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ΜΕΡΟΣ I. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ 
ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες 
που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης , καθώς και τις διατάξεις του 
παραρτήματος 1 του εν λόγω κανονισμού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να προκηρύξει τον 
παρόντα αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων για αρχιτέκτονες για την ανακαίνιση του κτιρίου 
«Paul-Henri Spaak» στις Βρυξέλλες. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 
Από το 1979, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το θεσμικό όργανο που εξασφαλίζει τη δημοκρατική 
εκπροσώπηση όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Στους κόλπους του, 751 βουλευτές που εκλέγονται με άμεση καθολική ψηφοφορία στις 28 χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ασκούν νομοθετική και δημοσιονομική εξουσία στο πλαίσιο της εντολής που 
τους εμπιστεύονται οι εκλογείς. 
Το κεντρικό κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, το κτίριο «Paul-Henri SPAAK», δεν 
στεγάζει μόνο το Ημικύκλιο, στο οποίο πραγματοποιούνται οι σύνοδοι ολομέλειας των βουλευτών 
του, αλλά και τις εγκαταστάσεις για τις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών, τη 
διοργάνωση των συνεντεύξεων Τύπου και την υποδοχή των επισκεπτών. 
 

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 2. ΌΡΑΜΑ  
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένας από τους συμβολικούς πυρήνες και μία από τις εστίες της 
ευρωπαϊκής δημοκρατίας, πυλώνας της πρόσφατης ιστορίας της ηπείρου. Η κτιριακή κληρονομιά του 
είναι σημαντική όχι μόνο για τον ευρωπαίο νομοθέτη, αλλά και για τους πολίτες, καθώς περιλαμβάνει 
σημαντικούς δημόσιους χώρους για διάλογο και πειραματισμό με την ευρωπαϊκή δημοκρατία και τις 
αξίες της, ενώ βρίσκεται στο επίκεντρο των εορτασμών και των ευρωπαϊκών επετείων της κοινής μας 
δημοκρατικής κληρονομιάς. Η κτιριακή κληρονομία πρέπει να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί ως 
ισχυρό σύμβολο της πρόσφατης ιστορίας μας. 

 
Το ευρωπαϊκό εγχείρημα έχει γνωρίσει αρκετές διευρύνσεις και έχει επί του παρόντος 28 κράτη μέλη. 
Χάρη στους άμεσα εκλεγμένους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο εκπροσωπεί περισσότερους από 500 εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες. Καθ’ όλη τη 
διάρκεια αυτής της ιστορικής διαδικασίας, το ίδρυμα επέκτεινε τα κτίριά του και προσάρμοσε τους 
χώρους του ώστε να αντικατοπτρίζει τον αυξανόμενο ρόλο του Κοινοβουλίου ως πλήρους 
συννομοθέτη, παρέχοντας τις βέλτιστες συνθήκες εργασίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Οι διευρυμένες εξουσίες του Κοινοβουλίου το υποχρέωσαν να ενισχύσει τους δεσμούς 
του με τους πολίτες και να τους διευκολύνει να κατανοήσουν το ευρωπαϊκό εγχείρημα. 
 

 Το Κοινοβούλιο των βουλευτών ΕΙΝΑΙ το Κοινοβούλιο των πολιτών:  
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Είναι ανοικτό στους πολίτες, αλληλεπιδρά με αυτούς και τους δίνει τη δυνατότητα να 
βιώσουν μια εξαιρετική εμπειρία. Η επικοινωνία με τον πολίτη εξελίσσεται: στην αρχή o 
πολίτης μπορεί να είναι απλός περαστικός, έπειτα γίνεται επισκέπτης, μετέπειτα συμμετέχων 
και ακολούθως συννομοθέτης. Η υποδοχή των ατόμων στην πολυμορφία και τις αξίες τους 
ενθαρρύνει την ένταξή τους στο ευρωπαϊκό εγχείρημα.  

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδιώκει να είναι υποδειγματικό στη διεθνή περιβαλλοντική του 
προσέγγιση:  

Το μελλοντικό κτίριο θα ενσωματωθεί και θα συνδεθεί με το αστικό, φυσικό και κοινωνικό 
του περιβάλλον.  
Σχεδιάζεται να είναι βιώσιμο και η βιωσιμότητά του μετράται με όρους δυνατοτήτων 
αξιοποίησης, συντήρησης, ευελιξίας και προσαρμοστικότητας. Η ευελιξία θα πρέπει να 
αξιολογηθεί εντός του χώρου, του χρόνου και των τεχνικών. 
Το κτίριο και η διαδικασία ανάπτυξής του θα πρέπει να ενσωματώσουν τις βέλτιστες 
πρακτικές ανθεκτικότητας και βιωσιμότητας, σε ισορροπία μεταξύ της απλότητας και της 
λελογισμένης τεχνολογίας. (Ιδίως βιοκλιματισμός και κυκλική οικονομία). 
Το σχέδιο ανακαίνισης έχει θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 
καταθέσει τις περιβαλλοντικές του φιλοδοξίες με τη μορφή χάρτη περιβαλλοντικής αριστείας, 
ο οποίος επισυνάπτεται ως παράρτημα 1. 
 

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 3. ΣΤΟΧΟΣ  
Στόχος του διαγωνισμού είναι η επιλογή δύο ιδεών (για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε 
επίσης το Μέρος V - Κεφάλαιο 1) που πρέπει να υποβληθούν στο Προεδρείο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου το οποίο θα επιλέξει, ενώ η ιδέα που θα επιλεχθεί στη συνέχεια θα αναπτυχθεί 
λεπτομερώς από φορέα σχεδιασμού και κατασκευής (design and build) ανεξάρτητο από τον συντάκτη 
της συγκεκριμένης μελέτης. 
Υπό αυτό το πρίσμα, κύριος στόχος του διαγωνισμού είναι να καθοριστούν:  

 οι εξωτερικοί όγκοι και οι όγκοι των μεγάλων εσωτερικών χώρων. 

 Οι σχέσεις και, ειδικότερα, οι σχέσεις με το περιβάλλον, οι εσωτερικές/εξωτερικές σχέσεις 
μέσω του χρηματοδοτικού κονδυλίου, οι σχέσεις μεταξύ των διαφόρων λειτουργιών, οι 
σχέσεις μεταξύ των διαφόρων χρηστών και του κτιρίου. 

 Το εξωτερικό και το εσωτερικό περιβάλλον μέσω αυτών των στοιχείων. 

 Η δυναμική ανάπτυξης των φιλοδοξιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω του 
αρχιτεκτονικού και του τεχνικού σχεδιασμού που θα ακολουθήσουν στο πλαίσιο του 
σχεδιασμού και της κατασκευής. 

