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Προκήρυξη διαγωνισµού µελετών
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ΤΜΗΜΑ Ι : ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ι.1) Επωνυµία, διευθύνσεις και σηµεία επαφής
Επίσηµη επωνυµία :
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ταχυδροµική διεύθυνση :
ΑΓΓΕΛΑΚΗ 13
Πόλη :

Ταχ. Κώδικας : 546 21

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σηµείο(-α) επαφής :
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ –
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Αγγελάκη 13, 546 21 Θεσσαλονίκη
α
Υπόψη: κ Κατερίνα ∆αναδιάδου
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

k.danadiadou@thessaloniki.gr

Χώρα : ΕΛΛΑ∆Α

Τηλ.:

+30 2310 296 893

Φαξ:

+30 2310 234 817

∆ιεύθυνση / διευθύνσεις διαδικτύου (εφόσον υπάρχουν)
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL):
www.thessaloniki.gr
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε έγγραφα (URL):
www.thessaloniki.gr
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συµµετοχής (URL):
k.danadiadou@thessaloniki.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από :
, X , Το (τα) προαναφερόµενο(-α) σηµείο(-α) επαφής
, , Άλλο: συµπληρώστε το παράρτηµα Α.Ι
Τεχνικές προδιαγραφές και συµπληρωµατικά έγγραφα (συµπεριλαµβανοµένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό
διάλογο και για το δυναµικό σύστηµα αγορών) είναι διαθέσιµα από:
, X , Το (τα) προαναφερόµενο(-α) σηµείο(-α) επαφής
, , Άλλο: συµπληρώστε το παράρτηµα Α.ΙΙ
Προσφορές ή αιτήσεις συµµετοχής αποστέλλονται :
, X , Το (τα) προαναφερόµενο(-α) σηµείο(-α) επαφής
, , Άλλο: συµπληρώστε το παράρτηµα Α.ΙΙΙ
Ι.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής
,
,
,
,
,
,
,

, Υπουργείο ή άλλη εθνική ή οµοσπονδιακή αρχή,
συµπεριλαµβανοµένων των περιφερειακών ή τοπικών
τους παραρτηµάτων
, Εθνική ή οµοσπονδιακή Υπηρεσία / Γραφείο
X , Περιφερειακή ή τοπική αρχή
, Περιφερειακή ή τοπική Υπηρεσία / Γραφείο
, Οργανισµός δηµοσίου δικαίου
, Ευρωπαϊκό θεσµικό όργανο / οργανισµός ή διεθνής
οργανισµός
, Άλλο (να προσδιοριστεί):
_______________________

Ι.3) Κύρια δραστηριότητα
, X , Γενικές δηµόσιες υπηρεσίες
, , Άµυνα
, , ∆ηµόσια τάξη και ασφάλεια
, , Περιβάλλον
, , Οικονοµικές και δηµοσιονοµικές υποθέσεις
, , Υγεία
, , Στέγαση και υποδοµές κοινής ωφελείας
, , Κοινωνική προστασία
, , Αναψυχή, πολιτισµός και θρησκεία
, , Εκπαίδευση
, , Άλλο (να προσδιοριστεί):
_______________________

Ι.4) Ανάθεση της σύµβασης για λογαριασµό άλλων αρχών / φορέων ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ µέρους άλλων αρχών ανάθεσης

