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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. | ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Προκηρύσσει

Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών με τίτλο:

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)
ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 156, T.K. 11146 ΓΑΛΑΤΣΙ»
CPV : 71200000-0 Αρχιτεκτονικές και Συναφείς Υπηρεσίες.

O

διαγωνισμός

θα

διεξαχθεί

σύμφωνα

με

την

απόφαση

Υ.Π.Ε.Κ.Α.

υπ'

αριθμ.

ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387 – (ΦΕΚ 2239/Β/31.05.2021) , τον Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, τα εκτελεστικά διατάγματα και τις αποφάσεις όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της
περιληπτικής Προκήρυξης για δημοσίευση και τους όρους του παρόντος τεύχους
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ΑΡΘΡΟ 1ο. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ - ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διοργανώτρια Αρχή του Διαγωνισμού είναι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. | ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Κύριος του Έργου: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. | ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Αναθέτουσα Αρχή είναι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. |
ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Η αρμόδια υπηρεσία, η οποία θα διεξάγει το διαγωνισμό είναι η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Οδός : Ωρωπού 156, Γαλάτσι
Ταχ. Κωδ.: 11146
Τηλ.: 210 21.44.444
Fax: 210 21.44.159
E-mail : grammateia@eydap.gr
Ιστοσελίδα: http://www.eydap.gr

Η αρμόδια Υπηρεσία θα δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων με
ανάρτηση στην ιστοσελίδα της.

Οι Προτάσεις των διαγωνιζόμενων θα κατατεθούν στα γραφεία της Διοργανώτριας Αρχής.
Οδός : Ωρωπού 156, Γαλάτσι
Ταχ. Κωδ. : 11146
Τηλ. : 210 21.44.444
Πληροφορίες και διευκρινήσεις για τον διαγωνισμό θα παρέχονται και στην ιστοσελίδα της
διοργανώτριας αρχής.
Η κριτική επιτροπή θα συνεδριάσει στα γραφεία της Διοργανώτριας Αρχής επί της οδού Ωρωπού
156, Γαλάτσι.
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ΑΡΘΡΟ 2ο. ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Για την διαδικασία διαγωνισμού, έχουν εφαρμογή οι ακόλουθες διατάξεις, όπως ισχύουν κατά το
χρόνο δημοσίευσης της παρούσας:


Η με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387

απόφαση Υ.Π.Ε.Κ.Α «Νέο πλαίσιο διενέργειας των

αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» – (ΦΕΚ
2239/Β/ 31.05.2021)


Η με αρ. πρωτ. οικ.23932/16-05-2017 Εγκύκλιος 1 του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας
(ΑΔΑ:ΨΤΡ64653Π8-ΟΨ2) περί παροχής διευκρινήσεων ως προς την εφαρμογή του Ν.4412/2016
(όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) σχετικά με τη διενέργεια των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών.



Ο ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.



Ο ν.4270/2014 (ΦΕΚ143Α') «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.



Ο ν.4281/2014 (ΦΕΚ160Α’) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά
θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», κατά το τμήμα που διατηρήθηκε σε ισχύ
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4403/16 και του ν.4412/16.



Ο ν.4129/2013 (ΦΕΚ 52Α') «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.



Ο ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226Α’) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής
2012-2015», και συγκεκριμένα σε ότι αφορά στη ρύθμιση του άρθρου 26 όπως ισχύει, καθώς και
του άρθρου 21 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.



Ο ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204Α') «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.



Ο ν.3919/2011 (ΦΕΚ 32Α’) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων
περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.



Ο ν.3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας -Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.



Ο ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» και τα σχετικά έγγραφα εφαρμογής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.



Ο ν.3469/2006 (ΦΕΚ 131Α’), άρθρο 5, παρ. 2, εδάφιο Ιβ’, περί δημοσίευσης σε ΦΕΚ της
συγκρότησης της Κριτικής Επιτροπής.



Ο ν.3316/2005 «Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και
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παροχής υπηρεσιών», όπως ισχύει κατά το άρθρο 377 του ν.4412/2016.


Ο ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248Α’) για το Φ.Π.Α., όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 3336/2005
(ΦΕΚ 96Α’).



Ο ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45Α') «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει.



Ο ν.2121/1993 (ΦΕΚ 25Α’) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.



Το π.δ 80/2016 (ΦΕΚ 145Α') «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.



Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)



Ο ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.



Το εγκεκριμένο επενδυτικό πρόγραμμα του έτους 2021 της εταιρείας



Η υπ’ αρ. 1586/13-12-2021 Απόφαση του Αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου της Ε.ΥΔ.Α.Π. περί
έγκρισης των παραδοτέων της παροχής Υπηρεσίας με τίτλο «Αξιοποίηση υφιστάμενων ακίνητων
κτηρίων και γραφείων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και πρόταση συστέγασης των υπηρεσιών σε ενιαίο χώρο»
Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών που ήδη
προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα
στα τεύχη του διαγωνισμού και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.)
που διέπουν την διαδικασία διεξαγωγής αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω

Φορέας χρηματοδότησης του Διαγωνισμού είναι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. | ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Για τον παρόντα διαγωνισμό έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία.

Προκήρυξη Ανοιχτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΚΑΙ
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ΑΡΘΡΟ 3ο. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
3.1.

Ο διαγωνισμός παροχής αρχιτεκτονικών υπηρεσιών για την «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΚΑΙ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΧΩΡΟΥ

(ΣΥΝΔΕΣΗ

ΜΕ

ΤΙΣ

ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 156, T.K. 11146 ΓΑΛΑΤΣΙ»
θεωρείται

αξιόλογο

τεχνικό

έργο

βάσει

της

απόφασης

Υ.Π.Ε.Κ.Α.

υπ'

αριθμ.

ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387 (ΦΕΚ 2239/Β/31.05.2021), άρθρο 2, παρ.2. Πληροί τα κριτήρια
χρήσης που αναφέρονται στην απόφαση, ως δημόσιο κτίριο με κύρια χρήση διοίκησης, ενώ
η θέση, ο όγκος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έχουν επίδραση στο ευρύτερο δομημένο
και φυσικό περιβάλλον της περιοχής.
3.2.

Ο Διαγωνισμός χαρακτηρίζεται ως ανοικτός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών ενός σταδίου,
κατά

την

έννοια

του

άρθρου

1

της

απόφασης

Υ.Π.Ε.Κ.Α.

υπ'

αριθμ.

ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387 (ΦΕΚ 2239/Β/ 31.05.2021).
3.3.

Κατά τη διαδικασία του Διαγωνισμού (Διαγωνισμός ιδεών) η Κριτική Επιτροπή θα επιλέξει
τρεις (3) μελέτες προς βράβευση, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παρούσας
προκήρυξης. Επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα για εξαγορά (επαίνους) τριών (3) αξιόλογων
μελετών, επιπλέον των βραβεύσεων.

3.4.

Δεν προβλέπεται η ανάθεση μελέτης σε βραβευθείσα Πρόταση από την Διοργανώτρια Αρχή.

3.5.

Επίσημη γλώσσα του διαγωνισμού είναι η Ελληνική γλώσσα. Οποιοδήποτε στοιχείο
αναγράφεται σε γλώσσα πέραν αυτής δεν θα λαμβάνεται υπόψη (λαμβάνονται υπόψη τα
αναφερόμενα στα άρθρα 13 και 14 της παρούσας Προκήρυξης). Οι προτάσεις και τα
σχέδια θα υποβληθούν στο μετρικό σύστημα μονάδων Μ.Σ. (διεθνώς SΙ).
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ΑΡΘΡΟ 4ο. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
H ιδέα της υλοποίησης του εν λόγω κτιριακού συγκροτήματος απορρέει από την ανάγκη
συγκέντρωσης όλων των υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., προκειμένου να επιτευχθεί αφενός η
εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, με την άμεση συνεργασία των οργανικών μονάδων και του
προσωπικού και αφετέρου η εξοικονόμηση πόρων και χρόνου.
Σκοπός του διαγωνισμού είναι η υποβολή αρχιτεκτονικών ιδεών με στόχο την ανέγερση ενός
λειτουργικού, σύγχρονου κτιρίου που θα στεγάσει τις υπηρεσίες της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. σύμφωνα με τη
με αρ. 1586/13-12-2021 Απόφαση του Αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου της ΕΥΔΑΠ. Οι
υπηρεσίες της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στεγάζονται διάσπαρτες στην περιοχή των Αθηνών, σε ενοικιαζόμενα
και ιδιόκτητα κτίρια. Επιπλέον, το κόστος του ενοικίου, το κόστος συντήρησης και γενικά οι
λειτουργικές δαπάνες των μισθωμένων ακινήτων, επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό της εταιρίας.
Η μετεγκατάσταση των υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. σε ένα νέο κτίριο, που θα πληροί τις
προδιαγραφές ενός σύγχρονου εργασιακού χώρου σχεδιασμένου με άξονα τη μέγιστη ενεργειακή
απόδοση και τη μικρότερη δυνατή συντήρηση, θα συμβάλει σημαντικά στη μείωση των
λειτουργικών εξόδων, στην απαλλαγή εξόδων για μισθώσεις κτιρίων, στην αναβάθμιση του
εργασιακού περιβάλλοντος, στη πρόσβαση ΑΜΕΑ, στην εξασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας
των εργαζομένων, και στις Ευρωπαϊκές και Εθνικές στρατηγικές για την εξοικονόμηση ενέργειας
και μείωσης των εκπομπών CO2 με την χρήση των Μ.Μ.Μ., δεδομένης της γειτνίασης του χώρου
με τη μελλοντική κατασκευή της νέας γραμμής 4 του μετρό στην οδό Τράλλεων (που θα
περιλαμβάνει τη διαδρομή Άλσος Βεϊκου – Ακαδημία – Γουδή), με το σταθμό ηλεκτρικού
«Περισσός», και τις οδικές συγκοινωνίες της οδού Ωρωπού και της λεωφόρου Βεΐκου.
Ο συγκεκριμένος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών αποσκοπεί στην εξεύρεση καινοτόμων
λύσεων και πρωτοποριακών ιδεών, που θα συμβάλλουν στην αναδιαμόρφωση της νοοτροπίας του
σχεδιασμού των κτιρίων στέγασης δημοσίων υπηρεσιών. Η στόχευση της εταιρείας είναι να μην
λειτουργεί πλέον σε εγκαταστάσεις ενεργοβόρες, μη λειτουργικές, χαμηλής αισθητικής και
περιορισμένης ανθεκτικότητας. Αντίθετα, η εταιρεία επιθυμεί να αναπτυχθεί σε κτίρια φιλικά στο
περιβάλλον, στους χρήστες, στους επισκέπτες, στην πόλη και τους κατοίκους της, κατά το δυνατόν
χαμηλού κόστους και υψηλού κοινωνικού και περιβαλλοντικού οφέλους. Ως εκ τούτου θεωρείται
αναγκαία τόσο η ποιοτική αναβάθμιση της έννοιας του “κτιρίου γραφείων” και του περιβάλλοντος
χώρου του, όσο και η συνολική αναζωογόνηση του αστικού χώρου με βιοκλιματική προσέγγιση και
τη βελτίωση του μικροκλίματος, ενσωματώνοντας περιβαλλοντικά "πράσινα" χαρακτηριστικά.