Οι ιδέες θα αξιολογηθούν επί αυτών των βάσεων. Αν, ωστόσο, οι ιδέες που θα παρουσιαστούν 
αναφέρονται σε υλικά, υφές ή χρώματα, οι πληροφορίες αυτές θα παρέχονται ενδεικτικά. Αν το προς 
ανάπτυξη έργο αναφέρει τέτοιου είδους πληροφορίες, αυτές θα διαβιβαστούν στον υπεύθυνο 
σχεδιασμού και κατασκευής ο οποίος θα προβεί σε αξιολόγηση της συμπερίληψής τους όσον αφορά 
τις φιλοδοξίες και τους στόχους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εγγυηθεί την υλοποίηση της ιδέας όσον αφορά τον φορέα σχεδιασμού 
και κατασκευής. Σε αυτή τη βάση, προτίθεται να προσφύγει στον δημιουργό της ιδέας που θα 
επιλεγεί, προκειμένου αυτός να συνδράμει στα στάδια ανάπτυξης του έργου. 
Για προληπτικούς λόγους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται , ωστόσο, του δικαιώματος να 
εκτελέσει ή να μην εκτελέσει το έργο, να εκκινήσει ή να μην εκκινήσει αποστολή συνδρομής. 
 

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 4. ΙΣΤΟΡΙΚΟ  
Το κτίριο «Paul-Henri Spaak» είναι τμήμα ενός χώρου με εμβαδόν περίπου 665.000 μ², αποτελούμενο 
από περίπου δέκα κτίρια. Το ακαθάριστο εμβαδόν δαπέδου του υπάρχοντος κτιρίου είναι περίπου 



Concours n° 06D40-2019-M052 
  5 

Ανακαίνιση του κτιρίου Paul-Henri Spaak  Κανόνες διαγωνισμού 

84.000 μ²(1) και θα μπορούσε να αυξηθεί στο πλαίσιο των υφιστάμενων χωροταξικών διατάξεων. 
Στεγάζει το Ημικύκλιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, όπου συνεδριάζουν 751 
βουλευτές από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως πολυπολιτισμική και πολύγλωσση συνέλευση, στους κόλπους της 
οποίας συστηματικά ομιλούνται και τυγχάνουν διερμηνείας όχι λιγότερες από 24 γλώσσες, 
συγκεκριμενοποιεί το ευρωπαϊκό σύνθημα: «ενωμένοι στην πολυμορφία». 
Το κτίριο βρίσκεται στο σημείο συνάντησης 2 ζωνών πολεοδομικού σχεδιασμού που διαφέρουν ως 
προς τη μορφή και τις λειτουργίες τους και γειτνιάζει με σημαντικό πάρκο των Βρυξελλών, το πάρκο 
Léopold, που φιλοξενεί διάφορους πολιτισμικούς και επιστημονικούς φορείς. 
  
 
 

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 5. ΧΡΗΣΕΙΣ  
 
Το κτίριο, όπως θα διαμορφωθεί μελλοντικά, θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

 το Ημικύκλιο, που θα πρέπει να υποδέχεται όλους τους βουλευτές του ΕΚ, καθώς και τους 
επισκέπτες· 

 τις αίθουσες των κοινοβουλευτικών επιτροπών και του τριμερούς διαλόγου2· 

 χώρο υποδοχής, συνάντησης και εκπαίδευσης που προορίζεται για τους πολίτες· 

 επίσημους χώρους· 

 χώρους για τα μέσα ενημέρωσης· 

 χώρους πολιτισμικών εκδηλώσεων· 

 χώρους για κοινωνικές συναντήσεις· 

 χώρους υποστήριξης του συνόλου των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
(Σύνοψη στο παράρτημα 2). 

Προκειμένου να επιτραπεί μια ποικιλομορφία στα έργα που θα παρουσιαστούν, ορισμένες χρήσεις 
του συνολικού προγράμματος παρουσιάζονται προαιρετικά και άλλες παρουσιάζονται κατά ελάχιστη 
χωρητικότητα και άλλες κατά ιδανική χωρητικότητα. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στο 
προαναφερόμενο παράρτημα. 
Η οργάνωση των χρήσεων θα πρέπει να επιτρέπει τη μεγάλη ευκολία χρήσης, τη φυσική ορατότητα 
με ελαχιστοποίηση της σήμανσης, την τοποθέτηση εύκολων διαδρομών, ιδιαιτέρως, για τους 
χρήστες, το πρωτόκολλο, τα μέσα ενημέρωσης, τους επισκέπτες και τις υπηρεσίες εφοδιασμού.  
Οι επισκέπτες θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να ακολουθήσουν μια διαδρομή που θα τους κάνει 
να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία. 
Η ευελιξία του κτιρίου θα πρέπει βραχυπρόθεσμα να επιτρέπει την πολλαπλή χρήση των χώρων και 
μακροπρόθεσμα, ευχερείς αλλαγές του προορισμού τους. 
  

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 6. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ  
Παρότι η περιοχή όπου βρίσκονται τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχει γνωρίσει πολλές επιχειρήσεις 
κατεδάφισης/ανακατασκευής, η περιβαλλοντική προσέγγιση που βασίζεται στην ανάλυση του 
κύκλου ζωής και οι φιλοδοξίες της περιφέρειας των Βρυξελλών όσον αφορά την ανάπτυξη μιας 

                                                           

1 Ωφέλιμο εμβαδόν: περίπου 39.000 μ² 

2 Οι συνεδριάσεις τριμερούς διαλόγου είναι συνεδριάσεις νομοθετικής συνδιαλλαγής μεταξύ των εκπροσώπων της Επιτροπής, του 
Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. 
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κυκλικής οικονομίας, προωθούν την πρόβλεψη, με τον ίδιο γνώμονα, μιας επιχείρησης επιτόπιας 
ανακαίνισης αντί της ανακατασκευής.  
 
Σε όλες τις περιπτώσεις, η γενική κατάσταση του κτιρίου απαιτεί ριζική ανακαίνιση. 
Η έννοια της ανακαίνισης επιτρέπει μια προσέγγιση ανοιχτή σε δύο διεργασίες κατασκευής 3. 
 
 

  

                                                           
3 Βλ. επίσης άρθρο IV.3.1  
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ΜΕΡΟΣ II. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ  

 ΣΥΝ ΤΟ ΜΗ ΠΕΡ ΙΓ ΡΑ Φ Η ΤΗΣ 
ΔΙ Α ΔΙ ΚΑ ΣΙ Α Σ  

Η παρούσα διαδικασία είναι διαγωνισμός κλειστής διαδικασίας σε δύο φάσεις, και συγκεκριμένα: 

 τη φάση της επιλογής υποψηφίων· 

 τη φάση του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού των προσχεδίων καθαυτή. 

Κατά το πρώτο στάδιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συγκεντρώσει τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν 
και θα προβεί σε επιλογή των υποψηφίων βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που θα επιτρέψουν, ιδίως, 
την αξιολόγηση των οικονομικών και επαγγελματικών ικανοτήτων των υποψηφίων κατά τη διάρκεια 
του διαγωνισμού. 
Στο τέλος αυτής της φάσης, οι επιλεγέντες υποψήφιοι, που εφεξής καλούνται και «διαγωνιζόμενοι», 
θα κληθούν να συμμετάσχουν στο στάδιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για προσχέδια, κατά τη 
διάρκεια του οποίου θα κληθούν να υποβάλουν τα προσχέδιά τους, τα οποία θα υποβληθούν στην 
επιτροπή επιλογής που είναι αρμόδια για την αξιολόγηση και την κατάταξή τους, καθώς και την 
επιλογή του νικητή. 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ακριβή διεξαγωγή κάθε σταδίου προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό. 
 

