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ύλλογορ Φίλων Αλεξάνδπος ΦΗΓΟ 
Cities in Balance  
 
ππό ηελ αηγίδα  
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 
ΓΗΜΟΤ ΛΔΤΚΑΓΑ 

 
  

«Ο Αλέξανδπορ Φοπά ηην Πανοπλία ηος» 

Αλνηθηόο δηαγσληζκόο ηδεώλ ζρεδηαζκνύ 

ζηνηρείσλ ζήκαλζεο θαη αζηηθνύ εμνπιηζκνύ     

γηα ηνπο ππαίζξηνπο θνηλνρξήζηνπο ρώξνπο ησλ παξαδνζηαθώλ νηθηζκώλ 

Αιεμάλδξνπ Λεπθάδαο.  

 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  
   

 
Ο ύιινγνο Φίισλ Αιεμάλδξνπ «Φεγόο» θαη ε Cities in Balance,  

ππό ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ, ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ θαη ηνπ 

Γήκνπ Λεπθάδαο,  

πξνθεξύζζνπλ δηαγσληζκό γηα ηα θαιιίηεξα ζήμαηα ειδοποίηζηρ και πληποθόπηζηρ θαηνίθσλ θαη 

επηζθεπηώλ ησλ παξαδνζηαθώλ νηθηζκώλ Αιεμάλδξνπ Λεπθάδαο, θαζώο θαη γηα ηα θαηαιιειόηεξα 

ζηοισεία εξοπλιζμού πνπ ζα κπνξνύζαλ λα εγθαηαζηαζνύλ ζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ηνπ 

νηθηζκνύ θαη ζην επαίζζεην θπζηθό πεξηβάιινλ ηνπ.  

 

1. Ανηικείμενο ηος Γιαγωνιζμού 

Ο Αιέμαλδξνο είλαη νκάδα νηθηζκώλ ηεο νξεηλήο Λεπθάδαο. Σν 2020 ραξαθηεξίζηεθε παραδοζιακός ζην 

ΦΔΚ 611/Γ/28-09-2020 θαη πιένλ ππόθεηηαη ζε πεξηνξηζκνύο ρξήζεσλ θαη δόκεζεο.  

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίαο ζηνλ Αιέμαλδξν ζπλαληάηαη κηα ζπκπεξηθνξά ζεβαζκνύ πξνο ην ηζηνξηθό, 

θηηζκέλν πεξηβάιινλ θαη ην θπζηθό ηνπίν, ε νπνία έξρεηαη ζε αληίζεζε πξνο ηελ επηζεηηθή εθκεηάιιεπζε 

ηνπ ρώξνπ άιισλ πεξηνρώλ ηνπ λεζηνύ ππνθείκελσλ ζηελ απόηνκε αλάπηπμε ηνπ καδηθνύ ηνπξηζκνύ. 

Η παξνύζα θιήζε πξνο αξρηηέθηνλεο, θαιιηηέρλεο θαη εηδηθνύο ηνπ ζρεδηαζκνύ απνηειεί ζπλέρεηα 

παιαηόηεξσλ πξσηνβνπιηώλ θαη αληαλαθιά ηελ ίδηα δηάζεζε πξνάζπηζεο αξεηώλ ηνπ ηνπηθνύ, θπζηθνύ 

θαη θηηζκέλνπ πεξηβάιινληνο.   

ηόρνο ηνπ παξόληνο δηαγσληζκνύ είλαη ε δήισζε ζην ρώξν απηνύ ηνπ ζπληνληζκνύ επαηζζεζηώλ 

θαηνίθσλ θαη ζεζκηθήο ζσξάθηζεο πνπ πξνζθέξεη ην θξάηνο κε έλα ζύζηημα ζήμανζηρ και αζηικού 

εξοπλιζμού ην νπνίν ζα εγθαηαζηαζεί ζηνπο δεκόζηνπο ρώξνπο ησλ νηθηζκώλ γηα λα ηνλίζεη ηελ 
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ύπαξμε ησλ εμαηξεηηθώλ πνηνηήησλ ηνπ ηόπνπ, λα ππνγξακκίζεη ηελ ηαπηόηεηά ηνπ θαη λα ππελζπκίζεη 

ην πιαίζην πξνζηαζίαο ηνπ. Ο ζρεδηαζκόο  ζηοισείων ζήμανζηρ και αζηικού εξοπλιζμού ζα πξέπεη 

