
       
 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

1 

 

 
 
 

ύλλογορ Φίλυν Αλεξάνδπος ΦΗΓΟ 
Cities in Balance 

 
ππό ηελ αηγίδα 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ 

ΓΖΜΟΤ 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. 

 
 
 

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

 
 



       
 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

2 

 

 
 
ύλλογορ Φίλυν Αλεξάνδπος ΦΗΓΟ 
Cities in Balance  
 
ππό ηελ αηγίδα  
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ 
ΓΖΜΟΤ 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.  

 
 
ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  
   

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

ππό ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ, ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ 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. Διζαγωγή 

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

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

Ζ ζεκεξηλή ζεζκηθή πξνζηαζία ήξζε κεηά από κηα ηζηνξία δεκνγξαθηθήο θαηάξξεπζεο, εγθαηάιεηςεο 

θαη ηειηθά αλαβίσζεο θαη είλαη ην επηζηέγαζκα πξσηνβνπιηώλ θαη πνιπεηώλ πξνζπαζεηώλ θαηνίθσλ 

ηνπ. 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. 

Έηζη ε επηζπκία δηαηήξεζεο ηεο θιίκαθαο, ησλ πιηθώλ θαη ηνπ παξαδνζηαθνύ αξρηηεθηνληθνύ ύθνπο 

γίλεηαη θαλεξή ζηελ πξνζεθηηθή απνθαηάζηαζε νξηζκέλσλ παιηώλ ζπηηηώλ πνπ καδί κε ηα εξείπηα θαη 

ηελ πινύζηα ρισξίδα δεκηνπξγνύλ έλα γνεηεπηηθό ηνπίν. 

Δπνκέλσο ε παξνύζα θιήζε πξνο αξρηηέθηνλεο, θαιιηηέρλεο θαη εηδηθνύο ηνπ ζρεδηαζκνύ απνηειεί 
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ζπλέρεηα παιαηόηεξσλ πξσηνβνπιηώλ θαη αληαλαθιά ηελ ίδηα δηάζεζε πξνάζπηζεο αξεηώλ ηνπ 

ηνπηθνύ, θπζηθνύ θαη θηηζκέλνπ πεξηβάιινληνο.  

ηόρνο ηνπ παξόληνο δηαγσληζκνύ είλαη ε δήισζε απηνύ ηνπ ζπληνληζκνύ επαηζζεζηώλ θαηνίθσλ θαη 

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

ην νπνίν ζα εγθαηαζηαζεί ζην ρώξν γηα λα ηνλίζεη ηελ ύπαξμε ησλ εμαηξεηηθώλ πνηνηήησλ ηνπ ηόπνπ, 

λα ππνγξακκίζεη ηελ ηαπηόηεηά ηνπ θαη λα ππελζπκίζεη ην πιαίζην πξνζηαζίαο ηνπ.  

Ζ ζήκαλζε γηα ηελ εηδνπνίεζε θαη πιεξνθόξεζε επηζθεπηώλ δελ είλαη ζπάληα ζε ηόπνπο εμαηξεηηθνύ 

ελδηαθέξνληνο όπσο νη αξραηνινγηθνί ρώξνη. Χζηόζν είλαη αζπλήζηζηε ζε ππαίζξηνπο, θνηλόρξεζηνπο 

ρώξνπο νηθηζκώλ ηδηαίηεξεο αξρηηεθηνληθήο ηαπηόηεηαο.  

Θέκα ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη πνιιαπιή επηζήκαλζε απηήο ηεο ηαπηόηεηαο θαη ησλ όξσλ πξνζηαζίαο ηεο 

ζηνλ Αιέμαλδξν Λεπθάδαο κε ζηοισεία ζήμανζηρ και αζηικού εξοπλιζμού, ν ζρεδηαζκόο ησλ 

νπνίσλ 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 Φίλυν Αλεξάνδπος 

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

Σν Τποςπγείο Πολιηιζμού και Αθληηιζμού ρξεκαηνδνηεί κέξνο ηνπ δηαγσληζκνύ. Ζ Πεπιθέπεια 

Ιονίυν Νήζυν θαη ν Δήμορ Λεςκάδαρ ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο δηνξγαλσηέο θαη παξέρνπλ ηελ αηγίδα 

ηνπο.  

Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ δηαγσληζκό ζηνλ ύιινγν Φίισλ Αιεμάλδξνπ «Φεγόο», https://www.fhgos.com 

Νίθνο Κνλδπιάηνο Αιέμαλδξνο, 31080, Λεπθάδα, 2645041624, 6944355826  

Οξγαλσηηθόο αξκόδηνο γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη Cities in Balance (ζην εμήο 

Γηνξγαλσηήο) ππό ηα εμήο ζηνηρεία: 

ΠΡΟΠΤΛΑΗΧΝ 34      11742    ΑΘΖΝΑ     2109230345  

citiesinbalance@gmail.com 

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

Τπεύζπλνο ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ Cities in Balance: Αλδξέαο Λακπξόπνπινο, 6976705391.  

ηελ δηεύζπλζε ΠΡΟΠΤΛΑΗΧΝ 34      11742    ΑΘΖΝΑ     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 . 

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 επηθνπξία ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ θαη ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο  

Κύξηνο ηνπ Έξγνπ θαη απνδέθηεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ κε πξννπηηθή ηελ εθαξκνγή 

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

Αιεμάλδξνπ «Φεγόο».    

  
3. Θεζμικό πλαίζιο 

Ζ δηνξγάλσζε έρεη ηελ κνξθή αξρηηεθηνληθνύ δηαγσληζκνύ κνινλόηη δελ αλήθεη απνθιεηζηηθά ζε απηό ην 

είδνο ιόγσ ζρεδηαζηηθνύ αληηθεηκέλνπ θαη δηεπξπκέλσλ δηθαησκάησλ ζπκκεηνρήο. Παξά ηαύηα   

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 ανοικηόρ, ιδεών, ενόρ ζηαδίος.  

Γηα ηνπο όξνπο ζρεδηαζκνύ νη δηαγσληδόκελνη πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο ηζρύνληεο 

θαλνληζκνύο ηεο ειιεληθήο λνµνζεζίαο:  

- Νέν Οηθνδνµηθό Καλνληζµό (Ν.Ο.Κ.), Ν.4067/2012 (ΦΔΚ-79/Α‟/09-04-2012,  όπσο ηζρύεη ζήκεξα.   

- Σνλ Κηηξηνδνµηθό Καλνληζµό.  Απνθ-3046/304/89  ( ΦΔΚ-59/∆/3-2-89).   

- Σηο εηδηθέο ξπζκίζεηο  γηα ηελ εμππεξέηεζε αηόκσλ κε αλαπεξία ή εκπνδηδνκέλσλ αηόκσλ, όπσο 

ηζρύεη ζήκεξα, ζηελ λνκνζεζία θαη ζηηο  «Οδεγίεο ρεδηαζµνύ γηα ηελ Απηόλνµε ∆ηαθίλεζε θαη 

∆ηαβίσζε ΑΜΔΑ» ηνπ ΤΠΔΥΩ∆Δ .  

- Σηο „Πξνδηαγξαθέο ύληαμεο ησλ Μειεηώλ Γηαρείξηζεο Πάξθσλ θαη Αιζώλ‟, Απόθαζε ππ. αξηζκ. 

133384/6587/15, ΦΔΚ 2828/Β/23-12-2015.   

 

4. Σκοπόρ ηος Γιαγωνιζμού 

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. Σα αληηθείκελα πξννξίδνληαη λα ηνπνζεηεζνύλ ζε πξνζηαηεπόκελν 

πεξηβάιινλ παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο θαη ηδηαηηέξνπ θπζηθνύ θάιινπο. Ζ 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.  Ο δηαγσληζκόο είλαη πηινηηθόο θαη επηδηώθεη λα 

mailto:citiesinbalance@gmail.com


       
 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

5 

 

αλαθηλήζεη ηελ δεκηνπξγηθή ζθέςε, ηελ εθεπξεηηθόηεηα θαη ηνλ ζηνραζκό γηα ηηο παξεκβάζεηο ζε ηνπία 

ηδηαίηεξσλ αξρηηεθηνληθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ πνηνηήησλ. 

Χο πηινηηθή εθαξκνγή ν δηαγσληζκόο αθνξά ηνπο θνηλόρξεζηνπο ππαίζξηνπο ρώξνπο ηνπ Αιεμάλδξνπ 

Λεπθάδαο. Σα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνύ ζα παξαδνζνύλ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε κε 

πξννπηηθή ηελ εθαξκνγή ησλ βξαβεπκέλσλ πξνηάζεσλ. Οη δηνξγαλσηέο / αγσλνζέηεο ζα επηδηώμνπλ 

ηελ θαηαζθεπή νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ θαη ηε δνθηκαζηηθή ηνπνζέηεζή ηνπο ζηνλ ρώξν, ζε ζέζεηο πνπ ζα 

επηιεγνύλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο βξαβεπζέληεο θαη ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε.   

Οη πξνηάζεηο ζρεδηαζκνύ δελ απαηηείηαη λα αθνξνύλ ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ησλ νηθηζκώλ ή ηνπ νδηθνύ 

δηθηύνπ θαη ησλ δηαδξνκώλ. Σα ζηνηρεία πνπ ζα ζρεδηαζηνύλ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα 

ηνπνζέηεζε ζε πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο ζέζεηο ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ. Χζηόζν νη δηαγσληδόκελνη αλ 

ζέινπλ κπνξνύλ λα επηιέμνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο γηα ηελ παξαδεηγκαηηθή ηνπνζέηεζε ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπο. Οη ελδερόκελεο επηινγέο ησλ δηαγσληδόκελσλ γηα ηηο ζέζεηο ησλ ζηνηρείσλ δελ ζα ηεζνύλ ζηελ 

θξίζε ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο θαη δελ ζα επεξεάζνπλ ηηο απνθάζεηο ηεο.  

 

5. Ανηικείμενο και Εηηούμενα ηος Γιαγωνιζμού 

Εεηνύκελν ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη ν ζρεδηαζκόο ζημάηυν θαη ζηοισείυν αζηικού εξοπλιζμού κε 

δεκηνπξγηθό πλεύκα θαη ζε ζπλέπεηα κε ηηο αξρέο πνπ ηίζεληαη ζην Σεύρνο Πιεξνθνξηώλ θαη 

Γεδνκέλσλ ην νπνίν ζπλνδεύεη ηελ παξνύζα Πξνθήξπμε. Οη δηαγσληδόκελνη ζα πξέπεη λα δώζνπλ ηηο 

δηθέο ηνπο, πξσηόηππεο ιύζεηο ιακβάλνληαο ππόςε ηηο αλεζπρίεο θαη ηηο απαηηήζεηο πνπ 

δηαηππώλνληαη. 

Α. Γηα ηε ζήμανζη νη δηαγσληδόκελνη ζα ζρεδηάζνπλ ζηνηρεία πνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ ζηνπο δεκόζηνπο 

ρώξνπο ησλ νηθηζκώλ Αιεμάλδξνπ θαη Κνιπβάησλ ζε δπν κεγέζε,  

Α1) μεγάλα ζηοισεία ζηηο πιαηείεο ηα νπνία ζα ελεκεξώλνπλ γηα ηελ ηζηνξία θαη ην παξόλ ησλ νηθηζκώλ, 

γηα ηε ζεκαζία ηνπο σο αξρηηεθηνληθό θαη πεξηβαιινληηθό θεθάιαην ηνπ λεζηνύ θαζώο θαη γηα ηνπο 

θαλόλεο ζπκπεξηθνξάο ζε απηνύο, ηνπο όξνπο δόκεζεο θιπ. θαη  

Α2) μικπά ζηοισεία γηα ηε ζήκαλζε θηηξίσλ θαη κλεκείσλ εληόο ησλ νηθηζκώλ, αιιά θαη εθηόο απηώλ 

νδνδείθηεο ζε ζεκεία ηνπ επαξρηαθνύ νδηθνύ δηθηύνπ θαη ησλ πεδνπνξηθώλ δηαδξνκώλ, ζε κνλνπάηηα 

πνπ αλαβηώλνπλ ζην λεζί σο θπζηνιαηξηθέο θαη πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο.   