2

ναι

όχι X ,
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ΤΜΗΜΑ ΙΙ : Αντικείµενο του διαγωνισµού µελετών / περιγραφή του αντικειµένου µελέτης
ΙΙ.1) Περιγραφή
ΙΙ.1.1) Ονοµασία που δόθηκε στο διαγωνισµό µελετών από την αναθέτουσα αρχή
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕ∆ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΙΙ.1.2) Σύντοµη περιγραφή:
Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι ο ανασχεδιασµός της Πλατείας ως χώρου περιπάτου και αναψυχής µέσω σύγχρονων,
αρχιτεκτονικών και αστικών παρεµβάσεων, η απόδοση της Πλατείας στους πεζούς και ο µετασχηµατισµός της σε είσοδο / πύλη
της πόλης από τη θάλασσα, ο εµπλουτισµός του υφιστάµενου πρασίνου και η ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της
ιστορικής µνήµης της Πλατείας. Επιδιώκεται η επιλογή της καλύτερης και πληρέστερης πρότασης από λειτουργική, αισθητική,
τεχνική και οικονοµική άποψη για την ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας, µε βάση τις απαιτήσεις της τέχνης, της επιστήµης και
τις αρχές του βιοκλιµατικού περιβαλλοντικού σχεδιασµού, προκειµένου να προκύψει συνολικό αποτέλεσµα µε υψηλής
ποιοτικής στάθµης, σύγχρονο και πρωτότυπο αρχιτεκτονικό χαρακτήρα.

ΙΙ.1.3) Κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV)
1.
Κύριο αντικείµενο

Πρόσθετο(-α)
αντικείµενο(-α)

3

Κύριο λεξιλόγιο

Συµπληρωµατικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση)

7 1 . 2 2 . 2 0 . 0 0 - 0,

-

-

,

7 1 . 4 2 . 0 0 . 0 0 - 8,

-

-

,

7 1 . 3 3 . 4 0 . 0 0 - 8,

-

-

,

7 1 . 3 0 . 0 0 . 0 0 - 1,

-

-

,

7 1 . 3 2 . 0 0 . 0 0 - 7,

-

-

,
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ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ : Νοµικές, οικονοµικές, χρηµατοοικονοµικές και τεχνικές πληροφορίες
ΙΙΙ. 1) Κριτήρια για την επιλογή των συµµετεχόντων: (κατά περίπτωση)
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν την από το Νόµο οριζόµενη άδεια
άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος, σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. 5, 6 και 7 του
Ν.3316/05:
•
Αρχιτέκτονα µηχανικού, για την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής µελέτης
•
Μηχανολόγου ηλεκτρολόγου µηχανικού, ή µηχανολόγου µηχανικού, ή ηλεκτρολόγου µηχανικού για την εκπόνηση της
ηλεκτροµηχανολογικής µελέτης (φωτισµός – δίκτυα διανοµής, άρδευση, λοιπές Η/Μ εγκαταστάσεις). ∆ιευκρινίζεται ότι
δεν θα γίνει αποδεκτή η συµµετοχή άλλων ειδικοτήτων µηχανικών για την εκπόνηση της ηλεκτροµηχανολογικής µελέτης,
πέραν αυτών που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο της προκήρυξης.
•
Γεωπόνου ή δασολόγου ή αρχιτέκτονα τοπίου, για τη εκπόνηση της φυτοτεχνικής µελέτης. ∆ιευκρινίζεται ότι δεν γίνεται
αποδεκτή η συµµετοχή αποφοίτων ΤΕΙ για την εκπόνηση της φυτοτεχνικής µελέτης.

ΙΙΙ.2) Πληροφορίες σχετικά µε συγκεκριµένη επαγγελµατική κατηγορία
Η συµµετοχή επιφυλάσσεται σε συγκεκριµένη επαγγελµατική κατηγορία

ναι Χ

όχι

,

Εάν ναι, να δηλώσετε την επαγγελµατική κατηγορία :
Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν την από το Νόµο οριζόµενη άδεια άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας
στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος, σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. 5, 6 και 7 του Ν.3316/05:
•
Αρχιτέκτονα µηχανικού, για την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής µελέτης
•
Μηχανολόγου ηλεκτρολόγου µηχανικού, ή µηχανολόγου µηχανικού, ή ηλεκτρολόγου µηχανικού για την εκπόνηση της
ηλεκτροµηχανολογικής µελέτης (φωτισµός – δίκτυα διανοµής, άρδευση, λοιπές Η/Μ εγκαταστάσεις). ∆ιευκρινίζεται ότι
δεν θα γίνει αποδεκτή η συµµετοχή άλλων ειδικοτήτων µηχανικών για την εκπόνηση της ηλεκτροµηχανολογικής µελέτης,
πέραν αυτών που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο της προκήρυξης.
•
Γεωπόνου ή δασολόγου ή αρχιτέκτονα τοπίου, για τη εκπόνηση της φυτοτεχνικής µελέτης. ∆ιευκρινίζεται ότι δεν γίνεται
αποδεκτή η συµµετοχή αποφοίτων ΤΕΙ για την εκπόνηση της φυτοτεχνικής µελέτης.

