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ΑΡΘΡΟ  1o . ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Ο   Διαγωνισμός διεξάγεται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέ-

ρειας Δυτικής Ελλάδας, το οποίο  θα  αναφέρεται  στο εξής ως Διοργανώτρια Αρχή. 

1.1 Η αρμόδια υπηρεσία η οποία θα διεξάγει το διαγωνισμό είναι το τμήμα Επιστημονικοτε-

χνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων του Περιφερειακού Ταμείου Ανά-

πτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,  

Διεύθυνση : Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 και Αμερικής , Τ.Κ. 26441 ΠΑΤΡΑ, 1ος όροφος 

Τηλ. : 2613 613650 , 2613 613670  

Fax. : 2610 461126 

Ηλ. Ταχυδρομείο : spapaxristopoulos@ptapde.gr 

Ιστοσελίδα : http://www.ptapde.gr 

Η αρμόδια Υπηρεσία θα δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε ενδεχόμενη μεταβολή των παρα-

πάνω στοιχείων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής. 

1.2 Η   κατάθεση των μελετών των διαγωνιζομένων θα γίνει στo πρωτόκολλο της Διοργα-

νώτριας Αρχής (Τμήμα Διοικητικού) στη Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 και Α-

μερικής, Τ.Κ. 26441, ΠΑΤΡΑ. 

 

1.3 Πληροφορίες και διευκρινίσεις για τον διαγωνισμό θα παρέχονται στο τηλέφωνο 

2613613670, email: spapaxristopoulos@ptapde.gr (κος Παπαχριστόπουλος) και τελικά 

στην ιστοσελίδα της διοργανώτριας αρχής, http://www.ptapde.gr. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο. ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Ο παρών Διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. του   Ν.   3852/2010,   «Νέα   Αρχιτεκτονική   της   Αυτοδιοίκησης   και   της   Απο-

κεντρωμένης   Διοίκησης   − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) 

2.  της με αρ. Πρωτ. Οικ. 26804/16.06.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. “Νέο 

πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών   διαγωνισμών   και   γενικά   των   διαγωνισμών   

μελετών   με   απονομή  βραβείων”(ΦΕΚ1427/Β'/16.06.2011), όπως τροποποιήθηκε με τη με 

αρ. πρωτ. Οικ. 22186/04.05.2012 Απόφαση  Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. (ΦΕΚ1494/Β'/2012). 

3.  του Ν.4257/2014, «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» 

(Φ.Ε.Κ. 93/Α/2014),  άρθρο 76. 

4.  του Ν.3316/2005,  «Ανάθεση  και  εκτέλεση  δημοσίων  συμβάσεων  εκπόνησης  

μελετών  και παροχής  συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 42/Α/2005), όπως ι-

σχύει σήμερα. 

5. του Ν.4412/2016, Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και Υπηρεσιών (προ-

σαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)  (ΦΕΚ 147 Α8-8-2016) και ειδικότερα τα 

άρθρα 111-115 αυτού. 

6. του Ν.4024/2011, «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, ερ-

γασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομι-

κής στρατηγικής 2012−2015» (Φ.Ε.Κ. 131Α΄), άρθρο 21. 

7. του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131Α') «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως 

και λοιπές διατάξεις» , άρθρου 5 παρ. 2 περ. ΙΒ, όπως  ισχύει σήμερα.  

8. της απόφασης 22186/04.05.2012 ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1494 Β’ /04.05.2012) «Τροποποίηση 

της υπ’ αριθμ.  26804  οικ./16.06.2011  απόφασης  Υπουργού  ΠΕΚΑΑ  “Νέο  πλαίσιο διενέρ-
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γειας  των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών µε απονομή 

βραβείων”».    

9. της με αρ. οικ.53154/29-10-2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας 

και Κλιματικής Αλλαγής, «Καθορισμός αποζημίωσης μελών της Κριτικής Επιτροπής Αρχιτεκτο-

νικών Διαγωνισμών και γενικά Διαγωνισμών με απονομή βραβείων». 

10. Της υπ’ αρ. 35/2017 απόφασης του Δ.Σ. του ΠΤΑ-ΠΔΕ (ΑΔΑ 6ΘΔ3ΟΡΕΒ-ΟΦΕ). 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

3.1. Ο   διαγωνισμός  «μελέτης στρατηγικής χωροταξικής ανάπτυξης της περιοχής του 
Φράγματος Πείρου – Παραπείρου (Τεχνητή Λίμνη Αστερίου)», αναφέρεται σε αξιόλο-
γο  τεχνικό   έργο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ.3β, της με αρ. πρωτ. 
Οικ.26804/16.06.2011 απόφασης Υ.ΠΕ.Κ.Α. και πληροί όλα τα αναφερόμενα σε αυτήν 
κριτήρια, δεδομένου ότι αποτελεί χωροταξικό έργο και η ευρύτερη κοινωνική, οικονο-
μική, χωροταξική, περιβαλλοντική συμβολική σημασία και λειτουργία του, καθώς και 
το μέγεθος, η θέση και η χρήση του έχουν σημαντική επίδραση στην ποιότητα ζωής 
αλλά και στην ευρύτερη εικόνα της περιοχής. 

3.2. Ο Διαγωνισμός χαρακτηρίζεται ως ανοικτός Χωροταξικός Διαγωνισμός Ιδεών, ενός 
σταδίου, μιας κατηγορίας μελετών κατά την έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 2 (α1-
β1-γ1-δ1) της με αρ. πρωτ. οικ. 26804/16.06.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. 
Ο Διαγωνισμός περιλαμβάνει την χωροταξική μελέτη και είναι στην κρίση του διαγωνι-
ζόμενου να συνεργαστεί και με άλλες ειδικότητες. 

3.3. Η χρηματοδότηση είναι από πόρους του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περι-
φέρειας Δυτικής Ελλάδας. Για τη διενέργεια του διαγωνισμού εκδόθηκε η υπ’ αρ. 
Πρωτ. 907/30-3-2018 Απόφαση Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης (ΑΔΑ: Ψ4ΦΗΟΡΕΒ-
3ΗΨ) για την διάθεση της σχετικής πίστωσης ποσού έως 30.000,00 €, που αντιστοιχεί 
στη δαπάνη των προβλεπόμενων βραβείων και εξαγορών και την αμοιβή της κριτικής 
επιτροπής. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
4.1 Στόχος της μελέτης 

 
Ο στόχος της μελέτης είναι η στρατηγική ανάπτυξη της ιδιαίτερης σημασίας παραλί-
μνιας περιοχής του φράγματος Πείρου-Παραπείρου και η σύνδεση αυτής με τις όμορες 
Τοπικές Κοινότητες με σκοπό την ανάδειξη του φυσικού της τοπίου και την αξιοποίη-
ση του έργου που είναι υπό κατασκευή, το οποίο εκτός από τα γνωστά οφέλη του 
(της επίλυσης του σοβαρού προβλήματος της ύδρευσης της Πάτρας, της ΒΙ.ΠΕ. και 
των οικισμών της ΒΔ Αχαΐας) μπορεί να συντελέσει επιπλέον στην ανάδειξη της ευρύ-
τερης ενδοχώρας των Δήμων Ερυμάνθου και Δυτικής Αχαΐας και στην τόνωση της το-
πικής οικονομίας. 
 
Η δημιουργία της τεχνητής λίμνης αποτελεί κίνητρο για την ανάπτυξη ήπιων μορφών 
τουρισμού με αρκετές δραστηριότητες πάνω και γύρω από τη λίμνη, δεδομένων και 
των καλών κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. 
 
Η έμφαση στην ανάπτυξη μορφών τουρισμού σε αυτήν την περιοχή είναι όχι μόνο 
σκόπιμη αλλά και απαραίτητη για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, ενώ η προώθηση 
μορφών εναλλακτικού τουρισμού μπορεί, σε συνδυασμό με τις λοιπές μορφές τουρι-
σμού που προσφέρει η Περιφέρειά μας, να ενταχθεί σε μια ολοκληρωμένη τουριστική 
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πρόταση που θα προσελκύει επισκέπτες διαφορετικών ενδιαφερόντων καθ’ όλη τη 
διάρκεια του χρόνου. 
 