 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων του μέρους ΙΙ κεφάλαιο 2 του παρόντος κανονισμού, 
η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό είναι ανοικτή υπό τους ίδιους όρους σε όλα τα φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα, καθώς και τις δημόσιες οντότητες: 

 κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή 

 τρίτης χώρας που έχει συνάψει ειδική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα των 
δημόσιων συμβάσεων· 

 τρίτης χώρας που έχει κυρώσει την «πολυμερή συμφωνία του ΠΟΕ για τις δημόσιες 
συμβάσεις (ΣΔΣ)». 

 
Σημαντική ανακοίνωση για τους βρετανούς υποψήφιους : 
 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο επιτρέπεται να υποβάλουν 
υποψηφιότητα για τον παρόντα διαγωνισμό και να υποβάλουν αρχιτεκτονικό προσχέδιο, εφόσον 
επιλεγούν. 
 
Σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κανόνες σχετικά 
με την πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις και τους διαγωνισμούς που ισχύουν για τους οικονομικούς 
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα θα ισχύουν για τους οικονομικούς φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο από την επίσημη ημερομηνία  αποχώρησης, εκτός εάν το 
Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνήσουν διαφορετικά στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη. 
 
Εάν το εν λόγω δικαίωμα συμμετοχής δεν έχει προβλεφθεί από τις νομικές διατάξεις που απορρέουν 
από τις διαπραγματεύσεις και εφαρμόζονται μετά την αποχώρηση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα 
πρέπει να εξαιρέσει από τη διαδικασία τους συμμετέχοντες που είναι εγκατεστημένοι στο Ηνωμένο 
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Βασίλειο. Η εξαίρεση των υποψηφίων θα μπορούσε να δρομολογηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας που προηγείται της ημερομηνίας ορισμού του επιτυχόντος υποψηφίου. 

 ΟΜΙΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ   

Επιτρέπεται η συμμετοχή ομίλων οικονομικών φορέων στον παρόντα διαγωνισμό. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να δεχθεί διάφορες νομικές μορφές ομίλων, υπό την προϋπόθεση 
ότι, σε κάθε περίπτωση, διασφαλίζουν την από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνη των μελών του 
ομίλου έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Αν η αίτηση υποβάλλεται από όμιλο οικονομικών φορέων, ο νόμιμος εκπρόσωπος του ομίλου πρέπει 
να είναι αρχιτέκτονας. 
Δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 του βελγικού νόμου της 20ης Φεβρουαρίου 1939 «η άσκηση 
του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα είναι ασυμβίβαστη με εκείνη του εργολάβου δημόσιων ή 
ιδιωτικών έργων»,  οι εργολάβοι δημοσίων ή ιδιωτικών έργων που ανήκουν σε οικονομικό όμιλο ο 
οποίος έχει δηλώσει συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό θα αποκλείονται από τη συμμετοχή σε 
όλες τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων που αφορούν το έργο ανακαίνισης του 
κτιρίου PHS στις Βρυξέλλες. 
 

 ΒΡΑΒΕΙΟ   

Κάθε διαγωνιζόμενος που έχει συμμετάσχει στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού και δεν έχει κριθεί 
επιτυχών, αλλά ο οποίος έχει παράσχει προσχέδια επαρκούς και αναγνωρισμένης ποιότητας 
σύμφωνα με τις διατάξεις των κανόνων του διαγωνισμού, θα λάβει αποζημίωση ύψους μέχρι 
50.000 EUR χωρίς ΦΠΑ, έναντι της λήψης τιμολογίου «για την εκκαθάριση κάθε λογαριασμού». 
Εάν ένας διαγωνιζόμενος υποβάλει προσχέδιο για κάθε δημιουργική διαδικασία, ανακαίνιση ή 
ανακατασκευή (βλ. σημείο IV.1), και τα προσχέδια είναι επαρκούς ποιότητας και αναγνωρίζονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού του διαγωνισμού, θα του καταβληθεί αποζημίωση ύψους 
75.000 EUR χωρίς ΦΠΑ, έναντι της λήψης τιμολογίου «για την εκκαθάριση κάθε λογαριασμού». 
O επιτυχών του διαγωνισμού θα λάβει, υπό αυτήν του την ιδιότητα, ποσό 150.000 EUR χωρίς ΦΠΑ, 
έναντι της λήψης τιμολογίου «για την εκκαθάριση κάθε λογαριασμού». 
Τα ανωτέρω βραβεία δεν είναι σωρευτικά μεταξύ τους. 
 

 ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ 
ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ   

Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό συνεπάγεται την αποδοχή από τον υποψήφιο των όρων που 
περιέχονται στα ακόλουθα έγγραφα: 

 στην προκήρυξη του διαγωνισμού· 

 στον παρόντα κανονισμό και τα παραρτήματά του· 

Οι δαπάνες που συνδέονται με τη συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό βαρύνουν τους αιτούντες και 
δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αποζημίωσης. 
 
Η διεκπεραίωση των υποψηφιοτήτων συνεπάγεται την καταχώριση και επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, βιογραφικό).  
Τα δεδομένα αυτά θα τύχουν επεξεργασίας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2018/1725 περί 
προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
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από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών (βλ. επίσης ΙΙ.1.9). 
 
Με τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, οι υποψήφιοι αναγνωρίζουν το γεγονός πως αυτοί μόνοι 
φέρουν ευθύνη σε περίπτωση προσφυγής που αφορά τις δραστηριότητες που διεξάγονται στο 
πλαίσιο του διαγωνισμού. Οι διαγωνιζόμενοι αποδέχονται τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 129 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται 
στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. 
 

 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ  

Οι διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται να μην αποκαλύπτουν στον οποιονδήποτε πληροφορίες (ιδίως 
διοικητικές, δημοσιονομικές, τεχνικές, οργανωτικές, λειτουργικές, κ.λπ.) και να μην αποκαλύπτουν 
κανένα έγγραφο που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, καθώς όλες οι πληροφορίες και 
τα έγγραφα πρέπει να θεωρούνται εμπιστευτικά. 
Κάθε παράβαση του ως άνω κανόνα εμπιστευτικότητας ενδέχεται να οδηγήσει στην άμεση απόρριψη 
της αίτησης συμμετοχής του παραβάτη σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. 
  

 ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΎ  

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να πιστοποιήσουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 
i) την ταυτότητα των δημιουργών που έχουν συμβάλει με τις δημιουργικές τους επιλογές στα 
υποβληθέντα προσχέδια, μακέτες, σχέδια και έργα· 
ii) ότι οι εν λόγω διαγωνιζόμενοι, οι οποίοι ενημερώθηκαν δεόντως για τους όρους του διαγωνισμού, 
εκχώρησαν εγκύρως τα περιουσιακά τους δικαιώματα στον διαγωνιζόμενο εγγράφως και, εντός των 
ορίων όσων προβλέπονται από τον κανονισμό του διαγωνισμού, παραιτήθηκαν των ηθικών 
δικαιωμάτων τους σε σχέση με τα εν λόγω προσχέδια και σχέδια. 
 
