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1. ΓΙΟΡΓΑΝΧΣΡΙΑ ΑΡΥΗ
ΔΠΧΝΤΜΙΑ, ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΑΙ ΗΜΔΙΟ ΔΠΑΦΗ
Δπίζημη επωνςμία: Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο/ Γεληθή Γξακκαηεία
Υσξνηαμίαο θαη Αζηηθνύ Πεξηβάιινληνο/ Γεληθή Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Έξγσλ/ Γ/λζε Δηδηθώλ
Έξγσλ Αλαβάζκηζεο Πεξηνρώλ (ΓΔΔΑΠ)
ημείο επαθήρ: Γξαθεία ΓΔΔΑΠ 426 , 328, 424 θαη πξσηόθνιιν 311
Σασ. Γ/νζη:Οδόο :Λ. Κεθηζίαο 125-127 -Σαρ. Κσδ. :115 24 ΑΘΗΝΑ
Σει :0030-210 6927891, 6910026, 6923366
Fax :0030-2106 924611
E-mail
:deap@prv.ypeka.gr
Ιζηνζειίδα: http.www.ypeka.gr
2. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
Αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνύ είλαη ε νινθιεξσκέλε αλάπιαζε ηνπ άμνλα Αρεηξνπνηήηνπ-Αγίαο νθίαο
από ηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Φηιίππνπ θαη Αγίαο νθίαο έσο ηελ παξαιηαθή Λεσθόξν Νίθεο,
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πιαηεηώλ Μαθεδνλνκάρσλ θαη Αγίαο νθίαο θαζώο θαη ησλ ρώξσλ πνπ
πεξηβάιινπλ ηνπο Βπδαληηλνύο Νανύο Αρεηξνπνηήηνπ θαη Αγίαο νθίαο, ηελ θαηαθόκβε Αγίνπ ΙσάλλεΙεξό Ναό Ισάλλε ηνπ Πξνδξόκνπ θαη ην νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν ηνπ Ι. Νανύ Γξεγνξίνπ Παιακά
(Μεηξόπνιε) θαη ηνπ Μνπζείνπ ηνπ Μαθεδνληθνύ Αγώλα. Δπηδίσμε είλαη ε αλάδεημε θαη ε πξνζηαζία
ησλ κλεκείσλ θαη ν κεηαζρεκαηηζκόο ηνπ νδηθνύ άμνλα, κέζσ ηεο κεηαηξνπήο ηνπ ζε πεδόδξνκν ή
νδό ήπηαο θπθινθνξίαο, ζε άμνλα πεξηπάηνπ θαη ζύλδεζεο πόισλ πνιηηηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο,
ιακβάλνληαο ππόςε ηηο επηπηώζεηο από ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνύ ηνπ ΜΔΣΡΟ «Αγία νθία» ζηελ
πεξηνρή παξέκβαζεο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ ηνπ.
3.ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, ηα νπνία θαηέρνπλ ηελ από ην Νόκν
νξηδόκελε άδεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο, ζύκθσλα κε
ην άξζξν 14 παξ. 5, 6 θαη 7 ηνπ Ν.3316/05:
-αξρηηέθηνλνο κεραληθνύ, γηα ηελ εθπόλεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο κειέηεο
- κεραλνιόγνπ ειεθηξνιόγνπ κεραληθνύ, ή κεραλνιόγνπ κεραληθνύ, ή ειεθηξνιόγνπ κεραληθνύ γηα
ηελ εθπόλεζε ηεο ειεθηξνκεραλνινγηθήο κειέηεο
- γεσπόλνπ γηα ηε εθπόλεζε ηεο θπηνηερληθήο κειέηεο
- γηα ηελ εθπόλεζε ηεο θπθινθνξηαθήο κειέηεο δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ κεραληθνί πνπ δηαζέηνπλ
κεηαπηπρηαθό ηίηιν ζην αληηθείκελν απηό ή έρνπλ απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε θπθινθνξηαθέο κειέηεο
αζηηθώλ πεξηνρώλ.
4. ΔΙΓΟ –ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
ύλζεηνο δηαγσληζκόο πξνζρεδίσλ ελόο ζηαδίνπ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο κε αξ. πξση. νηθ.
26804/16-6-2011 απόθαζεο ΤΠΔΚΑ «Νέν πιαίζην δηελέξγεηαο ησλ αξρηηεθηνληθώλ δηαγσληζκώλ θαη
γεληθά ησλ δηαγσληζκώλ κειεηώλ κε απνλνκή βξαβείσλ» (ΦΔΚ1427/Β΄/16.06.2011). Γηελεξγείηαη κε
αλνηθηή δηαδηθαζία θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο απόθαζεο απηήο, ηνπ Π.Γ/ηνο 60/2007, ησλ λόκσλ 3316/05,
3919/2011 θαη 3833/2010 θαη ηεο απόθαζεο 52196/2010 Τ.Π.Δ.ΚΑ ( ΦΔΚ 1921 Β΄13.12.2010), όπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη..
5. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΜΔΛΔΣΧΝ
Γηα ηελ θξίζε ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο ζα ιεθζνύλ ππόςε θαη΄ ειάρηζηνλ ηα παξαθάησ θξηηήξηα:
Α. Ο βαζκόο πξνζέγγηζεο ζηνπο ηεζέληεο ζηόρνπο θαη θπξίσο σο πξνο:
-ηελ αλάδεημε ησλ κλεκείσλ θαη ινηπώλ πνιηηηζηηθώλ ζηνηρείσλ
-ηε δηαζθάιηζε ηνπ πεξηπάηνπ πεδώλ θαηά κήθνο ηνπ άμνλα
-ηνλ αηζζεηηθό, ιεηηνπξγηθό θαη πεξηβαιινληηθό ραξαθηήξα ηεο πξνηεηλόκελεο ιύζεο
-ηελ επθνιία θαη νηθνλνκία πινπνίεζήο ηεο
-ηελ επειημία πξνζαξκνγήο ησλ πξνηάζεσλ ώζηε λα δηαζθαιίδνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηαδηαθήο
εθαξκνγήο
ηνπο θαηά θάζεηο, ζε ζπληνληζκό κε ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεηηθώλ ξπζκίζεσλ θαη
αιιαγώλ ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ θέληξνπ.
Β. Η ηεθκεξίσζε ησλ πξνηάζεσλ σο πξνο ηε δπλαηόηεηα πινπνίεζεο ησλ θπθινθνξηαθώλ
παξεκβάζεσλ θαη ηε βηνθιηκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο όιεο πξόηαζεο.
6. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΣΟΠΟΤ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΤ ΤΠΟΒΟΛΗ ΜΔΛΔΣΧΝ
Καηαιεθηηθή πξνζεζκία ππνβνιήο κειεηώλ νξίδεηαη ε Παξαζθεπή 6/4/2012 θαη ώξα 14:00.
Η ππνβνιή ησλ κειεηώλ ζα γίλεη ζηα γξαθεία ηνπ ΓΗΜΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ- Γ/ΝΗ ΜΔΛΔΣΧΝ
ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ, Οδόρ: Αγγελάκη 13 – 546 21 Θεζζαλονίκη
Γεθηέο γίλνληαη επίζεο κειέηεο πνπ ζα απνζηαινύλ ζηα παξαπάλσ γξαθεία κε ην ηαρπδξνκείν ή
κέζσ ηδησηηθήο εηαηξείαο κεηαθνξώλ κε επζύλε ηνπ Γηαγσληδόκελνπ γηα ηελ έγθαηξε ππνβνιή.

7. ΚΡΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
Η Κξηηηθή Δπηηξνπή ζα είλαη επηακειήο.
Σα κέιε ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο κε ηνπο Αλαπιεξσηέο ηνπο νξίδνληαη σο εμήο:
 Από έλαο εθπξόζσπνο, θάζε απαηηνύκελεο θαηεγνξίαο κειέηεο ππνδεηθλπόκελνο από ηνλ νηθείν
θιαδηθό ζύιινγν. (4 κέιε). ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ θαηαξηηζζεί νη θαηάινγνη θξηηώλ ηεο παξ.3 ηνπ
άξζξνπ 12 ηεο κε αξ. πξση. 28604/11 απόθαζεο ΤΠΔΚΑ, ε επηινγή ησλ θξηηώλ ζα δηελεξγεζεί κε
θιήξσζε από ηνλ θαηάινγν ηεο θάζε θαηεγνξίαο κειέηεο.
 Γύν Αξρηηέθηνλεο ππνδεηθλπόκελνη από ην ΤΠΔΚΑ ( Γηνξγαλώηξηα Αξρή).
 Έλαο θξηηήο εθ πξνζσπηθνηήησλ
Η Δπηηξνπή ζα ζπγθξνηεζεί έπεηηα από απόθαζε ηεο Γηνξγαλώηξηαο Αξρήο, ε νπνία ζα νξίδεη θαη ην
γξακκαηέα ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ θαη ζα αλαθνηλσζεί ηνπιάρηζηνλ 20 εκέξεο πξηλ ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ κειεηώλ.
8. Η ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΚΡΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ είλαη νξηζηηθή θαη ππνρξεσηηθή γηα ηε Γηνξγαλώηξηα
Αξρή εθόζνλ δελ είλαη αληίζεηε κε ηνπο όξνπο ηεο Πξνθήξπμεο.
9. ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΙ ΤΦΟ ΒΡΑΒΔΙΧΝ
ηνλ Γηαγσληζκό ζα απνλεκεζνύλ ηα παξαθάησ ηξία βξαβεία
Απσιηεκηονική
Κςκλοθοπιακή
Η/Μ και
ύνολο
μελέηη