Ενδεικτικά αναφέρονται:  
- η καθιέρωση των τοπικών δικτύων, διαδρομών – μονοπατιών με φυσιολατρική 

διάσταση,  
- η οργάνωση της περιοχής για ήπιες δραστηριότητες (πεζοπορία, ιππασία, ποδηλα-

σία, σκοποβολή, υδροποδηλασία, κ.λπ.),  
- η δημιουργία χώρων αναψυχής, με ελαφριές κατασκευές, για ξεκούραση και ανα-

ψυχή,  
- η δημιουργία και λειτουργία κατασκηνώσεων κατά τους θερινούς μήνες, κ.λπ. 
 
Η ανάπτυξη της περιοχής θα έχει αειφορικό χαρακτήρα με σεβασμό στο περιβάλλον, 
ώστε λαμβάνοντας υπόψη όλα τα μέτρα προστασίας, τα όρια που πρέπει να τεθούν 
και όλες τις προστατευτικές διατάξεις για δάση, αρχαιολογικούς χώρους και προστα-
τευόμενες περιοχές, να μηδενιστούν οι αρνητικές επιδράσεις μιας τέτοιας ανάπτυξης 
(στο φυσικό τοπίο, σε χλωρίδα – πανίδα, κ.λπ.).  
 
Συνεπώς, θα πρέπει να αποφευχθούν οι μη απαραίτητες υποδομές, εγκαταστάσεις, 
καταλύματα, κ.λπ. και οι αποψιλώσεις - εκχερσώσεις βλάστησης, για να μην αλλοιωθεί 
ο χαρακτήρας της περιοχής, ενώ οι εργασίες θα πρέπει να είναι μικρής έκτασης και έ-
ντασης όχλησης για να μην υποβαθμιστεί το φυσικό περιβάλλον της ευρύτερης περιο-
χής.  
 
Σημειώνεται ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση στις περιοχές ανάντι και κατάντι του 
φράγματος που θα προσφέρουν την καλύτερη θέα (φυγή) προς τη λίμνη. 
 

4.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η διατύπωση ιδεών, μέσω κειμένων, χαρτών και 

σχεδίων από χωροταξική, αρχιτεκτονική, πολεοδομική, αισθητική, λειτουργική, τεχνική 

και περιβαλλοντική άποψη, κατά τρόπο που να ικανοποιούνται οι στόχοι που περιγρά-

φονται παραπάνω. 

Η παρούσα μελετητική επεξεργασία αφορά τη σύλληψη ιδέας, έχει καθαρά θεωρητικό 

χαρακτήρα και θα εξετάσει τις δυνατότητες της υπόψη έκτασης λειτουργώντας υπό νό-

μιμες προϋποθέσεις ως ενιαίας και συμβάλλοντας με την εφαρμογή της στην αειφόρο 

ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής μελέτης 

Οι μελετητές θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι οι προτάσεις τους θα πρέπει να είναι τε-

χνικά και οικονομικά ρεαλιστικές. 

Η έρευνα για το καθεστώς του θεσμικού πλαισίου που διέπει την περιοχή μελέτης και 

ευρίσκεται σε ισχύ σήμερα αποτελεί υποχρέωση των διαγωνιζομένων. 

Δεν προβλέπεται η ανάθεση μελέτης σε βραβευθείσα Πρόταση από τη Διοργανώτρια 

αρχή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

5.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατέ-

χουν την από το νόμο οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας για τη 

μελέτη κατηγορίας «(Ι) «Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες (Ν.4412 ΦΕΚ 147/8-8-
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2016)», στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος, σύμφωνα με το άρθρο 3 της με αρ. Πρωτ. 

Οικ. 26804/16.-6.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕ.Κ.Α., ατομικά είτε ως υπεύθυνοι 

ομάδας. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν είναι προ απαιτούμενη η εγγραφή στο 

μητρώο μελετητών και η λήψη αντίστοιχης τάξης πτυχίου σύμφωνα με το κεφάλαιο Ε' 

(άρθρα 39 και 40) του Ν. 3316/05. 

5.2 Στην ομάδα των διαγωνιζομένων είναι δυνατόν να μετέχουν και άλλες ειδικότητες, κα-

θώς και φοιτητές, χωρίς υποχρέωση της Διοργανώτριας Αρχής για καταβολή επιπλέον 

αμοιβής πέραν των προβλεπόμενων βραβείων. 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει μόνο με μία (1) συμμετοχή, μόνος ή ως μέ-

λος ομάδας. 

5.3 Αποκλείονται από το Διαγωνισμό: 

 Κάθε πρόσωπο που έχει συμμετάσχει με οποιονδήποτε  τρόπο στην προπαρασκευή και 

στη σύνταξη του προγράμματος του Διαγωνισμού 

 Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής 

 Πρόσωπα που έχουν εξαρτημένη επαγγελματική σχέση εργασίας ή συγγένεια έως δεύ-

τερου  βαθμού με τα ανωτέρω πρόσωπα 

 Το προσωπικό της Διοργανώτριας Αρχής που υπηρετεί σε αυτήν σήμερα και έως τη λή-

ξη του Διαγωνισμού. 

5.4 Η συμμετοχή στον διαγωνισμό έχει ως αυτονόητη συνέπεια την πλήρη και χωρίς επιφυ-

λάξεις αποδοχή  αυτής της προκήρυξης σε όλα της τα σημεία. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο. ΒΡΑΒΕΙΑ 

6.1 Στον διαγωνισμό θα απονεμηθούν τρία χρηματικά βραβεία συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ 24 %  ως εξής: 

ΒΡΑΒΕΙΑ                       ΠΟΣΟ 

1ο  Βραβείο (45%)      11.250,00 € 

2ο  Βραβείο (33%)        8.250,00 € 

3ο  Βραβείο (22%)        5.500,00 € 

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

Επιτροπής και χωρίς αυτή να είναι δεσμευτική, να εξαγοράσει επιπλέον αριθμό προτά-

σεων και μέχρι τρεις, αντί του ποσού των πεντακοσίων ευρώ 500,00 €, συμπεριλαμβα-

νομένου του ΦΠΑ 24 %, εκάστη. 

6.2 Η Κριτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα, αν διαπιστώσει ανεπάρκεια των προτάσεων 

και ύστερα από αιτιολόγηση, να μην απονείμει το πρώτο ή άλλα βραβεία. 

6.3 Η Κριτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει άγονο το διαγωνισμό, εφόσον κρί-

νει τεκμηριωμένα ότι δεν υπάρχουν μελέτες που να επιλύουν βασικές ανάγκες για τη 

λειτουργία του έργου, ή δεν ικανοποιούνται βασικές αισθητικές απαιτήσεις, ή έχουν πα-

ρουσιασθεί λύσεις απαράδεκτες οικονομικά ή τεχνικά. Στη περίπτωση αυτή η Κριτική 

επιτροπή μπορεί να προτείνει αποζημιώσεις σε πέντε (5) μελέτες, με ποσό 1.500,00 € 

εκάστη.  

6.4 Η καταβολή των βραβείων και εξαγορών προϋποθέτει την παράδοση στη Διοργανώτρια 

Αρχή όλων των σχεδίων και αρχείων της μελέτης σε έντυπη και ψηφιακή μορφή. 

6.5 Για την καταβολή των βραβείων και εξαγορών, οι βραβευμένοι οφείλουν να προσκομί-

σουν ποινικό μητρώο, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 
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ΑΡΘΡΟ 7ο. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

7.1 Η Κριτική Επιτροπή θα είναι πενταμελής. 

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής με τους Αναπληρωτές τους ορίζονται ως εξής (άρ-

θρο 12, παράγραφος 2 της με αρ. Πρωτ. Οικ. 26804/16.06.2011 απόφασης του Υπουρ-

γού ΠΕ.Κ.Α.): 

 Ένας (1) κριτής εκ προσωπικοτήτων που θα επιλεγεί από την Διοργανώτρια Αρχή.  