λα απαληήζεη εξσηήκαηα όπσο: 

Πνηα κπνξεί λα είλαη ε κνξθή θαη ην πεξηερόκελν ησλ ζεκάησλ δήισζεο ηνπ αμηόινγνπ νηθηζκνύ;  

Πώο ζα θνηλνπνηεζεί ε ύπαξμε ξπζκίζεσλ πξνζηαζίαο θαη πσο ζα γίλεηαη αλαθνξά ζε θαλόλεο 

ζπκπεξηθνξάο;  

Με πνηα ζήκαλζε ζα εηδνπνηείηαη ν επηζθέπηεο γηα ηελ δηαδξνκή πξνο ηνλ νηθηζκό θαη κε πνηά ζα 

πιεξνθνξείηαη γηα ηελ ηζηνξία θαη ην παξόλ ηνπ;  

Ο δεκηνπξγηθόο ζρεδηαζκόο κε αλαθνξά ζε ζεκαηλόκελα πεξηβαιινληηθήο θαη αξρηηεθηνληθήο 

πνηόηεηαο, αλαθνξά δηαθνξεηηθή από ηηο ιέμεηο, ζπλήζσο απνπζηάδεη ζηηο πνηθίιεο πηλαθίδεο πνπ 

ηνπνζεηνύληαη αλεμέιεγθηα ή κεηά από έγθξηζε ζηνπο δεκόζηνπο ρώξνπο, ζε νδνύο, πιαηείεο θαη ζε 

θηίξηα, γηα λα πιεξνθνξήζνπλ ή λα θαζνδεγήζνπλ.  

Γη’ απηό πηζηεύνπκε όηη κηα αλνηθηόκπαιε πξνζέγγηζε ηνπ θηηζκέλνπ θαη θπζηθνύ πεξηβάιινληνο κπνξεί 

λα δεη ηα πξνβιήκαηα θαη λα αλαδεηήζεη δεκηνπξγηθέο ιύζεηο γηα κηα ζήκαλζε εηδηθώλ απνζηνιώλ. 

 

2. Γιοπγανωηέρ και Φοπείρ Χπημαηοδόηηζηρ  

Αγσλνζέηεο θαη Γηνξγαλσηήο ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη από θνηλνύ ν ύλλογορ Φίλων Αλεξάνδπος 

«ΦΗΓΟ» θαη ε Cities in Balance –Αζηηθή κε Κεξδνζθνπηθή Δηαηξία.  

Σν Υποςπγείο Πολιηιζμού και Αθληηιζμού ρξεκαηνδνηεί κέξνο ηνπ δηαγσληζκνύ. Η Πεπιθέπεια 

Ιονίων Νήζων θαη ν Δήμορ Λεςκάδαρ ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο δηνξγαλσηέο θαη παξέρνπλ ηελ αηγίδα 

ηνπο.  

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ δηαγσληζκό:  

- ύιινγνο Φίισλ Αιεμάλδξνπ «Φεγόο»,  

Νίθνο Κνλδπιάηνο Αιέμαλδξνο, 31080, Λεπθάδα, 2645041624, 6944355826  

- Cities in Balance, Αλδξέαο Λακπξόπνπινο 2295023419, 6976705391  

ηελ δηεύζπλζε https://www.fhgos.com βξίζθεηαη ην πιηθό ηνπ δηαγσληζκνύ πνπ πεξηιακβάλεη:  

- Αλαιπηηθή Πξνθήξπμε 

- Σεύρνο Πιεξνθνξηώλ θαη Γεδνκέλσλ 

- Γηάηαγκα ραξαθηεξηζκνύ ησλ νηθηζκώλ 

- Υάξηε νξίσλ ησλ νηθηζκώλ 

- Οξζνθσηνγξαθίεο ησλ νηθηζκώλ 1.2000 

- Φσηνγξαθίεο παξνπζίαζεο ησλ νηθηζκώλ  

- video παξνπζίαζεο ησλ νηθηζκώλ 

Οξγαλσηηθόο αξκόδηνο γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη Cities in Balance ππό ηα εμήο ζηνηρεία: 