Προκήρυξη Ανοιχτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΚΑΙ
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ΑΡΘΡΟ 5ο. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η διατύπωση αρχιτεκτονικών ιδεών για τη διαμόρφωση του νέου
κτιριακού συγκροτήματος και του περιβάλλοντος χώρου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο επενδυτικό
πρόγραμμα του 2021 της εταιρείας, το οποίο θα στεγάσει τις διοικητικές υπηρεσίες της ΕΥΔΑΠ
Α.Ε. και θα αποτελείται από χώρους διοίκησης - γραφεία, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αίθουσες
συσκέψεων, κυλικείο, χώρους αρχείων, αποθηκευτικούς χώρους, χώρους Η/Μ εγκαταστάσεων
και υπόγειους και υπέργειους χώρους στάθμευσης. Το οικόπεδο είναι εμβαδού 243.129,197 μ2,
βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Γαλατσίου-Νέας Ιωνίας, σε εκτός σχεδίου περιοχή, επί της
οδού Ωρωπού 156 και είναι ιδιοκτησίας της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.. Σήμερα στο χώρο στεγάζεται το
Διοικητικό Κεντρικό Κτίριο Συντήρησης Δικτύου ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και 163 κατασκευές (θα παραμείνουν
101

κατασκευές)

με

χρήσεις

γραφείων,

ιατρείων,

δεξαμενών,

αποθηκών,

φυλακίων,

αντλιοστασίων, πρατηρίων καυσίμων, συνεργείων, τουαλετών, χώρων στάθμευσης, υποσταθμού
ΔΕΗ κ.α.
Σύμφωνα με τη Κτιριολογική Σύσταση Υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Τεύχος Δεδομένων και

Στοιχείων - το συνολικό μεικτό εμβαδόν των χώρων που θα πρέπει να χωροθετηθούν είναι:
16.219μ2. Συνολικά θα εξυπηρετούνται οι εργαζόμενοι των διοικητικών υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ
Α.Ε. Ειδικότερα για το νέο κτίριο/α θα δοθούν τα ακόλουθα δεδομένα-στοιχεία : ανάλυση της
περιοχής του έργου, πίνακας κτιριολογικής σύστασης υπηρεσιών, διάγραμμα γειτνιαζόντων
ενοτήτων, αρχές σχεδιασμού κτιρίου/ων και γενικές προδιαγραφές για υλικά.
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να λάβουν υπόψη τους τα παρακάτω:


Τον πίνακα Κτιριολογικής Σύστασης Υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.



Τον πίνακα γειτνίασης, προκειμένου να αξιολογηθεί από τους μελετητές ενδεχόμενη
διάσπαση όγκου σε περισσότερα του ενός κτίρια για την εγκατάσταση των νέων γραφείων.



Τη θέση, την επιφάνεια, το σχήμα, τον προσανατολισμό, καθώς και τα υψομετρικά
δεδομένα του οικοπέδου.



Το άρθρο 4 του Π.Δ. 23-02-1987 (ΦΕΚ 166Δ’/06-03-1987) και Π.Δ. 59/2018 , σχετικά με
τις επιτρεπόμενες χρήσεις.



Τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης του οικοπέδου, βάσει του Π.Δ/τος
Γ.61003/ 1984 (ΦΕΚ 571/Δ/1984), έγινε «Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου
Γαλατσίου (Αττικής), καθορισμός χώρου για την ανέγερση κτιρίων διοικητικού κέντρου και
κτιρίου τομέα συντήρησης δικτύου της ΕΥΔΑΠ και καθορισμός των όρων και περιορισμών

Προκήρυξη Ανοιχτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΚΑΙ
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δόμησης αυτών» καθώς και το Τοπογραφικό Διάγραμμα.


Τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις εντός του οικοπέδου, καθώς θα απαιτηθεί διακριτή
απομόνωση του νέου κτιρίου/ων από τις εγκαταστάσεις δεξαμενών επεξεργασίας νερού,
χώρων αποθηκών κτλ.



Θα δοθούν δεδομένα από την αρμόδια υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., προκειμένου στην
χωροθέτηση του νέου κτιρίου/ων να αποφευχθούν περιοχές με μεγάλη συγκέντρωση
δικτύων.



Πρόβλεψη αυτόνομης και ξεχωριστής εισόδου για τα νέα γραφεία.



Πρόβλεψη χώρου για την στάθμευση οχημάτων του προσωπικού.



Τους ισχύοντες κανονισμούς (Ν.Ο.Κ., ΚΕΝΑΚ, Κτιριοδομικός Κανονισμός, Κανονισμός
Παθητικής Πυροπροστασίας κ.λ.π).



Τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού.



Τους ισχύοντες κανονισμούς σχετικά με κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.



Την προσβασιμότητα, τις εγγύτερες και περιφερειακές κυκλοφοριακές ροές (ροές κίνησης
πεζών, ποδηλάτων, αυτοκινήτων, Μέσων Μαζικής Μεταφοράς). Θα απαιτηθεί να γίνει
συγκοινωνιακή διερεύνηση των δεδομένων της περιοχής από τους διαγωνιζόμενους,
προκειμένου να προβλεφθούν όσο το δυνατόν καλύτερα οι προσβάσεις στο ακίνητο.



Τις γειτνιάζουσες χρήσεις.



Την αρμονική ένταξη του κτιριακού συγκροτήματος στο ευρύτερο δομημένο και φυσικό
περιβάλλον.

ΑΡΘΡΟ 6ο. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

6.1

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό μόνο με μία συμμετοχή.
Επισημαίνεται ότι, οι διαγωνιζόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ή ομάδες, θα πρέπει στη
βασική στελέχωση της ομάδας τους να διαθέτουν υποχρεωτικά Αρχιτέκτονα Μηχανικό ΑΕΙ,
Πολιτικό Μηχανικό ΑΕΙ, Μηχανολόγο ή/και Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΑΕΙ, Πολεοδόμο –
Χωροτάκτη και Συγκοινωνιολόγο. Διευκρινίζεται επίσης ότι κατά την κρίση τους οι
συμμετέχοντες μπορούν εάν επιθυμούν να συνεργασθούν και με άλλες ειδικότητες αλλά και
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σπουδαστές, αντίστοιχων με τις προαναφερθείσες ειδικότητες Σχολών, οι οποίοι θα
συμμετέχουν ως μέλη της ομάδας εργασίας, χωρίς υποχρέωση της Διοργανώτριας Αρχής
για καταβολή επιπλέον αμοιβής πέραν των προβλεπόμενων βραβείων.
6.2

Το δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται, ως εξής:
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία
κατέχουν την από το Νόμο οριζόμενη Άδεια Ασκήσεως Επαγγελματικής Δραστηριότητας του
Αρχιτέκτονα Μηχανικού (εκπρόσωπος ομάδας), στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος. Για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν είναι προαπαιτούμενη η εγγραφή στο μητρώο μελετητών ή /
και η λήψη αντίστοιχης τάξης μελετητικού πτυχίου, σύμφωνα με το β΄ εδάφιο της παρ. 1 του
αρ. 3 της Υ.Α. της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387 (ΦΕΚ 2239/Β/31.05.2021).

6.3

Τα αποδεικτικά του δικαιώματος συμμετοχής κάθε διαγωνιζόμενου στον Αρχιτεκτονικό
Διαγωνισμό, όπως αναλυτικά αναγράφονται στο άρθρο 15 της παρούσας προκήρυξης,
υποβάλλονται ΜΟΝΟ σε έντυπη μορφή σε κλειστό φάκελο. Αποκλείονται από τον
Διαγωνισμό:
 Κάθε πρόσωπο που έχει συμμετάσχει με οποιοδήποτε τρόπο στην προπαρασκευή και
στη διενέργεια του Διαγωνισμού.
 Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού.
 Οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας Αρχής ή οι παρέχοντες υπηρεσίες σε αυτήν, σήμερα και
έως τη λήξη του Διαγωνισμού.
 Όσοι έχουν εξαρτημένη επαγγελματική σχέση εργασίας με τη Διοργανώτρια Αρχή.
 Οι επιστημονικοί σύμβουλοι, συνεργάτες κ.λπ., της Διοργανώτριας Αρχής.
 Οι έχοντες συγγένεια έως δευτέρου βαθμού με τα παραπάνω πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 7ο. ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΕΞΑΓΟΡΕΣ
Το χρηματικό ποσό των τριών βραβείων είναι 100.000€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και 15.000€ (πλέον
Φ.Π.Α. 24%) για επαίνους επιπλέον των βραβεύσεων και κατανέμεται ως εξής:

ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΟΣΟ (πλέον ΦΠΑ) ΠΟΣΟΣΤΟ
ο

45.000€

45%

ο

33.000€

33%

3

ο

22.000€

22%

ΕΠΑΙΝΟΥΣ

15.000€

1
2
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Για τον καθορισμό των βραβείων (ποσοστών κ.λπ.) ελήφθη υπόψη το άρθρο 11 παρ.4 της Υ.Α.
υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387 Υ.Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 2239/Β/ 31.05.2021). Πλέον των ανωτέρω
βραβείων, μετά από υπόδειξη της Κριτικής Επιτροπής η οποία δεν είναι δεσμευτική, η Διοργανώτρια
Αρχή δύναται να κάνει εξαγορές (επαίνους), που δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις τρεις (3) αντί του
ποσού των 5.000€ εκάστη, ήτοι των 15.000€ συνολικά.
Εάν κατά το στάδιο του διαγωνισμού υποβληθούν λιγότερες από πέντε (5) συμμετοχές, η
Διοργανώτρια Αρχή, μετά από εισήγηση της Κριτικής Επιτροπής, μπορεί να επιλέξει μία εκ των
κατωτέρω εναλλακτικών:
α. Να κηρύξει τον Διαγωνισμό άγονο.
β. Να συνεχίσει κανονικά την όλη διαδικασία του διαγωνισμού, εάν τουλάχιστον τρείς προτάσεις
κριθούν αξιόλογες κατά την βαθμολόγηση της Κριτικής Επιτροπής.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση ματαίωσης της κρίσης της Επιτροπής μετά την υποβολή των προτάσεων
των διαγωνιζόμενων, με υπαιτιότητα της Διοργανώτριας Αρχής, οι προτάσεις θα επιστραφούν στους
διαγωνιζόμενους και ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί σε μεταγενέστερη καθοριζόμενη ημερομηνία
από την Διοργανώτρια Αρχή.
Οι προτάσεις που θα βραβευθούν και θα εξαγοραστούν, μετά την καταβολή των αντίστοιχων
χρηματικών ποσών, ανήκουν στην πλήρη κυριότητα της Διοργανώτριας Αρχής (Διεύθυνση ΕΥΔΑΠ
Α.Ε.), σύμφωνα πάντα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 παρ.2 της Υ.Α. υπ' αριθμ.
ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387 Υ.Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 2239/Β/ 31.05.2021).
Την πνευματική πατρότητα των μελετών διατηρούν οι μελετητές αυτών, χωρίς δικαίωμα περαιτέρω
αποζημίωσης ή αντιτίμου καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την Διοργανώτρια Αρχή.
Η Κριτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα, αν διαπιστώσει ανεπάρκεια των προτάσεων και ύστερα
από αξιολόγηση, να μην απονείμει βραβεία ή αποζημιώσεις.
Η Κριτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει άγονο τον διαγωνισμό, εφόσον κρίνει
τεκμηριωμένα ότι δεν υπάρχουν προτάσεις που να προσεγγίζουν τους στόχους που έχουν τεθεί, ή
δεν ικανοποιούνται βασικές αισθητικές απαιτήσεις, ή έχουν παρουσιαστεί λύσεις που προτείνουν
απαράδεκτες οικονομικά ή τεχνικά κατασκευές. Στην περίπτωση αυτή, το συνολικό ποσό των
βραβείων μοιράζεται εξίσου στους συμμετέχοντες και τους επιστρέφονται οι μελέτες που είχαν
υποβάλλει. Στις περιπτώσεις αυτές το ποσό που λαμβάνουν οι συμμετέχοντες δεν μπορεί να
υπερβαίνει το ποσό του τελευταίου βραβείου σύμφωνα πάντα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ.7
της Υ.Α. υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387 Υ.Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 2239/Β/ 31.05.2021).
Για την υποβολή των χρηματικών βραβείων και την εξαγορά μελετών, προσκομίζονται τα αποδεικτικά
έγγραφα κάθε συμμετέχοντα, περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 του ν.
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4412/2016, για το οποίο υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση.
Η καταβολή των βραβείων, των εξαγορών (επαίνων) και των αποζημιώσεων (εάν προκύψουν),
προϋποθέτει την παράδοση στη Διοργανώτρια Αρχή όλων των σχεδίων και αρχείων της μελέτης σε
έντυπη και επεξεργάσιμη ψηφιακή μορφή.
Η βράβευση των προτάσεων δεν δημιουργεί στους μελετητές δικαίωμα στην ανάθεση σύμβασης που
έχει σχέση με το αντικείμενο του παρόντα διαγωνισμού ιδεών.
Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό ιδεών δεν αποτελεί κώλυμα στη χρησιμοποίηση μελλοντικά
ενός ή περισσοτέρων μελετητών από τους βραβευθέντες για την υλοποίηση των προτάσεων.
Τα βραβεία και οι εξαγορές (έπαινοι) πραγματοποιούνται μετά την λήξη του διαγωνισμού (για
διατήρηση της ανωνυμίας κατά την διάρκεια του διαγωνισμού). Εφόσον το βραβείο ή η εξαγορά
(έπαινοι) απονεμηθεί σε ομάδα διαγωνιζομένων, τότε θα καταβάλλεται στον δηλωθέντα εκπρόσωπο
/ υπεύθυνο της ομάδας, ο οποίος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την δίκαιη μεταξύ της ομάδας
κατανομή του.
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ΑΡΘΡΟ 8ο. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Tα μέλη της Κριτικής Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 114
του ν. 4412/2016 και το άρθρο 12 της Υ.Α. υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387 Υ.Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ
2239/Β/ 31.05.2021). Η Κριτική Επιτροπή θα είναι πενταμελής και ορίζεται ως εξής:
1.

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

κλαδικού φορέα,
2.

Ένας (1) κριτής εκπρόσωπος της Διοργανώτριας Αρχής.

3.

Τρεις (3) κριτές από τον κατάλογο κριτών του ΥΠΕΝ σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 12

της Υ.Α. υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387 Υ.Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 2239/Β/31.05.2021)
Εάν κάποιο μέλος της Κριτικής Επιτροπής δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τα καθήκοντά του
αντικαθίσταται από τον ορισμένο αναπληρωτή του, σύμφωνα με την απόφαση συγκρότησης της
επιτροπής.
Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής αμείβονται για τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους από τη
Διοργανώτρια Αρχή. Οι αμοιβές τους ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν.4354/2015 (ΦΕΚ
176Α’).
Η συγκρότηση της Κριτικής Επιτροπής, μετά την επιλογή των μελών, πραγματοποιείται με ευθύνη της
διοργανώτριας αρχής. Η απόφαση συγκρότησης της Κριτικής Επιτροπής θα δημοσιευτεί στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης κατά την διάταξη του άρθρου 5, παρ. 2, περιπτ. ιΒ’ του Ν.3469/2006
(ΦΕΚ 131Α’), σύμφωνα με το ανωτέρω προαναφερόμενο άρθρο, και αναρτάται στο πρόγραμμα
«Διαύγεια», σύμφωνα με τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α'). Η απόφαση θα γνωστοποιηθεί τουλάχιστον
20 ημέρες πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής των Προτάσεων (άρθρο 12, παρ.4 της Υ.Α. υπ'
αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387 Υ.Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 2239/Β/31.05.2021).
Χρέη Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής θα εκτελεί ο κριτής οριζόμενος από την διοργανώτρια αρχή,
διακεκριμένο μέλος του αντίστοιχου κλαδικού φορέα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρ. 2 του
άρθρου 12 της Υ.Α. υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387 Υ.Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 2239/Β/31.05.2021) ο
οποίος θα πρέπει απαραιτήτως να είναι αρχιτέκτονας η πολεοδόμος χωροτάκτης.
Χρέη γραμματέα της Κριτικής Επιτροπής θα εκτελεί ένας (1) υπάλληλος της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., ο οποίος
ορίζεται (με τον αναπληρωτή του) με απόφαση της Διοργανώτριας Αρχής. Η Κριτική Επιτροπή θα
συνεδριάζει στα γραφεία της Διοργανώτριας Αρχής, επί της οδού Ωρωπού 156, Γαλάτσι. Η Κριτική
Επιτροπή έχει την ευθύνη να αποφασίσει για την εγκυρότητα και την πληρότητα των προτάσεων, να
τις κρίνει, να τις αξιολογήσει και να τις κατατάξει, ώστε να επιλέξει τις καλύτερες για την απονομή των
βραβείων, σύμφωνα με την προκήρυξη.
Η Κριτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την ορθή τήρηση της διαδικασίας κρίσης του διαγωνισμού.
Ειδικότερα:
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•

Αξιολογεί τις προτάσεις, σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει θέσει η διακήρυξη.

•

Συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης των προτάσεων.

•

Ελέγχει την εγκυρότητα συμμετοχής των διακριθέντων μετά την οριστική κρίση και απονέμει τα

βραβεία και τις τυχόν εξαγορές.
•

Μετά την ολοκλήρωση της κρίσης, γνωστοποιεί το αποτέλεσμα στην αρμόδια υπηρεσία της

διοργανώτριας αρχής.
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ΑΡΘΡΟ 9ο. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
9.1

Ως ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η ημερομηνία της ανάρτησης της περίληψης
της Προκήρυξης του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ.

9.2

Κάθε διαγωνιζόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή ομάδα διαγωνιζομένων θα εγγράφεται,
μέχρι και 15 ημέρες από την έναρξη του διαγωνισμού, δηλαδή έως και την 17/03/2022, ώρα
15:00, σε κατάλογο που τηρεί η ΕΥΔΑΠ Α.Ε., με αίτηση που αναφέρει τα στοιχεία του
εκπροσώπου της ομάδας, (διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και

ηλεκτρονική δ/νση) για να

υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης. Η αίτηση για εγγραφή στον κατάλογο θα υποβληθεί στη
Διεύθυνση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., Ωρωπού 156, Γαλάτσι, Τ.Κ 11146, με κατάθεση στο γραφείο
Πρωτοκόλλου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 έως 15:00 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Από την αρμόδια υπηρεσία θα αποδίδεται σε όλους τους εγγραφέντες - εκπροσώπους
πιστοποιητικό εγγραφής στον κατάλογο αυτό. Το υπόδειγμα της αίτησης αναρτάται μαζί με την
περίληψη της Προκήρυξης. Όλα τα παραπάνω αποτελούν προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον
διαγωνισμό.
9.3

Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και στοιχείων, καθώς και τα λοιπά παρεχόμενα στοιχεία, θα
αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους διαγωνιζομένους, μετά από την εγγραφή τους στον κατάλογο
συμμετεχόντων.

9.4

Οι διαγωνιζόμενοι και τα μέλη της ομάδας τους δεσμεύονται όπως τηρούν το νομοθετικό πλαίσιο
περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των όρων περί εχεμύθειας και
εμπιστευτικότητας, ως εξειδικεύονται κατωτέρω, σχετικά με την πρόσβαση τους σε πληροφορίες
που παρέχονται από τη Διοργανώτρια κατά τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας.
9.4.1. Ο διαγωνιζόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη
γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και
διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., τα
ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι διαγωνιζόμενοι διασφαλίζουν
την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε
άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στη διαγωνιστική
διαδικασία.
9.4.2. Άλλως, έχουν υποχρέωση αποκαταστάσεως κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας θα
υποστεί η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. από την τυχόν αποκάλυψη, αλλά και της ηθικής βλάβης που θα
υποστεί η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ανεξαρτήτως υλικής ζημίας ή τυχόν δυσφημήσεως, αφού
συνομολογεί ότι η αποκάλυψη εταιρικών μυστικών συνιστά προσβολή προσωπικότητας, ενώ
επίσης η τεχνογνωσία της καθώς και άλλες εμπιστευτικές συμφωνείται ότι συνιστούν
περιουσιακά της στοιχεία αποτιμητά σε χρήμα.