 Ένας (1) κριτής εκπρόσωπος της διοργανώτριας αρχής και 

 Τρεις (3) κριτές Χωροτάκτες Μηχανικούς από τον κατάλογο κριτών της παρ.3 του 

άρθρου 12 της με αρ. πρωτ. 28604/11 απόφασης του Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. Η επιλογή των 

κριτών θα διενεργηθεί με κλήρωση, με ευθύνη του ΥΠΕΚΑ, από τον κατάλογο της κα-

τηγορίας μελέτης. 

Οι κριτές «εκ προσωπικοτήτων» από την Ελλάδα και το εξωτερικό πρέπει να είναι 

επιστήμονες που διαθέτουν ένα τουλάχιστον βραβείο σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ή 

μέλη ΔΕΠ ελληνικών ΑΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας ή διδάσκοντες αντίστοιχης θέσης 

σχολών της αλλοδαπής, που να διαθέτουν είτε βραβείο σε διαγωνισμό είτε σημαντικό 

έργο κριτικής σκέψης.  

Οι εκπρόσωποι – υπάλληλοι της διοργανώτριας αρχής πρέπει να έχουν εμπειρία 

στην εκπόνηση, επίβλεψη και εποπτεία μελετών ή έργων του αντικειμένου του διαγω-

νισμού και γνώση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου.  

7.2  Η Επιτροπή θα συγκροτηθεί έπειτα από απόφαση της Διοργανώτριας Αρχής, η οποία 

θα ορίζει και τον γραμματέα της Επιτροπής Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί τουλάχι-

στον 20 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων. Η από-

φαση συγκρότησης της Κριτικής Επιτροπής θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-

βέρνησης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 περ. ΙΒ' του Ν. 3469/2006 

(ΦΕΚ 131Α') και θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια», σύμφωνα με τον 

Ν.3861/2010.  

7.3 Τα   μέλη   της   Κριτικής   Επιτροπής   αμείβονται   για   τις   προσφερόμενες   υπηρε-

σίες   τους   από   τη Διοργανώτρια   Αρχή.   Οι   αμοιβές   τους   ορίζονται   σύμφωνα   

με   την   παρ.1   του   άρθρου   21   του Ν.4024/2011(Α’/226). 

7.4 Η Κριτική Επιτροπή θα συνεδριάζει σε τόπο που θα παραχωρηθεί από τη Διοργανώτρια 

Αρχή. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Βάσει  της  §β.1  του  άρθρου  1  της  υπ’  αριθµ.  26804/16-6-2011  Απόφασης  

ΥΠΕΚΑ όπως αυτή τροποποιήθηκε  µε  την  υπ’  αριθµ.    22186/04.05.2012    απόφα-

ση  ΥΠΕΚΑ,  δεν προβλέπεται  η ανάθεση στον βραβευμένο μελετητή της περαιτέρω 

επεξεργασίας της μελέτης του έργου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

9.1 Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Ταμείου Ανά-

πτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας http://www.ptapde.gr. Μόνο όσοι από τους 
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ενδιαφερόμενους δεν έχουν τη δυνατότητα να παραλάβουν ηλεκτρονικά την προκήρυ-

ξη θα μπορούν να την παραλάβουν έντυπα ή ηλεκτρονικά από τα γραφεία της αρμόδιας 

Υπηρεσίας της Διοργανώτριας Αρχής (τμήμα Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υ-

λοποίησης Προγραμμάτων), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, εγγραφόμενοι σε σχετικό  

κατάλογο που τηρεί η αρμόδια υπηρεσία της Διοργανώτριας Αρχής. Λόγω του μεγάλου 

όγκου των αρχείων δεν είναι δυνατή η ανάρτηση του συνόλου των στοιχείων του φα-

κέλου στο διαδίκτυο, για την παραλαβή των οποίων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 

απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία της Διοργανώτριας Αρχής. 

9.2 Οι διαγωνιζόμενοι ή εκπρόσωπος της ομάδας διαγωνιζομένων έχει τη δυνατότητα να 

εγγραφεί στον κατάλογο που τηρεί η αρμόδια υπηρεσία της Διοργανώτριας Αρχής από 

10/4/2018 και ώρα 09:00 έως και 21/5/2018 και ώρα 14:00, μέσω ηλεκτρονικού ταχυ-

δρομείου που θα αναφέρει τα στοιχεία του εκπροσώπου (διεύθυνση, αριθμό τηλεφώ-

νου και τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονική δ/νση), προκειμένου να ενημερώνεται από τη 

Διοργανώτρια Αρχή για τις απαντήσεις των υποβληθέντων ερωτημάτων και για κάθε 

διευκρίνιση επί του Διαγωνισμού. Μετά την υποβολή των στοιχείων ο κάθε διαγωνιζό-

μενος θα μπορεί να υποβάλει ερωτήσεις και να έχει ενημέρωση για τις ερωτήσεις / α-

παντήσεις των συναγωνιζόμενων. Η μη εγγραφή των ενδιαφερομένων στον παραπάνω 

κατάλογο δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό. 

9.3 Η εγγραφή δεν είναι υποχρεωτική αλλά συνίσταται. 

9.4 Η Διοργανώτρια Αρχή μπορεί να επικοινωνεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με κάθε άλ-

λο πρόσφορο μέσο με ευθύνη του εκπροσώπου ως προς την παραλαβή των μηνυμά-

των. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

10.1 Ως ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 10/09/2018, ημέρα Δευ-

τέρα και ώρα 14:00. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, καμιά μελέτη δε γίνε-

ται δεκτή. 

10.2 Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει στo πρωτόκολλο της Διοργανώτριας Αρχής  (Τμήμα 

Διοικητικού) στη Διεύθυνση : Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 και Αμερικής , Τ.Κ. 26441 ΠΑ-

ΤΡΑ, στις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-14:00. 

10.3 Δεκτές θα γίνουν επίσης μελέτες που αποστέλλονται στην ίδια διεύθυνση, με το ταχυ-

δρομείο ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών με ευθύνη του διαγωνιζόμενου για την 

έγκαιρη υποβολή τους (η ημερομηνία παράδοσης της μελέτης στην Υπηρεσία από το 

ταχυδρομείο ή την ιδιωτική εταιρία δε θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη της ημερομη-

νίας λήξης του διαγωνισμού). 

10.4 Σε  όλες τις προτάσεις θα δίνεται αριθμός πρωτοκόλλου και απόδειξη, όπου θα αναγρά-

φεται   ο χαρακτηριστικός κωδικός επιλογής του συμμετέχοντα, βάσει της παραγράφου 

3 του άρθρου 10 της με αρ. Πρωτ. Οικ. 26804/16.06.2011 απόφασης του Υπουργού 

ΠΕ.Κ.Α., όπως αυτό τροποποιήθηκε με τη με αρ.Πρωτ. Οικ 22186/04.05.2012 απόφαση 

του Υπουργού ΠΕ.Κ.Α., 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 αλφα-

βήτου και η ημερομηνία παραλαβής της.  

10.5 Καμία παράταση της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων δε θα δοθεί, εκτός της πε-

ρίπτωσης τυχόν μη τήρησης των προθεσμιών του άρθρου 7.2 και του άρθρου 11.4 της 





 [9] ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

παρούσας. Στην περίπτωση  αυτή θα ενημερωθούν υποχρεωτικά οι εγγεγραμμένοι εκ-

πρόσωποι. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

11.1 Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τυχόν ερωτήματα για τον Διαγωνισμό εγ-

γράφως μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στα email: spapaxristopoulos@ptapde.gr 

και ptapde@ptapde.gr, από την 10/4/2018 και ώρα 9:00 έως και τις 21/5/2018 και ώρα 

14:00. Πέραν της ανωτέρω ημερομηνίας δεν θα γίνουν δεκτές ερωτήσεις. 

11.2 Η Διοργανώτρια Αρχή είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει εγγράφως μέσω διαδικτύου 

όλους τους εκπροσώπους για τα ερωτήματα που θα υποβληθούν και τις απαντήσεις 

που δίνονται σε αυτά, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, 

ήτοι ως τις 31/5/2018  και ώρα 14:00. 

