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1. ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ

1.1 ∆ιοργανώτρια Αρχή του διαγωνισµού : ∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1.2 Προϊσταµένη Αρχή του διαγωνισµού : Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Θεσσαλονίκης

1.3 ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία : ∆ιεύθυνση Αστικού Σχεδιασµού & Αρχιτεκτονικών Μελετών της Γενικής

∆ιεύθυνσης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας από τη ∆ιοργανώτρια Αρχή : ∆ηµούλη Άννα, Κετικίδου Σοφία

∆ιεύθυνση : Αγγελάκη 13 (5ος όροφος)

                     54621 Θεσσαλονίκη

Τηλ. : (+30) 2313 31 8492, 2313 31 8482

e-mail : a.dimouli@thessaloniki.gr

Ιστοσελίδα : www.thessaloniki.gr

Ώρες επικοινωνίας : 7.00 – 15.00

Η αρµόδια υπηρεσία θα δηµοσιοποιήσει άµεσα οποιαδήποτε µεταβολή των παραπάνω στοιχείων µε

ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ∆ιοργανώτριας Αρχής.

2. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

Η χρηµατοδότηση του αρχιτεκτονικού διαγωνισµού θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του

∆ήµου Θεσσαλονίκης και, συγκεκριµένα, τον Κ.Α. 30/7412.63.01 (Υπηρεσιακή Μονάδα 30.001), µε

λεκτικό  «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  Ι∆ΕΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΞΥΛΙΝΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  ΕΠΙ  ΠΑΣΣΑΛΩΝ  (DECK)  ΣΤΗΝ  ΠΑΛΙΑ  ΠΑΡΑΛΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,  ΤΠ»

πίστωσης: 43.896,00€, για το οικονοµικό έτος 2022, µε χρηµατοδότηση «Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ»,  σύµφωνα και

µε την υπ’ αριθ. 673/13-12-2021 Α∆Σ για το Τεχνικό Πρόγραµµα έτους 2022 (Α∆Α: ΨΑΥ∆ΩΡ5-6Ω4) και

µε την υπ’ αριθ. 724 / 27-12-2021 Α∆Σ (Α∆Α:ΩΖ0∆ΩΡ5-6Ω4) για τον Προϋπολογισµό έτους 2022.

3. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

CPV : 71230000-9

Σκοπός του ∆ιαγωνισµού είναι η επιλογή µιας σύγχρονης αρχιτεκτονικής προσέγγισης για την

υλοποίηση του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ  ΠΑΣΣΑΛΩΝ (DECK) ΣΤΗΝ

ΠΑΛΙΑ  ΠΑΡΑΛΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”,  που  θα  εξασφαλίζει  λειτουργικότητα,  αισθητική  ποιότητα  και

κατασκευαστική  αρτιότητα  για  τη  διεύρυνση του  αστικού  κοινόχρηστου  χώρου  προς τη  θάλασσα,

συµπεριλαµβανοµένης  της  αναδιαµόρφωσης  του  ευρύτερου  περιβάλλοντα  χώρου  της  παραλιακής

Λεωφόρου Νίκης, µε βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις της τέχνης και της επιστήµης, καθώς και τις αρχές

του  βιοκλιµατικού  -  περιβαλλοντικού  σχεδιασµού.  Ο  ∆ιαγωνισµός  στοχεύει  στη  διερεύνηση  του

βέλτιστου  τρόπου επέκτασης  του  υφιστάµενου  κρηπιδώµατος  της  Παλιάς  Παραλίας  µε  ξύλινη

κατασκευή / κατάστρωµα επί πασσάλων (ντεκ) πλάτους 5 έως 10 µέτρων προς τη θάλασσα από την 1η
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προβλήτα  του  ΟΛΘ  έως  το  Λευκό  Πύργο,  δεδοµένου  ότι  το  µικρό  σήµερα  πλάτος  του  κρίνεται

ανεπαρκές σε σχέση µε την ιδιαίτερα αυξηµένη επισκεψιµότητα της περιοχής, σε συνδυασµό και µε

τον  υψηλό  κυκλοφοριακό φόρτο της  Λεωφόρου  Νίκης.   Επιπλέον,  στοχεύει  στην αναζήτηση – σε