ΤΜΗΜΑ ΙV : ∆ιαδικασία
ΙV.1) Είδος διαγωνισµού
Ανοικτός

,X,

Κλειστός

,

,

Προβλεπόµενος αριθµός συµµετεχόντων ___________
ΟΧΙ
ή
κατ’ ελάχιστον __________ και µέγιστος αριθµός _____________
ΙV.2) Ονόµατα συµµετεχόντων που έχουν ήδη επιλεγεί (στην περίπτωση κλειστού διαγωνισµού)
1. ΟΧΙ

3.

2.

4.

4
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ΙV.3) Κριτήρια αξιολόγησης των µελετών :
Για την κρίση της Κριτικής Επιτροπής θα ληφθούν υπόψη κατ΄ ελάχιστο τα παρακάτω κριτήρια:
•
Ο βαθµός προσέγγισης στους τεθέντες στόχους, δηλαδή:
•
Αναβάθµιση της εικόνας της πόλης και βελτίωση της ποιότητας ζωής στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης
•
Απόδοση της Πλατείας στους πεζούς και όχι στα αυτοκίνητα
•
Μετασχηµατισµό της Πλατείας σε είσοδο / πύλη της πόλης από τη θάλασσα
•
Αναζωογόνηση της ευρύτερης περιοχής της Πλατείας Ελευθερίας και τόνωση της εγκατάστασης και λειτουργίας
των επαγγελµατικών και εµπορικών χρήσεων καθώς και των χρήσεων αναψυχής και πολιτισµού.
•
Ανάδειξη και εµπλουτισµό του υφιστάµενου πρασίνου, διατήρηση όλων των αξιόλογων µεγάλων δένδρων και
πρόταση για πρότυπη βιοκλιµατική ανάπλαση κεντρικής αστικής πλατείας
•
Ανάδειξη της ιστορικής µνήµης της πλατείας
•
∆ηµιουργία θέσεων ανάπαυσης και χώρων συγκέντρωσης, αναψυχής και ενηµέρωσης πολιτών
•
Πρότυπο σχεδιασµό αστικού εξοπλισµού
•
Αναβάθµιση του φωτισµού µε εξοικονόµηση ενέργειας
•
Εγκατάσταση κατάλληλης τεχνολογίας για την ενηµέρωση των πολιτών σχετικά µε τα δρώµενα και τις περιηγητικές
δυνατότητες στην πόλη
•
Σχεδιασµό κατάλληλο και για άτοµα εµποδιζόµενα και µε ειδικές ανάγκες
και επιπλέον ως προς:
•
Τα αισθητικά, λειτουργικά, περιβαλλοντικά και βιοκλιµατικά χαρακτηριστικά της πρότασης.
•
Τη δυνατότητα των διαµορφώσεων και εγκαταστάσεων να αναδεικνύουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της Πλατείας
Ελευθερίας και να εξυπηρετούν τις ανάγκες επισκεπτών και πολιτών.
•
Την ευκολία και οικονοµία κατασκευής και συντήρησης.