11.3 Οι ερωτήσεις και απαντήσεις αφορούν σε διευκρινίσεις των δεδομένων του διαγωνισμού 

και δεν είναι δυνατόν να προκύπτει τροποποίηση των δεδομένων του διαγωνισμού ή 

αλλαγή προθεσμιών. 

11.4 Σε περίπτωση καθυστέρησης των απαντήσεων, η προθεσμία παράδοσης θα μετατεθεί 

κατά χρονικό διάστημα όσο και η καθυστέρηση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο. ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Κάθε πρόταση που θα υποβληθεί πρέπει να σημαίνεται με ένα μόνο χαρακτηριστι-

κό κωδικό, χωρίς ψευδώνυμο. 

Ο κωδικός αυτός θα αποτελείται από δέκα (10) ψηφία, (8) αριθμητικά και (2) λα-

τινικά, ύψους 1εκ., και θα τοποθετηθεί στο επάνω δεξιό άκρο των σχεδίων, των τευχών 

της μελέτης, των πινακίδων και των κλειστών φακέλων του άρθρου 14. Δεν επιτρέπε-

ται, επί ποινή αποκλεισμού, η αναγραφή του ονόματος ή στοιχείων του, αποστολέα α-

κόμα και στα τυχόν συνοδευτικά παραστατικά όταν η αποστολή γίνεται μέσω ταχυδρο-

μείου ή άλλης εταιρείας. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕ-

ΝΟΥΣ 

Τα στοιχεία της μελέτης θα υποβληθούν όπως ορίζεται στις επόμενες παραγράφους. 

13.1  ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Κάθε Διαγωνιζόμενος θα υποβάλει έκθεση περιγραφής της συνολικής πρότασής 

του υπό τη μορφή τεύχους (DIN A4), που δε θα υπερβαίνει συνολικά τις εξήντα (60) 

σελίδες, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν επεξηγηματικών σκαριφημάτων. Η Έκθεση 

θα παραδοθεί σε έξι (6) αντίτυπα και θα περιλαμβάνει τα εξής Στοιχεία Περιγραφής Συ-

νολικής Πρότασης: 

1. Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης - ενδεικτικά αναφέρονται: θεσμικό πλαίσιο, δί-

κτυα, γεωμορφολογικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικοοικονομικά στοιχεία κ.α.. Σημειώνε-

ται ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι προστατευτικές διατάξεις/δεσμεύσεις 

κλπ, για παράδειγμα αρχαιολογία, δασαρχείο, ΖΟΕ εάν υπάρχουν, περιβαλλοντικές δε-

σμεύσεις, περιοχές NATURA, χωροταξικές και πολεοδομικές δεσμεύσεις, κ.α. (έχουν 

δοθεί κάποιες ενδεικτικές σχετικές δεσμεύσεις στο Παράρτημα του παρόντος). 

mailto:spapaxristopoulos@ptapde.gr
mailto:ptapde@ptapde.gr
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2. Ανάλυση των συνθετικών αρχών, καθώς και των λειτουργικών, αισθητικών, περιβαλ-

λοντικών, κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων βάσει των οποίων συντάχθηκε η πρόταση. 

3. Περιγραφή   και   τεκμηρίωση   των  χωροταξικών, σχεδιαστικών,   κατασκευαστικών   

και   μορφολογικών   επιλογών   της πρότασης. 

4. Γενική εκτίμηση του συνολικού κόστους υλοποίησης της υποβαλλόμενης πρότασης. 

5. Παράρτημα με σμικρύνσεις σε DIN Α3 των σχεδίων της 13.2. 

Ο Μελετητής είναι ελεύθερος να συμπληρώσει κατά την κρίση του την Έκθεση και 

να περιλάβει στοιχεία των χωροταξικών σχεδίων, σκίτσα, διαγράμματα ή σκαριφήματα, 

φωτογραφίες καθώς και ότι άλλο κρίνει πρόσφορο για την καλύτερη κατανόηση των 

προτάσεών του, μέσα στον περιορισμό των εξήντα (60) σελίδων. 

Επιπλέον θα υποβληθεί περιληπτική έκθεση σε DIN A4, έως τρεις (3) σελίδες σε έξι 

(6) αντίτυπα. 

13.2 ΣΧΕΔΙΑ 

Κάθε διαγωνιζόμενος θα υποβάλει σχέδια. H σύνθεση και παρουσίαση των σχεδί-

ων της πρότασης είναι ελεύθερη. Κατ' ελάχιστον θα πρέπει να υπάρχουν 3 σχέδια σε 

DIN A0 με το ακόλουθο περιεχόμενο: 

Πινακίδα 1: Απεικόνιση της υπάρχουσας κατάστασης της ευρύτερης περιοχής μελέτης. 

Πινακίδα 2: Σχέδιο της περιοχής επέμβασης όπου κυρίως θα περιγράφεται η κεντρική 

ιδέα του μελετητή. 

Πινακίδα 3: Σχέδιο της προτεινόμενης λύσης της παραλίμνιας περιοχής (να δοθεί έμ-

φαση στις περιοχές ανάντι και κατάντι του φράγματος που θα προσφέρουν την καλύ-

τερη θέα (φυγή) προς τη λίμνη). 

 

Το πλήθος των πινακίδων και οι κλίμακες σχεδίασης διαμορφώνονται ελεύθερα και εί-

ναι στην κρίση του κάθε διαγωνιζόμενου, αρκεί το περιεχόμενο να είναι σαφές και ευ-

διάκριτο, για την καλύτερη ανάπτυξη της πρότασής του. 

Δε θεωρείται απαραίτητη η υποβολή μακέτας. 

13.3 DVD-ROM ή USB-flash drive που θα περιλαμβάνει: 

Α) Τα ηλεκτρονικά αρχεία των προτύπων σχεδίων. 

Β) Τα περιλαμβανόμενα στις πινακίδες σε ξεχωριστά αρχεία. 

Γ) Την Έκθεση περιγραφής της Συνολικής Πρότασης και την περίληψη αυτής. 

Όλα τα ανωτέρω θα παραδοθούν τόσο στην πρότυπη επεξεργάσιμη μορφή τους 

όσο και σε αρχεία “.pdf”. 

13.4 Επισημάνσεις 

 Η πρόταση που θα υποβληθεί στον Διαγωνισμό θα χρησιμοποιεί το μετρικό σύστημα 

μέτρησης. 

 Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού είναι η Ελληνική. 

 Όλα τα στοιχεία (σχέδια, τεύχη, κ.λ.π.) των προτάσεων που θα υποβληθούν θα είναι 

στην Ελληνική γλώσσα. Κάθε στοιχείο που δε θα είναι στην Ελληνική γλώσσα δε θα 

ληφθεί υπόψη από την Κριτική Επιτροπή. Ο έλεγχος αναγνωσιμότητας των DVD-ROM ή 

USB-flash drive και της συμβατότητας των αρχείων αποτελεί ευθύνη των διαγωνιζόμε-

νων. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο. ΤΡΟΠΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

14.1 Οι διαγωνιζόμενοι δε δεσμεύονται για τους τρόπους παρουσίασης των σχεδίων και των 

πινακίδων (ελεύθερη χρήση χρώματος, σκιών, ψηφιακής απεικόνισης κ.λ.π.). 
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 Τα ανωτέρω περιγραφόμενα υποχρεωτικά σχέδια θα παραδοθούν επικολλημένα απο-

κλειστικά σε πινακίδες, άκαμπτες επίπεδες DIN A0 (118,8 εκ. Χ 84 εκ.), προκειμένου να 

είναι δυνατή η παρουσίασή τους σε έκθεση που θα διοργανώσει η Διοργανώτρια Αρχή. 

14.2 Είναι στην ευχέρεια των διαγωνιζομένων να καθορίσουν την κατεύθυνση παρουσίασης 

των πινακίδων (οριζόντια ή κάθετα ή συνδυασμός). 

