην Αρχή. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη 

της Αρχής. 

 

27.3 Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης θα υλοποιηθεί μέσω 

του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΗΔΗ, όπου οι βραβευθέντες υποχρεώνονται να εγγραφούν 

ως οικονομικοί φορείς. 

 

27.4 Για την αξιολόγηση της προσφοράς θα συσταθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Ηρακλείου τριμελής επιτροπή διαγωνισμού. 

 

27.5 Για την εκκίνηση της διαδικασίας θα αποσταλεί μέσω του συστήματος ΕΗΔΗ πρόσκληση 

στο μελετητή ή σύμπραξη μελετητών που πήραν το Α‟ Βραβείο (έναρξη διαγωνιστικής 

διαδικασίας) για υποβολή προσφοράς που θα περιλαμβάνει οικονομική προσφορά, 

χρονοδιάγραμμα εκπόνησης μελετών, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο ύμβασης (ΕΕΕ) και 

Εγγυητική Επιστολή υμμετοχής ύψους 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

Τπενθυμίζεται ότι στην προσφορά (στο ΕΕΕ) θα δηλώνεται και η συμπλήρωση της Μελετητικής 

Ομάδας με μελετητές που διαθέτουν τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη προσόντα (πτυχία) για 

την εκπόνηση μελετών των συγκεκριμένων κατηγοριών, οι οποίοι θα συνυποβάλλουν ο καθένας 

αντίστοιχα ΕΕΕ. 

 

27.6 Για την κατακύρωση θα απαιτηθεί κατόπιν σχετικής πρόσκλησης να: 

 Τποβληθούν έγκαιρα από τον υποψήφιο βραβευθέντα Ανάδοχο τα απαιτούμενα 

αποδεικτικά για την απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητας 

του άρθρου 75 του Ν. 4412/2016, ελεγχθούν και γίνουν δεκτά από την Προϊσταμένη 

Αρχή. 

  Προσκομιστούν τα αποδεικτικά περί μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού του οικονομικού 

φορέα που θα συνάψει τη σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρα 73 (παράγραφοι 1, 2 και 4 

εδάφια β και θ) και 74 του Ν. 4412/2016, ελεγχθούν και γίνουν δεκτά από την 

Προϊσταμένη Αρχή. 

 

27.7 Η σύμβαση συνάπτεται μετά την παρέλευση των προθεσμιών για την άσκηση 

προδικαστικής προσφυγής του Βιβλίου IV, του Ν.4412/2016 και τον έλεγχο νομιμότητας της 

διαδικασίας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και το Ελεγκτικό υνέδριο. 

 

27.8 Η σύμβαση επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών υπογράφεται από τον Νόμιμο Κοινό 

Εκπρόσωπο που ορίστηκε κατά την υποβολή της συμμετοχής στη διαδικασία με 

διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης. 

 

27.9 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 ΥΠΑ, καθώς και να ορίσει τον αντίκλητό του κατά το άρθρο 182, του 

Ν.4412/2016 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. την περίπτωση ενώσεως οικονομικών φορέων, 

τα ανωτέρω θα πρέπει να συντρέχουν για κάθε μέλος της ενώσεως των οικονομικών φορέων.  
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27.10 Από πλευράς Εργοδότη η σύμβαση θα υπογραφεί από τον Δήμαρχο Ηρακλείου 

 

 

Άρθρο 28ο: ΣΕΤΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

 

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

τα συμβατικά τεύχη, είναι τα ακόλουθα: 

 

 υμφωνητικό 

 Διακήρυξη του Διαγωνισμού Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης 

 Η οικονομική προσφορά του αναδόχου στο στάδιο της διαπραγμάτευσης 

 Η υγγραφή Τποχρεώσεων 

 Η Διακήρυξη του παρόντος Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού 

 Σεχνική Προσφορά (βραβευθείσα με το 1ο Βραβείο από τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό) 

 Σο Σεύχος Σεχνικών Δεδομένων 

 
Άρθρο 29ο – ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

 

Η αμοιβή του άρθρου 9.4 της παρούσας προκήρυξης αποτελεί τη συμβατική αμοιβή. Η αμοιβή 

αυτή δεν αναθεωρείται παρά μόνον στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 132 του Ν. 

4412/2016. 

 

Άρθρο 30ο: ΤΜΒΑΣΙΚΕ ΠΡΟΘΕΜΙΕ 

 

31.1 Ψς ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης του Αναδόχου ορίζεται η 

ημερομηνία υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού. 