ΙV.4) ∆ιοικητικές πληροφορίες
ΙV.4.1) Αριθµός αναφοράς που χρησιµοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή (εφόσον εφαρµόζεται)
∆εν εφαρµόζεται________________________________________________________________________________________

ΙV.4.2) Συµβατικά τεύχη και συµπληρωµατικά έγγραφα – τρόποι απόκτησης
Προθεσµία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα
Ηµεροµηνία : , , , / , , , / , , , , , (ηη/µµ/εεεε)
ναι ,

Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίµου
(εάν ναι, µόνο ποσά)

Τιµή: ______________

,

Ώρα: _____
όχι , Χ ,

Νόµισµα: ___________

Όροι και µέθοδοι πληρωµής:

ΙV.4.3) Προθεσµία για την παραλαβή µελετών ή αιτήσεων συµµετοχής
Ηµεροµηνία : , 1 , 6 , / , 0 , 4 , / , 2 , 0 , 1 , 3 , (ηη/µµ/εεεε)

Ώρα: _14:00_

ΙV.4.4) Ηµεροµηνία αποστολής των προσκλήσεων συµµετοχής σε επιλεγµένους υποψηφίους (κατά περίπτωση)
δεν εφαρµόζεται
Ηµεροµηνία : , , , / , , , / , , , , , (ηη/µµ/εεεε)
ΙV.4.5) Γλώσσες στις οποίες µπορούν να συνταχθούν τα σχέδια ή οι αιτήσεις συµµετοχής
ES
,

CS
, ,

, ,

DA
, ,

DE
,

ET
,

EL

, ,Χ, ,

EN
,

FR
,

, ,

IT
, ,

LV
, ,

LT
, ,

HU
,

MT
,

, ,

NL
,

PL
,

PT
, ,

SK

, ,

, ,

SL
, ,

FI

SV
, ,

,

Άλλη: ________________________________________________________________________________________________
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ΙV.5) Βραβεία και κριτική επιτροπή
ΙV.5.1) Πληροφορίες σχετικά µε το βραβείο ή τα βραβεία
Θα απονεµηθούν βραβεία

ναι , Χ ,

όχι ,

,

(εάν ναι) να αναφερθεί ο αριθµός και η αξία των προς απονοµή βραβείων: (κατά περίπτωση)
Στο ∆ιαγωνισµό θα απονεµηθούν συνολικά τα παρακάτω χρηµατικά βραβεία χωρίς ΦΠΑ:
ο
1 Βραβείο : 13.961 € (αρχιτεκτονική µελέτη 9.914 €, φυτοτεχνική µελέτη: 2.023 €, Η/Μ µελέτη: 2.023 €)
ο
2 Βραβείο : 10.238 € (αρχιτεκτονική µελέτη 7.271 €, φυτοτεχνική µελέτη: 1.484 €, Η/Μ µελέτη: 1.484 €)
ο
3 Βραβείο : 6.825 € (αρχιτεκτονική µελέτη 4.847 €, φυτοτεχνική µελέτη: 989 €, Η/Μ µελέτη: 989 €)
ΙV.5.2) Λεπτοµέρειες για αµοιβές προς όλους τους συµµετέχοντες (κατά περίπτωση)
∆εν προβλέπονται αµοιβές προς όλους τους συµµετέχοντες.
Επιπλέον των τριών βραβείων, η ∆ιοργανώτρια Αρχή µπορεί µετά από υπόδειξη της Κριτικής Επιτροπής και χωρίς αυτή να
είναι δεσµευτική, να εξαγοράσει επιπλέον αριθµό µελετών και µέχρι τρεις , αντί του ποσού των 2.000 € εκάστη χωρίς ΦΠΑ
(κατανοµή έκαστης εξαγοράς ως εξής: αρχιτεκτονική µελέτη 1.400 €, φυτοτεχνική µελέτη: 300 €, Η/Μ µελέτη: 300 €)

ΙV.5.3) Συµβάσεις που έπονται του διαγωνισµού
Συµβάσεις υπηρεσιών που έπονται του διαγωνισµού θα ανατεθούν στο νικητή ή σε έναν από τους νικητές του διαγωνισµού
ναι , Χ , όχι , ,

ΙV.5.4) Απόφαση της κριτικής επιτροπής
Η απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι δεσµευτική για την αναθέτουσα αρχή / τον αναθέτοντα φορέα