μελέηη

θςηοηεσνική
(εξ ημιζείαρ)

1ν Βξαβείν

33.867

5.400

3600

42.867,00 €

2ν Βξαβείν

24.835

3960

2640

31.435,00€

3ν Βξαβείν

16.557

2640

1760

20.957,00€

Δπηπιένλ ησλ παξαπάλσ, ε Γηνξγαλώηξηα Αξρή κπνξεί κεηά από ππόδεημε ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο θαη
ρσξίο απηή λα είλαη δεζκεπηηθή, λα εμαγνξάζεη επηπιένλ αξηζκό κειεηώλ και κέρξη ηξεηο , αληί ηνπ
πνζνύ ησλ 6.000,00, € εθάζηε, κε ηελ αθόινπζε θαηαλνκή :
Απσιηεκηονική
Κςκλοθοπιακή
Η/Μ και
ύνολο
μελέηη

μελέηη

Φςηοηεσνική
(εξ ημιζείαρ)

Δμαγνξά

4.000

1200

800

6.000,00 €

10.ΤΜΒΑΗ ΑΝΑΘΔΗ ΜΔΛΔΣΗ
Η Γηνξγαλώηξηα Αξρή αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα αλαζέζεη ζηελ νκάδα κειέηεο πνπ ζα πάξεη ην
1ν Βξαβείν ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο, εθόζνλ απνθαζίζεη λα εθηειέζεη κέξνο ή ην ζύλνιν ηνπ έξγνπ .
11. ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
Οη εγγεγξακκέλνη εθπξόζσπνη παξαιακβάλνπλ ηελ Πξνθήξπμε θαη ηα ινηπά ζηνηρεία από ηα γξαθεία
νο
ηεο Γ.Δ.Δ.Α.Π, Κεθηζίαο 125-127, 4 όξνθνο, γξαθείν 424, πιεξνθνξίεο Γ. Παπαθίιεο, ηει.
210
6927891 ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο από 10:00 έσο 14:00, από 21 Ννεκβξίνπ 2011 έσο θαη ηε
Γεπηέξα 2 Γεθεκβξίνπ 2011.
Γηα ηελ παξαιαβή ηνπ ζπλνιηθνύ ηεύρνπο πξνθήξπμεο απαηηείηαη ε θαηαβνιή ηνπ αληηηίκνπ πνζνύ
9,70€
12. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΠΙΗΜΧΝ
ΓΗΜΟΙΔΤΔΧΝ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ: 11/11/2011
Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΓΔΔΑΠ

Π. ΚΑΠΔΡΩΝΗ