Β. Γηα ηνπο ππαίζξηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ησλ νηθηζκώλ νη δηαγσληδόκελνη ζα πξνηείλνπλ ζηοισεία 

αζηικού εξοπλιζμού πνπ ζα ππεξεηνύλ ηελ θίλεζε θαη ζηάζε πεδώλ θαη νρεκάησλ, ζα ραξαθηεξίδνπλ 

ηνπο δεκόζηνπο ρώξνπο θαη θαηά θάπνην ηξόπν ζα ζεκαηνδνηνύλ ηνπο νηθηζκνύο.  

πγθεθξηκέλα νη δηαγσληδόκελνη ζα ζρεδηάζνπλ ηα ζηνηρεία,  

Α1, Α2 (Α2.1, Α2.2, Α2.3), Β1. Β2. Β3, Β4  

όπσο πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα.  

 

Α1. Μεγάιν ζηνηρείν πιεξνθόξεζεο. 

Εεηείηαη ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα θέξεη γξαπηό κήλπκα θαη απεηθνλίζεηο πιεξνθόξεζεο γηα ηνλ ηόπν, πρ 

πηλαθίδα κίαο ή πεξηζζνηέξσλ επηθαλεηώλ αλάγλσζεο.  

ε θάζε πεξίπησζε ζα πεξηέρεη επηθάλεηα 0,50 κ2 έσο 1,00 κ2 γηα ηελ αλάξηεζε γξαπηώλ 

πιεξνθνξηώλ κε ζέκα ηνλ νηθηζκό, ηελ ζεκαζία ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θαη ηνπο βαζηθνύο όξνπο δόκεζεο 
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πνπ ηζρύνπλ ζύκθσλα κε ην λέν δηάηαγκα.  ην ζηνηρείν ζα εληάζζεηαη επίζεο ε βάζε ηνπ γηα κόληκε 

ηνπνζέηεζε ζηνλ δεκόζην ρώξν εγθαηάζηαζεο.  

Σν κεγάιν ζηνηρείν ζα θαηαζθεπαζηεί ζε δπν αληίγξαθα πνπ πξννξίδνληαη λα ηνπνζεηεζνύλ ζηηο 

πιαηείεο ηνπ Αιεμάλδξνπ θαη ησλ Κνιπβάησλ αληίζηνηρα.  

Σν ζπλνιηθό κέγεζνο θαη ε κνξθή εθάζηνπ ζηνηρείνπ πξέπεη λα ηνπ επηηξέπεη νκαιή έληαμε ζην 

πεξηβάιινλ ησλ πιαηεηώλ θαη πξνζαξκνγέο γηα λα ππνδερζεί ηηο εηδηθέο πιεξνθνξίεο εθάζηνπ ηόπνπ 

εγθαηάζηαζεο 

Οη δηαγσληδόκελνη δελ είλαη ππνρξεσκέλνη λα πξνηείλνπλ ην αθξηβέο πεξηερόκελν ηνπ κελύκαηνο ηνπ 

κεγάινπ ζηνηρείνπ, αιιά ελζαξξύλνληαη λα ζρεδηάζνπλ: 

- ην βαζηθό ινγόηππν ηνπ νηθηζκνύ, πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζε εμέρνπζα ζέζε ηνπ κεγάινπ ζηνηρείνπ 

θαζώο θαη ζε όια ηα ινηπά ζηνηρεία ζήκαλζεο. 

 - ελδεηθηηθά θείκελα, ζρήκαηα, θαη ζύκβνια πνπ ζα ζπγθξνηνύλ ην κήλπκα ηνπ γξαπηνύ πεξηερνκέλνπ 

ηνπ κεγάινπ ζηνηρείνπ.  

 

Α2. Μηθξό ζηνηρείν ζήκαλζεο ζε ηξεηο παξαιιαγέο: 

Εεηείηαη ζηνηρείν κηθξνύ κεγέζνπο πνπ κπνξεί λα θέξεη ην ινγόηππν /ζήκα ηνπ νηθηζκνύ θαη ζύληνκν 

γξαπηό κήλπκα, πρ πηλαθίδα κίαο ή πεξηζζνηέξσλ επηθαλεηώλ αλάγλσζεο.  

ε θάζε πεξίπησζε ε ελδερόκελε επηθάλεηα αλάξηεζεο κελύκαηνο δελ ζα μεπεξλά ηα 0,04 κ2 (πρ 

0,2Υ0,2κ).    

ην ζρεδηαζκό ηνπ κηθξνύ ζηνηρείνπ ζα πεξηιακβάλεηαη επίζεο ην ζύζηεκα κόληκεο ηνπνζέηεζεο -- 

ζηύινο, βάζε, αλάξηεζε, ή άιιν θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηαγσληδόκελνπ--  γηα κόληκε ηνπνζέηεζε ζηνλ 

δεκόζην ρώξν εγθαηάζηαζεο.  

Σν κηθξό ζηνηρείν ζα πξέπεη λα είλαη απιό θαη επαλάγλσζην από καθξηά ώζηε λα κπνξεί λα 

ηνπνζεηείηαη είηε θαηά κήθνο νδηθώλ δηαδξνκώλ, είηε ζε ζέζεηο εληόο ησλ νηθηζκώλ πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε 

αλάγθε ζεκαηνδόηεζεο.  

Σν κηθξό ζηνηρείν πξέπεη λα είλαη ραξαθηεξηζηηθό γηα ηνλ νηθηζκό θαη επδηάθξηην ώζηε λα ιεηηνπξγεί σο 

ζύκβνιν ην νπνίν ζα θέξεη επηπιένλ κηα βαζηθή πιεξνθνξία αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπ, όπσο ζα 

νξηζηεί ζηελ ζρεηηθή παξαιιαγή –βι παξαθάησ. 

Σν ζπλνιηθό κέγεζνο ηνπ ζηνηρείνπ πξέπεη λα είλαη αξθεηά κηθξό ώζηε λα ηνπ επηηξέπεη νκαιή έληαμε 

ζην πεξηβάιινλ ησλ νδώλ εγθαηάζηαζεο, σο νηνλεί νδηθή ζήκαλζε, κε ηξόπν πνπ λα κελ πξνθαιεί 

πξνβιήκαηα ζηελ ππάξρνπζα εγθεθξηκέλε νδηθή ζήκαλζε, ζπγρύζεηο ζε νδεγνύο θαη πεδνύο θαη 

πξνβιήκαηα αζθαιείαο ζηηο κεηαθηλήζεηο. Σν ζηνηρείν πξέπεη λα ζέβεηαη ηνλ Κώδηθα Οδηθήο 

Κπθινθνξίαο θαη ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία γηα ηηο πηλαθίδεο ζήκαλζεο θαη αζηηθνύ εμνπιηζκνύ.  

Οη δηαγσληδόκελνη ελζαξξύλνληαη λα ζρεδηάζνπλ: 

- ην βαζηθό ινγόηππν ηνπ νηθηζκνύ, πνπ ζα απνηειεί ην θεληξηθό ζέκα ηνπ κηθξνύ ζηνηρείνπ.   

- άιιν γξαπηό πεξηερόκελν πνπ καδί κε ην ζρήκα, ην ρξώκα θιπ ζα ζπγθξνηνύλ ην εθάζηνηε κήλπκα.  

Σν κηθξό ζηνηρείν ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη σο βάζε γηα ηξία --ή θαη πεξηζζόηεξα ζην κέιινλ-- 

δηαθνξεηηθά κελύκαηα, πνπ ζα αλαπηύζζνληαη κε πξόζζεζε ή αθαίξεζε ή κε άιιν ηξόπν θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ δηαγσληδόκελνπ. Με άιια ιόγηα νη δηαγσληδόκελνη θαινύληαη λα ζρεδηάζνπλ ηξία δηαθνξεηηθά 

ζηνηρεία σο παξαιιαγέο ζε έλα βαζηθό ζέκα. Σα ηξία δεηνύκελα ζηνηρεία είλαη:  
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Α2.1 ηνηρείν ζήκαλζεο αμηόινγνπ θηηξίνπ ή κλεκείνπ. ήκαλζε ζέζεο ηδηαίηεξεο αξρηηεθηνληθήο 

ζεκαζίαο κε παξαιιαγή ζην βαζηθό ζέκα ηνπ κηθξνύ ζηνηρείνπ. Θα πεξηέρεη ή ζα πξνβιέπεη ζέζε 

ζύληνκεο επηγξαθήο.  

Α2.2. ηνηρείν ζήκαλζεο θπζηνιαηξηθήο δηαδξνκήο κνλνπαηηνύ. ήκαλζε κνλνπαηηνύ θαηά κήθνο 

θπζηνιαηξηθήο ή πνιηηηζηηθήο δηαδξνκήο κε παξαιιαγή πάλσ ζην βαζηθό ζέκα ηνπ κηθξνύ ζηνηρείνπ. 

Μπνξεί λα πεξηέρεη ζέζε ζύληνκεο επηγξαθήο, βέινο ή άιιν ζηνηρείν δείθηε θαηεύζπλζεο.      

Α2.3. ηνηρείν ζήκαλζεο δηαδξνκήο ηνπ επαξρηαθνύ νδηθνύ δηθηύνπ. ήκαλζεο ηεο δηαδξνκήο πξνο ηνλ 

Αιέμαλδξν ζην εζληθό θαη επαξρηαθό δίθηπν ηνπ λεζηνύ κε παξαιιαγή πάλσ ζην βαζηθό ζέκα ηνπ 

κηθξνύ ζηνηρείνπ. 

 

Β1.  Φσηηζηηθό 

ρεδηαζκόο θσηηζηηθνύ ζηνηρείνπ γηα ηνλ ειεθηξνθσηηζκό ησλ ππαίζξησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ησλ 

νηθηζκώλ. Σν θσηηζηηθό κπνξεί λα ζρεδηαζηεί ώζηε λα πξνζαξκόδεηαη ζε ζηύιν, ζε ηνίρν ή θαη 

απεπζείαο ζην δάπεδν. ην ζρεδηαζκό πξέπεη λα πξνβιεθζνύλ ηα βαζηθά ηερληθά ζηνηρεία θαζώο ε 

ζέζε ηνπ θξεαηίνπ ηξνθνδνζίαο ε νπνία ζεσξείηαη όηη ζα είλαη ππόγεηα.   

 

Β2.  Κξήλε  

Οη δηαγσληδόκελνη ζα ζρεδηάζνπλ κηθξή θξήλε γηα ηηο πιαηείεο ησλ νηθηζκώλ. Ζ θξήλε ζα πξέπεη λα 

παξέρεη δσξεάλ πόζηκν λεξό, ζε ξνή όρη ζπλερή θαη ειεύζεξε αιιά ειεγρόκελε από ηνλ ρξήζηε γηα ηελ 

εμαζθάιηζε νηθνλνκίαο. Ζ παξνρή λεξνύ ζεσξείηαη ππόγεηα αιιά ν ζρεδηαζκόο πξέπεη λα πξνβιέςεη 

δηάηαμε γηα απνρέηεπζε. 

Σν κέγεζνο ηεο θξήλεο πξέπεη λα επηηξέπεη νκαιή έληαμε ζηνλ δεκόζην ρώξν. Ζ θξήλε ζεσξείηαη όηη 

κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηηο ππάξρνπζεο δεκόζηεο βξύζεο ηηο πιαηείεο Αιεμάλδξνπ θαη Κνιπβάησλ. 

 

Β3.  Καζηζηηθό 

Οη δηαγσληδόκελνη ζα ζρεδηάζνπλ απιό θαζηζηηθό ζηνηρείν γεληθήο ρξήζεο. Σν κέγεζνο ηνπ θαζηζηηθνύ 

ζα πξέπεη λα ηνπ επηηξέπεη νκαιή έληαμε ζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ησλ νηθηζκώλ, ζηηο πιαηείεο, ή 

θαη θαηά κήθνο δηαδξνκώλ. Μπνξεί λα είλαη κηθξό ζηνηρείν κε δπλαηόηεηα επαλάιεςεο.  