ναι , Χ ,

όχι ,

,

ΙV.5.5) Ονόµατα των επιλεγµένων µελών της κριτικής επιτροπής (κατά περίπτωση)
1.Ένας κριτής «εκ προσωπικοτήτων»
2.Ένας κριτής εκπρόσωπος του ∆ήµου Θεσσαλονίκης
3. Τρεις κριτές από τον κατάλογο κριτών του ΥΠΕΚΑ της παρ.
3 του άρθρου 12 της υπ’ αρ. πρωτ. 28604/2011 απόφασης
του ΥΠΕΚΑ, οι οποίοι θα επιλεγούν µε κλήρωση
Τα ονόµατα των κριτών θα ανακοινωθούν τουλάχιστον 20
ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των
µελετών
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ΤΜΗΜΑ VΙ : Πρόσθετες πληροφορίες
VΙ.1) Πληροφορίες σχετικά µε τα Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ο διαγωνισµός µελετών σχετίζεται µε έργο ή/και πρόγραµµα χρηµατοδοτούµενο από τα ταµεία της Ευρωπαϊκής ένωσης
ναι , , όχι , Χ ,
(εάν ναι) αναφέρατε το έργο ή/και το πρόγραµµα :

VΙ.2) Συµπληρωµατικές πληροφορίες (κατά περίπτωση)
Α) Ισχύον Νοµικό Πλαίσιο
Ο παρών ∆ιαγωνισµός διεξάγεται σύµφωνα µε τις εξής διατάξεις:
α) την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 26804/16-6-2011 απόφαση Υ.Π.Ε.ΚΑ. «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισµών και
γενικά των διαγωνισµών µελετών µε απονοµή βραβείων» (ΦΕΚ 1427/Β΄/16.06.2011), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’αρ. 22
186/ 4-5-2012 αποφ.ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1494 Β/ 4-5-2012).
β) το Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες
διατάξεις»(ΦΕΚ 42 Α΄/22.02.2005), όπως ισχύει
γ) το Ν.3919/2011 «Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση
επαγγελµάτων»(ΦΕΚ 32 Α΄)
δ) το Ν. 3833/2010 « Προστασία της εθνικής οικονοµίας - Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης»
(ΦΕΚ 40 Α΄)
ε) το Π.∆/γµα 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ κλπ» (ΦΕΚ
64/Α΄/16.3.2007)
Για τον παρόντα διαγωνισµό έχει τηρηθεί η προβλεπόµενη από τον νόµο διαδικασία. Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµό 1189/2012
(Α∆Α: Β41ΑΩΡ5-Π95) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θεσσαλονίκης η Ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας
χαρακτηρίζεται ως αξιόλογο τεχνικό έργο και αποφασίστηκε η εφαρµογή της διαδικασίας διενέργειας πανελλήνιου σύνθετου
αρχιτεκτονικού διαγωνισµού προσχεδίων ενός σταδίου, ενώ µε την υπ’αρ. 2186/20-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Θεσσαλονίκης καταρτίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού και εγκρίθηκε η χρηµατοδότησή του από πόρους
του ∆ήµου Θεσσαλονίκης.
Το έργο εµπίπτει στην κατηγορία α2 «∆ιαµορφώσεις – αναπλάσεις ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων» του άρθρου 2 §3 της υπ’
αρ. πρωτ. οικ. 26804/16-6-2011 απόφαση Υ.Π.Ε.ΚΑ.
Β) ∆ιαδικασία εγγραφής και παραλαβής των στοιχείων του διαγωνισµού
Ο εκπρόσωπος της οµάδας διαγωνιζοµένων εγγράφεται σε κατάλογο που τηρεί η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία της ∆ιοργανώτριας
Αρχής (∆ήµος Θεσσαλονίκης – ∆/νση Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων, ), µε αίτηση που αναφέρει τα στοιχεία του (διεύθυνση,
αριθµό τηλεφώνου και τηλεοµοιοτυπίας και ηλεκτρονική δ/νση), προκειµένου να ενηµερώνεται από τη ∆ιοργανώτρια Αρχή για
τις απαντήσεις επί των υποβληθέντων ερωτηµάτων και για κάθε διευκρίνιση επί του ∆ιαγωνισµού. Η αίτηση για εγγραφή στον
κατάλογο θα υποβληθεί στο Πρωτόκολλο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας (βλ. §1.4 της παρούσας) ή θα σταλεί ταχυδροµικά ή µε
τηλεοµοιοτυπία ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο έως και 15 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των µελετών του
άρθρου 11.1 της παρούσας.
Η µη εγγραφή των ενδιαφεροµένων στον παραπάνω κατάλογο δεν αποτελεί λόγο αποκλεισµού από το ∆ιαγωνισµό.
Όλα τα τεύχη του διαγωνισµού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης www.thessaloniki.gr και παρέχονται
ηλεκτρονικά.
Γ) Αµοιβή συνολικής µελέτης
Σε περίπτωση ανάθεσης εκπόνησης του συνόλου της µελέτης, η αµοιβή της σύµφωνα µε την υπ’ αριθµό 2186/20-12-2012
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, καθορίζεται ως ποσοστό ίσο µε το 80% της προεκτιµώµενης
αµοιβής, που προκύπτει βάσει των διατάξεων του Ν3316/05 και ανέρχεται στο ποσό των 170.047 €, µη συµπεριλαµβανοµένου
του ΦΠΑ (Αρχιτεκτονική µελέτη: 110.160 € , Ηλεκτροµηχανολογική µελέτη: 22.482 € , Φυτοτεχνική µελέτη: 22.482 € , ΦΑΥΣΑΥ:2.513 € , Τεύχη δηµοπράτησης: 12.410 €).