9.5 Η «Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.» έχει δικαίωμα να προβαίνει σε επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού
Προκήρυξη Ανοιχτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΚΑΙ
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χαρακτήρα του διαγωνιζόμενου σε περίπτωση που αυτός αποτελεί φυσικό πρόσωπο ή/και του
προσωπικού που απασχολεί σε περίπτωση που αυτός αποτελεί είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο
ή/και των στελεχών της διοίκησής του σε περίπτωση που αυτός αποτελεί νομικό πρόσωπο,
αποκλειστικά για τους σκοπούς υλοποίησης και υποστήριξης της παρούσας σύμβασης, καθώς και
για σκοπούς συμβατικών και νόμιμων υποχρεώσεων που πηγάζουν από το εργατικό,
κοινωνικοασφαλιστικό και φορολογικό δίκαιο, και εν γένει το ελληνικό, το ευρωπαϊκό και το διεθνές
δίκαιο. Τα ως άνω στοιχεία ενδέχεται να γνωστοποιηθούν και σε άλλες τρίτες οντότητες, όπως
φορείς, ασφαλιστικά ταμεία, δημόσιες αρχές, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στα πλαίσια
κοινωνικοασφαλιστικών υποχρεώσεων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ή προς συμμόρφωσή της με
οποιαδήποτε έννομη υποχρέωση. Στα πλαίσια της ως άνω επεξεργασίας η Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.
υποχρεούται όπως λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που κρίνονται αναγκαία
για τη διαφύλαξη και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του αντισυμβαλλόμενού
της ή/και του προσωπικού που απασχολεί ή/και των στελεχών της διοίκησής του. Ο
διαγωνιζόμενος ή/και το προσωπικό που απασχολεί ή/και τα στελέχη της διοίκησής του σε κάθε
περίπτωση έχουν βάσει του Κανονισμού 2016/679 δικαίωμα ενημέρωσης (άρθρα 13 και 14),
πρόσβασης και λήψης αντιγράφου (άρθρο 15), διόρθωσης (άρθρο 16), διαγραφής (άρθρο 17),
περιορισμού επεξεργασίας (άρθρο 18), φορητότητας (άρθρο 20), εναντίωσης (άρθρο 21), γνώσης
και αντίρρησης τυχόν αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων (άρθρο 22), ανάκλησης της
συγκατάθεσης (άρθρο 7 παρ. 3), καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα. Τα ως άνω δικαιώματα τελούν υπό την επιφύλαξη άσκησης των έννομων
υποχρεώσεων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., σε περίπτωση που αυτή ήθελε εγείρει τυχόν αξιώσεις της κατά
του αντισυμβαλλόμενου και σε κάθε περίπτωση διαφύλαξης δημοσίου συμφέροντος.
9.6

Οι διαγωνιζόμενοι και τα μέλη των αναφερόμενων ως άνω Ομάδων που συγκροτούν για την

συμμετοχή τους, έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της προκήρυξης και
της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ανοιχτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού
(Παράρτημα 1 της Προκήρυξης).

ΑΡΘΡΟ 10ο. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
10.1 Καταληκτική προθεσμία υποβολής των προτάσεων του Διαγωνισμού ορίζεται η 16/05/2022,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Μετά την λήξη της ως άνω προθεσμίας υποβολής,
συμπεριλαμβανομένων και τυχόν παρατάσεών της, καμία πρόταση δεν γίνεται δεκτή.
10.2 Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει προς την «ΕΥΔΑΠ Α.Ε.» στην ταχυδρομική διεύθυνση:
Ωρωπού 156, Γαλάτσι, Τ.Κ. 11146, με κατάθεση στο γραφείο Πρωτοκόλλου, τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες 09:00 έως 15:00 και θα συνοδεύεται από διαβιβαστικό υποβολής, το οποίο αντί
ονοματεπωνύμου θα αναγράφει τον χαρακτηριστικό κωδικό επιλογής του συμμετέχοντα,
σύμφωνα με την παρ. 10.4 της παρούσας Προκήρυξης.
Προκήρυξη Ανοιχτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΚΑΙ
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10.3 Δεκτές γίνονται επίσης προτάσεις που θα αποσταλούν στην ίδια διεύθυνση με το ταχυδρομείο
ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών με ευθύνη του διαγωνιζομένου για την έγκαιρη υποβολή
τους (η ημερομηνία παραλαβής της πρότασης από το ταχυδρομείο ή την ιδιωτική εταιρία δε θα
πρέπει να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξης του διαγωνισμού).
10.4 Σε όλες τις υποβληθείσες προτάσεις θα δοθεί αριθμός πρωτοκόλλου και απόδειξη, όπου θα
αναγράφεται ο χαρακτηριστικός κωδικός επιλογής του συμμετέχοντα, (βάσει της παρ.3 του
άρθρου 10 της Υ.Α. υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387

Υ.Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 2239/Β/

31.05.2021), ο οποίος θα πρέπει να αποτελείται από δέκα (10) ψηφία, ύψους 1 εκ., εκ των
οποίων τα οκτώ (8) είναι αριθμητικά και τα δύο (2) του λατινικού αλφαβήτου και η ημερομηνία
παραλαβής της.
10.5 Καμία παράταση της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων δεν θα δοθεί, εκτός

της

περίπτωσης τυχόν μη τήρησης των προθεσμιών του άρθρου 11 της παρούσας σχετικά με την
εμπρόθεσμη απάντηση των ερωτημάτων που τυχόν υποβληθούν.
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ΑΡΘΡΟ 11ο. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι εγγραφέντες εκπρόσωποι μπορούν να υποβάλλουν τυχόν ερωτήματα για το Διαγωνισμό με αίτησή
τους στο πρωτόκολλο της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., οδός Ωρωπού 156, Γαλάτσι, Τ.Κ 11146, ή με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο στο email της Διοργανώτριας Αρχής: grammateia@eydap.gr, μέσα στο πρώτο τρίτο της
προθεσμίας παράδοσης των προτάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 9 της Υ.Α. υπ' αριθμ.
ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387 Υ.Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 2239/Β/31.05.2021) και συγκεκριμένα έως και την
06/04/2022, ώρα 15:00, αναγράφοντας τα στοιχεία τους, ήτοι ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμό
τηλεφώνου, και δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
Ο κωδικός αριθμός των διαγωνιζομένων δεν πρέπει να αναγράφεται πουθενά στο στάδιο
αυτό.
Η Διοργανώτρια Αρχή είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλους
τους εγγεγραμμένους εκπροσώπους για τα ερωτήματα που θα υποβληθούν και τις απαντήσεις που
δίνονται σε αυτά, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας.
Σε περίπτωση καθυστέρησης των απαντήσεων από την Υπηρεσία, η προθεσμία παράδοσης των
μελετών παρατείνεται κατά χρονικό διάστημα τουλάχιστον όσο και η καθυστέρηση με άμεση
ενημέρωση των εγγεγραμμένων εκπροσώπων.

ΑΡΘΡΟ 12ο. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ
Από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ζητούνται να υποβάλλουν:
12.1 Τεύχος επεξηγηματικής έκθεσης, σε διάσταση DIN Α4, (Arial 12 - διάστιχο μεταξύ των γραμμών
1,5), σε πέντε (5) αντίγραφα, θα περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία περιγραφής της Πρότασης:
Ανάλυση των συνθετικών αρχών, καθώς και των λειτουργικών, αισθητικών, περιβαλλοντικών,
οικονομικών κλπ. κριτηρίων βάσει των οποίων συντάχθηκε η πρόταση.
Περιγραφή των επιμέρους προτάσεων σε ότι αφορά τα εξής:
Διατύπωση κεντρικής ιδέας, περιγραφή και τεκμηρίωση των βασικών σχεδιαστικών και συνθετικών
επιλογών της πρότασης.
Την εκπλήρωση των στόχων και του οράματος του Διαγωνισμού, όπως αυτοί διατυπώνονται στην
Προκήρυξη και στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και στοιχείων.
Την περιγραφή των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων με παρουσίαση στους προτεινόμενους χώρους
και τις λειτουργίες που προβλέπονται σε αυτές.
Την περιγραφή των καινοτομιών και των ιδιαίτερων σημείων της πρότασης, που θεωρούνται από
τους μελετητές ως τα πλεονεκτήματα της πρότασης καθώς και την όσο το δυνατόν αναλυτικότερη
περιγραφή των μορφολογικών και κατασκευαστικών χαρακτηριστικών του προτεινόμενου
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κτιρίου/ων.

Περιγραφή των προτεινόμενων διαμορφώσεων/επεμβάσεων στον περιβάλλοντα χώρο και των
βασικών αρχών διαμόρφωσης του πρασίνου με συνεκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης και της
ιδιαιτερότητας του ακινήτου.
Προτεινόμενές προσβάσεις και κυκλοφοριακές παρεμβάσεις εντός της περιοχής μελέτης και στην
περιβάλλουσα περιοχή.
Την περιγραφή των αρχιτεκτονικών στοιχείων και των προτεινόμενων υλικών κατασκευής που
αναδεικνύουν την πρόταση έχοντας περιβαλλοντική διάσταση (βιοκλιματική προσέγγιση) και κατά το
δυνατόν χαμηλό κόστος και υψηλό κοινωνικό και περιβαλλοντικό όφελος. Πίνακα εμβαδομέτρησης και
ογκομέτρησης