14.3 Οι αποδεκτές μορφές δεδομένων που θα περιλαμβάνονται στο DVD-ROM ή USB-flash 

drive είναι αρχεία: 

α) .pdf για τις πινακίδες,  

β) .tiff ή .jpeg για εικόνες ή φωτογραφίες που τυχόν εμφανίζονται και θα πρέπει υποχρε-

ωτικά να δοθούν και ως ξεχωριστά αρχεία (για τα αρχεία μορφής .tiff ή .jpeg η ανάλυ-

ση θα είναι 300 dpi),    

γ) doc 2007 ή προγενέστερο για την Έκθεση περιγραφής της συνολικής πρότασης και  

δ) πρότυπη επεξεργάσιμη μορφή και σε μορφή *.dwg (τύπου  AUTOCAD  2012 ή προγε-

νέστερο ή αντίστοιχο συμβατό) για τα ηλεκτρονικά αρχεία των προτύπων σχεδίων. Τα 

αρχεία *.dwg θα είναι μορφοποιημένα ώστε το εκτυπώσιμο τμήμα του σχεδίου να βρί-

σκεται σε διαμορφωμένο  page  layout  (και   όχι  model)   και   συνοδεύονται   από   

τα  αντίστοιχα αρχεία εξωτερικής αναφοράς και όλα τα τυχόν συνοδευτικά αρχεία 

(γραμματοσειρές, αρχεία plot style κ.λπ).  

14.4 Το κείμενο που θα συμπεριληφθεί στην Έκθεση περιγραφής της συνολικής πρότασης 

θα πρέπει να είναι σε μορφή επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word 2007 ή προγενέ-

στερο. 

1. Διαμόρφωση σελίδας:  Επάνω και κάτω περιθώρια 3,5  εκ. και 3 εκ αντίστοιχα. Δεξιά 

και αριστερά περιθώρια 2,5 εκατοστά. 

2. Κωδικός Συμμετοχής: O ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ : Ο κωδι-

κός αυτός που αποτελείται από δέκα (10) ψηφία, από τα οποία τα οκτώ (8) είναι αριθ-

μητικά και τα δύο (2) του λατινικού  αλφαβήτου, ύψους 1εκ. (βλ. άρθρο 11), Arial, έ-

ντονης γραφής (bold), τοποθετείται στο άνω δεξιό άκρο των πινακίδων και τευχών της 

μελέτης (άρθρο 12). 

3. Τίτλος Διαγωνισμού: Σε κάθε σελίδα του τεύχους Arial, μεγέθους 12, έντονης γραφής 

(bold), κεφαλαία γράμματα, στοίχιση στο κέντρο. 

4. Κείμενο περιγραφής της πρότασης: Arial μεγέθους 12, πεζά γράμματα, πλήρης στοίχι-

ση, διάστιχο μεταξύ των γραμμών 1,5 (line spacing: 1,5 lines) 

5. Σχήματα – Διαγράμματα - Χάρτες: πρέπει να είναι ενσωματωμένα στο κείμενο. 

6. Υποσημειώσεις: Οποιαδήποτε πληροφορία τύπου υποσημείωσης θα πρέπει να εμφανί-

ζεται 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. 

14.5 Τα αναφερόμενα στο  Άρθρο  15  για τη σήμανση   των προτάσεων είναι υποχρεωτικά  

για όλους τους διαγωνιζομένους. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται από τον Διαγω-

νισμό. 

14.6 Κάθε πρόσθετο στοιχείο που θα παραδοθεί εκτός των υποχρεωτικών στοιχείων (έκθε-

ση, παράρτημα έκθεσης και σχέδια, όπως αυτά ορίζονται στο Άρθρο 12 της παρούσας 

Προκήρυξης), δε θα ληφθεί υπ’ όψη. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
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15.1 Η όλη εργασία θα παραδοθεί συσκευασμένη με χαρτί χρώματος καφέ, σε ένα μόνο α-

διαφανές δέμα, στην εξωτερική  πλευρά του οποίου  θα βρίσκεται επικολλημένη  σελί-

δα Α4, όπου αντί ψευδωνύμου θα αναγράφονται ο χαρακτηριστικός αριθμός σήμανσης 

και η διεύθυνση παραλήπτη, δηλαδή: «ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ» 

 

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» 

ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΚΡΙΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΜΕ 
ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑ-

ΤΟΣ ΠΕΙΡΟΥ-ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ (ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΑΣΤΕΡΙΟΥ)» 

 

Διεύθυνση : Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 και Αμερικής , Τ.Κ. 26441 ΠΑΤΡΑ,  

Τηλ. : 2613 613650, 2613 613670  

Fax. : 2610 461126 

15.2 Κάθε διαγωνιζόμενος ή ομάδα διαγωνιζόμενων θα υποβάλει μέσα στο ανωτέρω δέμα: 

- την Έκθεση και την περίληψη αυτής (Α4) σε 6 αντίγραφα,  

- τις άκαμπτες πινακίδες και τα λοιπά σχέδια της πρότασης, 

- το DVD – ROM ή USB-flash drive  

- ένα Φάκελο κλειστό, αδιαφανή, ο οποίος θα φέρει γραμμένο στο εξωτερικό του τον 

ίδιο με τη μελέτη ενδεικτικό αριθμό σήμανσης,  Στο φάκελο αυτό (Φάκελο κλειστό, αδια-

φανή) θα περιέχονται για κάθε συμμετέχοντα στο διαγωνισμό,  φυσικό  ή νομικό πρόσωπο 

τα παρακάτω: 

α) Σε Α4 χαρτί, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το τηλέφωνο, ο αριθμός τηλεομοιοτυ-

πίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο κωδικός συμμετοχής. 

β) Αποδεικτικά ότι κατέχουν την από το νόμο οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής 

δραστηριότητας χωροτάκτη  μηχανικού στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος, σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα των παρ. 5-7 του άρθρου 14 του Ν.3316/05. Αν πρόκειται για φοιτη-

τές, βεβαίωση από τη σχολή τους.  

γ) Δικαιολογητικά: ποινικό μητρώο, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.  

δ) Υπεύθυνη δήλωση, όταν πρόκειται για ομάδα διαγωνιζομένων, 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. 

15.3 Εάν ο διαγωνιζόμενος ή η ομάδα των διαγωνιζόμενων αποδέχεται την επώνυμη έκθεση 

της μελέτης της σε περίπτωση που δε διακριθεί, θα υποβάλει σχετική ενυπόγραφη δή-

λωση 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 των σχεδιαστικών προτάσεων μέχρι 

την παραλαβή τους από την Διοργανώτρια Αρχή. 

Τα τυχόν ασφαλιστικά έξοδα και τα μεταφορικά επιβαρύνουν τον Διαγωνιζόμενο. 

Η Διοργανώτρια Αρχή δεν είναι υπεύθυνη για καθυστερήσεις που μπορεί να έχουν ως 

αποτέλεσμα τη μη εμπρόθεσμη υποβολή της μελέτης. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 





 [13] ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Η Κριτική Επιτροπή θα λάβει γνώση του περιεχομένου των προτάσεων που υπο-

βλήθηκαν μετά την εκπνοή της προθεσμίας που προβλέπεται για την υποβολή τους, 

παραλαμβάνοντας τις μελέτες, τα υποβληθέντα ερωτήματα και τις σχετικές απαντήσεις 

από τη Διοργανώτρια Αρχή. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Για την κρίση της κριτικής επιτροπής θα ληφθεί υπ’ όψη ο βαθμός προσέγγισης 

στους τεθέντες στόχους και κυρίως ως προς: 

-  τα λειτουργικά, αισθητικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της πρότασης. 

-  τη συμβολή στην αναβάθμιση και ανάπτυξη της ευρύτερης και παραλίμνιας περιο-

χής 

- την πρωτοτυπία της πρότασης σε συνδυασμό με την εφαρμοσιμότητα και τεχνική 

προσέγγιση της πρότασης 

- την χωροθέτηση των λειτουργιών – δραστηριοτήτων. 