 

Β4.  Δκπόδην ζηάζκεπζεο 

Οη δηαγσληδόκελνη θαινύληαη λα ζρεδηάζνπλ ζηνηρεία γηα ηελ πξνζηαζία από ηα νρήκαηα ησλ 

θνηλόρξεζησλ ππαίζξησλ ρώξσλ πνπ αθηεξώλνληαη ζηε ζηάζε θαη θίλεζε πεδώλ. Ζ θπθινθνξία 

νρεκάησλ ζηνπο νηθηζκνύο είλαη γεληθά ειεύζεξε αιιά ν αζηηθόο ζρεδηαζκόο κπνξεί ζην κέιινλ λα 

απαηηήζεη πεξηνρέο απνθιεηζκνύ πξόζβαζεο ησλ νρεκάησλ. ε θάζε πεξίπησζε νη πιαηείεο πξέπεη λα 

πξνζηαηεπηνύλ από ηελ αλεμέιεγθηε ζηάζκεπζε.  

Σν ζηνηρείν πνπ ζα ζρεδηάζνπλ νη δηαγσληδόκελνη κπνξεί λα είλαη ηύπνπ ρακεινύ ζηύινπ –ηα ιεγόκελα 

θνισλάθηα/bollards--  ή άιιεο κνξθήο θαηά ηελ θξίζε ηνπο. Σν ζηνηρείν ζα ζρεδηαζηεί γηα κόληκε 

εγθαηάζηαζε ζην δάπεδν θαη δελ ζα είλαη αλαθιεηό.  

   

5. Χοπηγούμενα ζηοισεία 
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Οη δηνξγαλσηέο / αγσλνζέηεο παξέρνπλ ζηνπο δηαγσληδόκελνπο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

εθπόλεζε ησλ κειεηώλ ηνπο ζην ζρεηηθό Σεύρνο Πιεξνθνξηώλ θαη Γεδνκέλσλ πνπ ζπλνδεύεη ηελ 

παξνύζα Πξνθήξπμε.    

Ο Αγσλνζέηεο ελζαξξύλεη ηνπο δηαγσληδόκελνπο λα επηζθεθζνύλ ηελ πεξηνρή θαη λα κειεηήζνπλ ηελ 

ππάξρνπζα θαηάζηαζε ησλ νηθηζκώλ θαη ηνπ πεξηβάιινληόο ηνπο. 

πλνδεπηηθά ζηελ παξνύζα Πξνθήξπμε ρνξεγνύληαη: 

- Σεύρνο Πιεξνθνξηώλ θαη Γεδνκέλσλ 

- Γηάηαγκα ραξαθηεξηζκνύ ησλ νηθηζκώλ 

- Υάξηεο νξίσλ νηθηζκώλ 

- Οξζνθσηνγξαθίεο ησλ νηθηζκώλ 1.2000 

- Φσηνγξαθίεο παξνπζίαζεο ησλ νηθηζκώλ  

- video παξνπζίαζεο ησλ νηθηζκώλ 

 

6. Βπαβεία 

Θα απνλεκεζνύλ, έλα βξαβείν θαη δπν έπαηλνη σο εμήο:  

ΒΡΑΒΔΗΟ    5.000  € 

Α‟ ΔΠΑΗΝΟ    2.000  € 

Β΄ ΔΠΑΗΝΟ   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.  

Ζ απόθαζε Κξηηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ απνλνκή ησλ βξαβείσλ είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνπο δηνξγαλσηέο / 

αγσλνζέηεο.  

Ζ απόθαζε ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο γηα ην Βξαβείν 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.  

Ζ Κξηηηθή Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θεξύμεη άγνλν ηνλ δηαγσληζκό εθόζνλ αηηηνινγεκέλα 

δηαπηζηώζεη επίπεδν πξνηάζεσλ κε αληαπνθξηλόκελν ζηηο απαηηήζεηο ηνπ. 

ηελ πεξίπησζε απηή ε Δπηηξνπή κπνξεί λα πξνηείλεη απνδεκηώζεηο ζε αξηζκό κειεηώλ, κε πνζό πνπ 

δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη γηα θάζε κειέηε ην πνζό ηνπ ηειεπηαίνπ επαίλνπ.  

ε πεξίπησζε καηαίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο θξίζεο, ιόγσ ππαηηηόηεηαο ηνπ δηνξγαλσηή / αγσλνζέηε ην 

ζπλνιηθό πνζό ησλ βξαβείσλ κνηξάδεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Γηαγσληζκό θαη επηζηξέθνληαη 

ζηνπο δηαγσληδόκελνπο νη ζρεηηθέο κειέηεο. 
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Γηα ηελ θαηαβνιή ησλ πνζώλ ηνπ βξαβείνπ θαη ησλ επαίλσλ πξναπαηηείηαη ε παξάδνζε ζηνλ 

δηνξγαλσηή / αγσλνζέηε από ηνπο βξαβεπόκελνπο, όισλ ησλ ζρεδίσλ πνπ ππεβιήζεζαλ ζην 

Γηαγσληζκό ζε έληππε θαη ςεθηαθή κνξθή.  

 

7. Γικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ & πποϋποθέζειρ ζςμμεηοσήρ    

7.1. 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.  

Σα απνδεηθηηθά ζπκκεηνρήο είλαη, είηε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή άιιν πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο 

ζηνλ επαγγειµαηηθό θνξέα ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ δηαγσληδόκελνπ, είηε πηζηνπνηεηηθό ζπνπδώλ 

ζηα παξαπάλσ γλσζηηθά πεδία, είηε άιιε βεβαίσζε λόκηκεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηνπο 

πξναλαθεξζέληεο ηνκείο ζρεδηαζκνύ ή εηθαζηηθώλ ηερλώλ.   

Σα σο άλσ απνδεηθηηθά ηνπ δηθαηώµαηνο ζπµµεηνρήο θάζε δηαγσληδνµέλνπ όπσο θαη θάζε κέινπο κε 

πνζνζηό ζπκκεηνρήο ζηελ ελδερόκελε νκάδα ζπκκεηνρήο ππνβάιινληαη ζε θιεηζηό θάθειν, ζύµθσλα 

µε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 14 ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο.   

Ζ κε πξνζθόκηζε ησλ αλσηέξσ απνδεηθηηθώλ δηθαηώκαηνο ζπκκεηνρήο απνηειεί αηηία απνθιεηζκνύ. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε ην αληίζηνηρν βξαβείν πεξηέξρεηαη ζηνλ επόκελν θαηά ζεηξά αμηνιόγεζεο 

επηιαρόληα.  

7.2 Από ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκό απνθιείνληαη: 

- Σα πξόζσπα πνπ έρνπλ ζπµµεηάζρεη µε νπνηνδήπνηε ηξόπν ζηελ πξνπαξαζθεπή ηνπ δηαγσληζµνύ 

θαη ζηε ζύληαμε ηνπ πξνγξάµµαηόο ηνπ, θαζώο θαη ηα πξόζσπα πνπ ζπλδένληαη µε ηνπο σο άλσ 

επαγγειµαηηθά ή έρνπλ µε απηνύο ζπγγέλεηα έσο δεύηεξνπ βαζµνύ.   

- Σα µέιε ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο θαζώο θαη ηα πξόζσπα πνπ ζπλδένληαη µε απηά επαγγειµαηηθά ή 

έρνπλ µε απηά ζπγγέλεηα έσο δεύηεξνπ βαζµνύ.   

- Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ πιιόγνπ «Φεγόο» θαη όζνη/νζεο ζπλδένληαη µε απηά επαγγειµαηηθά ή έρνπλ µε 

απηά ζπγγέλεηα έσο δεύηεξνπ βαζµνύ. 

- Οη κέηνρνη ηεο Cities in Balance θαζώο θαη όζνη/νζεο έρνπλ επαγγεικαηηθή ζρέζε κε ηελ Cities in 

Balance θαη όζνη/νζεο έρνπλ µε απηνύο ζπγγέλεηα έσο δεύηεξνπ βαζµνύ.  

7.3. Κάζε δηαγσληδόµελνο µπνξεί λα ζπµµεηέρεη µόλν µε µία (1) κειέηε ζηνλ δηαγσληζκό.     

7.4. Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκό, ζεκαίλεη πιήξε απνδνρή ησλ όξσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ.  

 

 

8. Κπιηική Δπιηποπή 

8.1. Ζ Κξηηηθή Δπηηξνπή ζα είλαη πεληακειήο.  Ζ ζύλζεζε ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο ζα αληαπνθξίλεηαη 

ζηα θξηηήξηα ηνπ αξ. 12 παξ 2. ηνπ  ΦΔΚ 2239/Β/31-05-2021 πεξί αξρηηεθηνληθώλ δηαγσληζκώλ.  

ηνπο θξηηέο ζα ζπκκεηέρνπλ πξνζσπηθόηεηεο κε επηζηεκνληθή θαηάξηηζε αλάινγε κε ην αληηθείκελν 
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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.  

Κξηηέο δύλαηαη λα είλαη θαη ζπληαμηνύρνη επηζηήκνλεο εθόζνλ απηνί πιεξνύλ ηα παξαπάλσ πξνζόληα. 

Γηα  ηα κέιε ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο ζα νξηζηνύλ αληίζηνηρα αλαπιεξσκαηηθά κέιε.  

8.2. Ζ Δπηηξνπή ζα ζπγθξνηεζεί έπεηηα από απόθαζε ηνπ Γηνξγαλσηή / Αγσλνζέηε, ε νπνία ζα 

αλαθνηλσζεί ηνπιάρηζηνλ 30 εµέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εµεξνµελία ππνβνιήο ησλ µειεηώλ. ηελ ίδηα 

απόθαζε ζα πεξηιακβάλεηαη ε πξόβιεςε ππνζηήξημεο ησλ εξγαζηώλ ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο κε 

γξακκαηέα ή θαη νκάδα ηερληθήο ππνζηήξημεο, νη νπνίνη ζα είλαη ππάιιεινη ηνπ Γηνξγαλσηή. 

8.3.  Ο Γηνξγαλσηήο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ κειώλ ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο, γηα ην 

πεξηερόκελν ηνπ δηαγσληζκνύ, ηηο δηαδηθαζίεο, ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ηα θξηηήξηα θξίζεο. Δπίζεο ζα 

παξέρεη αίζνπζα επαξθνύο κεγέζνπο γηα ηελ εμέηαζε ππό ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο ησλ ππνβιεζεηζώλ 

ζρεδίσλ θαη γεληθά ζα εμαζθαιίζεη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο ρώξνπ ώζηε ε Κξηηηθή Δπηηξνπή λα 

αζθήζεη απεξίζπαζηε ην έξγν ηεο.  

8.4. Ζ Κξηηηθή Δπηηξνπή είλαη ππεύζπλε γηα ηελ νξζή ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο θξίζεο ηνπ δηαγσληζκνύ, 

ζύκθσλα κε ηα άξζξν 13 ηνπ  ΦΔΚ 2239/Β/31-05-2021.  

Ζ Κξηηηθή Δπηηξνπή: 

- πλεδξηάδεη πάληνηε ζε νινκέιεηα κε παξνπζία ηνπ γξακκαηέα. 

- Διέγρεη ηελ ζπκκόξθσζε ησλ πξνηάζεσλ πξνο ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο Πξνθήξπμεο κόλε ηεο ή 

θαη κε ηελ βνήζεηα ηεο Οκάδαο Σερληθήο Τπνζηήξημεο θαη απνθαζίδεη γηα ηελ απόξξηςε από πεξαηηέξσ 

εμέηαζε ησλ πξνηάζεσλ πνπ δελ έρνπλ ηεξήζεη βαζηθνύο όξνπο ηεο Πξνθήξπμεο όπσο ε εκπξόζεζκε 

απνζηνιή θαη ε αλσλπκία.  