των

προτεινόμενων

κατασκευών,

με

σύγκριση

των

επιτρεπόμενων

και

πραγματοποιούμενων όρων δόμησης. Στο τεύχος της επεξηγηματικής έκθεσης, το κείμενο της οποίας
δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις είκοσι (20) σελίδες, θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνεται
συμπληρωματικό παράρτημα με σμικρύνσεις σε DIN Α3 των παραδιδόμενων Πινακίδων και εκτός του
κειμένου προαιρετικά μπορούν να συμπεριληφθούν φωτογραφίες, σκίτσα, σχέδια, προοπτικά,
αξονομετρικά, φωτορεαλιστικά, και ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την καλύτερη και σαφέστερη
τεκμηρίωση της πρότασης.
Τεύχος περιληπτικής έκθεσης DIN Α4, έως τρείς (3) σελίδες σε πέντε (5) αντίτυπα.
12.2 Κάθε διαγωνιζόμενος θα υποβάλει τα σχέδια της συνολικής πρότασης σε πέντε (5) πινακίδες
μεγέθους Α0 (διαστάσεων 1189mm Χ 841mm). Η διάταξη μπορεί να είναι οριζόντια ή κατακόρυφη,
κατά την κρίση των διαγωνιζομένων.
12.3 Οι πινακίδες υποβολής των προτάσεων θα είναι επίπεδες και άκαμπτες επιφάνειες, πρέπει να είναι
εκτυπωμένες και επικολλημένες σε άκαμπτο χαρτόνι.
12.4 Αναλυτικά, θα υποβληθούν:
1η ΠΙΝΑΚΙΔΑ: Σχέδιο Γενικής Διάταξης (master plan) - Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου:
Θα περιλαμβάνει την κάτοψη της στάθμης των κεντρικών εισόδων του κτιρίου, διάγραμμα
κυκλοφοριακών ροών των δρόμων-πεζοδρόμων, των προσβάσεων στο οικόπεδο (τρόπου σύνδεσης
με την άμεση ευρύτερη περιοχή), στο κτιριακό συγκρότημα και στους χώρους στάθμευσης,
επιτρεπόμενα και πραγματοποιούμενα στοιχεία δόμησης, καθώς και τη διαμόρφωση περιβάλλοντος
χώρου με υπόμνημα ενδεικτικών υλικών, κατασκευών, και φυτεύσεων. Κλίμακα σχεδιασμού 1:1000
2η, 3η, 4η ΠΙΝΑΚΙΔΑ: Σχέδια κατόψεων, όψεων- τομών, αξονομετρικών, φωτορεαλιστικές
απεικονίσεις κ.λ.π. του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου σε επιλεγμένες από τους
διαγωνιζομένους κλίμακες, αρκεί το περιεχόμενο να είναι σαφές και κατανοητό.
5η ΠΙΝΑΚΙΔΑ: Το περιεχόμενό της διαμορφώνεται ελεύθερα και είναι στην κρίση του κάθε
διαγωνιζομένου για την καλύτερη ανάπτυξη της πρότασής του.
Η σύνθεση, οι κλίμακες σχεδίασης και η παρουσίαση των σχεδίων της πρότασης είναι ελεύθερες και
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διαμορφώνονται κατά την κρίση του κάθε διαγωνιζόμενου, αρκεί το περιεχόμενο να είναι σαφές και
ευδιάκριτο, για την καλύτερη ανάπτυξη της πρότασης του.

12.5 USB flash drive (εις διπλούν) που θα περιλαμβάνει σε μορφή αρχείων που περιγράφεται στην
παρούσα διακήρυξη:
 Τις υποβληθείσες πινακίδες.
 Τα ηλεκτρονικά αρχεία των πρωτότυπων σχεδίων.
 Το τεύχος της επεξηγηματικής έκθεσης και της περιληπτικής έκθεσης (DIN Α4).
Όλα τα ανωτέρω θα παραδοθούν σε μη επεξεργάσιμη μορφή σε αρχεία pdf ή tiff ή jpeg. Η πρόταση
που θα υποβληθεί στο διαγωνισμό θα χρησιμοποιεί το μετρικό σύστημα μέτρησης.

ΑΡΘΡΟ 13ο. ΤΡΟΠΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
13.1 Οι διαγωνιζόμενοι δεν δεσμεύονται για τους τρόπους παρουσίασης των σχεδίων και των πινακίδων
(ελεύθερη χρήση χρώματος, σκιών, ψηφιακής απεικόνισης κ.λπ.).
13.2 Όλα τα σχέδια θα παραδοθούν επικολλημένα αποκλειστικά σε πινακίδες, άκαμπτες επίπεδες DIN
A0, διαστάσεων 1189mm Χ 841mm.
13.3 Οι αποδεκτές μορφές δεδομένων που θα περιλαμβάνονται στα USB flash drive είναι αρχεία:
α) *.pdf *.tiff ή *.jpeg για τις πινακίδες,
β) *.tiff ή *.jpeg για εικόνες ή φωτογραφίες που τυχόν εμφανίζονται και θα πρέπει υποχρεωτικά να
δοθούν και ως ξεχωριστά αρχεία (για τα αρχεία μορφής *.tiff ή *.jpeg η ανάλυση θα είναι 300dpi),
γ) pdf για την Έκθεση περιγραφής της συνολικής πρότασης, και
δ) pdf για τα ηλεκτρονικά αρχεία των προτύπων σχεδίων.

Το κείμενο που θα συμπεριληφθεί στην επεξηγηματική Έκθεση της συνολικής πρότασης θα πρέπει
να είναι σε μορφή pdf.
α) Διαμόρφωση σελίδας: Επάνω και κάτω περιθώρια 3,5 εκ. και 3 εκ. αντίστοιχα. Δεξιά και αριστερά
περιθώρια 2,5 εκατοστά.
β) Κωδικός Συμμετοχής: O ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ: Ο κωδικός
αυτός που αποτελείται από δέκα (10) ψηφία, από τα οποία τα οκτώ (8) είναι αριθμητικά και τα δύο (2)
του λατινικού αλφαβήτου, ύψους 1εκ., Arial, έντονης γραφής (bold), τοποθετείται στο άνω δεξιό άκρο
των πινακίδων και τευχών της μελέτης.
γ) Τίτλος Διαγωνισμού: Σε κάθε σελίδα του τεύχους, Arial μεγέθους 14, έντονης γραφής (bold),
κεφαλαία γράμματα, στοίχιση στο κέντρο.
δ) Κείμενο περιγραφής της πρότασης: Arial μεγέθους 12, πεζά γράμματα, πλήρης στοίχιση, διάστιχο
μεταξύ των γραμμών 1,5 (line spacing: 1,5 lines)
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ε) Σχήματα – Διαγράμματα – Φωτογραφίες – Εικόνες – Χάρτες: πρέπει να είναι ενσωματωμένα στο
κείμενο.
ζ) Υποσημειώσεις: Οποιαδήποτε πληροφορία τύπου υποσημείωσης θα πρέπει να εμφανίζεται στο

τέλος του κειμένου (endnote) και σε καμία περίπτωση στο κάτω μέρος των σελίδων του κυρίως
κειμένου (footnote). Οι υποσημειώσεις θα έχουν την ίδια μορφή με το κείμενο.
13.4 Κάθε πρόσθετο στοιχείο που θα παραδοθεί εκτός των υποχρεωτικών στοιχείων δεν θα ληφθεί
υπόψη.
13.5 Τα αναφερόμενα στο Άρθρο 14 για τη σήμανση της μελέτης είναι υποχρεωτικά για όλους τους
διαγωνιζομένους. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.
13.6 Τα υποβαλλόμενα στοιχεία της πρότασης θα είναι στην Ελληνική γλώσσα. Η περίληψη της Έκθεσης
θα υποβληθεί στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα.
13.7 Ο έλεγχος της αναγνωσιμότητας των USB flash drive και της συμβατότητας των αρχείων είναι ευθύνη
των διαγωνιζομένων.

ΑΡΘΡΟ 14ο. ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Κάθε πρόταση που θα υποβληθεί πρέπει να σημαίνεται αντί ψευδωνύμου με ένα μόνο χαρακτηριστικό
κωδικό, επιλογής του συμμετέχοντα. Ο κωδικός αυτός θα αποτελείται από δέκα (10) ψηφία ύψους 1εκ.,
εκ των οποίων τα οκτώ (8) θα είναι αριθμητικά και τα δύο (2) θα είναι του λατινικού αλφαβήτου και θα
τοποθετηθεί στο επάνω δεξιό άκρο των πινακίδων και των τευχών της μελέτης. Δεν επιτρέπεται, επί
ποινή αποκλεισμού, η αναγραφή του ονόματος του αποστολέα ακόμα και στα τυχόν συνοδευτικά
παραστατικά όταν η αποστολή γίνεται μέσω ταχυδρομείου ή άλλης εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 15ο. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
15.1 Οι προτάσεις θα παραδοθούν συσκευασμένες και σφραγισμένες και σε ένα μόνο αδιαφανές δέμα,
στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα αναγράφεται, αντί ψευδωνύμου ο χαρακτηριστικός κωδικός
σήμανσης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 14 της παρούσας και η διεύθυνση παραλήπτη, δηλαδή:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. | ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ
ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 156, T.K. 11146 ΓΑΛΑΤΣΙ»
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Ταχυδρομική Δ/νση: Ωρωπού 156, Γαλάτσι, Τ.Κ 11146
15.2 Κάθε διαγωνιζόμενος ή ομάδα διαγωνιζόμενων θα υποβάλει μέσα στο ανωτέρω δέμα, εκτός από
τα σχέδια και τα τεύχη, ένα φάκελο κλειστό αδιαφανή, ο οποίος θα φέρει γραμμένο στο εξωτερικό
του τον ίδιο με την πρόταση ενδεικτικό κωδικό σήμανσης. Στο φάκελο αυτό θα περιέχονται για κάθε
συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο τα παρακάτω:
1. Σε Α4 χαρτί, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το τηλέφωνο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, καθώς και ο κωδικός συμμετοχής.
2. Yπεύθυνη δήλωση, όταν πρόκειται για ομάδα διαγωνιζόμενων, υπογεγραμμένη από όλα τα
μέλη της ομάδας μελέτης, όπου θα αναφέρονται τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μέλους της
ομάδας στα χρηματικά ποσά, σε περίπτωση βράβευσης της μελέτης με δικαίωμα συμμετοχής
στο διαγωνισμό, υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της καθώς και τυχόν πίνακα συνεργατών.
3. Αποδεικτικά ότι κατέχουν την από νόμο οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής
δραστηριότητας κάθε συμμετέχοντα που αποτελεί τη βασική στελέχωση της ομάδας, όπως
ορίζεται στο άρθρο 6.1 της παρούσας Προκήρυξης.
4. Αποδεικτικά της εγγραφής του σε επαγγελματικό φορέα της χώρας εγκατάστασής του,
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016.
5. Υπεύθυνη δήλωση κάθε συμμετέχοντα που αποτελεί τη βασική στελέχωση της ομάδας,
όπως ορίζεται στο άρθρο 6.1 της παρούσας Προκήρυξης, ότι δεν συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού του σύμφωνα µε το άρθρο 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
Σε περίπτωση βράβευσης θα πρέπει να προσκομισθεί φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα από
όλα τα μέλη της ομάδας που αναγράφονται στον πίνακα συμμετοχής, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις για την καταβολή των βραβείων και εξαγορών.
15.3 Εάν η ομάδα των διαγωνιζομένων αποδέχεται την επώνυμη έκθεση της πρότασής της σε
περίπτωση που δεν διακριθεί, θα υποβάλει σχετική ενυπόγραφη δήλωση όλων των μελών της μέσα
στο παραπάνω δέμα, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο που θα σημανθεί με τον αριθμό της
πρότασης και θα φέρει κάτω αριστερά την ένδειξη «αποδοχή αποσφράγισης».