Η κριτική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την προβληματική και τις απαιτήσεις του 

διαγωνισμού και με συγκριτική εξέταση των παραδοθεισών προτάσεων, διατηρεί το δι-

καίωμα να αποφασίσει την ιεράρχηση και τη βαρύτητα των κριτηρίων που θέτει η πα-

ρούσα προκήρυξη. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

19.1  Η Κριτική Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει όταν υπάρχει ολομέλεια παρουσία γραμματέ-

α. Η διαδικασία αξιολόγησης καταγράφεται σε πρακτικό ανά συνεδρίαση, σε ένα τελικό 

συγκεντρωτικό και σε ένα συνοπτικό πρακτικό. 

19.2 Η Κριτική Επιτροπή θα συνέλθει ύστερα από πρόσκληση της αρμόδιας Υπηρεσίας για 

κρίση, το αργότερο σε 15 εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης 

των προτάσεων. 

19.3 Στο  1o  στάδιο  θα εξετάσει την τυπική εκπλήρωση  των όρων της Προκήρυξης. Κατά 

την πρώτη συνεδρίασή της θα γίνει η αποσφράγιση των δεμάτων από την Κριτική Επι-

τροπή και ο έλεγχος όσον αφορά στην έγκυρη υποβολή, στην εξασφάλιση ανωνυμίας 

και στην πληρότητα των ζητουμένων 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  θα  

μονογραφηθούν  και   θα συσκευαστούν σε δέμα που θα σφραγισθεί, θα μονογραφηθεί 

και θα φυλαχτεί με ευθύνη της Διοργανώτριας Αρχής .   Το  δέμα  με  τους  Φακέλους   

θα αποσφραγισθεί   ενώπιον   της  Κριτικής   Επιτροπής  μετά την υπογραφή του Πρα-

κτικού 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 μειονε-

κτήματα κάθε πρότασης. 

19.5 Στο  3ο στάδιο, εάν, μετά την αποσφράγιση  των φακέλων για τη διαπίστωση  των 

βραβευμένων μελετητών, αποδειχθεί ότι ο συντάκτης μίας από τις βραβευθείσες προ-

τάσεις δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, τη θέση της μπορεί να καταλάβει 

η επόμενη στη σειρά κατάταξης πρόταση, εφ’ όσον κριθεί επαρκής. 
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19.6 Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Κριτικής Επιτροπής απαγορεύεται η γνωστοποίηση 

του υλικού του Διαγωνισμού σε τρίτους.  

19.7 Η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής για την απονομή των βραβείων είναι δεσμευτική για 

τη Διοργανώτρια Αρχή, εφόσον δεν είναι αντίθετη προς τους όρους της Προκήρυξης. 

19.8 Η   Επιτροπή πρέπει  να εκδώσει την  απόφασή της  μέσα σε  30 ημερολογιακές μέρες   

από   την αποσφράγιση των προτάσεων. Υπάρχει δυνατότητα παράτασης της ως άνω 

προθεσμίας με απόφαση της Διοργανώτριας Αρχής (μέχρι και το διπλάσιο του παραπά-

νω χρόνου) μόνο σε περίπτωση εξαιρετικά μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων. 

19.9 Η Κριτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει άγονο τον Διαγωνισμό εφόσον 

διαπιστώσει επίπεδο προτάσεων μη ανταποκρινόμενο   στις   απαιτήσεις   του.   Στην   

περίπτωση   αυτή   δε   θα   δοθούν αποζημιώσεις.  

19.10 Σε περίπτωση ματαίωσης της κρίσης, λόγω υπαιτιότητας της Διοργανώτριας Αρχής, το 

συνολικό ποσό των βραβείων μοιράζεται στους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό και επι-

στρέφονται στους διαγωνιζομένους οι σχετικές προτάσεις.  

19.11 Τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Κριτικής Επιτροπής, τα οποία θα περιλαμβάνουν 

αιτιολογημένη Έκθεση για τη διαδικασία επιλογής και τα πλεονεκτήματα και τα μειονε-

κτήματα των Προτάσεων που έλαβαν βραβεία   καθώς   και   την   Απόφασή   της,   

υπογράφονται   από   όλα   τα   μέλη   της   Κριτικής   Επιτροπής   και παραδίδονται 

στην Διοργανώτρια Αρχή το αργότερο μέσα σε 10 ημέρες από τη λήξη της διαδικασίας. 

Τα επί μέρους πρακτικά των συνεδριάσεων της Κριτικής Επιτροπής μαζί με το τελικό 

συγκεντρωτικό και συνοπτικό πρακτικό της υποβάλλονται στην Διοργανώτρια Αρχή το 

αργότερο μέσα σε 10 ημέρες από τη λήξη της διαδικασίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 20ο. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΠΡΟΒΟΛΗ 

20.1  Το   αποτέλεσμα   του   Διαγωνισμού   επικυρώνεται   με   Απόφαση   της Διοργανώ-

τριας   Αρχής,   αναρτάται   στην   ιστοσελίδα   του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης 

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας   και   κοινοποιείται   στους εκπροσώπους   των   

συμμετεχόντων.   Επίσης   δημοσιοποιείται   και   αποστέλλεται   για   ενημέρωση   των 

ιστοσελίδων στο Τ.Ε.Ε., στον Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α., στον Σ.Ε.ΠΟ.Χ και το Υ.ΠΕ.Κ.Α..  

20.2  Η Διοργανώτρια Αρχή, εκτός από την ανάρτηση των προτάσεων που διακρίθηκαν στην 

ιστοσελίδα της, θα οργανώσει έκθεση με τις υποβληθείσες προτάσεις. Η έκθεση θα 

πραγματοποιηθεί σε ειδική αίθουσα που θα ορίζεται στην ανακοίνωση δημοσιοποίησης 

του αποτελέσματος του Διαγωνισμού, με είσοδο ελεύθερη στο κοινό. 

20.3 Στις βραβευμένες προτάσεις θα σημειώνονται και τα ονόματα των μελετητών που τις 

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

την ανωνυμία τους, με σχετική τους δήλωση, σε φάκελο με ένδειξη «αποδοχή απο-

σφράγισης» (βλ. § 14.3 της παρούσης). 

20.4 Το υλικό των προτάσεων που έχουν βραβευτεί και εξαγοραστεί τηρείται σε ειδικό αρ-

χείο με ευθύνη της Διοργανώτριας Αρχής και αντίγραφό του, σε ηλεκτρονική μορφή, 

αποστέλλεται στο Υ.ΠΕ.Κ.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 21ο. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

21.1 Οι προτάσεις που δε θα βραβευθούν ή εξαγορασθούν, παραλαμβάνονται από τους δι-

καιούχους, μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της έκθεσης των προτάσεων. Η παραλαβή 

θα γίνει με την προσκόμιση της απόδειξης παραλαβής  της μελέτης που  χορηγήθηκε   
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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 φέρουν η Διοργανώ-

τρια Αρχή για τη φύλαξη ή απώλεια των προτάσεων που δεν βραβεύθηκαν ή δεν εξα-

γοράστηκαν. 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

22.1 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 

της Διοργανώτριας Αρχής και αποστέλλεται ενημερωτικά για ανάρτηση στην ιστοσελίδα 

του ΤΕΕ, του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. και του Σ.Ε.ΠΟ.Χ.. Επί πλέον η διοργανώτρια αρχή ενημε-

ρώνει το Υ.ΠΕ.Κ.Α. το αργότερο εντός 5 ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης. 

22.2 Η αναλυτική προκήρυξη θα αναρτηθεί για ενημέρωση στην ιστοσελίδα της Διοργανώ-

τριας Αρχής. 

22.3 Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού με τα ονόματα των βραβευθέντων, καθώς και ο τό-

πος και χρόνος έκθεσης των σχεδίων, θα αναρτηθούν για ενημέρωση στην ιστοσελίδα 

της Διοργανώτριας Αρχής. 

22.4 Επίσης θα σταλούν  ενημερωτικά στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ, του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α., του 

Σ.Ε.ΠΟ.Χ και του ΥΠΕΚΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 23ο. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ- ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

23.1 Η πνευματική ιδιοκτησία της εργασίας των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό διέπεται   

από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 της Απόφασης Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. με αρ. 

26804/2011(ΦΕΚ 1427/Β΄/16-6-2011). 