Η σχετική υπεύθυνη δήλωση που υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο των διαγωνιζομένων θα 
συνταχθεί εντός της πράξης ανάληψης δέσμευσης που θα υποβληθεί μαζί με τα αρχιτεκτονικά 
προσχέδια. Η εν λόγω βεβαίωση θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάληψη της ευθύνης εκ μέρους του 
διαγωνιζόμενου όσον αφορά τα περιουσιακά δικαιώματα όσων συνέδραμαν στη δημιουργία των 
προσχεδίων και την περιορισμένη αποποίηση των τελευταίων ως προς τα ηθικά τους δικαιώματα. 
 
Τα έγγραφα, τα προσχέδια, οι μακέτες, συμπεριλαμβανομένου του μεταβλητού μορφοτύπου, τα 
σχέδια και τα άλλα μέσα που υποβάλλονται στο πλαίσιο του διαγωνισμού παραμένουν ιδιοκτησία 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
 
Οι διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται να εκχωρήσουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπό τους όρους που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο, όλα τα δικαιώματα χρήσης που σχετίζονται με προσχέδια, μακέτες, 
σχέδια, καθώς και άλλες δημιουργίες στο πλαίσιο του διαγωνισμού. Τα δικαιώματα χρήσης που θα 
εκχωρηθούν θα ασκούνται στο πλαίσιο της ενημέρωσης και της επικοινωνίας σχετικά με τον 
διαγωνισμό και την ενδεχόμενη υλοποίηση ενός έργου. Η εκχώρηση αυτή πραγματοποιείται για 
σκοπούς χρήσης στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, στην περίπτωση της αναπαραγωγής και 
της επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου ή άλλων μέσων επικοινωνίας διεθνούς ενδιαφέροντος, σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Τα εν λόγω δικαιώματα χρήσης περιλαμβάνουν ιδίως: 



Concours n° 06D40-2019-M052 
  10 

Ανακαίνιση του κτιρίου Paul-Henri Spaak  Κανόνες διαγωνισμού 

a. τα δικαιώματα αναπαραγωγής και δημοσίευσης, σε οποιονδήποτε μορφότυπο και 
οποιαδήποτε μορφή υποστήριξης που επιλέγει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεταξύ άλλων σε 
έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή·  

b. τα δικαιώματα διανομής των αντιγράφων που αναπαράγουν τα σχέδια και τα υποδείγματα· 
c. τα δικαιώματα τροποποίησης υπό οποιαδήποτε μορφή, ιδίως για σκοπούς επικοινωνίας με το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή για την υλοποίηση της ανακαίνισης ή της ανακατασκευής του 
κτιρίου PHS· 

d. τα δικαιώματα επικοινωνίας στο κοινό με κάθε μέσο, ανεξαρτήτως του τρόπου επικοινωνίας, 
ιδίως ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, μέσω δορυφόρου, καλωδιακών μέσων, διαδικτύου και 
εκθέσεων. 

Η εκχώρηση των ως άνω δικαιωμάτων συνιστά την αντιπαροχή για τη συμμετοχή στο δεύτερο στάδιο 
του διαγωνισμού και την καταβολή στους διαγωνιζόμενους του βραβείου που ορίζεται στο άρθρο 
ΙΙ.1.4 των κανόνων ανταγωνισμού. Το βραβείο που καταβάλλεται στους διαγωνιζόμενους 
συνεπάγεται επίσης το δικαίωμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να χρησιμοποιεί εκ νέου τις μερικές 
λύσεις που πρότειναν αυτοί οι διαγωνιζόμενοι στο πλαίσιο του διαγωνισμού. Τα δικαιώματα χρήσης 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως ορίζονται στο τέταρτο εδάφιο του παρόντος άρθρου ανωτέρω, 
δεν συνεπάγονται πρόσθετη πληρωμή ή αποζημίωση για το βραβείο αυτό. 
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεσμεύεται να χρησιμοποιεί τα μέσα και τις δημιουργίες που 
περιλαμβάνονται στα σχέδια, αναφέροντας, στο μέτρο του δυνατού, τα ονόματα των διαγωνιζομένων 
και των δημιουργών σύμφωνα με τις γενικώς παραδεκτές πρακτικές. 
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποκτά επίσης το δικαίωμα της πρώτης δημοσίευσης των σχεδίων και της 
πρώτης έκθεσης των αρχιτεκτονικών προσχεδίων, μοντέλων, σχεδίων και άλλων μέσων που 
υποβάλλονται από διαγωνιζόμενους στο πλαίσιο του διαγωνισμού. Οι συντάκτες σε αυτόν τον βαθμό 
αποποιούνται της δυνατότητάς τους να αποφασίσουν πότε και υπό ποιες περιστάσεις θα 
γνωστοποιηθεί η δημιουργία τους στο κοινό. 
 
Έναντι καταβολής των βραβείων που προβλέπονται για τους διαγωνιζόμενους που έχουν υποβάλει 
επαρκή προσχέδια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποκτά το δικαίωμα υλοποίησης του επιλεγέντος 
σχεδίου ή όχι, καθώς και να το προσαρμόζει και να το συμπληρώνει σύμφωνα με τα όσα ορίζονται 
στον λεπτομερή σχεδιασμό της ιδέας και την υλοποίηση. Ο συντάκτης του επιλεγέντος σχεδίου 
παραιτείται του δικαιώματός του προσαρμογής των αρχιτεκτονικών προσχεδίων και άλλων στοιχείων 
της γενικής ιδέας και συμφωνεί να παραιτηθεί του δικαιώματος σεβασμού της ακεραιότητας του 
έργου έναντι των αποφάσεων που λαμβάνονται στο πλαίσιο της φάσης λεπτομερούς σχεδιασμού της 
αρχιτεκτονικής ιδέας και της οριστικής υλοποίησης του έργου ανανέωσης του κτιρίου Paul-Henri 
Spaak. 
 
Με τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, οι διαγωνιζόμενοι επιτρέπουν, σε περίπτωση που επιλεγεί 
να υλοποιηθεί το έργο τους, την αναπαραγωγή στο κοινό με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιαδήποτε 
μορφή της παρουσίασης της εικόνας του ανανεωμένου κτιρίου Paul-Henri SPAAK και του 
αρχιτεκτονικού του προσχεδίου, όπως αναπαρίσταται εν όλω ή εν μέρει στην τελική κατασκευή, και 
παραιτούνται από το δικαίωμα επίκλησης των δικαιωμάτων τους επί της πνευματικής ιδιοκτησίας για 
να αντιταχθούν. Η παρούσα άδεια χορηγείται προς όφελος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των 
άλλων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των ομοσπονδιακών, περιφερειακών και τοπικών αρχών 
του Βελγίου. Η εχκώρηση των δικαιωμάτων που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο, μαζί με τη μερική 
απαλλαγή που προβλέπεται σε αυτό, καταβάλλονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την πληρωμή 
ποσού 100 000 EUR, χωρίς ΦΠΑ, με αντάλλαγμα την έκδοση τιμολογίου «για την εκκαθάριση κάθε 
λογαριασμού». Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεσμεύεται να αναφέρει, στο μέτρο του δυνατού, τα 
ονόματα των διαγωνιζομένων και των δημιουργών σύμφωνα με τις γενικώς παραδεκτές πρακτικές. 
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 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

