ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
«ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ Ο∆Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
Το ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι∆ΡΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ (∆ιοργανωτής) προκειµένου να διεξάγει Ευρωπαϊκό
διαγωνισµό για την Ανασυγκρότηση του κέντρου της Αθήνας µε άξονα την οδό Πανεπιστηµίου, καλεί τους
ενδιαφερόµενους που πληρούν τα τυπικά κριτήρια συµµετοχής, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συµµετοχής,
συµπληρώνοντας τη φόρµα εγγραφής που θα βρουν στον ιστότοπο που αναφέρεται κάτωθι:
Τα στοιχεία επικοινωνίας του ∆ιοργανωτή είναι:
Οδός : Λεωφ. Αµαλίας 56
Ταχ. Κωδ. :105 58
Τηλ. : 2103713000
Fax : 2103713013
E-mail : contact@onassis.gr
Ιστότοπος ∆ιαγωνισµού για την λήψη του τεύχους διαγωνισµού, των εγκυκλίων και για την υποβολή
ερωτηµάτων πρόσθετης πληροφόρησης: www.rethinkathenscompetition.org
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Σκοπός του ∆ιαγωνισµού είναι η ανάδειξη του Αρχιτέκτονα µελετητή (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) που θα
αναλάβει την αρχιτεκτονική µελέτη του δηµόσιου χώρου για την «Ανασυγκρότηση του κέντρου της Αθήνας µε
άξονα την οδό Πανεπιστηµίου». Στόχοι του Έργου της ανασυγκρότησης που εκτείνεται από τη λεωφόρο
Αµαλίας έως την οδό Πανεπιστηµίου είναι η µετατροπή του κέντρου της πόλης σε τόπο προορισµού για τον
πολίτη και όχι σε χώρο διέλευσης αυτοκινήτων, η λειτουργική, αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθµιση του
κέντρου, η ενίσχυση των εµπορικών, διοικητικών και οικονοµικών λειτουργιών της πόλης, η επιστροφή της
κατοικίας στο Κέντρο, η ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής φυσιογνωµίας της πρωτεύουσας και η
βελτίωση της ποιότητας ζωής στην καθηµερινότητα του πολίτη.
3. ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ∆ιαγωνισµός θα είναι δύο σταδίων - κλιµακωτός µιας κατηγορίας µελετών, αρχιτεκτονική, µε υποστηρικτικές
κατηγορίες µελετών. Κατά το α’ στάδιο του ∆ιαγωνισµού (∆ιαγωνισµός ιδεών) η Κριτική Επιτροπή α’ σταδίου
θα επιλέξει από τρεις (3) έως οκτώ (8) προτάσεις οι µελετητές των οποίων θα έχουν το δικαίωµα να
συµµετάσχουν στο β’ στάδιο (διαγωνισµός προσχεδίων). Κατά το β’ στάδιο του ∆ιαγωνισµού (∆ιαγωνισµός
προσχεδίων) οι επιλεγέντες µελετητές εκ του α’ σταδίου θα κληθούν να υποβάλουν εκ νέου φάκελο πρότασης.
Εκ των νέων αρχιτεκτονικών φακέλων η Κριτική Επιτροπή β’ σταδίου θα επιλέξει έως τρείς (3) µελέτες προς
βράβευση.
4. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
∆ικαίωµα συµµετοχής στο α’ στάδιο του ∆ιαγωνισµού (∆ιαγωνισµός ιδεών) έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα:
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(α) 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.3316/05
(β) για τα οποία δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Ν.3316/05
∆ικαίωµα συµµετοχής στο β’ στάδιο του ∆ιαγωνισµού (∆ιαγωνισµός προσχεδίων) έχουν φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα:
(α) τα οποία έχουν λάβει µέρος στο α’ στάδιο του ∆ιαγωνισµού
(β) τα οποία έχουν προταθεί από την Κριτική Επιτροπή του α’ σταδίου του ∆ιαγωνισµού να λάβουν µέρος στο
β’ στάδιο του ∆ιαγωνισµού
(γ) για τα οποία δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Ν.3316/05.
5. ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ∆ιοργανωτής θα συγκροτήσει µε απόφασή του τις δύο (2) διαφορετικές Κριτικές Επιτροπές, µία για κάθε
στάδιο του ∆ιαγωνισµού. Οι Κριτικές Επιτροπές θα είναι εννεαµελείς και θα αναρτηθούν ονοµαστικά στο
παράρτηµα 4 της αναλυτικής προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού.