- Αμηνινγεί θαη θαηαηάζζεη ηηο πξνηάζεηο ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ έρεη ζέζεη ε πξνθήξπμε.  

- Διέγρεη ηελ εγθπξόηεηα ζπκκεηνρήο ησλ δηαθξηζέλησλ κεηά ηελ νξηζηηθή θξίζε θαη απνλέκεη ην 

βξαβείν θαη ηνπο επαίλνπο.   

8.5. Ζ απόθαζε ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο είλαη νξηζηηθή θαη ππνρξεσηηθή γηα ηε Γηνξγαλώηξηα Αξρή.  

 

9. Δγγπαθή ζηον Γιαγωνιζμό και Δπωηήμαηα  

9.1.  Ζ παξνύζα πξνθήξπμε µε ηα Πξνζαξηήκαηά ηεο, ην Σεύρνο Πιεξνθνξηαθώλ Γεδνµέλσλ πνπ 

απνηειεί αλαπόζπαζην ηµήµα ηεο, όπσο θαη ηα παξερόµελα ζηνηρεία (ράξηεο / δηάγξαµµα, 

Φσηνγξαθίεο θηι.) ζα δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηε δηεύζπλζε  

https://www.fhgos.com θαζώο θαη ζηελ https://www.facebook.com/citiesinbalance/. 

 

9.2. Ο δηνξγαλσηήο ηεξεί θαηάινγν εγγξαθήο ησλ ππνςεθίσλ δηαγσληδόκελσλ. Ο/Ζ δηαγσληδόκελνο/λε 

ή εθπξόζσπνο ηεο νκάδαο δηαγσληδνκέλσλ κπνξεί λα εγγξαθεί ζηνλ θαηάινγν κε απιή δήισζε ησλ  

ζηνηρείσλ ηνπ (νλνκαηεπώλπκν, δηεύζπλζε, αξηζκό ηειεθώλνπ θαη ειεθηξνληθή δηεύζπλζε).  

ειεθηξνληθά ζηε δηεύζπλζε citiesinbalance@gmail.com έσο 15 εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο 

ησλ πξνηάζεσλ.  

Οη δηαγσληδόκελνη πνπ εγγξάθνληαη ζηνλ θαηάινγν ζα ελεµεξώλνληαη από ηε ∆ηνξγαλώηξηα Αξρή γηα 

ηηο απαληήζεηο ησλ ππνβιεζέλησλ εξσηεµάησλ, γηα θάζε δηεπθξίληζε επί ηνπ Γηαγσληζµνύ θαη γηα ηηο 

https://www.fhgos.com/
https://www.facebook.com/citiesinbalance/
mailto:citiesinbalance@gmail.com
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εμειίμεηο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Γηαγσληζκνύ. Ο Γηνξγαλσηήο ζα απνζηείιεη ειεθηξνληθά ζε όινπο ηνπο 

εγγξαθέληεο – δηαγσληδόκελνπο πηζηνπνηεηηθό/απνδεηθηηθό εγγξαθήο ζηνλ θαηάινγν.  

Ζ κε εγγξαθή ζηνλ παξαπάλσ θαηάινγν δελ απνηειεί ιόγν απνθιεηζκνύ από ηνλ Γηαγσληζκό.   

9.3. Οη εγγεγξακκέλνη εθπξόζσπνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ ζηνλ Γηνξγαλσηή ηπρόλ εξσηήκαηα γηα ην 

δηαγσληζκό κέρξη ηελ 15
η
 Οκηυβπίος 2021 ειεθηξνληθά ζηε δηεύζπλζε citiesinbalance@gmail.com. 

Οη  εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο αθνξνύλ ζε δηεπθξηλίζεηο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ δηαγσληζκνύ θαη δελ είλαη 

δπλαηόλ λα πξνθύπηεη από απηέο ηξνπνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ δηαγσληζκνύ ή αιιαγή 

πξνζεζκηώλ. Ο Γηνξγαλσηήο ζα ελεκεξώζεη κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ όινπο ηνπο 

εγγεγξακκέλνπο εθπξνζώπνπο θαη ζα απαληήζεη ζηα εξσηήκαηα πνπ ζα ππνβιεζνύλ εληόο επηά 

εκεξώλ από ηε ιήμε ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο. Σα ππνβιεζέληα εξσηήκαηα θαη νη απαληήζεηο ζα 

αλαξηεζνύλ θαη ζηελ ηζηνζειίδα, όπνπ αλαξηάηαη θαη ε Πξνθήξπμε. 

ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ησλ απαληήζεσλ, ε πξνζεζκία παξάδνζεο ζα κεηαηεζεί θαηά ρξνληθό 

δηάζηεκα, όζν θαη ε θαζπζηέξεζε, κε άκεζε ελεκέξσζε ησλ εγγεγξακκέλσλ εθπξνζώπσλ.  

 

10. Έναπξη και Λήξη ηος Γιαγωνιζμού 

Ωο εµεξνµελία έλαξμεο ηνπ δηαγσληζµνύ νξίδεηαη ε 30 επηεκβξίνπ 2021 πνπ είλαη θαη ε επίζεκε 

εµεξνµελία δεµνζίεπζεο ηεο παξνύζαο Πξνθήξπμήο ηνπ.  

Πεξίιεςε ηεο Πξνθήξπμεο απνζηέιιεηαη ζηνλ ΑΓΑ− ΠΔΑ θαη ζην ΣΔΔ πξνο δεκνζίεπζε ζηα 

αληίζηνηρα κέζα. Γηα ηνλ δηαγσληζκό ν Γηνξγαλσηήο / Αγσλνζέηεο ζα ελεκεξώζεη κε ζρεηηθό δειηίν ηα 

έληππα θαη ειεθηξνληθά κέζα ελεκέξσζεο θαη  εηδηθά ην κέζα αξρηηεθηνληθήο ζεκαηνινγίαο.   

Ο µέγηζηνο ρξόλνο παξάδνζεο ησλ ππνβαιιόκελσλ ζρεδίσλ από ηνπο δηαγσληδόκελνπο νξίδεηαη ζε 81 

εκέξεο από ηελ εµεξνµελία έλαξμεο. Ζ εµεξνµελία ιήμεο ηνπ δηαγσληζµνύ θαη ππνβνιήο ησλ θαθέισλ 

ησλ ζρεδίσλ νξίδεηαη ε  20η  Δεκεμβπίος 2021,  εµέξα Δεςηέπα θαη ώξα 15.00.   

Γηα ηελ απηνπξόζσπε παξάδνζε νη εκέξεο θαη ώξεο παξαιαβήο ησλ ππνβαιιόκελσλ ζα είλαη:  

Σεηάξηε – Κπξηαθή 15-19/12/2021 θαη ώξεο 10:00 – 14:00 θαη  

Γεπηέξα 20/12/2021 10:00 – 15:00 

Όινη νη θάθεινη ησλ ζρεδίσλ ζα πξέπεη λα έρνπλ παξαιεθζεί ζηνλ νξηδόκελν ηόπν παξάδνζεο ζηα 

γξαθεία ηεο Cities in Balance, ζηελ νδό ΠΡΟΠΤΛΑΗΧΝ 34   11742 ΑΘΖΝΑ  έσο ηελ παξαπάλσ εκέξα 

θαη ώξα, αλεμάξηεηα από ηνλ ηξόπν απνζηνιήο θαη παξάδνζεο.    

Κακία παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ κειεηώλ δελ ζα δνζεί εθηόο ηεο πεξίπησζεο ηπρόλ κε 

ηήξεζεο ησλ πξνζεζκηώλ ηνπ άξζξνπ 9.3 ηεο παξνύζαο. ηελ πεξίπησζε απηή ζα ελεκεξσζνύλ νη 

εγγεγξακκέλνη εθπξόζσπνη. 

Σν ρξνλνδηάγξακκα ηνπ δηαγσληζκνύ αθνινπζεί σο εμήο: 

 

mailto:citiesinbalance@gmail.com
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11. Τπόπορ ςποβολήρ πποηάζεων  

11.1. Ζ ππνβνιή ησλ θαθέισλ ησλ ζρεδίσλ ζα γίλεηαη απηνπξνζώπσο ζηα γξαθεία ηεο Cities in 

Balance ζηελ νδό ΠΡΟΠΤΛΑΗΧΝ 34   11742 ΑΘΖΝΑ,  έσο ηελ 20η  Δεκεμβπίος 2021,  εµέξα 

Δεςηέπα θαη ώξα 15.00.  

Γηα ηελ απηνπξόζσπε παξάδνζε νη εκέξεο θαη ώξεο παξαιαβήο ησλ ππνβαιιόκελσλ ζα είλαη:  

Σεηάξηε – Κπξηαθή 15-19/12/2021 θαη ώξεο 10:00 – 14:00 θαη  

Γεπηέξα 20/12/2021 10:00 – 15:00 

Γηα ηηο κειέηεο πνπ παξαδίδνληαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο κειεηεηέο ε Cities in Balance ζα εθδίδεη 

απνδεηθηηθό παξάδνζεο (κε αξηζµό πξσηνθόιινπ, ηνλ ραξαθηεξηζηηθό θσδηθό ζήκαλζεο ηεο κειέηεο 

θαη ηελ εκεξνκελία θαη ώξα παξαιαβήο ηεο).   

Μεηά ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο θακηά πξόηαζε δελ γίλεηαη δεθηή.   

Δλαιιαθηηθά νη δηαγσληδόκελνη µπνξνύλ λα απνζηείινπλ ηηο κειέηεο ηνπο µε ην ηαρπδξνκείν ή κε 

εηαηξεία κεηαθνξώλ ζηελ νδό ΠΡΟΠΤΛΑΗΧΝ 34   11742 ΑΘΖΝΑ .  

Ζ απνζηνιή απηή ζα γίλεηαη µε επζύλε ηνπ δηαγσληδόµελνπ σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ όξσλ ηεο 

Πξνθήξπμεο:  

α) Δμαζθάιηζεο ηεο αλσλπκίαο. Απαγνξεύεηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, λα αλαγξάθεηαη ζην 

παξαδηδόκελν δέκα ηνπ θαθέινπ ησλ ζρεδίσλ νπνηνδήπνηε ζηνηρείν πνπ απνθαιύπηεη ηελ ηαπηόηεηα 

ηνπ απνζηνιέα.  

β) Έγθαηξεο παξάδνζεο ζηα γξαθεία ηνπ Γηνξγαλσηή ζηελ νδό ΠΡΟΠΤΛΑΗΧΝ 34   11742 ΑΘΖΝΑ . 

Ζ παξάδνζε πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα γίλεη πξηλ θαη έσο ηελ εκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ηνπ 

δηαγσληζκνύ. Δθπξόζεζκε άθημε έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκό ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, αθόκα θαη αλ 

ζπληξέρνπλ ιόγνη αλσηέξαο βίαο γηα ηελ θαζπζηέξεζε.  

Οη δηαγσληδόµελνη έρνπλ ηελ πιήξε επζύλε ηνπ θαθέινπ ησλ ζρεδίσλ µέρξη ηελ παξαιαβή ηνπ από ηνλ 

Αγσλνζέηε. Σπρόλ αζθαιηζηηθά έμνδα θαη µεηαθνξηθά επηβαξύλνπλ ηνλ Γηαγσληδόµελν. Ο Γηνξγαλσηήο 

δελ είλαη ππεύζπλνο γηα θαζπζηεξήζεηο ησλ ηαρπδξνκηθώλ κέζσλ πνπ µπνξεί λα έρνπλ σο απνηέιεζµα 

ηε µε εµπξόζεζµε ππνβνιή ηεο µειέηεο.   

