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ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΡΟΥΔΓΙΧΝ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΛΑΗ ΣΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΥΙΜΑΣΟ ΔΛΟΤΝΣΑ ΚΡΗΣΗ
1. ΓΙΟΡΓΑΝΧΣΡΙΑ ΑΡΥΗ
ΔΠΧΝΤΜΙΑ, ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΑΙ ΗΜΔΙΟ ΔΠΑΦΗ
Γηνξγαλώηξηα Αξρή ηνπ Γηαγσληζκνύ είλαη ο Γήμος Αγίοσ Νικολάοσ ν νπνίνο είλαη θαη ν θύξηνο
ηνπ έξγνπ.
Η αξκόδηα ππεξεζία ε νπνία ζα δηεμάγεη ην δηαγσληζκό είλαη ε Γ/λζε Τερληθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ
Γήκνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ
Οδόο
:Γηακπνπδάθε & Γνπξληώλ
Ταρ. Κσδ. :72100 Αγηνπ Νηθνιάνο
Τει.:0030- 2841089929 ή 2841089932 ή 2841089934 (γξακκαηεία - πξσηόθνιιν).
Fax
:0030-2841089939
E-mail
:kaggelakis@dimosagn.gr ή mpratsinaki@dimosagn.gr
Ιζηνζειίδα: http.www.dimosagn.gr
Η αξκόδηα Υπεξεζία ζα δεκνζηνπνηήζεη νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ θαη κε
αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γηνξγαλώηξηαο Αξρήο.
2. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
Σηόρνο ηνπ Γηαγσληζκνύ είλαη ε επηινγή ηεο θαιύηεξεο θαη πιεξέζηεξεο πξόηαζεο από
ιεηηνπξγηθή, αηζζεηηθή, ηερληθή θαη νηθνλνκηθή άπνςε γηα ηε δηακόξθσζε ηεο πιαηείαο Σρίζκαηνο
Δινύληαο (ζπλνιηθήο επηθαλείαο 13.500 m2), κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηεο ηέρλεο, ηεο επηζηήκεο θαη
ηηο αξρέο ηνπ βηνθιηκαηηθνύ πεξηβαιινληηθνύ ζρεδηαζκνύ. Δπηδηώθεηαη λα πξνθύςεη ζπλνιηθό
απνηέιεζκα κε πςειήο πνηνηηθήο ζηάζκεο ζύγρξνλν θαη πξσηόηππν αξρηηεθηνληθό ραξαθηήξα , ην
νπνίν ζα ηθαλνπνηεί ηνπο αλαιπηηθνύο όξνπο ηεο πξνθήξπμεο.
3. ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό 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
-Μεραλνιόγνπ ειεθηξνιόγνπ κεραληθνύ, ή κεραλνιόγνπ κεραληθνύ, ή ειεθηξνιόγνπ κεραληθνύ
γηα ηελ εθπόλεζε ηεο ειεθηξνκεραλνινγηθήο κειέηεο
-Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ ή Τνπνγξάθνπ Μεραληθνύ γηα ηελ εθπόλεζε ηεο θπθινθνξηαθήο κειέηεο
4. ΔΙΓΟ-ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
Σύλζεηνο δηαγσληζκόο πξνζρεδίσλ ελόο ζηαδίνπ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο κε αξ. πξση.
Οηθ. 26804/16-6-2011 απόθαζεο ηνπ ΥΠΔΚΑ «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 θαζώο επίζεο θαη ησλ λόκσλ 3316/05, 3919/2011, 3833/2010.

5. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΣΟΠΟΤ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΤ ΤΠΟΒΟΛΗ ΜΔΛΔΣΧΝ
η
Καηαιεθηηθή πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ κειεηώλ νξίδεηαη ε 5 Ιοσλίοσ 2012 ημέρα Πέμπηη και
ώρα 14:00 μ.μ.
Η ππνβνιή ησλ κειεηώλ ζα γίλεη ζηα γξαθεία ηνπ Γήμοσ Αγίοσ Νικολάοσ ζηε δ/λζε:
«ΓΗΜΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ - Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ»

«ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΡΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΛΑΗ ΣΗ
ΠΛΑΣΔΙΑ ΥΙΜΑΣΟ ΔΛΟΤΝΣΑ».
Οδός: Γιαμποσδάκη & Γοσρνιών – 72100 Άγιος Νικόλαος
Γεθηέο γίλνληαη επίζεο κειέηεο πνπ ζα απνζηαινύλ ζηα παξαπάλσ γξαθεία κε ηαρπδξνκείν ή
κέζσ ηδησηηθήο εηαηξείαο κε επζύλε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ γηα έγθαηξε ππνβνιή .
6. ΚΡΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
Η Κξηηηθή Δπηηξνπή ζα είλαη πεληακειήο .
Τα κέιε ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο κε ηνπο Αλαπιεξσηέο ηνπο νξίδνληαη σο εμήο:
Ένας κριηής «εθ πξνζσπηθνηήησλ» δειαδή επηζηήκνλαο από ηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθό πνπ
δηαζέηεη έλα ηνπιάρηζηνλ βξαβείν ζε αξρηηεθηνληθό δηαγσληζκό ή κέινο ΓΔΠ Διιεληθώλ ΑΔΙ ή
δηδάζθσλ ζε αληίζηνηρε ζρνιή αιινδαπήο πνπ δηαζέηεη βξαβείν ζε δηαγσληζκό ή ζεκαληηθό έξγν
θξηηηθήο ζθέςεο. Η επηινγή ηνπ γίλεηαη από ην Γήκν Αγίνπ Νηθνιάνπ.
Σρείς κριηές από ηνλ θαηάινγν θξηηώλ ηνπ ΥΠΔΚΑ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 12 ηεο κε αξηζκ.
πξση. 28604/2011 απόθαζεο ηνπ ΥΠΔΚΑ νη νπνίνη ζα επηιερζνύλ κε θιήξσζε γηα θάζε
θαηεγνξία κειέηεο. Σε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη θαηαξηηζηεί ν ελ ιόγσ θαηάινγνο, νη θξηηέο
νξίδνληαη από ηνπο αξκόδηνπο θιαδηθνύο θνξείο.
Ένας κριηής εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ κε εκπεηξία ζηελ εθπόλεζε, επίβιεςε θαη
επνπηεία κειεηώλ ή έξγσλ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ δηαγσληζκνύ θαη γλώζε ηνπ ζρεηηθνύ λνκνζεηηθνύ
πιαηζίνπ.
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 δειαδή μέτρι ηην 15η Ιοσνίοσ 2012 ημέρα
Παραζκεσή
7. Η ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΚΡΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
Η απόθαζε ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ απνλνκή ησλ βξαβείσλ είλαη δεζκεπηηθή γηα ηε
Γηνξγαλώηξηα Αξρή εθόζνλ δελ είλαη αληίζεηε πξνο ηνπο όξνπο ηεο Πξνθήξπμεο .
8. ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΙ ΤΦΟ ΒΡΑΒΔΙΧΝ
Σην Γηαγσληζκό ζα απνλεκεζνύλ ζπλνιηθά ηα παξαθάησ ρξεκαηηθά βξαβεία ρσξίο ΦΠΑ:
Αρτιηεκηονική
Ηλεκηρομητ/κη
Κσκλοθοριακή
ύνολο
μελέηη

μελέηη

μελέηη

1ν Βξαβείν

10.203,66

1.238,27

1.582,03

13.023,95 €

2ν Βξαβείν

7.449,70

955,09

1.146,11

9.550,90€

3ν Βξαβείν

4.966,47

636,73

764,07

6.367,27€

Δπηπιένλ ησλ παξαπάλσ, ε Γηνξγαλώηξηα Αξρή κπνξεί κεηά από ππόδεημε ηεο Κξηηηθήο
Δπηηξνπήο θαη ρσξίο απηή λα είλαη δεζκεπηηθή, λα εμαγνξάζεη επηπιένλ αξηζκό κειεηώλ θαη κέρξη
ηξεηο, αληί ηνπ πνζνύ ησλ 3.000,00, € εθάζηε, κε ηελ αθόινπζε θαηαλνκή :

Δμαγνξά

Αρτιηεκηονική

Ηλεκηρομητ/κη

Κσκλοθοριακή

μελέηη

μελέηη

μελέηη

2.340

300

360

ύνολο
3.000,00 €

9. ΤΜΒΑΗ ΑΝΑΘΔΗ ΜΔΛΔΣΗ
Η Γηνξγαλώηξηα Αξρή αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε, ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, λα
αλαζέζεη ζηελ νκάδα κειέηεο πνπ ζα πάξεη ην 1ν Βξαβείν ηελ εθπόλεζε ηεο πιήξνπο κειέηεο,
εθόζνλ απνθαζίζεη λα εθηειέζεη κέξνο ή ην ζύλνιν ηνπ έξγνπ.
10. ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
Τελ παξνύζα πξνθήξπμε κε ηα πξνζαξηήκαηά ηεο, ην ηεύρνο δεδνκέλσλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ
δηαγσληζκνύ, πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο, θαζώο θαη ηα ινηπά παξερόκελα ζηνηρεία
κπνξνύλ λα παξαιακβάλνπλ νη εγγεγξακκέλνη εθπξόζσπνη από ηα γξα θεία ηεο Γ/λζεο Τερληθώλ
νο
Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ(Γηακπνπδάθε & Γνπξληώλ 4 όξνθνο, πιεξνθνξίεο
Κσλ/λνο Αγγειάθεο θαη Μαξία Πξαηζηλάθε, ηει. 2841089929 θαη 2841089932), ηηο εξγάζηκεο

εκέξεο θαη ώξεο από 10:00 έσο 14:00,
Απριλίοσ 2012 ημέρα Γεσηέρα.

από 19 Μαρηίοσ

2012 ημέρα Γεσηέρα

έως και 2

11. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΟ ΣΔΔ:
07/03/2012

ΆΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ,

6/03/2012

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ
ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ

ΚΟΤΝΔΝΑΚΗ ΓΗΜΗΣΡΗ