Για την διασφάλιση της ορθής τήρησης των διαδικασιών του διαγωνισµού ο ∆ιοργανωτής θα ορίσει πενταµελή
Επιτροπή ∆ιαδικασιών του ∆ιαγωνισµού, η οποία θα ελέγχει τη διαδικασία εγγραφής, την τήρηση της
ανωνυµίας καθώς και τη διαδικασία διαχείρισης των ερωτηµάτων των διαγωνιζόµενων, µέσω του ιστοτόπου
του διαγωνισµού.
6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Για την κρίση της Κριτικής Επιτροπής θα ληφθούν υπόψη κατ΄ ελάχιστο τα παρακάτω κριτήρια:
-η οραµατική διάσταση του αρχιτεκτονικού σχεδιασµού του δηµόσιου χώρου
-η αναγνωρισιµότητα του προτεινόµενου δηµόσιου χώρου, στην οποία περιλαµβάνεται η ανάδειξη των
µνηµείων και των πολιτισµικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέµβασης
-η λειτουργικότητα του δηµόσιου χώρου για την αποτελεσµατική εξυπηρέτηση των προβλεποµένων χρήσεων,
της κυκλοφορίας και των πολιτών,
-η βιωσιµότητα του δηµόσιου χώρου, στην οποία περιλαµβάνονται ο περιβαλλοντικός χαρακτήρας και η
συµβολή στην κλιµατική αλλαγή
-η ευκολία υλοποίησης και η γενικότερη οικονοµία της κατασκευής και της συντήρησης του έργου, στην οποία
περιλαµβάνονται η αντοχή στη χρήση και στο χρόνο.
7. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ-ΒΡΑΒΕΙΑ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Κάθε µελέτη που θα προκριθεί στο β’ στάδιο του ∆ιαγωνισµού (∆ιαγωνισµός προσχεδίων) θα λάβει χρηµατικό
έπαθλο Ευρώ Είκοσι Πέντε Χιλιάδων (€ 25.000) (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ). Η Κριτική Επιτροπή του α’
σταδίου του ∆ιαγωνισµού µπορεί να επιλέξει µία επί πλέον «ουτοπική» πρόταση για βράβευση αντί του ποσού
των Ευρώ ∆έκα Χιλιάδων (€ 10.000) (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) και χωρίς δικαίωµα συµµετοχής του
διαγωνιζόµενου στο β’ στάδιο.
Στο β’ στάδιο του ∆ιαγωνισµού (∆ιαγωνισµός προσχεδίων) θα απονεµηθούν µετά από εισήγηση της Κριτικής
Επιτροπής του β’ σταδίου του ∆ιαγωνισµού µέχρι τρία (3) βραβεία συνολικού ποσού των Ευρώ Εκατόν Εξήντα
ο
ο
Χιλιάδων (€ 160.000) (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) κατά τα εξής ποσοστά: 1 βραβείο: 45%, 2 βραβείο:
ο
33%, 3 βραβείο: 22%.
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8. ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η εκπόνηση της αρχιτεκτονικής µελέτης του ελεύθερου δηµόσιου χώρου και των υποστηρικτικών µελετών θα
ανατεθεί από τον ∆ιοργανωτή, κατόπιν διαπραγµάτευσης και συµφωνίας των όρων του συµφωνητικού, στον
πρώτο βραβευθέντα (ή πρώτο διακριθέντα) αρχιτέκτονα µελετητή , υπό την προϋπόθεση ότι ο ίδιος ή η οµάδα
µε την οποία θα συµπράξει θα δαθέτουν µελετητικό πτυχίο ∆ τάξης ή ανώτερο στις κατηγορίες µελετών 6
’Αρχιτεκτονικές µελέτες κτιριακών έργων’ ή 7 ‘Ειδικές Αρχιτεκτονικές µελέτες’ και υπό την προϋπόθεση
συνηγορίας των εκπροσώπων του ∆ηµοσίου.
9. ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
Το ενδεικτικό κόστος αµοιβών (περιλαµβανοµένου ΦΠΑ) για τις µελέτες ενότητας αρχιτεκτονικών έχει
προϋπολογισθεί ως κατωτέρω:
Αρχιτεκτονικές µελέτες (Αρχιτεκτονική προµελέτη ανάπλασης, Οριστική µελέτη ανάπλασης, Μελέτη
εφαρµογής: αρχιτεκονικά προµετρήσεις και προδιαγραφές, Προµελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου, Οριστική µελέτη
αρχιτεκτονικής τοπίου και προδιαγραφές, Προµελέτη και οριστική µελέτη αρχιτεκτονικού φωτισµού):
Ευρώ Ένα Εκατοµµύριο (€ 1.000.000).
Τεχνικές µελέτες (Στατική προµελέτη, Στατική οριστική µελέτη: προµετρήσεις και προδιαγραφές,
Ηλεκτροµηχανολογική προµελέτη, Ηλεκτροµηχανολογική οριστική µελέτη: προµετρήσεις και προδιαγραφές,
Βιοκλιµατική προµελέτη, Βιοκλιµατική οριστική µελέτη, προµετρήσεις και προδιαγραφές:
Ευρώ Εκατόν Πενήντα Χιλιάδες (€ 150.000).
10. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ
Η Προκήρυξη του ∆ιαγωνισµού, τα αναλυτικά στοιχεία και η αίτηση συµµετοχής θα αναρτηθούν στον ιστότοπο
της διεύθυνσης www.rethinkathenscompetition.org. Όλοι οι ενδιαφερόµενοι (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) θα
πρέπει να συµπληρώσουν και να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτηση συµµετοχής προκειµένου να
παραλάβουν τους Προσωπικούς Κωδικούς Πρόσβασης (PAC), να αποκτήσουν πρόσβαση στον τεχνικό
φάκελο του ∆ιαγωνισµού και να συµµετάσχουν στον ∆ιαγωνισµό.
11. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Η έναρξη του α’ σταδίου του ∆ιαγωνισµού θα γίνει την ∆ευτέρα 21 Μαΐου 2012.
Καταληκτική προθεσµία υποβολής των προτάσεων του α’ σταδίου του ∆ιαγωνισµού ορίζεται η Παρασκευή 7
Σεπτεµβρίου 2012.
Όλα τα ζητούµενα στοιχεία των προτάσεων που θα υποβληθούν κατά το α’ στάδιο του ∆ιαγωνισµού θα
παραδοθούν συσκευασµένα στη διεύθυνση: Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών, Λεωφ. Συγγρού 107-109, 117
45, Αθήνα. ∆εκτές γίνονται επίσης προτάσεις που αποστέλλονται µε το ταχυδροµείο ή µέσω ιδιωτικής
εταιρείας µεταφορών µε ευθύνη του διαγωνιζόµενου για έγκαιρη υποβολή.
Η προθεσµία υποβολής των προτάσεων του β’ σταδίου του ∆ιαγωνισµού θα είναι τρείς (3) µήνες από την
αποστολή των νέων προσωπικών κωδικών πρόσβασης (PAC) του β’ σταδίου και η παράδοση θα γίνει σε
τόπο που θα ανακοινωθεί από την Επιτροπή ∆ιαδικασιών του ∆ιαγωνισµού µόνο στους προκριθέντες
διαγωνιζόµενους µέσω ανάρτησης στον ιστότοπο του ∆ιαγωνισµού.

12. ΙΣΧΥΟΝ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η µελέτη θα εκπονηθεί µε σκοπό να δωρηθεί από το «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι∆ΡΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ»
στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, άνευ ανταλλάγµατος, εποµένως τελικός αποδέκτης της µελέτης και ιδιοκτήτης του
έργου είναι το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Εφαρµοστέο δίκαιο για τον διαγωνισµό και το συµφωνητικό ανάθεσης θα
είναι το Ελληνικό ∆ίκαιο. Επίσηµη γλώσσα του διαγωνισµού και του συµφωνητικού ανάθεσης είναι η Αγγλική
γλώσσα, και οι προτάσεις και τα σχέδια θα υποβληθούν στο µετρικό σύστηµα µονάδων.
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Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιλαµβάνει ενδεικτικά συνοπτική περίληψη ορισµένων
άρθρων της πλήρους «Προκήρυξης» του διαγωνισµού, τα άρθρα και οι διατάξεις της οποίας κατισχύουν των
αναφεροµένων στην παρούσα.

13. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: 21/05/2012
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