Έλαξμε Γηαγσληζκνύ -  Γεκνζίεπζε πξνθήξπμεο  30 επηεκβξίνπ 2021 

Λήμε  ππνβνιήο εξσηεκάησλ  15 Οθησβξίνπ 2021 

Απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα 22 Οθησβξίνπ 2021 

Γεκνζηνπνίεζε κειώλ Κξηηηθήο Δπηηξνπήο  30 Οθησβξίνπ 2021 

Λήμε εγγξαθώλ ππνςεθίσλ δηαγσληδόκελσλ 5 Γεθεκβξίνπ 2021 

Παπάδοζη θακέλυν ζσεδίυν – Λήξη διαγυνιζμού 20 Δεκεμβπίος 2021 

Γεκνζηνπνίεζε απνηειεζκάησλ   28 Γεθεκβξίνπ 2021 
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12. Απαιηούμενα ζηοισεία ςποβολήρ. Πεπιεσόμενο & Τπόπορ Παποςζίαζηρ ηων Σσεδίων.  

Ζ πξόηαζε θάζε δηαγσληδόκελνπ ζα παξνπζηαζηεί κε ζρέδηα θαη θείκελα όπσο πεξηγξάθνληαη 

παξαθάησ.  

Γηα ιόγνπο ηζόηηκεο ζπκκεηνρήο όισλ ησλ δηαγσληδόκελσλ ν Αγσλνζέηεο / Γηνξγαλσηήο δίλεη ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηελ ηήξεζε ησλ πξνδηαγξαθώλ παξνπζίαζεο ησλ πξνηάζεσλ. Κάζε παξέθθιηζε από ηηο 

παξαθάησ πξνδηαγξαθέο ηεο παξνπζίαζεο απνηειεί αηηία απνθιεηζκνύ ηνπ δηαγσληδόκελνπ από 

πεξαηηέξσ εμέηαζε ηεο πξόηαζήο ηνπ:  

Κάζε δηαγσληδόκελνο ζα πεξηγξάςεη θαη ζα παξαδώζεη ηελ πξόηαζή ηνπ: 

- ε ηξείο (3) πηλαθίδεο Α1 (594 Υ 841 ρηι) θαηαθόξπθεο (portrait) δηάηαμεο. 

- ε ηεύρνο 10 ζειίδσλ Α4 θαηαθόξπθεο (portrait) δηάηαμεο.  

- ε ςεθηαθά αξρεία ηνπ ζπλόινπ ησλ ζηνηρείσλ. 

Κάζε ζηνηρείν πνπ ζα ππνβιεζεί πέξαλ απηώλ δελ ζα ιεθζεί ππόςε από ηελ Κξηηηθή Δπηηξνπή θαη ζα 

απνξξηθζεί.  

Όια ηα ζηνηρεία ζα παξαδνζνύλ αλώλπκα. Αληί νλόκαηνο ή ςεπδσλύκνπ όια ηα ζηνηρεία ζα ζεκαλζνύλ 

κε ηνλ ραξαθηεξηζηηθό θσδηθό ηνπ άξζξνπ 13 (βι. παξαθάησ). 

12.1. ρέδηα ζε πηλαθίδεο Α1. 

Κάζε δηαγσληδόκελνο ζα ππνβάιεη ηα αθόινπζα ζρέδηα ηεο πξόηαζήο ηνπ ζε (3) ηξείο πηλαθίδεο 

δηάζηαζεο DIN Α1 594 Υ 841 ρηι. ε θάζε µία, επηθνιιεκέλεο ζε ζθιεξά, άθακπηα ραξηόληα πάρνπο 2-

10 ρηι (πρ ηύπνπ kappa mount).  

Ζ δηάηαμε ησλ πηλαθίδσλ ζα είλαη θαηαθόξπθε (portrait).  

Η ππώηη πινακίδα πξέπεη λα πεξηέρεη ηα ζρέδηα ηνπ Μεγάινπ ηνηρείνπ Πιεξνθόξεζεο (Α1) θαη ησλ 

ηξηώλ παξαιιαγώλ ηνπ Μηθξνύ ηνηρείνπ (Α2.1, Α2.2., Α2.3).  

Σα ππνρξεσηηθά ζρέδηα ησλ ηεζζάξσλ σο άλσ ζηνηρείσλ ζα είλαη θαηόςεηο, όςεηο θαη ηνκέο ζε θιίκαθα 

1:10.  

Πξναηξεηηθά θαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηαγσληδόκελνπ κπνξνύλ λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ ίδηα πηλαθίδα:  

-  Δλδεηθηηθά ζρέδηα ιεπηνκεξεηώλ ζε θιίκαθεο 1:5 ή 1:2.   

-  Πξννπηηθά ή αμνλνκεηξηθά 

Σα ππνρξεσηηθά ζρέδηα ζα είλαη γξακκηθά, κε καύξν κειάλη ζε ιεπθό ραξηί, ρσξίο ρξώκαηα.  

Σα πξναηξεηηθά ζρέδηα κπνξεί λα είλαη αζπξόκαπξά ή έγρξσκα, θσηνξεαιηζηηθά ή «κε ην ρέξη» θαηά 

ηελ θξίζε ηνπ δηαγσληδόκελνπ. 

Ζ ηνπνζέηεζε ησλ επηκέξνπο ζρεδίσλ ζηελ πηλαθίδα ζα γίλεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηαγσληδόκελνπ.  

Σα ζρέδηα κπνξεί λα έρνπλ ππνκλήκαηα θαη βαζηθέο δηαζηάζεηο ηνπνζεηεκέλα θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

κειεηεηή.  

Σα ζρέδηα κπνξνύλ λα πεξηέρνπλ, ηίηινπο, ιεδάληεο θαη ζύληνκα επεμεγεκαηηθά θείκελα θαηά ηελ θξίζε 

ηνπ κειεηεηή. Σν κέγεζνο ησλ γξακκάησλ θαη ε γξακκαηνζεηξά επηιέγνληαη από ηνπο κειεηεηέο.  

Η δεύηεπη πινακίδα ζα πεξηέρεη ζρέδηα ησλ ηεζζάξσλ ζηνηρείσλ αζηηθνύ εμνπιηζκνύ, ηνπ θσηηζηηθνύ 

(Β1), ηεο θξήλεο (Β2), ηνπ θαζηζηηθνύ (Β3) θαη ηνπ εκπνδίνπ ζηάζκεπζεο (Β4).   

Σα ππνρξεσηηθά ζρέδηα ησλ ηεζζάξσλ σο άλσ ζηνηρείσλ ζα είλαη θαηόςεηο, όςεηο θαη ηνκέο ζε θιίκαθα 
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1:10.  

Πξναηξεηηθά θαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηαγσληδόκελνπ κπνξνύλ λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ ίδηα πηλαθίδα:  

-  Δλδεηθηηθά ζρέδηα ιεπηνκεξεηώλ ζε θιίκαθεο 1:5 ή 1:2.   

-  Πξννπηηθά ή αμνλνκεηξηθά 

Σα ππνρξεσηηθά ζρέδηα ζα είλαη γξακκηθά, κε καύξν κειάλη ζε ιεπθό ραξηί, ρσξίο ρξώκαηα.  

Σα πξναηξεηηθά ζρέδηα κπνξεί λα είλαη αζπξόκαπξά ή έγρξσκα, θσηνξεαιηζηηθά ή «κε ην ρέξη» θαηά 

ηελ θξίζε ηνπ δηαγσληδόκελνπ. 

Ζ ηνπνζέηεζε ησλ επηκέξνπο ζρεδίσλ ζηελ πηλαθίδα ζα γίλεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηαγσληδόκελνπ.  

Σα ζρέδηα κπνξεί λα έρνπλ ππνκλήκαηα θαη βαζηθέο δηαζηάζεηο ηνπνζεηεκέλα θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

κειεηεηή.  

Σα ζρέδηα κπνξνύλ λα πεξηέρνπλ, ηίηινπο, ιεδάληεο θαη ζύληνκα επεμεγεκαηηθά θείκελα θαηά ηελ θξίζε 

ηνπ κειεηεηή. Σν κέγεζνο ησλ γξακκάησλ θαη ε γξακκαηνζεηξά επηιέγνληαη από ηνπο κειεηεηέο.  

Η ηπίηη πινακίδα ππνρξεσηηθά ζα πεξηέρεη ζρέδηα έληαμεο ησλ πξνηεηλόκελσλ ζηνηρείσλ ζην 

πεξηβάιινλ ησλ νηθηζκώλ. Σα πξνηεηλόκελα ζηνηρεία πξέπεη λα ζρεδηαζηνύλ ζε ζρέζε κε ην ππάξρνλ 

αξρηηεθηνληθό θαη θπζηθό πεξηβάιινλ ζε ελδεηθηηθέο απεηθνλίζεηο.  

Οη δηαγσληδόκελνη ζα παξνπζηάζνπλ ελδεηθηηθά  όια ή κεξηθά από ηα πξνηεηλόκελα ζηνηρεία ζε ζρέζε 

κε ην πεξηβάιινλ γηα ην νπνίν πξννξίδνληαη.  

Ζ επηινγή ησλ ζέζεσλ ηνπνζέηεζεο ησλ  πξνηεηλόκελσλ ζηνηρείσλ ζα είλαη ελδεηθηηθή θαη νη  

ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο (πιαηείεο, δξόκνη θηι) αθήλνληαη ζηελ θξίζε ησλ δηαγσληδόκελσλ.  

Σα ζρέδηα κπνξεί λα είλαη θαηόςεηο, όςεηο ή πξννπηηθά θαηά ηελ θξίζε ησλ δηαγσληδόκελσλ. Ο ηξόπνο 

παξνπζίαζεο είλαη ειεύζεξνο, «κε ην ρέξη» ή θσηνξεαιηζηηθά, έγρξσκα ή αζπξόκαπξα.  

Ζ ηξίηε πηλαθίδα επίζεο κπνξεί λα πεξηέρεη θαη άιια ζηνηρεία πνπ ζα ζπκπιεξώλνπλ ηελ πξόηαζε ηνπ 

δηαγσληδόκελνπ θαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζα εληζρύζνπλ ηελ ζρεδηαζηηθή επηρεηξεκαηνινγία ηνπ, όπσο 

άιιεο  ηξηαδηάζηαηεο θσηνξεαιηζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ή άιινπ ηύπνπ απεηθνλίζεηο, ζρέδηα/ζθίηζα 

θαηαζθεπαζηηθώλ ιεπηνκεξεηώλ θαη όηη άιιν ν κειεηεηήο ζεσξήζεη όηη κπνξεί λα αλαδείμεη ηελ πξόηαζε 

θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλόεζή ηεο.  

Ζ ηνπνζέηεζε ησλ επηκέξνπο ζρεδίσλ ζηελ πηλαθίδα ζα γίλεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηαγσληδόκελνπ.  

12.2.  Δπεμεγεκαηηθή έθζεζε ζε ηεύρνο Α4.  

Κάζε Γηαγσληδόκελνο ζα ππνβάιεη επεμεγεκαηηθή Έθζεζε ηεο πξόηαζήο ηνπ ζε ηεύρνο Α4 

θαηαθόξπθεο δηάηαμεο.  

θνπόο ηεο Έθζεζεο είλαη ε δηεπθόιπλζε ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο ζηελ θαηαλόεζε ηεο πξόηαζεο ηνπ 

Γηαγσληδόκελνπ.  

Οη επηά πξώηεο ζειίδεο ηεο έθζεζεο ζα αθηεξσζνύλ ζηελ επεμήγεζε ηεο πξόηαζεο. 

Σν κέγεζνο ησλ θεηκέλσλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 1.500 ιέμεηο.  

Σν πεξηερόκελν ηνπ θεηκέλνπ επαθίεηαη ζηελ θξίζε ηνπ Γηαγσληδόκελνπ, αιιά  ελδεηθηηθά κπνξεί λα  

πεξηιακβάλεη:  

α) Δμήγεζε ηεο πξόηαζεο σο ζπλάξηεζε αξρώλ, θαζώο θαη ιεηηνπξγηθώλ, αηζζεηηθώλ, 

πεξηβαιινληηθώλ, νηθνλνκηθώλ θηι. θξηηεξίσλ ζρεδηαζκνύ. 