ΠΡΟΠΤΛΑΙΩΝ 34      11742    ΑΘΗΝΑ     2109230345 

citiesinbalance@gmail.com 

https://www.facebook.com/citiesinbalance/ 

ηελ δηεύζπλζε ΠΡΟΠΤΛΑΙΩΝ 34      11742    ΑΘΗΝΑ,  ζα θαηαηεζνύλ νη ζρεδηαζηηθέο πξνηάζεηο ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ κέρξη ηελ 20
η
  Δεκεμβπίος 2021 . 

https://www.fhgos.com/
mailto:citiesinbalance@gmail.com
https://www.facebook.com/citiesinbalance/
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ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε citiesinbalance@gmail.com ζα ππνβιεζνύλ ηπρόλ εξσηήζεηο  γηα ηνλ 

δηαγσληζκό κέρξη ηελ 15
ε
 Οθησβξίνπ 2021 . 

2.3.  Φνξέαο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο δαπάλεο δηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνύ είλαη ην Τπνπξγείν 

Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ (απόθαζε επηρνξήγεζεο ΤΠΠΟΑ/365389-3/9/2021) θαη ν ύιινγνο Φίισλ 

Αιεμάλδξνπ «Φεγόο» κε ηελ ζπλεξγαζία ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ θαη ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο  

2.4.  Κύξηνο ηνπ Έξγνπ θαη απνδέθηεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ κε πξννπηηθή ηελ 

εθαξκνγή ηνπο είλαη από θνηλνύ ν Γήκνο Λεπθάδαο, ε Πεξηθέξεηα Ινλίσλ Νήζσλ θαη ν ύιινγνο Φίισλ 

Αιεμάλδξνπ «Φεγόο».    

  
3. Δίδορ Γιαγωνιζμού – Πποϋποθέζειρ ζςμμεηοσήρ 

Η δηνξγάλσζε έρεη ηελ κνξθή αξρηηεθηνληθνύ δηαγσληζκνύ θαη  δηεμάγεηαη κε βάζε ηηο αξρέο θαη εηδηθά 

άξζξα από ην ειιεληθό θαη δηεζλέο θαλνληζηηθό πιαίζην πνπ ηζρύεη γηα ηνπο αξρηηεθηνληθνύο 

δηαγσληζκνύο.  

Ο δηαγσληζκόο δηεμάγεηαη ζύκθσλα κε ηελ Απόθαζε ππ. αξηζκ.. ΤΠΔΝ/ΓΜΔΑΑΠ/48505/387 γηα ην 

«Νέν πιαίζην δηελέξγεηαο ησλ αξρηηεθηνληθώλ δηαγσληζκώλ θαη γεληθά ησλ δηαγσληζκώλ κειεηώλ κε 

απνλνκή βξαβείσλ»  ΦΔΚ 2239/Β/31-05-2021, θαη εηδηθά ηα άξζξα 4,5,7,8,9,10,13,14,16 θαη 18.  

Δπίζεο ηεξνύληαη νη νδεγίεο ηεο Γηεζλνύο Έλσζεο Αξρηηεθηόλσλ - UIA πνπ εθαξκόδεη ηνλ θαλνληζκό 

ηεο UNESCO γηα δηνξγαλώζεηο ηέηνηνπ ηύπνπ (UIA Competition   Guide for Design Competitions in 

Architecture and Related Fields, interpreting and implementing the UNESCO “Standard Regulations for 

International Competitions in Architecture and Town-Planning”).  

ύκθσλα κε απηό ην πιαίζην ν δηαγσληζκόο ραξαθηεξίδεηαη σο ανοικηός, ιδεών, ενός ζηαδίοσ.  

ηνλ δηαγσληζκό κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ θπζηθά πξόζσπα ή θαη νκάδεο πξνζώπσλ, ηα νπνία 

θαηέρνπλ ηελ από ηνλ λόκν νξηδόκελε άδεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο Αξρηηέθηνλα ή 

άιινπ κεραληθνύ, κέιε Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ (ΣΔΔ) ή άιινπ αληίζηνηρνπ θνξέα ηνπ εμσηεξηθνύ. 

Δπίζεο κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ εηθαζηηθνί, κέιε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Δηθαζηηθώλ Σερλώλ Διιάδνο ή 

άιινπ αληίζηνηρνπ θνξέα ηνπ εμσηεξηθνύ, θαζώο θαη  επαγγεικαηίεο ηνπ ζρεδηαζκνύ /  designers πνπ 

έρνπλ αληίζηνηρεο ζπνπδέο θαη βεβαησκέλε, λόκηκε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζην πεδίν ηνπ 

ζρεδηαζκνύ αληηθεηκέλσλ.  

