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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΙΔΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: 
«ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» 

 
1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ –ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
Διοργανώτρια Αρχή: Δήμος Καλαμάτας-Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Διεύθυνση : Διοικητήριο Μεσσηνίας- Ψαρών 15(1ος Όροφος) -, 24100 Καλαμάτα 
Τηλ: 2721361772, 2721361729,2721361768,2721361783 , fax: 2721360708  
E-mail: texnyp@kalamata.gr 
Ιστότοπος: http://www.kalamata.gr/ 
2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  
Δημοτικοί Πόροι  
3. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η διατύπωση ιδεών για τον επανασχεδιασμό  της 
δημοτικής οδού 23 Μαρτίου καθώς και της ''συνέχειας'' της προς τις οδούς 
Υπαπαντής και Σταδίου. 
Με την πρόταση που θα υποβληθεί ,θα πρέπει από αρχιτεκτονική, πολεοδομική, 
λειτουργική, αισθητική, οικονομοτεχνική και περιβαλλοντική άποψη να 
ικανοποιούνται οι στόχοι που περιγράφονται στο άρθρο  4 της Αναλυτικής 
Προκήρυξης. 
Αναζητείται η πρόταση που :α) θα βοηθήσει στη διαμόρφωση ενός ενιαίου 
κέντρου πόλης, επιφέροντας ωφέλιμη αμφίδρομη επιρροή για τους επαγγελματίες 
,τους κατοίκους και τους επισκέπτες της και β) θα αναδείξει το μνημειακό 
χαρακτήρα της οδού. 
4.ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Ως περιοχή μελέτης ορίζεται κυρίως η οδός 23ης Μαρτίου και ο σε επαφή της 
δημόσιος χώρος, και η ''συνέχεια'' της ανατολικά προς τις οδούς Σταδίου και 
Υπαπαντής.  
Δυτικό όριο αποτελεί η διασταύρωσή της με την οδό Αρτέμιδος. 
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Ανατολικά περιλαμβάνεται στην περιοχή μελέτης η οδός Σταδίου έως την 
διασταύρωσή της με την οδό Φαρών και το τμήμα της οδού Υπαπαντής μέχρι την 
πλατεία Αμφείας. 
5. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  
Ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών, ενός σταδίου, αρχιτεκτόνων, μίας 
κατηγορίας μελετών κατά τις κείμενες  διατάξεις της υπ’ αριθμ. πρωτ.οικ. 26804/16-6-
2011 απόφασης του ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚΒ΄1427/2011) «Νέο πλαίσιο διενέργειας των 
αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή 
βραβείων» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ 22186 απόφαση (ΦΕΚ 1494Β/4-
5-2012). 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν  αρχιτέκτονες, που κατέχουν από το νόμο οριζόμενη 
άδεια ασκήσεως επαγγελματικής δραστηριότητας αρχιτέκτονα μηχανικού στην 
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.3316/2005, ατομικά είτε 
ως υπεύθυνοι ομάδας. 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν είναι προαπαιτούμενη η εγγραφή στο μητρώο 
μελετητών και η λήψη αντίστοιχης τάξης πτυχίου που ορίζεται στο κεφάλαιο Ε΄, 
άρθρα 39 και 40 του Ν.3316/2005 
Στην ομάδα των διαγωνιζομένων είναι δυνατόν να μετέχουν και άλλες ειδικότητες, 
Κάθε διαγωνιζόμενος -μόνος ή και ως μέλος ομάδας- μπορεί να υποβάλει μέχρι δύο 
συμμετοχές.  
6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
Θα συνεκτιμηθούν η πρωτοτυπία της λύσης, ο πιλοτικός της χαρακτήρας (η 
δυνατότητα δηλαδή χρήσης της ιδέας/αρχής , η ανάδειξη του ιστορικού τόπου και της 
ιστορικής μνήμης ,η βιοκλιματική προσέγγιση καθώς και η ευκολία εφαρμογής της 
πρότασης και συντήρησης των έργων. Παράλληλα, θα αξιολογηθούν και καινοτόμες 
προτάσεις που απαιτούν αλλαγές στη μέχρι τώρα τυπική/συνήθη οργάνωση του 
χώρου.  
Τα κριτήρια αξιολόγησης παρουσιάζονται αναλυτικά στο άρθρο 14 της Αναλυτιικής 
Προκήρυξης του Διαγωνισμού. 
7.ΒΡΑΒΕΙΑ 
Στις μελέτες που θα διακριθούν θα απονεμηθούν τρία(3)  βραβεία, τα οποία 
επιμερίζονται ως εξής: 
ΠΟΣΟΝ ΒΡΑΒΕΙΟΥ 
1ο Βραβείο: 2300,00€ 
2ο Βραβείο: 2000,00 € 
3ο Βραβείο: 1700,00 € 
Είναι δυνατόν να δοθούν και 2 εξαγορές των 1.000 € εκάστη μετά από υπόδειξη της 
Κριτικής Επιτροπής 
Τα βραβεία απονέμονται στην ομάδα αλλά το χρηματικό ποσό  καταβάλλεται στον 
υπεύθυνο αρχιτέκτονα της ομάδας είτε κατανέμεται στα μέλη της ομάδας 
αρχιτεκτόνων σύμφωνα με τον υποβληθέντα πίνακα ποσοστών.  
8. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  
Ως ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η  ημερομηνία δημοσίευσης του.  
Λήξη της προθεσμίας υποβολής των Προτάσεων ορίζεται η  
…28…../…04…../2016 και ώρα 12:00 πμ 
Η υποβολή των Προτάσεων θα γίνει στο πρωτόκολλο του Δήμου Καλαμάτας –Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών-Διοκητήριο Μεσσηνίας (1ος Όροφος) Ψαρών 15-24100 
Καλαμάτα,  τις εργάσιμες ημέρες   
Δεκτές γίνονται επίσης Προτάσεις που απεστάλησαν στα γραφεία της Διοργανώτριας 
Αρχής με το ταχυδρομείο ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών με ευθύνη του 
Διαγωνιζομένου για την έγκαιρη υποβολή.  
9.ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημέρα δημοσίευσης 