β) Δπηρεηξήκαηα γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηόρσλ ηνπ Γηαγσληζκνύ, όπσο απηνί δηαηππώλνληαη ζηελ 

Πξνθήξπμε θαη ζην Σεύρνο Πιεξνθνξηαθώλ Γεδνκέλσλ :   
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- Γηα ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα θαη ηελ επηθνηλσληαθή δπλακηθή ησλ ζηνηρείσλ. 

- Γηα ηελ έληαμε ησλ ζηνηρείσλ ζην πεξηβάιινλ γηα ην νπνίν πξννξίδνληαη.   

- Γηα ηελ ζπκβνιή ησλ πξνηεηλόκελσλ ζηελ ηαπηόηεηα ησλ νηθηζκώλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπο, θαζώο θαη  

ζηελ ιεηηνπξγηθή θαη αηζζεηηθή αλαβάζκηζή ηνπο. 

- Γηα ηα πεξηβαιινληηθά θαη νηθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζηνηρείσλ. 

- Γηα ηελ αζθάιεηα, αληνρή θαη θαηαζθεπαζηηθή επάξθεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνηείλεηαη λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ζε ζπλζήθεο δεκόζηαο ρξήζεο.  

Ζ έθζεζε κπνξεί επίζεο λα πεξηιακβάλεη ζρέδηα θαη δηαγξάκκαηα. 

Οη ηξεηο ηειεπηαίεο ζειίδεο ηεο έθζεζεο ζα παξαρσξεζνύλ ζε ζκηθξύλζεηο ησλ ηξηώλ πηλαθίδσλ 

ζρεδίσλ αληίζηνηρα.  

Δπηπιένλ ηζρύνπλ νη εμήο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ζύληαμε ηνπ ηεύρνπο ηεο έθζεζεο:  

- Ζ γιώζζα ηνπ θεηκέλνπ ζα είλαη ε Διιεληθή.  

- Σν θείκελν ζα γξαθεί ζε γξακκαηνζεηξά Arial 10 κε δηάζηηρν 1.5. 

- Ζ εθηύπσζε ζα γίλεη ζε απιό ιεπθό ραξηί, ζηελ κηα πιεπξά ηνπ θύιινπ.  

- Ζ εθηύπσζε κπνξεί λα είλαη έγρξσκε ή ζε θιίκαθα ηνπ γθξί (gray scale) ή αζπξόκαπξε θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ κειεηεηή.  

- Ζ επεμεγεκαηηθή Έθζεζε ζα παξαδνζεί ζε πέληε ( 5) αληίηππα. 

12.3. Φεθηαθή παξάδνζε ζηνηρείσλ 

Όια ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο ζα παξαδνζνύλ θαη ζε ςεθηαθά αξρεία ζε USB FLASH DRIVE  ην νπνίν 

ζα πεξηέρεη ηα εμήο ζηνηρεία θαη κόλν:   

- Σηο ηξείο πηλαθίδεο ζε ηξία μερσξηζηά αξρεία pdf (όρη .dwg ή άιιν επεμεξγάζηκν αξρείν ζρεδίνπ) .   

- Σν ηεύρνο Α4 ηεο επεμεγεκαηηθήο Έθζεζεο ζε αξρείν pdf. (όρη ζε επεμεξγάζηκα αξρεία ηύπνπ .doc).   

Κάζε επηπιένλ ζηνηρείν δελ ζα ιεθζεί ππόςε θαη ζα δηαγξαθεί.  

Ο όξνο ηήξεζεο ηεο αλσλπκίαο ηζρύεη απζηεξά θαη γηα ηα ςεθηαθά αξρεία.  

Σν USB FLASH DRIVE  ζα ηνπνζεηεζεί εληόο απινύ ιεπθνύ κηθξνύ θαθέινπ επηζηνιηθνύ ηύπνπ θαη ζα 

ζπλνδεύεη ηα ππόινηπα ζρέδηα θαη ηεύρε ηεο κειέηεο.  

 

13. Σήμανζη ςποβαλλόμενων ζηοισείων.  

Οη κειέηεο ππνβάιινληαη αλώλπκα. Γηα ηελ ηήξεζε ηεο αλσλπκίαο θάζε ζηνηρείν, πηλαθίδεο ζρεδίσλ, 

ηεύρε θαη θάθεινη, πνπ ζα ππνβιεζεί πξέπεη λα ζεµαίλεηαη µε έλα µόλν σαπακηηπιζηικό κυδικό, σο 

εμήο: 

Ο θσδηθόο απηόο ζα απνηειείηαη από: 

- δέκα (10) τηθία, (8) απιθµηηικά και (2) γπάμμαηα λαηινικά, επιλογήρ ηος μελεηηηή 

- ύτοςρ 1εκ.,  

- μαύπος σπώμαηορ,  

- ένηονηρ γπαθήρ Arial bold μεγέθοςρ 28 

- ο κυδικόρ θα ηοποθεηηθεί ζηο επάνυ δεξιό άκπο ηυν πινακίδυν και ηυν ηεςσών. 

Ζ ζήµαλζε ησλ παξαδηδόκελσλ ζηνηρείσλ  κε ηνλ ραξαθηεξηζηηθό θσδηθό είλαη ππνρξεσηηθή. Ζ 

παξαβίαζε ησλ σο άλσ όξσλ ζπληζηά αηηία απνθιεηζκνύ από ηνλ Γηαγσληζµό.   

Ο ραξαθηεξηζηηθόο θσδηθόο κε ην κέγεζνο θαη ηελ κνξθή πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ ζα εκθαλίδεηαη 
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ζε θάζε ζηνηρείν πνπ παξαδίδεη ν κειεηεηήο: 

- ζην άλσ δεμηό ησλ 3 πηλαθίδσλ ζρεδίσλ 

- ζην άλσ δεμηό ηνπ εμσθύιινπ ηνπ ηεύρνπο Α4  

- ζην θάθειν αλαγλώξηζεο ζηνηρείσλ (βι παξαθάησ άξζξν 14)  

- ζηνλ θάθειν απνθάιπςεο ζηνηρείσλ κειεηεηή (βι παξαθάησ άξζξν 14)  

- ζην εμσηεξηθό ηεο ζπζθεπαζίαο/δέκαηνο παξάδνζεο ηεο κειέηεο ζηα γξαθεία ηνπ Αγσλνζέηε.  

 

14. Παπάδοζη και ζςζκεςαζία θακέλος ςποβαλλόμενων ζηοισείων. 

14.1. Μνλαδηθό δέκα παξάδνζεο.  

Ζ όιε εξγαζία ζα παξαδνζεί ζπζθεπαζµέλε ζε ένα µόνο αδιαθανέρ δέµα, ζηελ εμσηεξηθή. πιεπξά 

ηνπ νπνίνπ ζα βξίζθεηαη επηθνιιεκέλε ζειίδα Α4 όπνπ αληί νπνηαζδήπνηε επσλπκίαο ζα αλαγξάθνληαη 

ν ραξαθηεξηζηηθόο θσδηθόο ζήµαλζεο (άξζξν 13)  θαη ε δηεύζπλζε παξαιήπηε, δειαδή:   

ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ  (γξακκαηνζεηξά Arial bold κεγέζνπο 28) 

θαη αθνινύζσο (γξακκαηνζεηξά Arial bold κεγέζνπο 16): 

Cities in Balance 

 ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΡΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ: 

««Ο Αλέξανδπορ Φοπά ηην Πανοπλία ηος» 

ΠΡΟΠΤΛΑΙΩΝ 34   11742 ΑΘΗΝΑ  

Οπνηαδήπνηε άιιε ζεκείσζε ή ζήκαλζε ζην δέκα  δελ είλαη επηηξεπηή επί πνηλή απνθιεηζκνύ.  

Σνλίδεηαη όηη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο αλσλπκίαο δελ επηηξέπεηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ε αλαγξαθή ηνπ 

νλόκαηνο ηνπ απνζηνιέα αθόκε θαη ζηο ηασςδπομικό ένηςπο όηαλ ε απνζηνιή γίλεηαη κέζσ 

ηαρπδξνκείνπ ε κεηαθνξηθήο εηαηξείαο.  

14.2. Πεξηερόκελα δέκαηνο 

Σν δέκα ζα πεξηέρεη: 

- ηηο ηξείο πηλαθίδεο ζρεδίσλ 

- ην ηεύρνο Α4 επεμεγεκαηηθήο έθζεζεο 

- ηνλ θάθειν αλαγλώξηζεο ζηνηρείσλ (βι ζηε ζπλέρεηα)  

- ζηνλ θάθειν απνθάιπςεο ζηνηρείσλ κειεηεηή (βι ζηε ζπλέρεηα)  

Κάζε δηαγσληδόµελνο ζα ππνβάιεη µέζα ζην αλσηέξσ δέµα, εθηόο από ηα δεηνύκελα παξαδνηέα 

ζηνηρεία (πηλαθίδεο Α1 θαη ηεύρνο Α4) θαη ηα εμήο: 

- Φάκελο αναγνώπιζηρ ζηοισείυν, ράξηηλν γηα έγγξαθα Α4, απνιύησο αδιαθανή, θιεηζηό θαη θαιά 

ζθξαγηζκέλν, ν νπνίνο ζα θέξεη ζην εμσηεξηθό ηνπ ηνλ ίδην µε ηα ινηπά ζηνηρεία ραξαθηεξηζηηθό θσδηθό 

ζήµαλζεο, θαη θάησ αξηζηεξά ηελ έλδεημε «ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ» (γξακκαηνζεηξά Arial κεγέζνπο 

18).  

ην θάθειν απηό ζα πεξηέρνληαη ηα ζηνηρεία αλαγλώξηζεο γηα θάζε θπζηθό πξόζσπν πνπ ζπκκεηέρεη 

ζηελ κειεηεηηθή νκάδα, σο εμήο:   

α)  ε ραξηί ιεπθό Α4 ζα αλαγξάθεηαη ν ραξαθηεξηζηηθόο θσδηθόο ζήκαλζεο θαη ζηε ζπλέρεηα από 

θάησ, ην νλνµαηεπώλπµν, ε δηεύζπλζε, ην ηειέθσλν θαη ε δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνµείνπ.  

Γίπια ζε θάζε όλνκα ζα αλαγξάθεηαη ε ηδηόηεηα (ην επάγγεικα ή ν ξόινο ζηελ νκάδα ζρεδηαζκνύ) θαη 

ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο ζηελ νκάδα.   
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β)  Σα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνύζαο πνπ βεβαηώλνπλ ην δηθαίσκα ζπµµεηνρήο θάζε 

δηαγσληδνµέλνπ κέινπο κε πνζνζηό ζπκκεηνρήο ζηα ρξεκαηηθά πνζά ελδερόκελεο βξάβεπζεο. Απηά 

κπνξεί λα είλαη ελαιιαθηηθά: 

- άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή άιιν πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ζηνλ επαγγειµαηηθό θνξέα ηεο ρώξαο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ δηαγσληδόκελνπ (γηα ηελ Διιάδα γηα αξρηηέθηνλεο θαη ινηπνύο κεραληθνύο κέιε ΣΔΔ).  

- πηζηνπνηεηηθό ζπνπδώλ ζηα γλσζηηθά πεδία ηεο αξρηηεθηνληθήο, ηνπ design, ησλ εηθαζηηθώλ ηερλώλ. 

- άιιε βεβαίσζε λόκηκεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηνπο ηνκείο ζρεδηαζκνύ ή εηθαζηηθώλ 

ηερλώλ.   

Ζ κε πξνζθόκηζε ησλ αλσηέξσ απνδεηθηηθώλ δηθαηώκαηνο ζπκκεηνρήο απνηειεί αηηία απνθιεηζκνύ. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε ην αληίζηνηρν βξαβείν πεξηέξρεηαη ζηνλ επόκελν θαηά ζεηξά αμηνιόγεζεο 

επηιαρόληα.  