VΙ.3) ∆ιαδικασίες προσφυγής (Η παροχή πληροφοριών πραγµατοποιείται µόνον σε περιπτώσεις διαγωνισµού µελέτης
σχετικά µε δηµόσιες υπηρεσίες)
VΙ.3.1) Φορέας αρµόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσηµη επωνυµία :

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ταχυδροµική διεύθυνση :

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’ 1 , γραφείο 15Ε

Πόλη :

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Α

Ταχ. Κώδικας : 546 40

Χώρα :

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

Τηλ.: +30 2310 – 87 77 91

∆ιεύθυνση διαδικτύου (URL): www.thessaloniki.gr

Φαξ: +30 2310 – 87 78 01
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Φορέας αρµόδιος για διαδικασίες διαµεσολάβησης (εάν εφαρµόζονται)
Επίσηµη επωνυµία :
Ταχυδροµική διεύθυνση :
Πόλη :
Ταχ. Κώδικας :
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:
Τηλ.:
∆ιεύθυνση διαδικτύου (URL):
Φαξ:

Χώρα :

VΙ.3.2) Υποβολή προσφυγών [συµπληρώστε τον τίτλο VI.3.2) Ή εάν χρειάζεται, τον τίτλο VI.3.3)]
Ακριβείς πληροφορίες για την (τις) ηµεροµηνία(-ίες) υποβολής προσφυγών:
Η επίλυση τυχόν διαφορών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3886/2010
Τυχόν ενστάσεις κατά της απόφασης κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού υποβάλλονται εντός προθεσµίας 10
εργάσιµων ηµερών από την ανάρτηση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στα γραφεία της αρµόδιας υπηρεσίας της
διοργανώτριας αρχής και την κοινοποίηση στους εκπροσώπους των συµµετεχόντων. Η ένσταση απευθύνεται στην αρµόδια
υπηρεσία της διοργανώτριας αρχής και ασκείται µε κατάθεση στο πρωτόκολλο της αρµόδιας υπηρεσίας ή µε ταχυδροµική
επιστολή επί αποδείξει ή µε τηλεοµοιοτυπία της αρµόδιας υπηρεσίας.
Η διοργανώτρια αρχή αποφαίνεται επί της ένστασης µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση της κριτικής επιτροπής µέσα σε
προθεσµία 15 ηµερών από την υποβολή της ένστασης. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω δεκαπενθήµερη προθεσµία,
τεκµαίρεται η απόρριψη της προσφυγής.
Ο ενδιαφερόµενος εντός 10 ηµερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής µπορεί να ασκήσει αίτηση
ασφαλιστικών µέτρων για τους ίδιους λόγους µε αυτούς της προσφυγής, ενώπιον του αρµόδιου ∆ικαστηρίου. Η αναθέτουσα
αρχή οφείλει εντός προθεσµίας 10 ηµερών από την ειδοποίηση της κατάθεσης αίτησης ασφαλιστικών µέτρων, η οποία
διενεργείται µε ευθύνη του ενδιαφερόµενου µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 5 ηµερών, να αποστείλει στο αρµόδιο δικαστήριο
µε κάθε πρόσφορο µέσο το διοικητικό φάκελο και τις απόψεις της.
Για τη δικαστική επίλυση διαφορών έχουν εφαρµογή ανάλογα τα αναφερόµενα στην παρ.14 του άρθρου 41 του Ν.3316/05.