 

4. Σκοπόρ ηος Γιαγωνιζμού – Κπιηήπια Αξιολόγηζηρ 

Ο δηαγσληζκόο απνβιέπεη ζηελ παξαγσγή ηδεώλ γηα ζύγρξνλα θαη πξσηόηππα ζηνηρεία ζήκαλζεο θαη 

αζηηθνύ εμνπιηζκνύ πνπ ζα ππεξεηήζνπλ κε ηνλ θαιιίηεξν ηξόπν ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ησλ 

παξαδνζηαθώλ νηθηζκώλ. Η πεξίπησζε ηνπ Αιεμάλδξνπ Λεπθάδαο απνηειεί παξάδεηγκα εθαξκνγήο. 

θνπόο ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη ν γεληθόο πξνβιεκαηηζκόο θαζώο θαη ε αλάπηπμε ελόο ππνδεηγκαηηθνύ 

ζπζηήκαηνο αληηθεηκέλσλ γηα παξόκνηα πεξηβάιινληα ζηελ Διιάδα θαη αιινύ ζηνλ θόζκν.   

Γηα ηα δεηνύκελα ζρέδηα ζηνηρείσλ ζήκαλζεο (κεγάιν θαη κηθξό ζηνηρείν/πηλαθίδα ζε ηξεηο παξαιιαγέο) 

θαη αζηηθνύ εμνπιηζκνύ (θσηηζηηθό, θξήλε, θαζηζηηθό θαη εκπόδην ζηάζκεπζεο) ζα εθαξκνζηνύλ 

θξηηήξηα επηινγήο όπσο: 

- Η πςειή πνηόηεηα θαη πξσηνηππία αληηθεηκέλσλ πνπ ζα ππεξεηνύλ ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ησλ 

mailto:citiesinbalance@gmail.com


     
 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

4 

 

ηόπσλ εγθαηάζηαζήο ηνπο. 

- Η επηθνηλσληαθή δύλακε ησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ δεκηνπξγία ραξαθηεξηζηηθώλ ζπκβόισλ ηεο ηαπηόηεηαο 

ησλ νηθηζκώλ, ηελ πιεξνθόξεζε γηα ηνπο νηθηζκνύο θαη ηελ θνηλνπνίεζε ησλ ξπζκίζεσλ πξνζηαζίαο 

θαη θαλόλσλ ζπκπεξηθνξάο ζην πεξηβάιινλ ηνπο.  

- Η έληαμε ησλ ζηνηρείσλ ζην επαίζζεην πεξηβάιινλ ησλ νηθηζκώλ θαη θαηά ζπλέπεηα ε ηζνξξνπία κε ην 

πξνεγνύκελν θξηηήξην ηεο επηθνηλσληαθήο «έληαζεο».    

- Η θαηαζθεπαζηκόηεηα κε αλεθηό θόζηνο ησλ ζηνηρείσλ, ε θηιηθόηεηα θαη ειθπζηηθόηεηα πξνο ηνλ 

ρξήζηε, ε εξγνλνκία, ε αλζεθηηθόηεηα ζηε ρξήζε θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, θαη ε βησζηκόηεηα σο πξνο 

ην νηθνινγηθό απνηύπσκα.   

 

5. Κπιηική Δπιηποπή 

Η ζύλζεζε ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο ζα αληαπνθξίλεηαη ζηα θξηηήξηα ηνπ αξ. 12 παξ 2. ηνπ  ΦΔΚ 

2239/Β/31-05-2021 πεξί αξρηηεθηνληθώλ δηαγσληζκώλ.  

ηνπο πέληε θξηηέο ζα ζπκκεηέρνπλ πξνζσπηθόηεηεο κε επηζηεκνληθή θαηάξηηζε αλάινγε κε ην 

αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ, εκπεηξία ζηα δεηήκαηα ζρεδηαζκνύ αληηθεηκέλσλ, ηεο ηζηνξηθήο 

αξρηηεθηνληθήο θαη ησλ παξαδνζηαθώλ νηθηζκώλ, ζηα έξγα πνιηηηζηηθνύ ραξαθηήξα θαη ζηα δεηήκαηα 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή θαη κέιε ηνπ θαηαιόγνπ θξηηώλ ηνπ ΤΠΔΝ.  