- θάκελο αποδοσήρ αποζθπάγιζηρ, ράξηηλν γηα έγγξαθα Α4, απνιύησο αδιαθανή, θιεηζηό θαη θαιά 

ζθξαγηζκέλν, ν νπνίνο ζα θέξεη ζην εμσηεξηθό ηνπ ηνλ ίδην µε ηε µειέηε ραξαθηεξηζηηθό θσδηθό 

ζήµαλζεο θαη ζα θέξεη θάησ αξηζηεξά ηελ έλδεημε «ΑΠΟΓΟΥΖ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ» (γξακκαηνζεηξά 

Arial κεγέζνπο 18).  

ην θάθειν απηό ζα πεξηέρεηαη ιεπθό ραξηί Α4 όπνπ ζα αλαγξάθεηαη  δήισζε ησλ δηαγσληδόκελσλ γηα 

ην αλ απνδέρνληαη ή όρη ηελ επώλπκε έθζεζε ηεο µειέηεο ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ απηή δεν δηαθξηζεί.  

 

15. Παπαλαβή και Αξιολόγηζη  

Ζ Κξηηηθή Δπηηξνπή ζα ζπλέιζεη γηα θξίζε ακέζσο κεηά ηελ ιήμε ηνπ δηαγσληζκνύ θαη παξάδνζε ησλ 

κειεηώλ πνπ είλαη ε 20 Γεθεκβξίνπ 2021.   

Ζ Κξηηηθή Δπηηξνπή ζα ζπλεδξηάδεη  πάληνηε ζε νινµέιεηα θαη κε παξνπζία ηνπ γξαµµαηέα ζηνλ 

πξνεηνηκαζκέλν από ηνλ Γηνξγαλσηή ρώξν όπνπ ζα βξίζθνληαη ζπγθεληξσκέλα όια ηα δέκαηα ησλ 

ππνβιεζεηζώλ πξνηάζεσλ. Ζ δηαδηθαζία θξίζεο γίλεη ζε ηξία ζηάδηα. 

15.1. Καηά ην 1
ν
 ζηάδην γίλεηαη απνζθξάγηζε ησλ δεκάησλ. ε απηό ην ζηάδην ηελ Κξηηηθή Δπηηξνπή 

επηθνπξεί ε Οκάδα Σερληθήο Τπνζηήξημεο ηνπ Γηαγσληζκνύ.  

Οη θάθεινη πνπ πεξηέρνπλ ηα ζηνηρεία ησλ δηαγσληδνκέλσλ κε ηηο ελδείμεηο «ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ 

ΣΟΗΥΔΗΧΝ» θαη «ΑΠΟΓΟΥΖ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ» ζπγθεληξώλνληαη, κνλνγξαθνύληαη από όια ηα κέιε 

ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο, ζπζθεπάδνληαη ζε εληαίν δέκα θαη παξαδίδνληαη ζηελ επζύλε ηνπ Γηνξγαλσηή, 

ν νπνίνο ηνπο δηαθπιάζζεη ζε πξνζηαηεπκέλν θαη αζθαιέο ζεκείν, αθέξαηνπο θαη ζθξαγηζκέλνπο έσο 

ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο.  

Κάζε απνζθξαγηδόκελν δέκα ειέγρεηαη γηα ηελ ηππηθή εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο Πξνθήξπμεο σο πξνο 

(α) ηελ εκπξόζεζκε απνζηνιή, (β) ηελ αλσλπκία θαη (γ) ηελ πιεξόηεηα ησλ ππνβιεζέλησλ σο πξνο ηα 

δεηνύκελα ζηνηρεία. Οη απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαηαγξάθνληαη ζε ζρεηηθό πίλαθα.  

Ζ Κξηηηθή Δπηηξνπή εμεηάδεη ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία σο πξνο ηα ηππηθά δεηνύκελα ζρεδίσλ θαη 

ηεπρώλ θαη σο πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο παξνπζίαζήο ηνπο πνπ πξνβιέπεη ε Πξνθήξπμε.  

Ζ Κξηηηθή Δπηηξνπή απνθαζίδεη γηα ηηο ηπρόλ παξαβηάζεηο ησλ όξσλ ηνπ δηαγσληζκνύ θαη απνθιείεη 

από ηελ πεξαηηέξσ εμέηαζε όζεο ζπκκεηνρέο έρνπλ παξαβηάδεη ηνπο βαζηθνύο όξνπο ηεο εκπξόζεζκεο 

απνζηνιήο, αλσλπκίαο θαη πιεξόηεηαο ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ. Γηα ηηο απνθάζεηο απνθιεηζκνύ 

ζπληάζζεηαη ζρεηηθό πξαθηηθό όπνπ αηηηνινγείηαη ε θάζε απόθαζε θαη θαηαγξάθνληαη νη απνθιίζεηο ηεο 
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αληίζηνηρεο πξόηαζεο. 

15.2 ην δεύηεξν ζηάδην ε Κξηηηθή Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη κε παξνπζία ηνπ γξακκαηέα κόλν. πδεηά ην 

ζέκα ηνπ δηαγσληζκνύ θαη αλαιύεη ηα δεηνύκελα ηνπ Αγσλνζέηε. ηε ζπλέρεηα απνζαθελίδεη θαη 

δηαηππώλεη ηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ζύκθσλα κε ην όξακα, ηα αηηήκαηα θαη ηηο πξνζέζεηο ηνπ 

Αγσλνζέηε.    

Καηά ην ζηάδην απηό, ε Κξηηηθή Δπηηξνπή εμεηάδεη όια ηα ππνβαιιόκελα από ηνπο δηαγσληδόκελνπο 

ζηνηρεία, ζρέδηα θαη ηεύρε ησλ κειεηώλ πνπ από ην πξνεγνύκελν ζηάδην έρνπλ ζεσξεζεί έγθπξεο. Ζ 

Κξηηηθή Δπηηξνπή απνθαζίδεη γηα ηνλ απνθιεηζκό από πεξαηηέξσ εμέηαζε πξνηάζεσλ πνπ έρνπλ 

ελδερνκέλσο έρνπλ παξαβηάζεη ηνπ όξνπο ζύληαμεο ησλ ζηνηρείσλ παξνπζίαζεο, ζρεδίσλ θαη ηεπρώλ. 

ε πεξίπησζε απόθαζεο απνθιεηζκνύ κειέηεο ζπληάζζεηαη ζρεηηθό πξαθηηθό όπνπ αηηηνινγείηαη ε 

θάζε απόθαζε θαη θαηαγξάθνληαη νη απνθιίζεηο ηεο αληίζηνηρεο πξόηαζεο. 

ηε ζπλέρεηα ε Κξηηηθή Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο. Σα κέιε εμεηάδνπλ ζπγθξηηηθά 

ηηο κειέηεο, δηαηππώλνπλ θαη θαηαγξάθνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο σο πξνο ηα πιενλεθηήκαηα θαη 

κεηνλεθηήκαηα θάζε κηαο, ιακβάλνληαο ππόςε ηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ηεο παξνύζαο Πξνθήξπμεο. 

Μεηά από δηάινγν ε Κξηηηθή Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ αηηηνινγεκέλε θαηάηαμε ησλ κειεηώλ θαηά ζεηξά 

αμίαο.  

Ζ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο θαηαγξάθεηαη ζε πξαθηηθό αλά ζπλεδξίαζε θαη ζε έλα ηειηθό ζπγθεληξσηηθό 

θαη ζπλνπηηθό πξαθηηθό κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο.  

15.3. Μεηά ην πέξαο ηεο αμηνιόγεζεο θαη ηεο θαηάηαμεο ησλ πξνηάζεσλ ε Κξηηηθή Δπηηξνπή 

παξαιακβάλεη ηνπο θαθέινπο κε ηα ζηνηρεία ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ έρνπλ από ην 1
ν
 ζηάδην θπιαρζεί 

κε επζύλε ηνπ Αγσλνζέηε θαη:  

α) Δμαθξηβώλεη ηελ ηαπηόηεηα ησλ ζπληαθηώλ ησλ κειεηώλ πνπ πξνηείλνληαη πξνο βξάβεπζε, κε ηε 

ζεηξά πνπ θαηέρνπλ ζηελ γεληθή θαηάηαμε, απνζθξαγίδνληαο ηνπο αληίζηνηρνπο θαθέινπο 

«ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ».  

β) Με βάζε ηα πεξηερόκελα ησλ απνζθξαγηζκέλσλ θαθέισλ δηαπηζηώλεη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ 

δηαγσληζκό ησλ βξαβεπζέλησλ (έγγξαθα ηνπ ηνπ άξζξνπ 7), δηαηεξώληαο ην δηθαίσκα απνθιεηζκνύ 

από ηα βξαβεία ζε πεξηπηώζεηο κε ηήξεζεο ησλ απαηηήζεσλ ηεο Πξνθήξπμεο. 

γ) ε πεξίπησζε απνθιεηζκνύ, ηελ ζέζε ησλ απνθιεηζζέλησλ θαηαιακβάλνπλ νη ππόινηπεο κειέηεο κε 

ηε ζεηξά θαηάηαμεο. 

Ζ Δπηηξνπή νθείιεη λα εθδώζεη ηελ απόθαζή ηεο µέζα ζε 10 εµεξνινγηαθέο µέξεο από ηελ 

απνζθξάγηζε ησλ δεκάησλ ησλ µειεηώλ. Τπάξρεη δπλαηόηεηα παξάηαζεο ηεο σο άλσ πξνζεζµίαο µε 

απόθαζε ηνπ Αγσλνζέηε (έσο θαη ην δηπιάζην ηνπ παξαπάλσ ρξόλνπ) µόλν ζε πεξίπησζε εμαηξεηηθά 

µεγάινπ αξηζµνύ ζπµµεηερόλησλ.  

15.4. Από ηελ έλαξμε ηνπ Γηαγσληζκνύ θαη θαζ΄ όιε ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο 

απαγνξεύεηαη ε δεκνζηνπνίεζε πιηθνύ ησλ κειεηώλ πνπ δηαγσλίδνληαη. Απαγνξεύεηαη πξηλ ηελ 

νξηζηηθή ιήμε ησλ εξγαζηώλ ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ε κε νπνηνδήπνηε ηξόπν 

γλσζηνπνίεζε ηεο ηαπηόηεηαο ησλ κειεηεηώλ είηε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ κειεηώλ, όπσο επίζεο 

απαγνξεύεηαη θαη νπνηαδήπνηε παξνρή δπλαηόηεηαο άκεζεο ή έκκεζεο πιεξνθόξεζεο γηα ηηο κειέηεο 

(πρ κέζσ αλαθνηλώζεσλ ή αλαξηήζεσλ ζηνλ έληππν ή ειεθηξνληθό ηύπν ή ζε ηζηνζειίδεο ηνπ 

δηαδηθηύνπ) πξνο  νπνηνλδήπνηε ζρεηίδεηαη κε ηνλ δηαγσληζκό, θξηηέο ή θαη παξάγνληεο ηνπ Αγσλνζέηε. 
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15.5. Ζ Κξηηηθή Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θεξύμεη άγνλν ηνλ δηαγσληζκό εθόζνλ θξίλεη όηη ην 

επίπεδν κειεηώλ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ. Ζ απόθαζε απηή πξέπεη λα είλαη επαξθώο 

αηηηνινγεκέλε ζε ζρεηηθό πξαθηηθό.  

ηελ πεξίπησζε απηή ε επηηξνπή κπνξεί λα πξνηείλεη απνδεκηώζεηο ζε αξηζκό κειεηώλ, κε πνζό πνπ 

δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη γηα θάζε απνδεκείσζε ην πνζό ηνπ ηειεπηαίνπ επαίλνπ.  

ε πεξίπησζε καηαίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο θξίζεο, ιόγσ ππαηηηόηεηαο ηνπ Γηνξγαλσηή ην ζπλνιηθό 

πνζό ησλ βξαβείσλ κνηξάδεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Γηαγσληζκό θαη επηζηξέθνληαη ζηνπο 

δηαγσληδόκελνπο νη ζρεηηθέο κειέηεο.  

Ζ απόθαζε ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο είλαη νξηζηηθή θαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ Γηνξγαλσηή.  