ΑΡΘΡΟ 16ο. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την πλήρη ευθύνη της πρότασης μέχρι την παραλαβή της από τη
Διοργανώτρια Αρχή. Τα τυχόν ασφαλιστικά και μεταφορικά έξοδα επιβαρύνουν τον διαγωνιζόμενο.
Η Διοργανώτρια Αρχή δεν είναι υπεύθυνη για καθυστερήσεις που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τη
μη εμπρόθεσμη υποβολή της πρότασης.
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ΑΡΘΡΟ 17ο. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Η Κριτική Επιτροπή θα λάβει γνώση του περιεχομένου των υποβληθεισών προτάσεων μετά την
εκπνοή της προθεσμίας, που προβλέπεται για την υποβολή τους, παραλαμβάνοντάς τις από την
Διοργανώτρια Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 18ο. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Για την κρίση της Κριτικής Επιτροπής θα ληφθεί υπ’ όψη ο βαθμός προσέγγισης των προτάσεων
στους στόχους που έχουν τεθεί και κυρίως ως προς:
-

Τη γενική σύλληψη και ιδέα με την εκπλήρωση στόχων, όπως αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5

της παρούσας Προκήρυξης,
-

Τη θεώρηση του νέου κτιρίου διοίκησης ως δυναμικό και ελκυστικό περιβάλλον για τους

εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
-

Την

περιβαλλοντική

προσέγγιση

(δημιουργία

χώρων

πρασίνου,

αξιοποίηση

των

κλιματολογικών συνθηκών, υιοθέτηση μεθόδων για την ενεργειακή διαχείριση του χώρου, εισαγωγή
περιβαλλοντικής διάστασης στο σχεδιασμό, χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον κ.λπ.).
-

Τη χωροθέτηση των λειτουργιών (διαμόρφωση λειτουργικών εγκαταστάσεων παροχής

υπηρεσιών, δημιουργία αναγνωρίσιμων προσβάσεων, χώρων κυκλοφορίας και στάσεων,
κατακόρυφων και οριζόντιων συνδέσεων κτιριακού συγκροτήματος, εξυπηρέτηση Α.μ.Ε.Α., κ.λπ.), σε
ανταπόκριση με τις απαιτήσεις της Κτιριολογικής Σύστασης Υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και με
απεικόνιση όλων των λειτουργικών ενοτήτων (π.χ. Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, χώροι
συνάθροισης κοινού κ.λπ.).
-

Την Τεχνική προσέγγιση (ρεαλιστικότητα προτάσεων, ευκολία υλοποίησης – εφαρμοσιμότητα

της πρότασης, διάρκεια-αντοχή στο χρόνο - αειφορία της πρότασης, επιλογή καινοτόμων, ποιοτικών
και με μικρό κόστος συντήρησης υλικών, υλοποιήσιμο κόστος έργου, κ.λπ.).
-

Την ομαλή ένταξη του κτιριακού συγκροτήματος στο δομημένο περιβάλλον της πόλης.

-

Την τεκμηρίωση των προτάσεων ως προς τη βιοκλιματική προσέγγιση της όλης πρότασης με

στόχο την κατασκευή κτιρίου σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με παθητικά και ενεργητικά
συστήματα, καθώς και των βιοκλιματικών εφαρμογών στον περιβάλλοντα χώρο.
ΑΡΘΡΟ 19ο . ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
19.1 Η Κριτική Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει όταν υπάρχει ολομέλεια με παρουσία γραμματέα. Η
διαδικασία αξιολόγησης καταγράφεται σε πρακτικό ανά συνεδρίαση, σε ένα τελικό συγκεντρωτικό
και σε ένα συνοπτικό πρακτικό σύμφωνα με το άρθρο 13 της Υ.Α. υπ' αριθμ.
ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387 Υ.Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 2239/Β/ 31.05.2021)
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19.2 Η Κριτική Επιτροπή θα συνέλθει ύστερα από πρόσκληση της αρμόδιας Υπηρεσίας για κρίση, το
αργότερο σε 10 εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προτάσεων.
19.3 Στο 1ο στάδιο θα εξετάσει την τυπική εκπλήρωση των όρων της Προκήρυξης. Κατά την πρώτη
συνεδρίασή της θα γίνει η αποσφράγιση των δεμάτων από την Κριτική Επιτροπή και ο έλεγχος
όσον αφορά στην έγκυρη υποβολή, στην εξασφάλιση ανωνυμίας και στην πληρότητα των
ζητούμενων στοιχείων. Εν συνεχεία θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό, στο οποίο θα αναγράφονται
τα παραληφθέντα στοιχεία κάθε μίας πρότασης. Οι σφραγισμένοι Φάκελοι που περιέχουν τα
ονόματα των διαγωνιζομένων μονογράφονται και συσκευάζονται σε δέμα που σφραγίζεται,
μονογράφεται και φυλάσσεται με ευθύνη της αρμόδιας Υπηρεσίας μέχρι την οριστική κρίση. Το
δέμα με τους Φακέλους αυτούς θα αποσφραγισθεί ενώπιον της Κριτικής Επιτροπής μετά την
υπογραφή του Πρακτικού της αξιολόγησης και κατάταξης των προτάσεων.
19.4 Στο 2ο στάδιο, η Κριτική Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση όλων των προτάσεων που
πληρούν τα τυπικά στοιχεία της Προκήρυξης και στην αιτιολογημένη κατάταξή τους κατά σειρά
επιτυχίας, καταγράφοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε πρότασης.
19.5 Στο 3ο στάδιο, μετά το πέρας της αξιολόγησης και της κατάταξης των προτάσεων, η Κριτική
Επιτροπή ενεργεί ως εξής:
I. Εξακριβώνει την ταυτότητα των συντακτών των μελετών που προτείνονται προς βράβευση
με τη σειρά που κατέχουν στη γενική κατάταξη.
II. Διαπιστώνει το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό των προτεινομένων προς βράβευση,
διατηρώντας το δικαίωμα αποκλεισμού από τα βραβεία σε περιπτώσεις μη τήρησης των
απαιτήσεων της προκήρυξης.
III. Σε περίπτωση αποκλεισμού, τη θέση των αποκλειομένων καταλαμβάνουν άλλες προτάσεις με
τη σειρά κατάταξης.
19.6 Εάν, μετά την αποσφράγιση των φακέλων για τη διαπίστωση των βραβευμένων προτάσεων,
διαπιστωθεί ότι ο συντάκτης μίας από τις βραβευμένες προτάσεις δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής
στο Διαγωνισμό (εάν π.χ. δεν έχει εγγραφεί στον κατάλογο διαγωνιζόμενων της Υπηρεσίας –
διαδικασία άρθρου 9 παρ.9.2 της παρούσας), τη θέση της μπορεί να καταλάβει η επόμενη στη
σειρά κατάταξης πρόταση, εφ’ όσον κριθεί επαρκής.
19.7 Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Κριτικής Επιτροπής απαγορεύεται η γνωστοποίηση του
υλικού του Διαγωνισμού σε τρίτους.
19.8 Η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής για την απονομή των βραβείων είναι δεσμευτική για τη
Διοργανώτρια Αρχή, εφόσον δεν είναι αντίθετη με την κείμενη νομοθεσία και τους όρους της
Προκήρυξης.
19.9 Η Επιτροπή πρέπει να εκδώσει την απόφασή της μέσα σε 15 ημερολογιακές μέρες από την
αποσφράγιση των προτάσεων. Υπάρχει δυνατότητα παράτασης της ως άνω προθεσμίας με
απόφαση της Διοργανώτριας Αρχής (μέχρι και το διπλάσιο του παραπάνω χρόνου) μόνο σε
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περίπτωση εξαιρετικά μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων.
19.10 Τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Κριτικής Επιτροπής θα περιλαμβάνουν αιτιολογημένη
Έκθεση για τη διαδικασία επιλογής και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των Προτάσεων
που έλαβαν βραβεία καθώς και την απόφασή της και υπογράφονται από όλα τα μέλη της Κριτικής
Επιτροπής. Τα επί μέρους πρακτικά των συνεδριάσεων της Κριτικής Επιτροπής μαζί με το τελικό
συγκεντρωτικό και συνοπτικό πρακτικό της υποβάλλονται στη Διοργανώτρια Αρχή το αργότερο
μέσα σε 10 ημέρες από τη λήξη της διαδικασίας.
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ΑΡΘΡΟ 20ο. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΒΟΛΗ
Το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού επικυρώνεται αρμοδίως με απόφαση της Υπηρεσίας της

20.1

Διοργανώτριας Αρχής, αναρτάται στα γραφεία και στην ιστοσελίδα της αρμόδιας υπηρεσίας και
κοινοποιείται στους εκπροσώπους των συμμετεχόντων. Αποστέλλεται επίσης για δημοσίευση στο
ενημερωτικό δελτίο του T.E.E. και για ενημέρωση στις ιστοσελίδες που αναφέρονται στις παρ.1 του
άρθρου 6 της Υ.Α. υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387 Υ.Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 2239/Β/ 31.05.2021).
Η Διοργανώτρια Αρχή θα παρουσιάσει στο κοινό τις διακριθείσες προτάσεις με ανάρτηση στην

20.2

ιστοσελίδα της. Δύναται επίσης να οργανώσει έκθεση με προτάσεις που υποβλήθηκαν στο
διαγωνισμό και να εκδώσει τεύχος τουλάχιστον με τις διακριθείσες. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί σε
ειδική αίθουσα που θα ορίζεται στην ανακοίνωση δημοσιοποίησης του αποτελέσματος του
Διαγωνισμού με είσοδο ελεύθερη στο κοινό.
Το υλικό των προτάσεων που βραβεύονται και εξαγοράζονται τηρείται σε ειδικό αρχείο με

20.3

ευθύνη της Διοργανώτριας Αρχής, και αντίγραφό του σε ηλεκτρονική μορφή αποστέλλεται στο
Υ.ΠΕ.Κ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.3 της Υ.Α. υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387
Υ.Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 2239/Β/31.05.2021).
Στις βραβευθείσες προτάσεις θα σημειώνονται και τα ονόματα των μελετητών που

20.4

τις

εκπόνησαν. Επίσης θα σημειώνονται τα ονόματα όσων μελετητών επιθυμούν να άρουν την ανωνυμία
τους.

