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«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΤΟΠΟΣΗΜΟΥ» ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ 
ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Ι ΤΟΥ ΦΑΛΗΡΙΚΟΥ ΟΡΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

1.   ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ  
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ
Επίσημη  επωνυμία: Υπουργείο  Περιβάλλοντος,  Ενέργειας  και  Κλιματικής  Αλλαγής  (Υ.Π.Ε.Κ.Α.)  / 
Δ/νση Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών (Δ.Ε.Ε.Α.Π.) 
Σημείο επαφής: Γραφεία 426, 424 και 311 (Πρωτόκολλο) 
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 125-127  Τ.Κ.  115 24 Αθήνα
Τηλ : 210 6927891 (γραφεία 426, 424), 210 6923366 (γραφείο 311 - Πρωτόκολλο)
Fax  : 210 6924611, 210 6994331
E-mail : deap@prv.ypeka.gr
Ιστοσελίδα: http://www.ypeka.gr 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αντικείμενο  του  Διαγωνισμού  αποτελεί  η  δημιουργία  εντός  θαλάσσης  μιας  κατασκευής  που  θα 
λειτουργεί ως τοπόσημο για το χώρο και την πόλη και η οποία θα βρίσκεται επί εξέδρας -που αποτελεί  
συνέχεια  προβλήτας-  στην  απόληξη  του  κεντρικού  άξονα  -Άξονα  Πολιτισμού-  του  σχεδιαζόμενου 
Μητροπολιτικού Πάρκου στο Φαληρικό Όρμο. Η κατασκευή θα αποτελεί υπόμνηση των κατασκευών επί 
προβλητών που χαρακτήριζαν το ιστορικό θαλάσσιο μέτωπο της Αθήνας στις αρχές του 20 ου αιώνα. 
Ειδικότερα,  αντικείμενο  του  Διαγωνισμού  αποτελούν  η  διαμόρφωση  της  εξέδρας  και  η  δημιουργία 
κατασκευής - τοπόσημου επί αυτής. Επιδίωξη είναι η συνολική κατασκευή να λειτουργεί αφενός ως 
σημείο αναφοράς για το χώρο και ως δομικό στοιχείο του τοπίου και του Πάρκου, συμβάλλοντας στην 
ανάδειξη  του Φαληρικού  Όρμου ως άξονα  της  πόλης με  υπερτοπικό  χαρακτήρα και  αφετέρου  ως 
ιδιαίτερος  πόλος  έλξης,  ως  χώρος  πολιτισμού,  αναψυχής  και  εστίασης,  διαδραστικού  χαρακτήρα 
-ζωντανός την ημέρα και τη νύχτα- που θα συμβάλλει άμεσα και έμμεσα στην ανταποδοτικότητα του 
Πάρκου. 

3.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία κατέχουν την από το Νόμο οριζόμενη 
άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας του Αρχιτέκτονα μηχανικού στην Ελλάδα ή σε άλλο 
κράτος, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 5, 6  και 7 του Ν. 3316/2005 (A΄/42).

4. ΕΙΔΟΣ    ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Ανοικτός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων ενός σταδίου, κατά την έννοια του άρθρου 1 της με 
αρ.  πρωτ.  οικ.  26804/16-6-2011  Απόφασης  Υπουργού  Π.Ε.Κ.Α.  «Νέο  πλαίσιο  διενέργειας  των 
αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (Β΄/1427) 
που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν. 3316/2005 (A΄/42).
Κύρια κατηγορία μελέτης ορίζεται η αρχιτεκτονική με υποστηρικτικές κατηγορίες μελετών τη στατική και 
ηλεκτρομηχανολογική. 

5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Για την κρίση της Κριτικής Επιτροπής θα ληφθούν υπόψη κατ΄ ελάχιστο τα παρακάτω κριτήρια:
Α. Ο βαθμός προσέγγισης στους εξής τεθέντες στόχους: 
   - την ένταξη της κατασκευής στο ιδιαίτερο τοπίο του σχεδιαζόμενου Μητροπολιτικού Πάρκου, 
   - τη δυνατότητα του έργου να λειτουργήσει ως τοπόσημο για το χώρο και την πόλη,
   - τον αισθητικό, λειτουργικό και περιβαλλοντικό / οικολογικό χαρακτήρα της προτεινόμενης λύσης,
     λαμβάνοντας υπόψη τη θέση της κατασκευής μέσα στον ευρύτερο χώρο, 
  - την ενσωμάτωση λειτουργιών που καθιστούν την κατασκευή ζωντανό κομμάτι του Πάρκου
    την ημέρα και τη νύχτα,  
  - την  ανταποδοτικότητα των προτεινομένων λειτουργιών και τη δυνατότητά τους να συμβάλουν
    στη βιώσιμη λειτουργία του Πάρκου, 
  - την οικονομία της κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης. 
Β. Η τεκμηρίωση των προτάσεων.