Απαγορεύεται κάθε αναφορά στον παρόντα διαγωνισμό, ιδίως στο πλαίσιο της εμπορικής 
διαφήμισης, των επαγγελματικών αναφορών ή των δημοσιεύσεων των υποψηφίων, εκτός από την 
προηγούμενη γραπτή έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
 

 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  

Η διεκπεραίωση των υποψηφιοτήτων συνεπάγεται την καταχώριση και επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, βιογραφικό).  
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως αρμόδιο για την οργάνωση των διαδικασιών επιλογής μεριμνά ώστε 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων να εξετάζονται τηρώντας απολύτως τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
από τα κοινοτικά θεσμικά και άλλα όργανα, και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, 
ιδίως όσον αφορά την εμπιστευτικότητα και την ασφάλειά τους. 
Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο 
από υπαλλήλους που ορίζονται από τη Διεύθυνση Δ — Κτηριακά Έργα της Γενικής Διεύθυνσης 
Υποδομών και Υλικοτεχνικής Υποστήριξης και αποκλειστικά στο πλαίσιο του διαγωνισμού.  
Κατόπιν αιτήσεώς τους, μπορούν να κοινοποιηθούν στους υποψήφιους τα δικά τους δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα και μπορεί να διορθωθεί κάθε ανακριβές ή ελλιπές δεδομένο.  
Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, ο υποψήφιος 
μπορεί να απευθυνθεί στη Διεύθυνση Δ -Κτηριακά Έργα.  
Ωστόσο, δεδομένου ότι τα στοιχεία έχουν κοινοποιηθεί από τους ίδιους τους υποψηφίους, οι 
ουσιαστικές διορθώσεις που ζητούνται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων δεν 
λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση των τελευταίων.  
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να απευθυνθεί ανά πάσα στιγμή στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία των δικών του δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
 

 ΧΡΉΣΗ ΓΛΩΣΣΏΝ  

Χρήση γλωσσών στο πλαίσιο της διαδικασίας. 
Εφιστάται η προσοχή των συμμετεχόντων στα ακόλουθα στοιχεία: 

 Ο κανονισμός διαγωνισμού διατίθεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Ωστόσο, σε 
περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με τις μεταφράσεις, μόνον η γαλλική εκδοχή θεωρείται 
αυθεντική. 

 Δεν απαιτείται μετάφραση των επίσημων δικαιολογητικών, δηλαδή αυτών που έχουν εκδοθεί 
από τις εθνικές αρχές, τις εθνικές επαγγελματικές οργανώσεις ή παρεμφερείς οργανισμούς, όσον 
αφορά τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συνταχθεί σε 
επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Τα τυποποιημένα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση των εγγράφων που 
αποτελούν τον φάκελο της υποψηφιότητας διατίθενται μόνο στα γαλλικά και στα αγγλικά. 

 Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν όσον αφορά τη γαλλική ή αγγλική έκδοση των εγγράφων που 
υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους ή, κατά περίπτωση, των μεταφράσεων στην αγγλική ή τη 
γαλλική από τη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν έγγραφα σε γλώσσα διαφορετική από τη γαλλική ή την αγγλική, 
δέχονται ότι η αξιολόγηση της υποψηφιότητάς τους γίνεται βάσει των ανωτέρω μεταφράσεων 
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και παραιτούνται κάθε δικαιώματος εναντίωσης σε μετάφραση ή ερμηνεία που θεωρούν 
εσφαλμένη. 

 Τα έγγραφα αναφοράς για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων καθαυτόν θα είναι 
διαθέσιμα μόνο στη γαλλική και την αγγλική γλώσσα. 

 Τα έγγραφα που θα υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους στο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού 
διαγωνισμού πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά στη γαλλική ή την αγγλική γλώσσα. 

 Η τοπική νομοθεσία των Βρυξελλών υπάρχει μόνον στη γαλλική και ολλανδική εκδοχή. 

Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της γαλλικής ή/και της αγγλικής γλώσσας 
από διάφορα μέλη της ομάδας που θα είναι υπεύθυνη, σε περίπτωση επιλογής του υποψηφίου, 
για την υλοποίηση του σχεδίου.  
 
 
 
 
Χρήση γλωσσών σε περίπτωση σύναψης σύμβασης μετά τον διαγωνισμό. 
Σε περίπτωση που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίσει τη σύναψη σύμβασης με τον νικητή του 
διαγωνισμού, οι γλώσσες εργασίας για την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων θα είναι η γαλλική και 
η αγγλική.   
  

 ΠΡΟΒΛΕΠΌΜΕΝΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΆΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ  

Το προσωρινό χρονοδιάγραμμα επισυνάπτεται στο παράρτημα 3. 
 

 ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

Τα έγγραφα που επιτρέπουν στους υποψηφίους να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το πρώτο στάδιο 
του διαγωνισμού, και ιδίως τα τυποποιημένα έντυπα, διατίθενται δωρεάν στον δικτυακό τόπο 
https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm. 
Τα εν λόγω έγγραφα παρέχονται σε επεξεργάσιμη μορφή και σε μη επεξεργάσιμο μορφότυπο. 
Τα έγγραφα σε επεξεργάσιμη μορφή κοινοποιούνται μόνο για να διευκολυνθεί η σύνταξη του 
φακέλου υποψηφιότητας. 
Στους υποψήφιους επιτρέπεται να συμπληρώνουν μόνον τα κατάλληλα σημεία των εγγράφων, 
χωρίς επ’ουδενί να τροποποιούν το προϋφιστάμενο κείμενο. 
Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των εγγράφων σε επεξεργάσιμο μορφότυπο και των μη 
επεξεργάσιμων εγγράφων, μόνο τα τελευταία είναι αυθεντικά. 
Τα έγγραφα που θα επιτρέψουν στους επιλεγμένους υποψήφιους να περάσουν στο επόμενο στάδιο, 
στο τέλος του πρώτου σταδίου, θα τους σταλούν απευθείας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε 
εύθετο χρόνο. 
 

 ΔΑΠΑΝΕΣ  

Οι δαπάνες που συνδέονται με τη συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό βαρύνουν τους αιτούντες και 
δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αποζημίωσης. 
 

https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
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ΚΕΦΆΛΑΙΟ 2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ   
Mε ποινή τον αποκλεισμό από τη διαδικασία, απαγορεύονται αυστηρά, κατά τη διάρκεια όλης της 
διαδικασίας, οι επαφές μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των υποψηφίων ή μεταξύ των 
υποψηφίων και της επιτροπής επιλογής, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις. 
 

 ΣΤΑΔΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

Α. Επικοινωνία με πρωτοβουλία των υποψηφίων 
Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να λάβουν συμπληρωματικές πληροφορίες όσον αφορά την ίδια τη 
διαδικασία ή τα σχετικά με τη διαδικασία έγγραφα πρέπει να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους γραπτώς 
πριν από τις 11.12.2019 στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: 

INLO.AO.DIR.D@europarl.eu.int 
 
Με αναφορά στην παρούσα διαδικασία: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘ. 06D40/2019/M052 
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα δώσει συνέχεια σε προφορικές ερωτήσεις, σε αιτήσεις που έχουν 
διαβιβασθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας ή σε αιτήσεις με εσφαλμένη διατύπωση ή διεύθυνση 
παραλήπτη.  
 