επίπεδο  ιδεών  -  των  βέλτιστων  γεωµετρικών,  λειτουργικών,  αισθητικών  και  κατασκευαστικών

χαρακτηριστικών που θα πρέπει να έχει  το ξύλινο κατάστρωµα επί πασσάλων, κατ’  επέκταση του

υφιστάµενου κρηπιδώµατος της Παλιάς Παραλίας,  προκειµένου εν συνεχεία αφενός να ληφθεί η κατ’

αρχήν σύµφωνη γνώµη των αρµόδιων φορέων (υπηρεσίες προστασίας µνηµείων και ιστορικών τόπων,

αρχές περιβαλλοντικής αδειοδότησης κλπ) και αφετέρου να προσδιοριστεί µε ακρίβεια το κόστος των

απαιτούµενων προς δηµοπράτηση µελετών.  

Αντικείµενο  του  διαγωνισµού  είναι  ο  προσδιορισµός  των  γεωµετρικών,  λειτουργικών,

αισθητικών και  κατασκευαστικών χαρακτηριστικών  του ξύλινου  καταστρώµατος  κατ’  επέκταση του

παραλιακού κρηπιδώµατος της Παλιάς Παραλίας Θεσσαλονίκης, από την 1η προβλήτα του ΟΛΘ έως

το Λευκό Πύργο, σύµφωνα µε τις αρχές της βιώσιµης κινητικότητας, ώστε να συµβάλει στην αύξηση

του  δηµόσιου  χώρου  µε  ποιοτικά  χαρακτηριστικά.  Αναλυτικότερα,  είναι  ο σχεδιασµός  ενός

«καταστρώµατος»,  επί  πασσάλων µε ξύλινο κατάστρωµα,  σε όλο το  µήκος και  κατ’  επέκταση του

παραλιακού  πλακόστρωτου,  το  οποίο  θα επιτρέπει  την  οµαλή  και  ασφαλή  κίνηση  των  πεζών,  τη

δυνατότητα στάσης και  απόλαυσης του ηλιοβασιλέµατος και  της  θαλασσινής αύρας (που  σήµερα

δυσχεραίνεται λόγω του µικρού πλάτους του χώρου και του συνωστισµού), την προσέγγιση µικρών

σκαφών  και  τη  συναρµογή  της  ζώνης  περιπάτου  µε  τις  µελλοντικές  στάσεις  της  θαλάσσιας

συγκοινωνίας, ενός έργου συµπληρωµατικού προς άλλα µεταφορικά έργα της πόλης.  Το  έργο,

συµπληρωµένο µε φωτισµό ειδικών προδιαγραφών και τον απαραίτητο εξοπλισµό, θα διατηρήσει τον

χαρακτήρα και τα ιστορικά χαρακτηριστικά της Παλιάς Παραλίας, ενώ παράλληλα θα αποτελέσει ένα

προνοµιακό  χώρο  συνάντησης  της  πόλης  µε  το  νερό,  έναν  «εξώστη»  κοινωνικής  επαφής  και

αναψυχής, που σήµερα έχει απόλυτη ανάγκη το ιστορικό κέντρο για να αναπνεύσει. 

Η περιοχή µελέτης εκτείνεται σε µήκος 1.100 µέτρων περίπου από την 1η προβλήτα του ΟΛΘ µέχρι το

Λευκό Πύργο, ενώ κατά πλάτος περιλαµβάνει  το πλάτος του σηµερινού  παραλιακού πεζοδρόµου –

κρηπιδώµατος  και  της  προτεινόµενης  επέκτασης µε  αναστρέψιµη  κατασκευή  επί  πασσάλων,  της

οποίας  το  πλάτος  και  το  εξωτερικό περίγραµµα  αποτελούν  ζητούµενα  του  διαγωνισµού εντός  του

εύρους µεταξύ  5µ.έως 10µ. που προτείνει ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης.  Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να

συµπεριλάβουν στην πρότασή τους και όλο το πλάτος της Λεωφόρου Νίκης,  λαµβάνοντας ωστόσο

υπόψη ότι  η  αναστρέψιµη  ξύλινη  κατασκευή  θα πρέπει  να µπορεί  να υλοποιηθεί  και  χωρίς  άλλη

παρέµβαση στη Λεωφόρο Νίκης.  

4. ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πρόκειται  για έναν ∆ιαγωνισµό  Ιδεών,  κατά την έννοια του άρθρου 1 της  υπ’  αριθ.  οικ..

ΥΠΕΝ/∆ΜΕΑΑΠ/48505/387/19-5-2021 απόφασης  ΥΠΕΝ  µε στόχο τη  διερεύνηση  των  κύριων

παραµέτρων  του  θέµατος,  την  αξιολόγησή  τους,  την  ανάδειξη  της  βασικής  συνθετικής  ιδέας,  την

εξειδίκευση  του  προγράµµατος  του  έργου  και  τη  διαµόρφωση  του  πλαισίου  για  την  εξέλιξη  και
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ολοκλήρωση  της  µελέτης  του  έργου.   Ο διαγωνισµός συγκεντρώνει  όλα  τα  χαρακτηριστικά  του

αξιόλογου τεχνικού έργου, όπως περιγράφονται στο άρθρο 2, παρ. 2 της ίδιας ως άνω απόφασης,

λόγω της θέσης και της λειτουργίας του εν λόγω έργου σε σχέση µε το ευρύτερο δοµηµένο και φυσικό

περιβάλλον  .   

5. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα οποία κατέχουν την

από  τον  Νόµο  οριζόµενη  άδεια  ασκήσεως  επαγγελµατικής  δραστηριότητας,  σύµφωνα  µε  το

άρθρο  3  της  υπ’  αριθ.  ΥΠΕΝ/∆ΜΕΑΑΠ/48505/387/19-5-2021  απόφασης  ΥΠΕΝ,  του  Αρχιτέκτονα

Μηχανικού  (ως  εκπρόσωπου  οµάδας),  στην  Ελλάδα  ή  σε  άλλο  κράτος.   Οι  διαγωνιζόµενοι

αρχιτέκτονες µηχανικοί ΑΕΙ (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) ή οµάδες, θα πρέπει στη βασική στελέχωση

της οµάδας τους να υποστηρίζονται υποχρεωτικά   από   Πολιτικό µηχανικό ΑΕΙ   για την τεκµηρίωση του

προτεινόµενου τρόπου θεµελίωσης της αρχιτεκτονικής πρότασης ή και άλλων θεµάτων κατά την κρίση

τους,  και  προαιρετικά από Μηχανολόγο ηλεκτρολόγο µηχανικό ΑΕΙ  ή µηχανολόγο µηχανικό ΑΕΙ  ή

ηλεκτρολόγο µηχανικό ΑΕΙ για την τεκµηρίωση του προτεινόµενου φωτισµού ή άλλων θεµάτων κατά

την κρίση τους.  

∆ιευκρινίζεται  ότι  οι  συµµετέχοντες,  µπορούν  κατά  την  κρίση  τους  εάν  επιθυµούν  να

συνεργασθούν  και µε άλλες ειδικότητες (όπως, π.χ. συγκοινωνιολόγο, ειδικό σύµβουλο για λιµενικά

έργα κλπ), αλλά και σπουδαστές Σχολών, αντιστοίχων µε τις προαναφερθείσες ειδικότητες. Σε κάθε

περίπτωση,  δεν υπάρχει η υποχρέωση της ∆ιοργανώτριας Αρχής για καταβολή επιπλέον αµοιβής

πέραν των προβλεποµένων βραβείων. 

Για την καταβολή του βραβείου, στην περίπτωση  οµάδας διαγωνιζοµένων αρχιτεκτόνων, το

χρηµατικό ποσό για κάθε µέλος θα απορρέει από υπεύθυνη δήλωση υπογεγραµµένη από όλα τα µέλη

της οµάδας,  µε  τα  ποσοστά συµµετοχής τους στα χρηµατικά ποσά σε περίπτωση βράβευσης της

µελέτης.  Οµοίως,  για  την  καταβολή   του  βραβείου  σε  µηχανικούς  άλλων  ειδικοτήτων  που  θα

συµµετέχουν σε οµάδα µελέτης, θα απορρέει από σχετική δήλωση ενυπόγραφη από όλους. 

Κάθε διαγωνιζόµενος  -µόνος ή και  ως µέλος οµάδας-  µπορεί  να λάβει  µέρος µόνο µε  µία

συµµετοχή. 