 

31.2 Ο καθαρός χρόνος περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 8 μήνες από την 

υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, στον οποίο δεν περιλαμβάνεται και ο χρόνος για την 

έγκριση της μελέτης από τις αρμόδιες Τπηρεσίες του Τπουργείου Πολιτισμού.  

 

Άρθρο 31ο ΓΛΨΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

 
28.1 Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και κάθε έγγραφο της Αναθέτουσα 

Αρχής είναι συντεταγμένο στην Ελληνική γλώσσα.  

28.2 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 Φάγης 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 ΤΠ. ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά 

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.  

28.3 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 Φάγης της 05-10-61. 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.  

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

στην Ελληνική γλώσσα.  
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28.5 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Τπηρεσίας (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 Τπηρεσία, 

με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων.  

 

Άρθρο 32ο – ΕΝΣΑΕΙ  
 

Οι τυχόν ενστάσεις γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 17 της αρ. πρωτ. οικ. 26804/16-6-2011 

απόφασης. Συχόν ενστάσεις κατά της απόφασης κατακύρωσης του αποτελέσματος του 

Διαγωνισμού υποβάλλονται εντός προθεσμίας (5) πέντε εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση 

του αποτελέσματος του Διαγωνισμού, στα γραφεία της αρμόδιας Τπηρεσίας της 

Διοργανώτριας Αρχής και την κοινοποίηση στους εκπροσώπους των συμμετεχόντων. Η 

ένσταση απευθύνεται στην αρμόδια Τπηρεσία της Διοργανώτριας Αρχής και ασκείται με 

κατάθεση στο πρωτόκολλο της αρμόδιας Τπηρεσίας ή με ταχυδρομική επιστολή επί αποδείξει ή 

με τηλεομοιοτυπία της αρμόδιας Τπηρεσίας. 

Η διοργανώτρια αρχή αποφαίνεται επί της ενστάσεως μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της 

Κριτικής Επιτροπής μέσα σε προθεσμία δύο εβδομάδων από την υποβολή της ένστασης. 

Για την δικαστική επίλυση διαφορών έχουν εφαρμογή ανάλογα τα αναφερόμενα στο άρθρο 

360-367 του Ν. 4412/2016. Για κάθε διαφορά που θα προκύψει, αρμόδια καθίστανται τα 

δικαστήρια του Ηρακλείου. 

Άρθρο 33ο – ΑΠΟΔΟΦΗ ΟΡΨΝ 
 

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

επιφυλάξεις αποδοχή των όρων της παρούσας Προκήρυξης. 

 

 

 

Ηράκλειο, 26/05/2021 

 

             ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ                                                                                            ΕΛΕΓΦΘΗΚΕ  

 

       ΟΛΓΑ ΚΟΤΣΑΝΣΟΤ                                                                           ΖΑΥΕΙΡΕΝΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ  

ΑΡΦΙΣΕΚΣΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΟ MSc                                                              ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ MSc 

 

 

 

ΘΕΨΡΗΘΗΚΕ  

 

 

ΓΙΨΡΓΟ ΥΟΤΡΝΑΡΑΚΗ  

ΑΡΦΙΣΕΚΣΨΝ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΟ, MSc 

Π.Ε. Α‟ Βαθμό 

 

Ακριβές αντίγραφο  

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ.αρ. 508/2021 Απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Ηρακλείου 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ – ΕΕΕ 

[Για συμβάσεις άνω των ορίων: Οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν με τη χρήση της υπηρεσίας 

Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), το πρότυπο ΕΕΕ 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. Σο 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 ύμβασης (ΕΕΕ). Μπορείτε να δείτε τη 

σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΗΔΗ 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://eurlex. 

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 Τπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου ύμβασης 

1.Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου ύμβασης (ΕΕΕ) 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. Σο ΕΕΕ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. (Παρ. 4 του άρθρου 79Α ΣΟΤ Ν 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 

με την παρ. 6 του άρθρου 43 του ν. 4605 2019.) 

 

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΨΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΕΕΕ 

 Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο 

το πρότυπο ΕΕΕ 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. 

 Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕ, οι οικονομικοί φορείς 

προτείνεται να χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό 

αρχείο XML, προκειμένου να εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕ και να παράξουν την 

απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF, το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. 

  Σο 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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