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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΙΔΕΩΝ ΕΝΟ ΣΑΔΙΟΤ
Ο Γήκνο Ξπινθάζηξνπ – Δπξσζηίλεο, πξνθεξύζζεη αλνηρηό παλειιήλην αξρηηεθηνληθό δηαγσληζκό ηδεώλ,
ελόο ζηαδίνπ, κε ηίηιν «ΑΝΑΠΛΑΖ – ΠΔΕΟΓΡΟΜΖΖ ΟΓΟΤ Π. ΣΑΛΓΑΡΖ ΑΠΟ ΒΑΓΔΝΑ ΔΩ
ΚΤΑΝΖ ΑΚΣΖ».
1. Δηοργαλώηρηα αρτή (Δ.Α.)– ζηοητεία επηθοηλωλίας:
Γήκνο Ξπινθάζηξνπ – Δπξσζηίλεο/ΟΣΑ
Οδόο: Λπθνύξγνπ Φξαληδή 2
Σ.Κ. 204 00 – Ξπιόθαζηξν
Σει. 2743360 235 Απνζηόιεο Θενδσξόπνπινο
Fax 2743028261
e-mail: info@xylokastro.gov.gr
Ηζηνζειίδα: www.xylokastro.gov.gr
Κσδηθόο NUTS αλαζέηνπζαο αξρήο: EL652.
2. Περηγραθή: Αξρηηεθηνληθόο δηαγσληζκόο ηδεώλ γηα ηελ αλάπιαζε – πεδνδξόκεζε ηεο νδνύ Π.
Σζαιδάξε ηεο πόιεο ηνπ Ξπινθάζηξνπ από νδό Βαγελά έσο «Κπαλή Αθηή».
3. Κωδηθός CPV: 71230000-9
4. Δηθαηούκελοη ζσκκεηοτής - όροη:
Όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα ηα νπνία θαηέρνπλ ηελ από ην Νόκν νξηδόκελε Άδεηα Άζθεζεο
Δπαγγέικαηνο Αξρηηέθηνλα Μεραληθνύ ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό
δελ είλαη πξναπαηηνύκελε ε εγγξαθή ζην Μεηξώλ Μειεηεηώλ ή/θαη ε ιήςε αληίζηνηρεο ηάμεο κειεηεηηθνύ
πηπρίνπ.
Κάζε δηαγσληδόκελνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκό κόλν κε κία ζπκκεηνρή.
Απνθιείνληαη από ην δηαγσληζκό:
Α) Κάζε πξόζσπν πνπ έρεη ζπκκεηάζρεη κε νπνηνδήπνηε ηξόπν ζηελ πξνπαξαζθεπή θαη ζηε ζύληαμε
ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ,
Β) ηα κέιε ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο ,
Γ) όζνη έρνπλ εμεξηεκέλε επαγγεικαηηθή ζρέζε εξγαζίαο κε ηε Γ.Α.,
Γ) νη επηζηεκνληθνί ζύκβνπινη, εηδηθνί ζπλεξγάηεο θιπ. Σεο Γ.Α.,
Δ) νη έρνληεο ζπγγέλεηα έσο β΄βαζκνύ κε ηα παξαπάλσ πξόζσπα
5. Εγγραθή - παραιαβή προζθορώλ:
Ζ αίηεζε εγγξαθήο ζην Γηαγσληζκό ππνβάιιεηαη από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ δηαγσληζκνύ κέρξη
31-10-2018. Ζ εγγξαθή απνηειεί πξνϋπόζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό.
Καηαιεθηηθή εκεροκελία σποβοιής ηωλ προηάζεωλ ορίδεηαη ε 30/11/2018 θαη ώρα 14:00. ζην
πξσηόθνιιν ηεο Γ.Α.
Κάζε ππνβαιιόκελε κειέηε ζεκαίλεηαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ, αληί ςεπδσλύκνπ κε ραξαθηεξηζηηθό
θσδηθό, επηινγήο ηνπ ζπκκεηέρνληα.