Οι ερωτήσεις που θα παραληφθούν, μαζί με τις σχετικές απαντήσεις, θα αποσταλούν μέσω του  
δικτυακού τόπου https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm, στο οποίο θα έχουν 
πρόσβαση όλοι οι υποψήφιοι, το αργότερο έως τις 17/12/2019.   
 
B. Επικοινωνία με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί, με δική του πρωτοβουλία, εφόσον οι υπηρεσίες του θεσμικού 
οργάνου εντοπίσουν σφάλμα, ανακρίβεια, παράλειψη ή οποιονδήποτε άλλο εκ παραδρομής λόγο 
ανεπάρκειας στη σύνταξη των κειμένων της διαδικασίας, να ενημερώσει σχετικά τους 
διαγωνιζόμενους μέσω του ακόλουθου δικτυακού τόπου: 

https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm 
Ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι καλούνται να συμβουλεύονται τακτικά τον εν λόγω δικτυακό τόπο κατά 
τη διάρκεια του σταδίου επιλογής. 
 

 ΚΑΤΆ ΤΗ ΦΆΣΗ ΤΟΥ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΎ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ  

Α. Επικοινωνία με πρωτοβουλία των διαγωνιζόμενων 
Κατόπιν γραπτού αιτήματος των διαγωνιζόμενων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να παράσχει 
συμπληρωματικές πληροφορίες με αποκλειστικό σκοπό να παρέχει εξηγήσεις για τον χαρακτήρα του 
διαγωνισμού, τους όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, καθώς και για άλλα έγγραφα που 
αφορούν το στάδιο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. 
Τα αιτήματα πρέπει να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόνο στην ακόλουθη 
διεύθυνση: 

INLO.AO.DIR.D@europarl.europa.eu 
Οι αιτήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ αριθ. 06D40/2019/M052» 

https://etendering.ted.europa.eu/
https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
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Η προθεσμία για την υποβολή ερωτήσεων θα ανακοινωθεί στους διαγωνιζόμενους μαζί με την 
πρόσκληση υποβολής προσφορών. 
Δεν θα δοθεί συνέχεια σε αιτήσεις που έχουν διαβιβασθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας ή σε αιτήσεις 
με εσφαλμένη διατύπωση ή διεύθυνση παραλήπτη. 
Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις θα συγκεντρωθούν σε έγγραφο το οποίο θα αποσταλεί σε όλους τους 
διαγωνιζόμενους το αργότερο έως την ημερομηνία γνωστοποίησης με την πρόσκληση υποβολής 
προσφορών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 
B. Επικοινωνία με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί, με δική του πρωτοβουλία, να ενημερώνει σχετικά τους 
διαγωνιζόμενους, κατά την ίδια ημερομηνία και σύμφωνα με όρους αυστηρά ταυτόσημους, εφόσον 
οι υπηρεσίες του θεσμικού οργάνου εντοπίσουν σφάλμα, ανακρίβεια, παράλειψη ή οποιονδήποτε 
άλλο εκ παραδρομής λόγο ανεπάρκειας στο κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, των 
κανόνων ανταγωνισμού ή κάθε άλλου εγγράφου που απαιτείται για την υποβολή των προσχεδίων. 
Οι πληροφορίες αυτές θα κοινοποιούνται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 
Γ . Επαφές στο πλαίσιο της προαιρετικής επίσκεψης στους χώρους 
Κατά τη διάρκεια της προαιρετικής επίσκεψης, οι διαγωνιζόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν μόνο 
ερωτήσεις γενικού χαρακτήρα, οι οποίες δεν αφορούν τις διαδικαστικές ή/και τις τεχνικές πτυχές του 
διαγωνισμού. 
Αν, μετά την προαιρετική επίσκεψη στoυς χώρους, οι διαγωνιζόμενοι επιθυμούν να υποβάλουν πιο 
συγκεκριμένες ερωτήσεις, μπορούν να το πράξουν σύμφωνα με τις διατάξεις της ανωτέρω 
παραγράφου Α.  
 
 
 
 
Δ. Επικοινωνία με την επιλογή επιτροπής  
Απαγορεύεται κάθε επικοινωνία μεταξύ των διαγωνιζομένων και των μελών της επιτροπής επιλογής, 
μεταξύ άλλων για την αποσαφήνιση του χαρακτήρα του διαγωνισμού, των διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού, των όρων της πρόσκλησης συμμετοχής στον διαγωνισμό ή οποιουδήποτε άλλου 
εγγράφου στο πλαίσιο της διαδικασίας.  
 
Ε.  Επικοινωνία μεταξύ των διαγωνιζομένων 
Στο πλαίσιο του διαγωνισμού απαγορεύεται κάθε επικοινωνία μεταξύ των διαγωνιζομένων εκτός της 
παρουσίας τους στο πλαίσιο των προαιρετικών επισκέψεων. 
 

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 3. Η ΕΠΙΤΡΟΠΉ  
ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

 ΣΎΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

Η επιτροπή επιλογής αποτελείται από 11 τακτικά μέλη:  

 Δύο Αντιπροέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 

 Δύο εκπροσώπους της περιφέρειας Βρυξελλών· 

 Έναν αρχιτέκτονα από τη διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 

 Τέσσερις αρχιτέκτονες εκτός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 

 Έναν πολεοδόμο εκτός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 
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 Έναν εμπειρογνώμονα για θέματα περιβάλλοντος· 

και τα αναπληρωματικά μέλη. 

 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΉ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ 
ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ 

ΣΧΕΔΙΩΝ  

Πριν από την υποβολή τους στην επιτροπή επιλογής, τα σχέδια ελέγχονται από τη γραμματεία της 
εξεταστικής επιτροπής, η οποία συντάσσει έκθεση όσον αφορά τη συμμόρφωσή τους με τους κανόνες 
του διαγωνισμού και τη συμφωνία τους με τα βασικά δεδομένα του προγράμματος, καθώς και με 
κάθε άλλο έγγραφο που παραδίδεται στους διαγωνιζόμενους: 

 από διοικητική άποψη, όσον αφορά την έγκαιρη υποβολή, την πληρότητα των απαιτούμενων 
εγγράφων και την ανωνυμία· 

 από την άποψη των τεχνικών απαιτήσεων του έργου, οι οποίες περιγράφονται στους παρόντες 
κανόνες διαγωνισμού και τα παραρτήματά τους·  

Ομοίως, η έκθεση της γραμματείας της επιτροπής επιλογής θα παρουσιάζει τα λάθη του σχεδιασμού, 
της εγγραφής ή του υπολογισμού που θα μπορούσαν να επηρεάζουν τα έγγραφα που κατατίθενται 
από τους διαγωνιζόμενους. 
Τα προσχέδια αναλύονται εμπιστευτικά από τη γραμματεία της επιτροπής. Στην έκθεση 
προκαταρκτικής αξιολόγησης δεν αναφέρονται τα ονόματα των διαγωνιζομένων και τα προσχέδια 
ορίζονται μόνο μέσω του κωδικού ταυτοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο IV.2.3. 
Η έκθεση προκαταρκτικής αξιολόγησης υποβάλλεται στην επιτροπή επιλογής πριν από την έναρξη 
των εργασιών αξιολόγησης που της έχουν ανατεθεί. 
 