6  . ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΠΟΥ  ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ  
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των μελετών ορίζεται η 13/7/2012 και ώρα έως 14:00.
Η υποβολή των μελετών θα γίνει στα γραφεία της Δ/νσης Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών 
(Δ.Ε.Ε.Α.Π.) του Υ.Π.Ε.Κ.Α., Λεωφ. Κηφισίας 125-127 Τ.Κ. 11524 Αθήνα.
Δεκτές γίνονται επίσης μελέτες που θα αποσταλούν στα γραφεία της Δ.Ε.Ε.Α.Π. με το ταχυδρομείο ή 
μέσω  ιδιωτικής  εταιρείας  μεταφορών,  με  την  προϋπόθεση  ότι  εξασφαλίζεται  η  ανωνυμία  του 
Διαγωνιζόμενου και με ευθύνη του ίδιου για την έγκαιρη υποβολή.  

7  . ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ     
Η Κριτική Επιτροπή θα είναι επταμελής.
Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής με τους Αναπληρωτές τους ορίζονται ως εξής:

• Δύο (2) κριτές «εκ προσωπικοτήτων» (ορίζονται από τη Διοργανώτρια Αρχή)
• Ένας (1) αρχιτέκτονας εκπρόσωπος του Υ.Π.Ε.Κ.Α. (Διοργανώτρια Αρχή)
• Τέσσερις  (4)  κριτές  από  τον  κατάλογο  κριτών  αρχιτεκτονικών  διαγωνισμών  της  παρ.3  του 

άρθρου 12 της με αρ. πρωτ. 26804/16-06-2011 Απόφασης Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (Β΄/1427). 
Η Κριτική Επιτροπή μπορεί να υποστηρίζεται από Τεχνική Επιτροπή καθώς και Τεχνικούς Συμβούλους 
με τις εξής ειδικότητες: πολιτικός μηχανικός, μηχανολόγος /  ηλεκτρολόγος μηχανικός και  εικαστικός,  
υποδεικνυόμενοι από τη Διοργανώτρια Αρχή. Η Κριτική Επιτροπή θα συγκροτηθεί έπειτα από απόφαση 
της  Διοργανώτριας  Αρχής,  η  οποία  θα  ορίζει  και  το  Γραμματέα  της  Επιτροπής,  καθώς  και  τον  
Αναπληρωτή του και θα ανακοινωθεί τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των μελετών. 

8  . Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   είναι οριστική και υποχρεωτική για τη Διοργανώτρια Αρχή 
εφόσον δεν είναι αντίθετη με τους όρους της Προκήρυξης.

9  . ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ  
Στο Διαγωνισμό θα απονεμηθούν συνολικά τα παρακάτω χρηματικά βραβεία:
1ο  Βραβείο        9.287 €
2ο  Βραβείο        6.811 €
3ο  Βραβείο        4.540 €
Επιπλέον των παραπάνω, η Διοργανώτρια Αρχή μπορεί, μετά από υπόδειξη της Κριτικής Επιτροπής 
και χωρίς αυτή να είναι δεσμευτική, να εξαγοράσει επιπλέον αριθμό μελετών και μέχρι τρεις (3), αντί του 
ποσού των 2.000 € εκάστη.

10  . ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Ο εκπρόσωπος  της  ομάδας  Διαγωνιζομένων  εγγράφεται  σε  κατάλογο  που  τηρεί  η  Δ/νση  Ειδικών 
Έργων  Αναβάθμισης  Περιοχών (Δ.Ε.Ε.Α.Π.),  με  αίτηση  που  αναφέρει  τα  στοιχεία  του  (διεύθυνση, 
αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονική δ/νση), προκειμένου να ενημερώνεται από τη 
Διοργανώτρια Αρχή. Η αίτηση αυτή θα υποβληθεί στο Πρωτόκολλο της Δ.Ε.Ε.Α.Π., Λεωφ. Κηφισίας 
125-127, 11524, Aθήνα ή θα σταλεί ταχυδρομικά ή με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 
από την 17/4/2012 έως και την 8/5/2012 και ώρα έως 14:00. 
Ψηφιακή -αποκλειστικά- παραλαβή της Προκήρυξης με τα προσαρτήματά της και  του Φακέλου του 
Διαγωνισμού μπορεί να γίνει από την ιστοσελίδα του Υ.Π.Ε.Κ.Α. από την 17/4/2012. 

 11. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ   ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ   
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΤΕΕ  :        5/4/2012

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Ε.Ε.Α.Π.

                                                                                                    Π. ΚΑΠΕΡΩΝΗ
                                                                                             Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος
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