Γηα ηελ ηήξεζε ηεο αλσλπκίαο δελ επηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ηνπ νλόκαηνο ηνπ απνζηνιέα, αθόκα θαη
όηαλ ε απνζηνιή γίλεηαη κέζσ ηαρπδξνκείνπ ή ηδησηηθήο εηαηξείαο ηαρπκεηαθνξάο.
6. Προϋποιογηζκός - Υρεκαηοδόηεζε:
ηηο κειέηεο πνπ ζα δηαθξηζνύλ, ζα απνλεκεζνύλ ηξία βξαβεία, σο εμήο:
ν
1 Βξαβείν: 3.600,00 €
ν
2 Βξαβείν: 2.640,00 €
ν
3 Βξαβείν: 1.760,00 €
Από ΗΓ. ΠΟΡΟΗ ΟΣΑ.

7. Δηαδηθαζία θρίζες: Οη ππνβιεζείζεο πξνηάζεηο ζα εμεηαζηνύλ θαη θξηζνύλ από πεληακειή θξηηηθή
επηηξνπή, απνηεινύκελε από έλαλ θξηηή εθ πξνζσπηθνηήησλ, έλαλ εθπξόζσπν ηεο δηνξγαλώηξηαο
αξρήο θαη ηξεηο θξηηέο από θαηάινγν θξηηώλ, ζύκθσλα κε ηελ Τ.Α. 26804/2011 ηνπ ΤΠΔΚΑ.
Ζ Κξηηηθή Δπηηξνπή ιακβάλεη γλώζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ κειεηώλ κόλν κεηά ηελ εθπλνή ηεο
πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ ππνβνιή ηνπο θαη ελ ζπλερεία αθνινπζεί ηα ζηάδηα: 1)
απνζθξάγηζε κειεηώλ- πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε ζπκκεηνρώλ 2) αμηνιόγεζε – θαηάηαμε κειεηώλ θαη 3)
απνλνκή βξαβείσλ.
Σν απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνύ επηθπξώλεηαη κε απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ
Ξπινθάζηξνπ – Δπξσζηίλεο.
8. Ελζηάζεης
Δλζηάζεηο θαηά ηεο απόθαζεο θαηαθύξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο, ππνβάιινληαη εληόο 5 εξγάζηκσλ
εκεξώλ από ηελ αλάξηεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ ζηα γξαθεία ηεο Γ.Α. θαη ηελ
θνηλνπνίεζε ζηνπο εθπξνζώπνπο ησλ ζπκκεηερόλησλ.
9. Παραιαβή ηεστώλ – πιεροθορίες:
Σα ρνξεγνύκελα ζηνηρεία αλαξηώληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Α. www.xylokastro-evrostini.gov.gr από ηελ
νξηζκέλε εκέξα έλαξμεο ηνπ δηαγσληζκνύ κέρξη θαη 15 εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ,
δειαδή έσο 15/11/2018.
Ζ πξνθήξπμε κπνξεί λα παξαιεθζεί θαη ζε έληππε κνξθή ή/θαη ζε cd από ηα γξαθεία ηεο δηνξγαλώηξηαο
αξρήο ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ώξεο. Δπίζεο, ηα ζηνηρεία ιακβάλνληαη θαη ηαρπδξνκηθώο.
Οη δηαγσληδόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ εξσηήκαηα ζην email: atheodorop@xylokastro.gov.gr. έσο ηελ
31-8-2018. Ο Γήκνο Ξπινθάζηξνπ – Δπξσζηίλεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απαληήζεη ζηα εξσηήκαηα, έσο
7-9-2018.
10. Πιερωκή κειεηεηώλ:
Σα βξαβεία απνλέκνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπ δηαγσληζκνύ. Ζ θαηαβνιή ησλ ρξεκαηηθώλ πνζώλ,
πξνϋπνζέηεη ηελ παξάδνζε όισλ ησλ πξσηόηππσλ ζρεδίσλ (ηππσκέλα θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή).
11. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζεο βαξύλνπλ ηε δηνξγαλώηξηα αξρή.

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ
ΗΛΙΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΤΛΟ
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