 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΏΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΕΠΙΛΟΓΉΣ  

Η επιτροπή επιλογής λαμβάνει υπόψη την έκθεση προκαταρκτικής αξιολόγησης, καθορίζει εάν τα 
προσχέδια ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των κανόνων ανταγωνισμού και συντάσσει έκθεση 
συμμόρφωσης για κάθε προσχέδιο. 
Η επιτροπή επιλογής αξιολογεί τα προσχέδια με βάση τα έγγραφα που υπέβαλε ο διαγωνιζόμενος, 
με εξαίρεση τον φάκελο που περιέχει τον κωδικό ταυτοποίησης του προσχέδιου. 
Η επιτροπή επιλογής αποκλείει από τη διαδικασία κάθε σχέδιο στο οποίο ο συντάκτης δεν έχει 
τηρήσει τους βασικούς όρους που προβλέπονται στους κανόνες διαγωνισμού, στο πρόγραμμα και σε 
άλλα στοιχεία του διαγωνισμού. Αποκλείει επίσης όλα τα σχέδια που αποτελούν κατάφωρη κλοπή 
διανοητικής ιδιοκτησίας ή ακόμη και εκείνα η ποιότητα εργασίας των οποίων πρέπει να 
χαρακτηριστεί ως ανεπαρκής. Στην περίπτωση αυτή, δεν δίδεται καμία αποζημίωση στους συντάκτες 
αυτών των σχεδίων. 
Κατά τις εργασίες της επιτροπής επιλογής, η απαρτία για τις αποφάσεις καθορίζεται σε επτά πλήρη 
μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα τρίτο πρέπει να είναι αρχιτέκτονες. 
Η επιτροπή επιλογής προβαίνει σε διάκριση μεταξύ των προσχεδίων που οδηγούν σε ανακαίνιση και 
εκείνων που οδηγούν σε κατεδάφιση/ανακατασκευή σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στις 
διατάξεις του άρθρου IV.3.1. 
Η αξιολόγηση των προσχεδίων διενεργείται από την επιτροπή επιλογής σύμφωνα με τα κριτήρια που 
καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου IV.3.2.  
Η επιτροπή επιλογής κατατάσσει το προσχέδιο και ορίζει το βραβευμένο έργο.  
Η επιτροπή επιλογής θα λάβει τελική απόφαση σχετικά με την κατάταξη των προσχεδίων που 
προσδιορίζονται αποκλειστικά με τον κωδικό αναγνώρισης που αναφέρεται στο άρθρο IV.2.3. Μόλις 
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ληφθεί τελική απόφαση και υπογραφεί από τα μέλη της επιτροπής επιλογής, η απόφαση θα 
καταχωριστεί επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Η επιτροπή συντάσσει έκθεση στην οποία: 

 απαριθμεί τους διαγωνιζόμενους που αναφέρονται με τον κωδικό τους, οι οποίοι 
κατατάσσονται με σειρά επιτυχίας και με αναφορά στη διαδικασία που 
χρησιμοποιήθηκε· 

 προσδιορίζει τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες του νικητή και του καλύτερου σχεδίου 
ανατρέχοντας στην άλλη διαδικασία· 

Μετά τη διεξαγωγή της διαδικασίας αυτής, μπορούν να ανοιχθούν όλοι οι φάκελοι που περιέχουν 
τον κωδικό ταυτοποίησης των προσχεδίων, ώστε να είναι δυνατή η αναγνώριση των σχεδιαστών κάθε 
προσχέδιου. 
Οι αποφάσεις της επιτροπής είναι δεσμευτικές για την αναθέτουσα αρχή. Δεν επιδέχονται 
οιασδήποτε ένσταση ή προσφυγή. 
Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, εάν ένας διαγωνιζόμενος δεν έχει καταθέσει την πράξη ανάληψης 
υποχρεώσεων, αν η πράξη ανάληψης υποχρεώσεων δεν έχει υπογραφεί ή περιέχει επιφυλάξεις, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν ανάλυσης και τυχόν διαβουλεύσεων, επιφυλάσσεται του 
δικαιώματος αποκλεισμού του εν λόγω διαγωνιζόμενου. Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος 
αυτός είναι ο νικητής, διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει αντ’ αυτού τον διαγωνιζόμενο που δεν 
αποκλείστηκε από τη διαδικασία και έλαβε την καλύτερη κατάταξη από την επιτροπή επιλογής. 
 

ΜΕΡΟΣ III. ΣΤΑΔΙΟ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ  

 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

Σκοπός του σταδίου επιλογής είναι η επιλογή των υποψηφίων που θα κληθούν να υποβάλουν τα 
προσχέδιά τους στο στάδιο του διαγωνισμού των προσχεδίων καθαυτό. 
Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διασφαλίζει ότι οι επιλεγμένοι 
υποψήφιοι δικαιούνται, αφενός, να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό αυτό με βάση τους ισχύοντες 
κανόνες και τον ίδιο τον σκοπό του διαγωνισμού και, αφετέρου, ότι δεν εμπίπτουν σε καμία από τις 
περιπτώσεις αποκλεισμού που απαριθμούνται στον δημοσιονομικό κανονισμό (βλ. κατωτέρω) και, 
τέλος, ότι έχουν επαρκή οικονομική και επαγγελματική ικανότητα να συμμετάσχουν. 
Εφόσον το επιτρέπει ο αριθμός των υποψηφιοτήτων που έχουν υποβληθεί, επιλέγονται τουλάχιστον 
10 υποψήφιοι και κατ’ ανώτατο όριο 25 υποψήφιοι για να συμμετάσχουν στο δεύτερο στάδιο του 
διαγωνισμού. 
 

 ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ  

Η αξιολόγηση της υποψηφιότητας γίνεται βάσει φακέλου.  
Οι υποψήφιοι θα κληθούν να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τα έντυπα και να παράσχουν 
πληροφορίες σε συγκεκριμένη μορφή.  
Στον φάκελο της υποψηφιότητας πρέπει να επισυνάπτονται ορισμένα δικαιολογητικά.  
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενδέχεται να ζητηθούν και άλλα έγγραφα εκ μέρους του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
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Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με τον φάκελο 
υποψηφιότητας, ή εάν δεν κοινοποιήσουν τα δικαιολογητικά έγγραφα που ζητήθηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, ή 
εάν τα κοινοποιηθέντα δικαιολογητικά δεν είναι σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, η υποψηφιότητά 
τους θα μπορούσε να απορριφθεί. 
Σημειωτέον ότι οι υποψήφιοι πρέπει υποχρεωτικά να επισυνάψουν ορισμένα έγγραφα ή/και 
δικαιολογητικά, άλλως η υποψηφιότητά τους αυτομάτως απορρίπτεται. 
Τα εν λόγω έγγραφα και/ή δικαιολογητικά προσδιορίζονται περαιτέρω. 
 