ΑΡΘΡΟ 21ο. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

21.1

Οι προτάσεις που δεν θα βραβευθούν ή εξαγορασθούν, παραλαμβάνονται από

τους

δικαιούχους, μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της έκθεσης των προτάσεων. Η παραλαβή θα γίνει με
την προσκόμιση της απόδειξης παραλαβής της πρότασης που χορηγήθηκε ή της απόδειξης του
Ταχυδρομείου ή της ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών, στην οποία πρέπει να γράφεται ο
χαρακτηριστικός κωδικός της.
21.2

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια Αρχή

για τη φύλαξη ή απώλεια των προτάσεων που δεν βραβεύθηκαν ή δεν εξαγοράστηκαν.
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ΑΡΘΡΟ 22ο. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
22.1

Οι κανόνες δημοσιότητας θα γίνουν σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4412/2016 και του

άρθρου 6 της Υ.Α. υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387 Υ.Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 2239/Β/ 31.05.2021),
όπως ισχύουν σήμερα. Η δαπάνη των ως άνω δημοσιεύσεων θα βαρύνει τον μελετητή του πρώτου
βραβείου. Σε περίπτωση ακύρωσης - ματαίωσης του διαγωνισμού οι δαπάνες βαρύνουν τη
Διοργανώτρια Αρχή.
22.2

Η περίληψη της προκήρυξης θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στον ελληνικό τύπο, στην ιστοσελίδα

της Διοργανώτριας Αρχής www.eydap.gr και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ και θα σταλεί επίσης
ενημερωτικά για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανώτατων
Σχολών – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ) και του Συλλόγου Διπλωματούχων
Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (Σ.Π.Μ.Ε.).
22.3

Η Διοργανώτρια Αρχή ενημερώνει το ΥΠΕΝ το αργότερο εντός 5 ημερών από τη δημοσίευση

της προκήρυξης.
22.4

Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού με τα ονόματα των βραβευθέντων καθώς και ο τόπος και

χρόνος έκθεσης των σχεδίων, θα σταλούν για δημοσίευση στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ, καθώς και στις
ιστοσελίδες της παρ. 22. 2 της παρούσας.
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ΑΡΘΡΟ 23ο. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
23.1

Η πνευματική ιδιοκτησία της εργασίας των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό διέπεται από τα

προβλεπόμενα στο άρθρο 16 της Υ.Α. υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387 Υ.Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ
2239/Β/ 31.05.2021).
23.2

Το υλικό των προτάσεων που θα βραβευθούν και θα εξαγορασθούν περιέρχεται στην πλήρη

και αποκλειστική κυριότητα της Διοργανώτριας Αρχής, η οποία έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει
τις βραβευθείσες προτάσεις ή στοιχεία αυτών ως πρότυπα πολλαπλής εφαρμογής.
23.3

Τυχόν ενστάσεις κατά της απόφασης κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού,

υποβάλλονται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσιοποίηση του
αποτελέσματος του διαγωνισμού και την κοινοποίησή του στους εκπροσώπους των συμμετεχόντων.
Η ένσταση απευθύνεται στην αρμόδια υπηρεσία της διοργανώτριας αρχής με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο. Ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποστολής όπως
αναφέρεται στην παρ.1 του άρθρου 17 της Υ.Α. υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387 Υ.Π.Ε.Κ.Α.
(ΦΕΚ 2239/Β/ 31.05.2021)
23.4

Η Διοργανώτρια Αρχή αποφαίνεται επί της ένστασης μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της

Κριτικής Επιτροπής μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την υποβολή της ένστασης. Η
εισήγηση της κριτικής επιτροπής συντάσσεται και υποβάλλεται στη διοργανώτρια αρχή ηλεκτρονικά
όπως αναφέρεται στην παρ.2 του άρθρου 17 της Υ.Α. υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387
Υ.Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 2239/Β/ 31.05.2021)
23.5

Δεν προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης θεραπείας όπως αναφέρεται στην παρ.3

του άρθρου 17 της Υ.Α. υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387 Υ.Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 2239/Β/ 31.05.2021)
23.6

Για την δικαστική επίλυση διαφορών έχουν εφαρμογή ανάλογα τα αναφερόμενα στην παρ.4

του άρθρου 17 της Υ.Α. υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387 Υ.Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 2239/Β/ 31.05.2021)
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ΑΡΘΡΟ 24ο. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Λήξη προθεσμίας απάντησης στα ερωτήματα

15/ 04/ 2022
16/ 05/ 2022

Λήξη προθεσμίας υποβολής Προτάσεων στην ταχυδρομική

ώρα 15:00

διεύθυνση: Ωρωπού 156, Γαλάτσι, Τ.Κ. 11146, στο γραφείο
Πρωτοκόλλου
Ανάρτηση της περίληψης της προκήρυξης του Διαγωνισμού
στο ΚΗΜΔΗΣ, στον ελληνικό τύπο, στην ιστοσελίδα της
Διοργανώτριας Αρχής, στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ, στην
ιστοσελίδα του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και του Σ.Π.Μ.Ε.
Λήξη προθεσμίας υποβολής αίτησης εγγραφής και
παραλαβής των στοιχείων του Διαγωνισμού

Λήξη προθεσμίας υποβολής ερωτημάτων από τους

02/ 03/ 2022
17/ 03/ 2022
ώρα 15:00
06/ 04/ 2022

διαγωνιζομένους

ώρα 15:00
Λήξη προθεσμίας ολοκλήρωσης της διαδικασίας κρίσης

Λήξη προθεσμίας υποβολής τυχόν ενστάσεων κατά των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
Λήξη προθεσμίας έκδοσης της επικυρωμένης απόφασης των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και της δημοσιοποίησης τους
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ΑΡΘΡΟ 25ο. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ
Η συμμετοχή των διαγωνιζομένων στον παρόντα διαγωνισμό έχει ως προϋπόθεση την
ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας προκήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 26ο. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Η παρούσα προκήρυξη.
2. Τεύχος Τεχνικών δεδομένων και στοιχείων.
3. Τοπογραφικό Διάγραμμα, ως σχεδιαστικό υπόβαθρο, σε ηλεκτρονική και επεξεργάσιμη μορφή.
4. Αρχιτεκτονική αποτύπωση σε ψηφιακή μορφή (αρχεία pdf & dwg) των υπαρχουσών κτιριακών
εγκαταστάσεων.
5. Χάρτης παροχής στοιχείων του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης για το ακίνητο, ώστε να
αποφευχθούν περιοχές με μεγάλη συγκέντρωση δικτύων.
6. Φωτογραφική αποτύπωση των υφιστάμενων κτιριακών συγκροτημάτων και της

περιοχής

μελέτης.
Αθήνα, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022
Για τη Σύνταξη

Ελέγχθηκε και θεωρήθηκε

Όλγα Αντωνάτου

Αντιγόνη Συνοδινού

Προϊσταμένη Της Υπηρεσίας Ακίνητης Περιουσίας
& Τοπογραφίας (Real Estate)