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 βραβευμένες προτάσεις ή στοιχεία αυτών ως πρότυπα πολλαπλής 

εφαρμογής. 

23.3  Τυχόν ενστάσεις κατά απόφασης της κατακύρωσης αποτελέσματος του διαγωνισμού 

υποβάλλονται, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού, στα γραφεία της διοργανώτριας αρχής και την κοινο-

ποίηση στους εκπροσώπους των συμμετεχόντων. Η ένσταση απευθύνεται στην διοργα-

νώτρια αρχή και ασκείται με κατάθεση στο πρωτόκολλο αυτής ή με ταχυδρομική   επι-

στολή επί αποδείξει ή με τηλεομοιοτυπία. Ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται αντίστοι-

χα η ημερομηνία πρωτοκόλλησης ή ημερομηνία του αποδεικτικού παραλαβής ή της   

αποστολής της τηλεομοιοτυπίας (παράγραφος 1 του άρθρου 17 της αριθ. πρωτ. οικ. 

26804/16-6-2011 απόφασης Υπουργού Π.Ε.ΚΑ.). 

23.4  Η διοργανώτρια αρχή αποφαίνεται επί της ένστασης μετά από αιτιολογημένη εισήγηση 

της κριτικής επιτροπής μέσα σε προθεσμία δύο εβδομάδων από την υποβολή της έν-

στασης. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας η εισήγηση μπορεί να διαμορφωθεί και να 

υποβληθεί στη διοργανώτρια αρχή ηλεκτρονικά ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (παράγραφος 

2 του άρθρου 17 της αρ. πρωτ. οικ.  26804/16-6-2011 απόφασης  Υπουργού Π.Ε.ΚΑ.) 

23.5 Δεν προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης θεραπείας.  

23.6 Για την δικαστική επίλυση διαφορών έχουν εφαρμογή ανάλογα τα αναφερόμενα στην 

παρ. 14 του άρθρου 41 του Ν.3316/2005. 
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ΑΡΘΡΟ 24ο. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Αποστολή   της   περίληψης   της   προκήρυξης   στον   Ελληνικό   Τύπο   
και  στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ  

4/4/2018 

Ανάρτηση   προκήρυξης   Διαγωνισμού   στην   ιστοσελίδα   της   Διορ-
γανώτριας Αρχής 

5/4/2018 

Προθεσμία υποβολής αίτησης για εγγραφή στον κατάλογο συμμετεχό-
ντων του Διαγωνισμού και παραλαβής των στοιχείων του Διαγωνισμού 
(προαιρετικά) 

21/5/2018 

Προθεσμία υποβολής ερωτημάτων από τους διαγωνιζόμενους 21/5/2018 

Προθεσμία απαντήσεων  στα ερωτήματα  31/5/2018 

Προθεσμία υποβολής προτάσεων 10/9/2018 

 
 

ΑΡΘΡΟ 25ο. ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Στους ενδιαφερόμενους χορηγούνται τα παρακάτω στοιχεία: 
o Η παρούσα προκήρυξη του διαγωνισμού 
o Φάκελος διαγωνισμού 

 

Η παρούσα προκήρυξη και μέρος του φακέλου του διαγωνισμού (λόγω όγκου) θα διατίθενται 

από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής. Τον 

πλήρη φάκελο του διαγωνισμού μπορούν να τον παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι σε ηλεκτρο-

νική μορφή σε συνεννόηση με το Τμήμα Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης 

Προγραμμάτων του ΠΤΑ/ΠΔΕ (τηλ. 2613-613670, email: spapaxristopoulos@ptapde.gr). 

 
 

ΑΡΘΡΟ 26ο. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ 

Η συμμετοχή των διαγωνιζομένων στον παρόντα διαγωνισμό έχει ως προϋπόθεση την 
ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας διακήρυξης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 

Τύπος ανάθεσης: Διαγωνισμός Μελετών με απονομή βραβείων 
 
Κατηγορία μελέτης:   Χωροταξική μελέτη ιδεών για την στρατηγική ανάπτυξη της πε-

ριοχής ιδιαίτερης σημασίας (Πείρου-Παραπείρου) 
 
 
 

Α) Έκταση της περιοχής μελέτης – Χαρακτηριστικά 

 

Η περιοχή που προτείνεται να αναπτυχθεί βρίσκεται, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό της, ε-

ντός των ορίων του Δήμου  Ερυμάνθου (στις Δημοτικές Ενότητες Φαρρών και  Τριταίας), 

αλλά και  του Δήμου Δυτικής Αχαΐας (Δημοτική Ενότητα Ωλενίας) της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας. 
 
Ο Δήμος Ερυμάνθου συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των 

προϋπαρχόντων δήμων Τριταίας, Φαρρών και των κοινοτήτων Καλεντζίου και Λεοντίου. Η 

έκταση του νέου Δήμου είναι 582,93 τ.χλμ.   και η έδρα του δήμου είναι η Χαλανδρίτσα. 

Ο Δήμος δεν διαθέτει υπηρεσία δόμησης και υποστηρίζεται από τον Δήμο Πατρέων. 

 
Ο   Δήμος   Δυτικής   Αχαΐας   συστάθηκε   με   το   Πρόγραμμα   Καλλικράτης   από   την   

συνένωση   των προϋπαρχόντων δήμων Ωλενίας, Μόβρης, Δύμης και Λαρισσού. Η έκτα-

ση του νέου Δήμου είναι 572,22 τ.χλμ.  και η έδρα του δήμου είναι η Κάτω Αχαΐα. 
 
Η περιοχή μελέτης βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την πόλη της Πάτρας, περίπου 

30χλμ., η πρόσβαση σε  αυτήν  είναι  εύκολη,  ενώ  παραμένει  μέχρι  σήμερα  τουριστικά  

αναξιοποίητη,  με  μικρή  ή  σχεδόν ανύπαρκτη τουριστική υποδομή και κίνηση. 
 
 

Φορέας Διαχείρισης:   Υπό σύσταση Φορέας Διαχείρισης με τη συμμετοχή των ΔΕΥΑΠ, 
Δήμων και Περιφέρειας. 

 
Υδρογραφικά  στοιχεία: Περιλαμβάνεται στο Υδατικό Διαμέρισμα Βόρειας Πελοποννή-

σου (ΥΔ02), που έχει έκταση 7.396,55 km2 και περιλαμβάνει τμήματα των Περιφερειών 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων. Η Λεκάνη Πείρου – Βέργα – Πηνειού 

(GR28) έχει έκταση 2.423,43 km2 . Περιλαμβάνει τις υδρολογικές λεκάνες Πηνειού έκτασης 

1.025 km2, Πείρου έκτασης 580 km2, Βέργα έκτασης 125 km2 και έξι  παράκτιες  λεκάνες  

χωρίς  σημαντικούς  ποταμούς.  Η  ΛΑΠ  Πηνειού  –  Πείρου  –  Βέργα  ανήκει  εξ’ ολοκλή-

ρου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 
 
Η τεχνητή λίμνη Αστερίου (που πρόκειται να κατασκευαστεί) έχει κωδικό Υδατικού Συστή-

ματος: GR0228L000000002H, ενώ είναι χαρακτηρισμένη ως ΙΤΥΣ (Ιδιαιτέρως Τροποποιημέ-

νο Υδατικό Σύστημα). 
 
 
Χρήσεις  γης:  ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ δεν υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή. 
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Στην περιοχή της λεκάνης, σε μια συνολική έκταση 2.423χλμ2 , διακρίνονται οι παρακάτω 

βασικές κατηγορίες χρήσεων γης: Δάση και δασικές εκτάσεις σε ποσοστό 24%,   Γεωργική 

γη σε ποσοστό 57%, Βοσκότοποι σε ποσοστό 13% και αστικές και άλλες χρήσεις, σε ποσο-

στό 6%. 

Οι Χρήσεις Γης της περιοχής παρουσιάζονται στον χάρτη της Μ.Π.Ε. (αρ. σχεδ. ΜΠΕ-4.2), 

όπου φαίνεται ότι οι καλλιεργούμενες εκτάσεις καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό γης. 