 

16. Κπιηήπια Αξιολόγηζηρ 

Ζ Κξηηηθή Δπηηξνπή ζα ιάβεη ππόςε ην όξακα θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ Αγσλνζέηε όπσο πεξηγξάθνληαη 

ζηελ παξνύζα Πξνθήξπμε θαη ην Σεύρνο Πιεξνθνξηώλ θαη Γεδνκέλσλ, θαζώο θαη ηα εμ απηώλ 

απνξξένληα θξηηήξηα, γηα:   

- Σελ δεκηνπξγία πςειήο πνηόηεηαο, πξσηόηππσλ ζηνηρείσλ ζήκαλζεο θαη αζηηθνύ εμνπιηζκνύ πνπ ζα 

ππεξεηνύλ ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ησλ ηόπσλ εγθαηάζηαζήο ηνπο. 

- Σελ εθπιήξσζε ησλ ζηόρσλ ηνπ δηαγσληζκνύ πνπ είλαη ε δεκηνπξγία ραξαθηεξηζηηθώλ ζεκάησλ ηεο 

ηαπηόηεηαο ησλ νηθηζκώλ, ε πιεξνθόξεζε γηα ηνπο νηθηζκνύο θαη ε θνηλνπνίεζε ησλ ξπζκίζεσλ 

πξνζηαζίαο θαη θαλόλσλ ζπκπεξηθνξάο ζην πεξηβάιινλ ηνπο.  

-  Σελ επηθνηλσληαθή δύλακε ησλ ζηνηρείσλ ε νπνία δελ πξέπεη λα αληηζηξαηεύεηαη ην αίηεκα γηα  έληαμε 

ησλ ζηνηρείσλ ζην επαίζζεην πεξηβάιινλ ησλ νηθηζκώλ.   

- Σε θαηαζθεπαζηκόηεηα κε αλεθηό θόζηνο ησλ ζηνηρείσλ, ηελ θηιηθόηεηα θαη ειθπζηηθόηεηα πξνο ηνλ 

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

πξνο ην νηθνινγηθό απνηύπσκα.   

Ζ θξηηηθή Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσµα λα απνθαζίζεη ηελ ηεξάξρεζε θαη ηε βαξύηεηα ησλ θξηηεξίσλ 

πνπ ζέηεη ε Πξνθήξπμε θαη ην Σεύρνο Πιεξνθνξηώλ θαη Γεδνκέλσλ.   

 

17. Γημοζιοποίηζη Αποηελεζμάηων  

Μεηά ηελ εηπκεγνξία ηεο ε Κξηηηθή Δπηηξνπή ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη ην ηειηθό ζπγθεληξσηηθό θαη 

ζπλνπηηθό πξαθηηθό θαζώο θαη ηα επί κέξνπο πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο ζηνλ Αγσλνζέηε ην 

αξγόηεξν κέζα ζε 10 εκέξεο από ηε ιήμε ηεο δηαδηθαζίαο.   

Σν απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνύ επηθπξώλεηαη ζε ζπλεδξηάζεηο ησλ θνξέσλ ηνπ Αγσλνζέηε / 

Γηνξγαλσηή, δειαδή ησλ Γ.. ηνπ πιιόγνπ Φίισλ Αιεμάλδξνπ «Φεγόο» θαη ηεο Cities in Balance θαη 

δεκνζηνπνηείηαη ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπο. 

Σν απνηέιεζκα θνηλνπνηείηαη ζηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο δηνξγάλσζεο Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ θαη Γήκν 

Λεπθάδαο θαζώο επίζεο θαη ζηνπο εθπξνζώπνπο ησλ δηαγσληδόκελσλ κε ζρεηηθή εηδνπνίεζε πνπ 

απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά.  

Δπίζεο ην απνηέιεζκα αλαθνηλώλεηαη θαη θνηλνπνηείηαη θαζώο ζην ελεµεξσηηθό δειηίν ηνπ Σ.Δ.Δ θαη 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΑΓΑ-ΠΔΑ θαζώο θαη ζηνλ ηύπν.  

Ο Αγσλνζέηεο εθηόο από ηελ αλάξηεζε ησλ πξνηάζεσλ πνπ δηαθξίζεθαλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ, ζα 
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νξγαλώζεη έθζεζε µε ηηο ππνβιεζείζεο Μειέηεο θαη δεκόζηα ζπδήηεζε/εκεξίδα κε ζρεηηθό ζέκα όπνπ νη 

βξαβεπζέληεο κειεηεηέο ζα παξνπζηάζνπλ ηηο κειέηεο ηνπο.  

Ο Αγσλνζέηεο έρεη ηελ πξόζεζε λα εληάμεη ηελ έθζεζε θαη  εκεξίδα ζε επξύηεξε εθδήισζε γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ παξαδνζηαθώλ νηθηζκώλ ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε εηδηθό ρώξν θαη είζνδν 

ειεύζεξε ζην θνηλό. ηηο βξαβεπζείζεο µειέηεο ζα αλαγξάθνληαη ηα νλόµαηα ησλ µειεηεηώλ πνπ ηηο 

εθπόλεζαλ, ελώ ζηηο ππόινηπεο πξνηάζεηο  ζα αλαθέξνληαη ηα νλόµαηα όζσλ δηαγσληδόκελσλ 

επηζπµνύλ λα άξνπλ ηελ αλσλπµία ηνπο, (ζρεηηθή δήισζε «απνδνρήο απνζθξάγηζεο» άξζξνπ 14.2).  

Ο Αγσλνζέηεο ζα εμεηάζεη ηελ δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο εηδηθήο έληππεο έθδνζεο γηα ηνλ δηαγσληζκό κε 

ηηο δηαθξηζείζεο  κειέηεο θαη ην ζύλνιν ησλ κειεηώλ πνπ ππνβιήζεθαλ.  

 

18. Γιαηήπηζη και Δπιζηποθή Παπαδοηέων. Πνεςμαηική Ιδιοκηηζία.  

Σν πιηθό ησλ πξνηάζεσλ πνπ έρνπλ βξαβεπζεί ή εμαγνξαζζεί  κπνξεί λα ηεξεζεί ζε εηδηθό αξρείν κε 

επζύλε ηνπ Αγσλνζέηε θαη Γηνξγαλσηή, πιιόγνπ «Φεγόο» ή Cities in Balance κε ζύκθσλε γλώκε ηνπ 

βξαβεπκέλνπ κειεηεηή. ε θάζε πεξίπησζε νη κειεηεηέο / δηαγσληδόκελνη δηαηεξνύλ αθέξαηα ηελ 

πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία επί ησλ ζρεδίσλ θαη ινηπώλ ππνβαιιόκελσλ ζηνηρείσλ ζηνλ δηαγσληζκό.     

Ζ πλεπµαηηθή ηδηνθηεζία ηεο εξγαζίαο ησλ δηαγσληδνκέλσλ δηέπεηαη από ηα πξνβιεπόµελα ζην άξζξν 

16 ηεο Απόθαζεο ΤΠΔΝ/ΓΜΔΑΑΠ/48505/387 γηα ην «Νέν πιαίζην δηελέξγεηαο ησλ αξρηηεθηνληθώλ 

δηαγσληζκώλ» ΦΔΚ 2239/Β/31-05-2021, θαη ην  Ν. 2121/93 (ΦΔΚ 25 Α΄ ) όπσο ηζρύεη.   

Οη σο άλσ δηαηάμεηο ηζρύνπλ θαη γηα ηελ πεξίπησζε πνπ κειέηεο δηαγσληδόκελσλ δεηεζνύλ από ηελ 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε κεηά από ζπκθσλία κε ηνπο κειεηεηέο ζπληάθηεο ηνπο.   

Ζ Cities in Balance θαη ν ύιινγνο «Φεγόο» δελ δηεθδηθνύλ δηθαηώκαηα επί ησλ κειεηώλ εθηόο από ηελ 

έθζεζή ηνπο ζηνπο ρώξνπο ηνπο ζην πιαίζην ηνπ Γηαγσληζκνύ θαη ζύκθσλα κε ηα ηζρύνληα γηα ηνπο 

αξρηηεθηνληθνύο δηαγσληζκνύο.  

ε θάζε πεξίπησζε δεκνζίεπζεο πιηθνύ από ζπκκεηνρέο ζηνλ Γηαγσληζκό είλαη ππνρξεσηηθή ε 

αλαθνξά ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπληάθηε ηεο αληίζηνηρεο πξόηαζεο.   

Μεηά ην πέξαο ησλ εθζέζεσλ παξνπζίαζεο ησλ πξνηάζεσλ, ην πιηθό όζσλ δηαγσληδόκελσλ δελ έρνπλ 

βξαβεπζεί θπιάζζεηαη κε επζύλε ηνπ Γηνξγαλσηή, έσο όηνπ παξαιεθζεί από ηνπο δηθαηνύρνπο. Οη 

δηαγσληδόκελνη ζα ελεκεξσζνύλ εγθαίξσο από ηνλ Γηνξγαλσηή γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ πιηθνύ ησλ 

πξνηάζεώλ ηνπο θαη γηα ηνπο όξνπο θύιαμήο ηνπ ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ηεο παξαιαβήο.   

 

19. Δνζηάζειρ 

Σπρόλ ελζηάζεηο θαηά ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ γίλνληαη ζύµθσλα µε ην 

άξζξν 17 ηεο Απόθαζεο ΤΠΔΝ/ΓΜΔΑΑΠ/48505/387 γηα ην «Νέν πιαίζην δηελέξγεηαο ησλ 

αξρηηεθηνληθώλ δηαγσληζκώλ» ΦΔΚ 2239/Β/31-05-2021 θαη ην άξζξν 25 Α ηνπ λόµνπ 4146/2013 (ΦΔΚ 

Α'90. Οη ηπρόλ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη εληόο πξνζεζµίαο πέληε (5) εξγάζηµσλ εµεξώλ από ηελ 

αλάξηεζε ηνπ απνηειέζµαηνο ηνπ δηαγσληζµνύ ζηα γξαθεία ηνπ Γηνξγαλσηή.  

Ζ έλζηαζε απεπζύλεηαη ζηνλ Αγσλνζέηε/ Γηνξγαλσηή, πιιόγν «Φεγόο» θαη Cities in Balance θαη 

αζθείηαη κε απηνπξόζσπε θαηάζεζε επηζηνιήο ή κε ηαρπδξνκηθά ή ζην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν.  

Ο Γηνξγαλσηήο απνθαίλεηαη επί ηεο έλζηαζεο κεηά από αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο Κξηηηθήο 

Δπηηξνπήο κέζα ζε πξνζεζκία δπν εβδνκάδσλ από ηελ ππνβνιή ηεο έλζηαζεο.  
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20. Αποδοσή ηων Όπων ηηρ Πποκήπςξηρ  

Ζ ζπµµεηνρή ζηνλ Γηαγσληζµό ππνδειώλεη θαη ζπληζηά ηεθκήξην, όηη νη δηαγσληδόκελνη έρνπλ ιάβεη 

γλώζε ηεο παξνύζαο Πξνθήξπμεο θαη ησλ ινηπώλ ζηνηρείσλ πνπ ηε ζπλνδεύνπλ, θαζώο θαη ηεο 

εθαξκνδνκέλεο λνκνζεζίαο όπσο απηά έρνπλ αλαιπζεί ζηα ζρεηηθά άξζξα ηεο παξνύζαο.  

Οη όξνη ηεο παξνύζαο εξκελεύνληαη κε ηξόπν ώζηε λα κελ πξνθύπηεη αληίζεζή ηνπο κε θαλόλεο 

δηθαίνπ. ε πεξίπησζε ζύγθξνπζεο όξνπ ηεο Πξνθήξπμεο πξνο επηηαθηηθό θαλόλα δεκνζίνπ δηθαίνπ ή 

πξνο θαλόλα δεκόζηαο ηάμεο ππεξηζρύεη ν θαλόλαο δηθαίνπ.  

 

  

 

  

Αζήλα 23 επηεκβξίνπ 2021   

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