Η  εγγραφή  στο  µητρώο  µελετητών  δεν  αποτελεί  προαπαιτούµενο  για  τη  συµµετοχή  στον

αρχιτεκτονικό  διαγωνισµό  (παρ.  1,  άρθρ.  3  της  υπ’  αριθ.  ΥΠΕΝ/∆ΜΕΑΑΠ/48505/387/19-5-2021

απόφασης ΥΠΕΝ).

6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Για  την  κρίση  της  Κριτικής  Επιτροπής  θα  ληφθούν  υπόψη,  κατ’  ελάχιστο,  τα  παρακάτω

κριτήρια:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΠΑΣΣΑΛΩΝ (DECK) ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,

4



ΑΔΑ: Ω8Ο9ΩΡ5-ΨΔ9



∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι∆ΕΩΝ

� Η υψηλή ποιότητα και καθαρότητα της αρχιτεκτονικής σύλληψης / κεντρικής ιδέας, σε όλα τα

επίπεδα του σχεδιασµού

� Ο βαθµός ανταπόκρισης στα ζητούµενα και τους στόχους του διαγωνισµού, όπως αναλύονται

στα άρθρα 4 και 5 της παρούσας

� Η αρµονική ένταξη στο χώρο, στη χρήση και λειτουργία του, στην ιστορική του µνήµη

� Η λειτουργικότητα του σχεδιασµού και η εξασφάλιση προσβασιµότητας για όλους

� Η πρωτοτυπία του σχεδιασµού, ως παράµετρος που ενισχύει την ταυτότητα του χώρου και

παράλληλα εµπνέει και ικανοποιεί τους χρήστες

� Οι επιλογές των υλικών και ο τρόπος χειρισµού τους σε επίπεδο λεπτοµέρειας

� Η  ελαχιστοποίηση  των  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  του  έργου  και  ο  βιοκλιµατικός

σχεδιασµός

� Η αρτιότητα του προτεινόµενου συστήµατος στήριξης – θεµελίωσης του έργου

� Το επίπεδο ευκολίας υλοποίησης της πρότασης και η γενικότερη οικονοµία της κατασκευής και

συντήρησης του έργου.

7. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η σύνθεση της Κριτικής Επιτροπής γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 114 του Ν.4412/2016 και το

άρθρο 12 της υπ' αριθ.  ΥΠΕΝ/∆ΜΕΑΑΠ/48505/387/19-5-2021 απόφασης ΥΠΕΝ. Η Κριτική Επιτροπή

θα είναι πενταµελής. Τα µέλη της Κριτικής Επιτροπής µε τους αναπληρωτές τους ορίζονται ως εξής: 

�� Ένας  (1)  κριτής,  οριζόµενος  από  την  διοργανώτρια  αρχή,  διακεκριµένο  µέλος του

αντίστοιχου κλαδικού φορέα,  µε 20ετία από κτήσεως αδείας επαγγέλµατος και επιπλέον  µε

τρία τουλάχιστον Α’ ή Β’ ή Γ’ βραβεία σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισµούς ή σηµαντική διάκριση

σε ελληνικούς ή διεθνείς αναγνωρισµένους θεσµούς δηµόσιας προβολής του αρχιτεκτονικού

έργου ως κύριοι µελετητές ή να είναι τακτικοί ή οµότιµοι καθηγητές ελληνικού ΑΕΙ αντίστοιχης

ειδικότητας ή διδάσκοντες σε αντίστοιχη θέση σχολών της αλλοδαπής. Κριτές δύναται να είναι

και συνταξιούχοι επιστήµονες, εφόσον αυτοί πληρούν τα παραπάνω προσόντα.

�� Ένας (1) κριτής εκπρόσωπος της διοργανώτριας αρχής, που  πρέπει να έχει δωδεκαετή

εµπειρία  στην  εκπόνηση,  επίβλεψη  και  εποπτεία  µελετών  ή  έργων  του  αντικειµένου  του

διαγωνισµού και γνώση του σχετικού νοµοθετικού πλαισίου.

�� Τρεις  (3)  κριτές  από τον κατάλογο κριτών του  ΥΠΕΝ (βάσει  της  παρ.  3.γ  του ως άνω

άρθρου 12). 
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8. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής είναι δεσµευτική για τη ∆ιοργανώτρια Αρχή, εφόσον δεν

αντιτίθεται στους όρους της Προκήρυξης.

9. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Στον ∆ιαγωνισµό θα απονεµηθούν τρία (3) βραβεία συνολικής αξίας 32.400,00 € πλέον ΦΠΑ

24%. Οι επιµέρους αµοιβές των τριών βραβείων (Α’, Β’, Γ’) υπολογίζονται ως ποσοστό 45%, 33% και

22% αντίστοιχα της συνολικής αξίας, ως εξής: 

Α’ ΒΡΑΒΕΙΟ
45% 

Β’ ΒΡΑΒΕΙΟ
33%

Γ’ ΒΡΑΒΕΙΟ
22%

ΑΜΟΙΒΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ        14.580,00 € 
 

       10.692,00 € 
 

           7.128,00 €  

ΦΠΑ 24%         3.499,20 €         2.566,08 € 1.710,72 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ       18.079,20 €       13.258,08 € 8.838,72 €

Για  τον  καθορισµό  του  ύψους  των  βραβείων λήφθηκε  υπόψη το  άρθρο  11  της  υπ’  αριθ.

ΥΠΕΝ/∆ΜΕΑΑΠ/48505/387/19-5-2021 απόφασης ΥΠΕΝ, σύµφωνα µε το οποίο στους διαγωνισµούς

ιδεών το συνολικό χρηµατικό ποσό βραβείων καθορίζεται κατά την κρίση της διοργανώτριας αρχής και

µε ελάχιστο το ποσό των 10.000 Ευρώ 

Επιπλέον  των  παραπάνω,  η  ∆ιοργανώτρια  Αρχή  µπορεί  µετά  από υπόδειξη  της  Κριτικής

Επιτροπής και χωρίς αυτή να είναι δεσµευτική, να εξαγοράσει επιπλέον αριθµό   συµµετοχών   και µέχρι  

τρεις, αντί του ποσού των   1  .000,00 € εκάστη πλέον ΦΠΑ.  

10. ΑΝΑΘΕΣΗ-ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Στη συνέχεια του αρχιτεκτονικού διαγωνισµού  δεν προβλέπεται  ανάθεση στον βραβευµένο

µελετητή, Εφόσον  ο  ∆ήµος  Θεσσαλονίκης  προχωρήσει  στα  επόµενα  στάδια  επεξεργασίας  της

βραβευµένης  πρότασης  µέσω  των  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του,  συνάπτεται  υποχρεωτικά  σύµβαση

παροχής  συµβουλευτικών  υπηρεσιών  µε  τον  βραβευµένο  µελετητή.  Η  υποχρέωση  της  σύναψης

σύµβασης  παροχής  συµβουλευτικών  υπηρεσιών  βάσει  της  παρ.  5  του  άρθρου  16  υπ’  αριθ.

ΥΠΕΝ/∆ΜΕΑΑΠ/48505/387/19-5-2021 απόφασης ΥΠΕΝ , ισχύει για το ∆ήµο Θεσσαλονίκης για πέντε
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(5) έτη από την επικύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και εφόσον δεν έχουν µεταβληθεί τα

πραγµατικά δεδοµένα που είχαν ληφθεί υπόψη στην προκήρυξή του. 

11. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Η προθεσµία υποβολής των προτάσεων είναι ανάλογη του είδους και του αντικειµένου του

διαγωνισµού. Έτσι, ως ηµεροµηνία λήξης του διαγωνισµού ορίζεται η   18-04-2022  , ηµέρα   ∆ευτέρα  , και

ώρα 14.00.  Καµία παράταση της  προθεσµίας υποβολής των συµµετοχών δεν θα δοθεί,  εκτός  της

περίπτωσης τυχόν µη τήρησης των προθεσµιών της § 12.3 της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή, θα

ενηµερωθούν υποχρεωτικά οι ενδιαφερόµενοι.

 Η υποβολή των συµµετοχών θα γίνει στα γραφεία της ∆ιοργανώτριας Αρχής, στο Πρωτόκολλο

της ∆/νσης Αστικού Σχεδιασµού & Αρχιτεκτονικών Μελετών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, Αγγελάκη 13,

Θεσσαλονίκη, 5ος όροφος, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 9.00-14.00, πριν την ηµεροµηνία και ώρα

λήξης  του  διαγωνισµού.  Μετά  τη  λήξη  της  προθεσµίας  υποβολής,  συµπεριλαµβανοµένων  τυχόν

παρατάσεων, καµία συµµετοχή δεν γίνεται δεκτή. 