 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

20 ημέρες πριν τη λήξη του. 

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

20 μέρες από τη δημοσίευσή του 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ 7 μέρες μετά την λήξη της παραπάνω 
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ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ημερομηνίας 

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΜΕΛΕΤΩΝ 

50 μέρες μετά την δημοσίευση 

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΡΙΣΗΣ 5η ημέρα από τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής των μελετών 

ΛΗΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΡΙΣΗΣ  
(εκτός από περίπτωση παράτασης 
σύμφωνα το άρθρο 13ο της αναλυτικής 
προκήρυξης) 

30 από την ημερομηνία παραδόσεως 
των μελετών 

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

 Ένας κριτής «εκ προσωπικοτήτων» υποδεικνυόμενος από την Διοργανώτρια 
Αρχή –Δήμος Καλαμάτας 

 Ένας κριτής υποδεικνυόμενος από το Δήμο Καλαμάτας 

 Τρεις κριτές από τον κατάλογο κριτών της παρ. 3 του άρθρου 12 της με αρ. 
πρωτ.28604/2011 Απόφασης ΥΠΕΚΑ, η επιλογή των οποίων θα διενεργηθεί 
με κλήρωση από τον κατάλογο κριτών του ΥΠΕΚΑ. 

Η συγκρότησή της θα γνωστοποιηθεί τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των μελετών στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας 

Η Απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι οριστική και υποχρεωτική για την 
Αναθέτουσα Αρχή εφόσον δεν είναι αντίθετη με τους όρους της Προκήρυξης 

11. ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Γλώσσα: Ελληνική  
Αναλυτική Προκήρυξη του Διαγωνισμού με τα χορηγούμενα στοιχεία και την αίτηση 
εγγραφής θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας  
www.kalamata.gr . από την ορισμένη ημέρα έναρξης του διαγωνισμού την 8/3/2016 
μέχρι και 20 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης του 

Την Αναλυτική Προκήρυξη μαζί με τα χορηγούμενα στοιχεία μπορούν να 
παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι και σε έντυπη μορφή  από τα γραφεία του Δήμου 
Καλαμάτας, - Διεύθυνση : Διοικητήριο Μεσσηνίας- Ψαρών 15(1ος Όροφος-γραφείο 
118) -, 24100 Καλαμάτα ,από την Δευτέρα τις εργάσιμες ημέρες (10:00 - 14:00).  
Η Περιληπτική Προκήρυξη του Διαγωνισμού δημοσιεύεται κατά τα προβλεπόμενα 
στην παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.3316/05 όπως ισχύει. Επίσης αναρτάται στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας και αποστέλλεται ενημερωτικά για ανάρτηση στην 
ιστοσελίδα του ΤΕΕ ,ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. 
Η παρούσα εγκρίθηκε με την αριθμ 51/2006 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Καλαμάτας. 
 
 
 
 
 

Καλαμάτα Φεβρουάριος 2016 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 
 
 
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε.  ΝΙΚΑΣ 