VΙ.3.3) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσηµη επωνυµία : ∆ιεύθυνση Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων – Τµήµα Πολεοδοµικών Μελετών & Εφαρµογών
Ταχυδροµική διεύθυνση : Αγγελάκη 13
Πόλη : Θεσσαλονίκη

Ταχ. Κώδικας : 546 21

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: k.danadiadou@thessaloniki.gr

Τηλ.: +30 2310 296 893

∆ιεύθυνση διαδικτύου (URL): www.thessaloniki.gr

Φαξ: +30 2310 234 817

Χώρα : ΕΛΛΑ∆Α

VΙ.4) Ηµεροµηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης : , 2 , 1 , / , 1 , 2 , / , 2 , 0 , 1 , 2 , (ηη/µµ/εεεε)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ
Ι) ∆ιευθύνσεις και σηµεία επαφής απ’ όπου µπορούν να παρασχεθούν πρόσθετες πληροφορίες
Επίσηµη επωνυµία : ∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ∆ιεύθυνση Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων
Ταχυδροµική διεύθυνση : Αγγελάκη 13
Πόλη : Θεσσαλονίκη

Ταχ. Κώδικας : 546 21

Σηµείο(-α) επαφής : Τµήµα Πολεοδοµικών Μελετών & Εφαρµογών

Χώρα : ΕΛΛΑ∆Α
Τηλ.: +30 2310 296 893

Υπόψη: Κα Κατερίνα ∆αναδιάδου
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: k.danadiadou@thessaloniki.gr

Φαξ: +30 2310 234 817

∆ιεύθυνση διαδικτύου (URL): www.thessaloniki.gr

ΙΙ) ∆ιευθύνσεις και σηµεία επαφής απ’ όπου διατίθενται περαιτέρω έγγραφα
Επίσηµη επωνυµία :
Ταχυδροµική διεύθυνση :
Πόλη :

Ταχ. Κώδικας :

Σηµείο(-α) επαφής :

Χώρα :
Τηλ.:

Υπόψη:
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

Φαξ:

∆ιεύθυνση διαδικτύου (URL):

ΙΙΙ) ∆ιευθύνσεις και σηµεία επαφής για την αποστολή των σχεδίων / αιτήσεων συµµετοχής
Επίσηµη επωνυµία :

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ∆ιεύθυνση Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων

Ταχυδροµική διεύθυνση :

Αγγελάκη 13

Πόλη :

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ταχ. Κώδικας : 546 21
ος

Χώρα :

ΕΛΛΑ∆Α

Σηµείο(-α) επαφής : Γραφείο Πρωτοκόλλου – Γραµµατεία 5 όροφος

Τηλ.: +30 2310 296 864, 865

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

Φαξ: +30 2310 234 161

∆ιεύθυνση διαδικτύου (URL):

ΙV) ∆ιεύθυνση της άλλης αναθέτουσας αρχής/ άλλου αναθέτοντος φορέα για λογαριασµό των οποίων προβαίνει στην
αγορά η αναθέτουσα αρχή / ο αναθέτων φορέας
∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
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