 

6. Βπαβεία 

Θα απνλεκεζνύλ, έλα βξαβείν θαη δπν έπαηλνη σο εμήο:  

ΒΡΑΒΔΙΟ    5.000  € 

Α’ ΔΠΑΙΝΟ    2.000  € 

Β΄ ΔΠΑΙΝΟ   1.000  € 

Δπηπιένλ ησλ βξαβείσλ ν  Κξηηηθή Δπηηξνπή κπνξεί λα απνλείκεη έσο ηξεηο εύθεκεο κλείεο.  

ηελ πεξίπησζε πνιιώλ αμηόινγσλ πξνηάζεσλ ε Κξηηηθή Δπηηξνπή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο θνξείο ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνλ δηαγσληζκό λα εμαγνξάζνπλ ηηο πξνηάζεηο ζηηο νπνίεο 

απνλεκήζεθε εύθεκνο κλεία κε πνζά όρη κεγαιύηεξα ηνπ Β’ Δπαίλνπ.  

Η απόθαζε ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο γηα ην Βξαβείν ζα ππνδεηθλύεη ζηνπο αξκόδηνπο θνξείο ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο λα θαηαζθεπάζνπλ ηα ζηνηρεία πνπ πξνηείλεη ν βξαβεπκέλνο κειεηεηήο θαη λα 

ηα εθαξκόζνπλ ζηνλ θπζηθό ρώξν.  

ε θάζε πεξίπησζε ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνύ 

πξνβαίλνληαο ζε πεξαηηέξσ αλαζέζεηο κειεηώλ εθαξκνγήο ησλ βξαβεπκέλσλ ζηνηρείσλ ζηνπο ληθεηέο 

ηνπ δηαγσληζκνύ, θαηόρνπο ηνπ Βξαβείνπ, ζύκθσλα κε ην αξ. 1 παξ. 2.α2. ηνπ ΦΔΚ 2239/Β/31-05-

2021 πεξί αξρηηεθηνληθώλ δηαγσληζκώλ ηδεώλ θαη ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία δεκόζησλ αλαζέζεσλ 

έξγσλ.  

 

7. Πποθεζμίερ 

Η εµεξνµελία ιήμεο ηνπ δηαγσληζµνύ θαη ππνβνιήο ησλ θαθέισλ ησλ ζρεδίσλ νξίδεηαη ε  20η  

Δεκεμβπίος 2021,  εµέξα Δεςηέπα θαη ώξα 15.00.   
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Όινη νη θάθεινη ησλ ζρεδίσλ ζα πξέπεη λα έρνπλ παξαιεθζεί ζηνλ νξηδόκελν ηόπν παξάδνζεο ζηα 

γξαθεία ηεο Cities in Balance, ζηελ νδό ΠΡΟΠΤΛΑΙΩΝ 34   11742 ΑΘΗΝΑ  έσο ηελ παξαπάλσ εκέξα 

θαη ώξα, αλεμάξηεηα από ηνλ ηξόπν απνζηνιήο θαη παξάδνζεο. Δξσηήκαηα γηα ζπκπιεξσκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ έσο 15 Οθησβξίνπ 2021 ζηελ δηεύζπλζε ηνπ Γηνξγαλσηή  

citiesinbalance@gmail.com  

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα πξνκεζεπηνύλ ηα πιήξε δεδνκέλα ηνπ Γηαγσληζκνύ θαη λα εγγξαθνύλ 

ζηνλ θαηάινγν δηαγσληδόκελσλ  ζηελ δηεύζπλζε https://www.fhgos.com ηνπ πιιόγνπ «Φεγόο», θαζώο 

θαη ζηελ δηεύζπλζε https://www.facebook.com/citiesinbalance/ ηεο Cities in Balance. 

 

 

Αζήλα 23 επηεκβξίνπ 2021   

 
 
Γηα ηνλ ύιινγν Φίισλ Αιεμάλδξνπ «Φεγόο»    Γηα ηελ Cities in Balance 
    
 
 
 
 
Νίθνο Κνλδπιάηνο       Αλδξέαο Λακπξόπνπινο

mailto:citiesinbalance@gmail.com
https://www.fhgos.com/
https://www.facebook.com/citiesinbalance/
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