 
 
Αρχαιολογικοί χώροι:  Στην  ευρύτερη  περιοχή  υπάρχουν  κηρυγμένοι  αρχαιολογικοί  

χώροι. Ενδεικτικά αναφέρονται:  

o στη  θέση «Κώμη»  Μιτόπολης  Δ.Ε.  Ωλενίας  Δήμου  Δυτικής  Αχαΐας  (μυκηναϊκό  

νεκροταφείο)  και   

o στη  θέση «Πρέβεδος» Δαφνούλας Τ.Δ. Σταροχωρίου Δ.Ε. Φαρρών Δήμου Ερυμάνθου 
 
 
 

Β) Χαρακτηριστικά στοιχεία (συνοπτικά) της κατασκευής του έργου του φράγ-
ματος Πείρου– Παραπείρου και της τεχνητής λίμνης Αστερίου 

 
Το Φράγμα Πείρου - Παραπείρου βρίσκεται υπό κατασκευή δίπλα στο χωριό Αστέρι Αχαΐας, 

με σκοπό την ύδρευση της Πάτρας, της ΒΙ.ΠΕ. Πατρών αλλά και της δυτικής Αχαΐας, με την 

εκμετάλλευση των νερών του ποταμού Πείρου. Στο Αστέρι θα δημιουργηθεί χωμάτινο 

φράγμα ταμίευσης, ενώ στη Βαλμαντούρα χαμηλό φράγμα   υδροληψίας   από   σκυρόδεμα   

και   αγωγός   μεταφοράς   νερού,   ο   οποίος   θα   είναι   από χαλυβδοσωλήνες. Με την 

αποπεράτωση του φράγματος θα δημιουργηθεί μια τεχνητή λίμνη που με τα νερά της θα 

κατακλύσει το χωριό Τόσκες. 
 
Η  τεχνητή  λίμνη  που  θα  κατασκευαστεί  (Λίμνη  Αστερίου)  από  το  κατασκευαζόμενο  

φράγμα  θα  έχει έκταση  1,63τ.χλμ.,  όγκο  περίπου  44εκ.μ3   και  ωφέλιμη  χωρητικότητα  

περίπου  40εκ.μ3.  Η  έκταση  της λεκάνης απορροής της λίμνης είναι 103,82τ.χλμ. 

 

 
 
Γ) ΣΧΕΔΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (επισυνάπτονται) 

 
 

Λίστα διαγραμμάτων σε ψηφιακή επεξεργάσιμη μορφή, τα οποία έχουν δοθεί από την 
ΕΥΔΕ/ΚΥΥ (Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής Υδραυλικών Υποδομών) του Υ-
πουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με έδρα τη Ναύπακτο (πρώην ΕΥΔΕ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.), και αφορούν στη «Μελέτη Ύδρευσης Πάτρας από τους ποταμούς 
Πείρο και Παραπείρο»: 

 
- Κτηματολογικό Διάγραμμα  

- Γενική οριζοντιογραφία (Γ-1) 

- Οριζοντιογραφία (οριστική μελέτη οδοποιίας) (Ο 1-5) 

- Κτηματολογικά διαγράμματα (περιοχή φράγματος και λεκάνης) (21 σχέδια) 

- Κτηματολογικά διαγράμματα (αγωγός προσαγωγής) (9 σχέδια) 

- Διάγραμμα γενικής διάταξης έργων (ΟΜ-1) 

- Βοηθητικό σχέδιο με όρια απαλλοτρίωσης και όρια οικισμών 
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Παρατήρηση: 
Η κύρια χάραξη της Π.Ε.Ο. Πατρών – Τριπόλεως (111) στην υπό μελέτη πε-

ριοχή δεν έχει οριστικοποιηθεί και η στέψη προσωρινά θα λειτουργεί ως παρακα-
μπτήρια οδός. 

 
 
 

 
Δ) Λοιποί χάρτες και στοιχεία περιοχής (επισυνάπτονται) 

- Απόσπασμα από Χάρτη Εθνικού Κτηματολογίου 

- Απόσπασμα Χάρτη Προσανατολισμού της ευρύτερης περιοχής (Αρ. Σχεδ.: ΜΠΕ-1) 

- Πινακίδα Ευρύτερης περιοχής (Αρ. Σχεδ.: ΜΠΕ-2) 

- Πινακίδα Χρήσεων Γης (Αρ. Σχεδ.: ΜΠΕ-4)  

- Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Μελέτης Ύδρευσης Πάτρας από τους ποτα-

μούς Πείρο και Παραπείρο. 

- Η με αρ. 7749/17-8-2006 Πράξη Χαρακτηρισμού έκτασης του Δασαρχείου Πατρών. 

- Το υπ. αριθ.  254947/31-1-2018 έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Δυτ. Ελλάδας της Αποκε-

ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου περί προστατευτικών δια-

τάξεων 

- Φωτογραφίες Υπάρχουσας κατάστασης. 

 

 
Ε) Βιβλιογραφία – Πηγές – Σύνδεσμοι 
 

1. Η με αρ. οικ. 26804/16-6-2011  Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι-

ματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 1427/Β΄/16-6-2011) «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονι-

κών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων», όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 22186/4-5-2012 απόφαση Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 1494/Β΄/4-5-12). 

2. Η με αρ. Α.Π.25297/25-6-2003 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη-

μοσίων Έργων (ΦΕΚ 1470/Β΄/9-10-2003) «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδια-

σμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (link 

http://www.pde.gov.gr/ppxsaa/). 

3. Η με αρ. 24208/4-6-2009 Απόφαση Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής 

στον τομέα του χωροταξικού σχεδιασμού και της αειφόρου ανάπτυξης (ΦΕΚ 

1138/Β΄/11-6-2009) «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

αυτού» . 
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4. Η με αρ. Χ11966/12-10-87 Απόφαση Νομάρχη Αχαΐας (ΦΕΚ 1003/12-10-87) «Κατηγο-

ριοποίηση και καθορισμός ορίων οικισμών μέχρι 2000 κατοίκους, επαρχίας Πατρών Ν. 

Αχαΐας». 

5. Η με αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/13862/6509/1062/590/18-10-2013 Απόφαση 

Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 398/τ.ΑΑΠ/13-11-2013) «Έγκριση κήρυξης 

– οριοθέτησης ως αρχαιολογικού χώρου του μυκηναϊκού νεκροταφείου στη θέση «Κώ-

μη» Μιτόπολης, Δ.Ε. Ωλενίας, Δήμου Δυτικής Αχαΐας, Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 

6. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργου Ύδρευσης Πάτρας από τους ποταμούς 

Πείρο και Παραπείρο, Δεκέμβριος 2006. 

7. Η με αρ. Απόφαση Εθν. Επιτρ. Υδάτων Αριθμ. οικ. 391/8-4-2013 (ΦΕΚ 1004/Β΄/24-4-

2013) «Έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατι-

κών Διαμερισμάτων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Βόρειας Πελοποννήσου, Ανα-

τολικής Πελοποννήσου και Δυτικής Πελοποννήσου». 

8. Η υπ. αριθμ οικ. 894/2017 (ΦΕΚ 4665/Β/29-12-2017) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής 

Υδάτων: «Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορρο-

ής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου και της αντίστοιχης 

Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων». 

9. Η με αρ. 7749/17-8-2006 Πράξη Χαρακτηρισμού έκτασης του Δασαρχείου Πατρών. 

10. Η με αρ. ΔΑΕΕ/οικ.2287/27-12/2016 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 

(ΦΕΚ 4420/Β΄/30-12-2016) «Έγκριση Κανονισμού Ασφαλείας Φραγμάτων – Διοικητική 

Αρχή Φραγμάτων» 

11. Χωροταξικός σχεδιασμός εθνικού επιπέδου (ΥΠΕΝ) (link: 

http://www.ypeka.gr/?tabid=513) 

12. Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΥΠΕΝ) (link: 

http://wfdver.ypeka.gr/el/home-gr/). 

 
Πάτρα, 30-3-2018 

Οι συντάκτες 
 

 Ειρήνη Αργυριάδου 
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