 ∆εκτές  γίνονται,  επίσης,  συµµετοχές  που  αποστέλλονται  στα  γραφεία  της  ∆ιοργανώτριας

Αρχής  )  εµπρόθεσµα µε  το  ταχυδροµείο  ή  µέσω ιδιωτικής  εταιρείας  µεταφορών,  µε  ευθύνη  στην

περίπτωση αυτή του διαγωνιζόµενου για την έγκαιρη παράδοση και υποβολή και µε την προϋπόθεση

ότι εξασφαλίζεται η ανωνυµία των συµµετεχόντων. ∆ιευκρινίζεται ότι για τους συµµετέχοντες που θα

αποστείλουν  τη  µελέτη  τους  ταχυδροµικά  ή  µέσω  ιδιωτικής  εταιρείας  µεταφορών,  θα  πρέπει  να

κατατεθεί στο πρωτόκολλο της ∆ιοργανώτριας Αρχής, και ως ώρα παράδοσης θα ληφθεί υπόψη η

αναγραφόµενη ώρα παράδοσης του φακέλου από τον συµµετέχοντα στο ταχυδροµείο ή στην ιδιωτική

εταιρεία µεταφορών, η απόδειξη της οποίας κατά την κατάθεση του φακέλου στο Πρωτόκολλο της

Υπηρεσίας βαρύνει τον συµµετέχοντα.  

12. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επίσηµη γλώσσα του ∆ιαγωνισµού είναι η Ελληνική.

Η  ∆ιακήρυξη  του  ∆ιαγωνισµού,  το  Τεύχος  Τεχνικών  ∆εδοµένων  και  τα  λοιπά χορηγούµενα

στοιχεία που  τη  συνοδεύουν  θα  αναρτηθούν  στην  ιστοσελίδα  www.thessaloniki.gr του  ∆ήµου

Θεσσαλονίκης. Λοιπές πληροφορίες για το διαγωνισµό θα παρέχονται επίσης ηλεκτρονικά  στην ίδια

ιστοσελίδα. 

Μετά τη δηµοσίευση της προκήρυξης, ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης θα την αποστείλει για ενηµέρωση

στο ΥΠΕΝ, το αργότερο εντός πέντε (5) ηµερών.

Η  επικοινωνία  µεταξύ  διοργανώτριας  αρχής  και  συµµετεχόντων  θα  διεξάγεται  µέσω

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή άτυπα µέσω τηλεφώνου. Η αποθήκευση πληροφοριών που διαβιβάζονται

από τους συµµετέχοντες πραγµατοποιείται κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η εµπιστευτικότητα τους.
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∆εν προβλέπεται η εγγραφή σε κατάλογο συµµετεχόντων. 

Οι  ενδιαφερόµενοι  µπορούν  να  υποβάλλουν  ηλεκτρονικά  στη  ∆ιοργανώτρια  Αρχή,  τυχόν

ερωτήµατα για τον ∆ιαγωνισµό µέχρι τις  08-03-2022, ηµέρα Τρίτη.  Τα ερωτήµατα και οι απαντήσεις

θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του διαγωνισµού του ∆ήµου Θεσσαλονίκης στο www  .  thessaloniki  .  gr  . 

      

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,  Φεβρουάριος 2022

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

    Αρχιτ. Μηχανικός
Τµήµατος Αστικού

Σχεδιασµού

Άννα ∆ηµούλη

Η Αν. Προϊσταµένη του Τµήµατος
Αστικού Σχεδιασµού

Αικατερίνη ∆αναδιάδου

Η Αν. Προϊσταµένη της ∆/νσης
Αστικού Σχεδιασµού &

Αρχιτεκτονικών Μελετών 

Αικατερίνη ∆αναδιάδου

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την υπ’ αριθ. 32/26-1-2022 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Θεσσαλονίκης

Ο Αντιδήµαρχος 
Τεχνικών Έργων & Βιώσιµης Κινητικότητας

Εφραίµ Κυριζίδης
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