Γενική Διευθύντρια
Μετασχηματισμού

Έγκριση από τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής "Γενικός Κανονισμός Προστασίας
Δεδομένων" ή "ΓΚΠΔ"), το ν.4624/2019 και ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, ως εκτίθεται στη
με αριθμό Μ-214 Προκήρυξη (εφεξής «Προκήρυξη»), η Ε.ΥΔ.Α.Π Α.Ε προβαίνει στην παρούσα Δήλωση
σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας στο πλαίσιο συμμετοχής σας στον ανοιχτό
αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών με τίτλο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 156, T.K. 11146 ΓΑΛΑΤΣΙ» (εφεξής «Διαγωνισμός»)
1.ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η
Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)-ΑΦΜ 094079101-ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ,
που εδρεύει στο Γαλάτσι Αττικής (Ωρωπού 156) όπως εκπροσωπείται νόμιμα
2.ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: οι διαγωνιζόμενοι είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη της ομάδας
μελέτης, της ομάδας διαγωνιζομένων, της ομάδας εργασίας, οι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων, νόμιμοι
εκπρόσωποι στην περίπτωση νομικών προσώπων
3. ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι τα ζητούμενα όπως περιγράφονται στην Προκήρυξη:
α. Προσωπικά δεδομένα που επιτρέπουν την ταυτοποίηση των υποψηφίων και στοιχεία επικοινωνίας
(ονομαστικά στοιχεία, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου-email)
β. ΑΦΜ, ΑΜ φορέα, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος,
γ. αποδεικτικά εγγραφής σε επαγγελματικό φορέα της χώρας εγκατάστασης
δ. αναγραφόμενα στοιχεία επί των ζητηθέντων Υπεύθυνων Δηλώσεων
ε. μεταδεδομένα επί των ηλεκτρονικών εγγράφων [pdf. Tiff, jpeg, word], εφόσον δεν έχουν απαλειφθεί
στ. όσα δεδομένα μνημονεύονται επί των αιτούμενων εγγράφων και προσκομίζονται από τον
Συμμετέχοντα σε κάθε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας
ζ. όσα δεδομένα προσκομίζονται ελευθέρως από τον Συμμετέχοντα
4. ΣΥΛΛΟΓΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ:
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ως άνω απολύτως αναγκαία και απαραίτητα δεδομένα σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο νομοθετικό πλαίσιο που ορίζεται στο άρθρο 2 της Προκήρυξης. Τα δεδομένα των
Συμμετεχόντων συλλέγονται και επεξεργάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΥΔΑΠ και σύμφωνα με
τους όρους συμμετοχής της Προκήρυξης.
Δεδομένα, πλέον των ειδικώς αναφερόμενων στην Προκήρυξη, που παρέχονται ελευθέρως και με δική σας
πρωτοβουλία, παρότι δεν έχουν ζητηθεί στο πλαίσιο συμμετοχής σας στην παρούσα διαδικασία, δεν θα
τύχουν επεξεργασίας από την Ε.ΥΔ.Α.Π για τον συγκεκριμένο σκοπό της αξιολόγησης, πέραν της αναγκαίας
τήρησης τους ως αναγκαίο-αναπόσπαστο τμήμα ενός δικαιολογητικού. Σε κάθε περίπτωση, τούτα αν παρά
τις επισημάνσεις της ΕΥΔΑΠ προσκομιστούν από εσάς, αυτά παρέχονται με δική σας πρωτοβουλία και με
τη ρητή συναίνεση σας για χρήση και επεξεργασία στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δραστηριότητας.
5. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ:
Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι απαραίτητη βάσει της νομοθεσίας [ΦΕΚ
2239/Β/ 31.05.2021, Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)] για να αξιολογήσουμε την
υποψηφιότητα σας και εν γένει τη συμμετοχή σας στον Διαγωνισμό και ειδικότερα για τους εξής σκοπούς:
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α. Υποβολή και αξιολόγηση αιτήσεων για το παραδεκτό της αίτησης σας, σε πρώτο στάδιο, και την συνέχιση
αξιολόγησης της αίτησης σας
β. Αιτιολογημένη κατάταξη κατά σειρά επιτυχίας και καταγραφή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και
μειονεκτημάτων κάθε πρότασης
γ. Διαπίστωση δικαιώματος συμμετοχής και πληρότητας προϋποθέσεων Προκήρυξης από την αρμόδια
Κριτική Επιτροπής
δ. Η επικοινωνία μας μαζί σας για την διαχείριση της συμμετοχής σας σε όλα τα στάδια επεξεργασίας της
μέχρι και την έκδοση και ανακοίνωση του τελικού αποτελέσματος
ε. Η προάσπιση των έννομων συμφερόντων και τήρηση των νομικών υποχρεώσεων της ΕΥΔΑΠ, ως
Διοργανώτριας και Αναθέτουσας Αρχής, ως καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.
6. ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΦΙΛ:
Η πραγματοποίηση συνδυαστικών διαδικασιών, ως εκτίθεται στην Προκήρυξη, και δη το τελικό
αποτέλεσμα επεξεργασίας των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται με ανθρώπινη παρέμβαση, προκειμένου
να ληφθούν δίκαιες, αδιάβλητες και υπεύθυνες αποφάσεις.
7. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ:
α. O διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την απόφαση Υ.Π.Ε.Κ.Α. υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387
– (ΦΕΚ 2239/Β/31.05.2021), τον Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα εκτελεστικά διατάγματα
και τις αποφάσεις όπως ισχύουν και προσδιορίζονται στο άρ. 2 της Προκήρυξης, και ως εκ τούτου η νομική
βάση επεξεργασία των δεδομένων σας στηρίζεται στο άρ. 6 παρ. 1 γ) του ΓΚΠΔ, ήτοι των νομικών
υποχρεώσεων της ΕΥΔΑΠ ως απορρέουν εκ του ως άνω αναφερόμενου νομοθετικού πλαισίου.
β. Συνδυαστικά με το άρθρο 6 παρ. 1 β) του ΓΚΠΔ, το οποίο αφορά την επεξεργασία που απαιτείται έπειτα
από αίτησή σας και στο πλαίσιο εκτέλεσης της συμμετοχής σας στη διαγωνιστική διαδικασία με αποδοχή
των όρων αυτής.
γ. Νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας αποτελεί και το έννομο συμφέρον
της ΕΥΔΑΠ, σε περίπτωση άσκησης νομικών αξιώσεων ή υποβολής σχετικών ενστάσεων στο πλαίσιο της
διαγωνιστικής διαδικασίας έχοντας σταθμίσει ειδικά τούτο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η επεξεργασία των
δεδομένων σας, ως εκτίθεται ανωτέρω, είναι απολύτως αναγκαία για νόμιμο σκοπό και είναι σύμφωνη με
τις αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας, έχοντας προηγηθεί στάθμιση από την οποία
προκύπτει ότι αυτή δεν επηρεάζει τα δικαιώματα σας, σε βαθμό, ώστε αυτά να υπερτερούν των εννόμων
συμφερόντων της ΕΥΔΑΠ.
δ. Σε περίπτωση που οικειοθελώς και χωρίς τούτο να σας έχει ζητηθεί έχετε παράσχει δεδομένα (απλά ή
ειδικών κατηγοριών), η νομική βάση επεξεργασίας είναι τα άρθρα 6 παρ. 1 εδ. α’ ΓΚΠΔ για τα «απλά»
προσωπικά δεδομένα και 9 παρ. 2 εδ. α’ ΓΚΠΔ για τα ειδικών κατηγοριών δεδομένα (π.χ δεδομένα υγείας,
συνδικαλιστική δράση, θρησκευτικές ή πολιτικές πεποιθήσεις κόκ).
8. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:
Τα προσωπικά δεδομένα σας διατηρούνται στη Διεύθυνση Αξιοποίησης Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης
Μετασχηματισμού καθόλη τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού και μετά το πέρας αυτής υπό την
επιφύλαξη των χρόνων παραγραφής, ως ορίζονται στη Νομοθεσία, των γενόμενων αξιώσεων που
απορρέουν με αφορμή ή εξαιτίας αυτής. Η ΕΥΔΑΠ δεν ευθύνεται για τη διατήρηση των δεδομένων σας σε
άλλους αρμόδιους εκ της νομοθεσίας φορείς στους οποίους θα διαβιβαστεί το τελικό αποτέλεσμα του
Διαγωνισμού. Οι προτάσεις που δεν θα βραβευθούν ή εξαγορασθούν, παραλαμβάνονται από τους
δικαιούχους, μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της έκθεσης των προτάσεων. Η παραλαβή θα γίνει με την
προσκόμιση της απόδειξης παραλαβής της πρότασης που χορηγήθηκε ή της απόδειξης του Ταχυδρομείου
ή της ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών, στην οποία πρέπει να γράφεται ο χαρακτηριστικός κωδικός της.
Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας ουδεμία ευθύνη φέρει η ΕΥΔΑΠ για τη φύλαξη ή απώλεια
των προτάσεων που δεν βραβεύθηκαν ή δεν εξαγοράστηκαν, τις οποίες σε κάθε περίπτωση θα διατηρήσει
πέντε [5] έτη από την υποβολή και μετά θα διαγράψει-καταστρέψει με ασφαλή τρόπο.
9. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ-ΤΡΙΤΟΙ:
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Η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Μετασχηματισμού της ΕΥΔΑΠ και εντεταλμένο
προσωπικό της ΕΥΔΑΠ κατά τη διαχείριση και παραλαβή του φακέλου συμμετοχής, η αρμόδια Κριτική
Επιτροπή, το Τ.Ε.Ε., οι διαχειριστές των ιστοσελίδων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρ.6 της
ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387
απόφαση Υ.Π.Ε.Κ.Α «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών
διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» – (ΦΕΚ 2239/Β/ 31.05.2021),
το ΥΠΕΚΑ, έτεροι άλλοι συμμετέχοντες στην ίδια διαγωνιστική διαδικασία, οι χρήστες των άνω ιστοσελίδων
για την ανακοίνωση του αποτελέσματος, ΚΗΜΔΗΣ, το ΥΠΕΝ και ενδεχόμενοι άλλοι φορείς [π.χ. ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ,
Σ.Π.Μ.Ε] ή δημόσιες αρχές που σε περίπτωση έννομης υποχρέωσης ή έγερσης νομικής αξίωσης ενδέχεται
να διαβιβαστούν τα δεδομένα σας.
10.ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Η ΕΥΔΑΠ λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την
προστασία των προσωπικών δεδομένων σας σύμφωνα με τις θεσπισμένες πολιτικές μας, τον ΓΚΠΔ και
οποιεσδήποτε άλλες νομοθετικές ή/και κανονιστικές απαιτήσεις. Η ΕΥΔΑΠ δεν διαβιβάζει τα προσωπικά
δεδομένα σας σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, για τα οποία δεν υφίσταται απόφαση επάρκειας
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εν γένει δεν πληρούνται οι εγγυήσεις των άρθρων 44-50 του ΓΚΠΔ. Η ΕΥΔΑΠ
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα και κατάλληλες δράσεις
για την ασφάλεια των δεδομένων σας, του κινδύνου απώλειας δεδομένων, της αλλοίωσης των δεδομένων
ή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο που ενέχει η επεξεργασία και η
φύση των προσωπικών δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία. Τα οργανωτικά μέτρα περιλαμβάνουν
τον περιορισμό της πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα με
νόμιμη ανάγκη να τα γνωρίζουν για τους σκοπούς αυτής της πράξης επεξεργασίας, ως τούτο αναλυτικά
επεξηγείται στην σχετική Προκήρυξη. Ωστόσο, η ΕΥΔΑΠ δεν φέρει ευθύνη για την τήρηση και επεξεργασία
των δεδομένων σας, όταν αυτή διεξάγεται από ανεξάρτητους Υπεύθυνους Επεξεργασίας, όπως τα
Υπουργεία.
11. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΝΤΩΝ:
Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν:
α. πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα τους
επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και τη διάρκεια της επεξεργασίας, ως
τούτο παρέχεται με την συγκεκριμένη Δήλωση Ενημέρωσης
β. διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση που είναι ανακριβή ή ελλιπή,
γ.διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις,
δ. περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς,
ε. εναντίωση στην επεξεργασία, όταν η επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον,
(συμπεριλαμβανόμενης της κατάρτισης προφίλ) αλλά υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα στην κατάστασή του
υποκειμένου και γι’ αυτό το λόγο θέλει να αντιταχθεί στην επεξεργασία. Αν ασκηθεί το συγκεκριμένο
δικαίωμα η ΕΥΔΑΠ δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα του συμμετέχοντα, εκτός αν
μπορεί να καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους επεξεργασίας.
στ. φορητότητα των δεδομένων, δηλαδή να λάβουν τα δεδομένα που έχουν παράσχει σε δομημένο, κοινώς
χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσουν την απευθείας αποστολή τους σε τρίτο,
ζ. την ανάκληση οποιαδήποτε στιγμή της συγκατάθεσής για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
που από πλευράς του συμμετέχοντα προσκομίστηκαν για τα δεδομένα που δεν ζητήθηκαν από την ΕΥΔΑΠ
και ελευθέρως παρασχέθηκαν από τον συμμετέχοντα. Στην περίπτωση αυτή, θα διακοπεί η επεξεργασία
τους από εμάς, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της
συγκατάθεσης.
12. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
α. Εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, 210-6475600).
β. Σχετικά με τα δικαιώματα σας και οιαδήποτε παροχή πληροφορίας ως προς την επεξεργασία των
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προσωπικών δεδομένων σας, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο dpo@eydap.gr και στα τηλ. 210-7495155,
210-7495156
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