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 2. ΚΡΙΤΉΡΙΑ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΉΣ 

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Η παρούσα διαδικασία εμπίπτει στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον 
γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, εφεξής καλούμενος «ο δημοσιονομικός κανονισμός». 
Οποιοσδήποτε συμμετέχων που βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις που προβλέπουν τα άρθρα 136 
και 141 του δημοσιονομικού κανονισμού, είτε θα αποκλείεται από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό 
είτε θα κωλύεται να κηρυχθεί επιτυχών. 
Το πλήρες κείμενο των άρθρων 136 και 141 του δημοσιονομικού κανονισμού παρατίθεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 193 της 30 Ιουλίου 2018, και μόνο ορισμένα 
αποσπάσματα αναφέρονται ακολούθως. 
 
Άρθρο 136 του Δημοσιονομικού Κανονισμού 
1) Ο αρμόδιος διατάκτης αποκλείει πρόσωπο ή οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 135 

παράγραφος 24 από τη συμμετοχή στις διαδικασίες χορήγησης που διέπονται από τον παρόντα 
κανονισμό ή στις διαδικασίες επιλογής για την εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης σε περίπτωση 
που το εν λόγω πρόσωπο ή οντότητα βρίσκεται σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις αποκλεισμού:  

a) το πρόσωπο ή η οντότητα κηρύσσει χρεοκοπία, υπόκειται σε διαδικασία αφερεγγυότητας ή 
παύσης δραστηριοτήτων, τα περιουσιακά του στοιχεία τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση 
από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο, όταν είναι σε συμβιβασμό με τους πιστωτές, όταν έχουν 
ανασταλεί οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή όταν βρίσκεται σε ανάλογη κατάσταση 
λόγω ανάλογης διαδικασίας προβλεπόμενης σε ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο·  

b) έχει κριθεί με οριστική δικαστική ή διοικητική απόφαση ότι το πρόσωπο ή η οντότητα έχει 
αθετήσει υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
με βάση το ισχύον δίκαιο·  

c) έχει κριθεί με οριστική δικαστική ή διοικητική απόφαση ότι το πρόσωπο ή η οντότητα έχει 
διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα παραβιάζοντας τις εφαρμοστέες νομοθετικές 
ή κανονιστικές διατάξεις ή πρότυπα δεοντολογίας του επαγγελματικού κλάδου στον οποίο 
ανήκει ή έχοντας επιδείξει επιζήμια συμπεριφορά που έχει αντίκτυπο στην επαγγελματική 
αξιοπιστία του προσώπου ή της οντότητας, όταν η συμπεριφορά αυτή είναι δηλωτική 
πρόθεσης διαπράξεως παραπτώματος ή βαριάς αμέλειας, και δη, μεταξύ άλλων, σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:  

i) εκ δόλου ή εξ αμελείας παροχή ψευδών στοιχείων στο πλαίσιο της υποχρέωσης 
υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται για την επαλήθευση της απουσίας λόγων 

                                                           
4 του δημοσιονομικού κανονισμού 
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αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας ή επιλογής ή στο πλαίσιο 
εκτέλεσης νομικής δέσμευσης·  

ii) σύναψη συμφωνίας με άλλα πρόσωπα ή οντότητες με σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού·  

iii) παραβίαση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας· 

iv) απόπειρα επηρεασμού των αποφάσεων του αρμόδιου διατάκτη κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας χορήγησης·  

v) απόπειρα να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία προμηθειών·  

d) έχει κριθεί με οριστική δικαστική απόφαση ότι το πρόσωπο ή η οντότητα έχει διαπράξει 
οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:  

i) απάτη κατά την έννοια του άρθρου 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου 5 και του Συμβουλίου και του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία 
θεσπίστηκε με πράξη του Συμβουλίου της 26ης Ιουλίου 1995 6·  

ii) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 ή 
ενεργητική δωροδοκία κατά την έννοια του άρθρου 3 της σύμβασης περί της 
καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θεσπίσθηκε με πράξη 
του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 19977, ή πράξεις που εμπίπτουν στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της απόφασης-πλαισίου αριθ. 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου8, ή 
δωροδοκία όπως ορίζεται σε άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία·  

iii) πράξεις που σχετίζονται με εγκληματική οργάνωση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου 9· 

iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφοι 3, 4 και 5 της οδηγίας (ΕΕ) 
2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου10·  

v) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου11, ή ηθική αυτουργία, συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης των ανωτέρω 
εγκλημάτων, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής·  

                                                           
5 Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω 
του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).  

6 ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48. 

7 ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1. 

8 Απόφαση-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ 
L 192 της 31.7.2003, σ. 54). 

9 Απόφαση-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 
300 της 11.11.2008, σ. 42). 

10 Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ 
της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73). 

11 Απόφαση-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3). 
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vi) παιδική εργασία ή άλλες αξιόποινες πράξεις που σχετίζονται με την εμπορία ανθρώπων 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου12·  

e) έχουν σημειωθεί σοβαρές παραλείψεις του προσώπου ή της οντότητας όσον αφορά τη 
συμμόρφωση προς βασικές υποχρεώσεις κατά την εκτέλεση νομικών δεσμεύσεων 
χρηματοδοτούμενων από τον προϋπολογισμό, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα:  

i) την πρόωρη καταγγελία της νομικής δέσμευσης·  

ii) την εφαρμογή κατ’ αποκοπήν αποζημιώσεων ή άλλων συμβατικών κυρώσεων· ή   

iii) την αποκάλυψη από διατάκτη, την OLAF ή το Ελεγκτικό Συνέδριο κατόπιν λογιστικών ή 
άλλων ελέγχων ή ερευνών·  

f) έχει κριθεί με οριστική δικαστική ή διοικητική απόφαση ότι το πρόσωπο ή η οντότητα έχει 
διαπράξει παρατυπία κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου13·  

g) έχει κριθεί με οριστική δικαστική ή διοικητική απόφαση ότι το πρόσωπο ή η οντότητα έχει 
δημιουργήσει οντότητα υπαγόμενη σε διαφορετική δικαιοδοσία με σκοπό την 
καταστρατήγηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το φορολογικό ή το κοινωνικό 
δίκαιο, ή οποιωνδήποτε άλλων νομικών υποχρεώσεων, στην περιοχή δικαιοδοσίας της 
οικείας καταστατικής έδρας, κεντρικής διοίκησης ή κύριας εγκατάστασης·  

h) έχει κριθεί με οριστική δικαστική ή διοικητική απόφαση ότι έχει δημιουργηθεί οντότητα με 
τον σκοπό που αναφέρεται στο στοιχείο ζ). 

 
2) Άρθρο 141 του Δημοσιονομικού Κανονισμού 

Ο αρμόδιος διατάκτης απορρίπτει από μια διαδικασία ανάθεσης/χορήγησης/απονομής έναν 
συμμετέχοντα ο οποίος:  
a) εμπίπτει σε κάποια από τις περιπτώσεις αποκλεισμού που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 

136·  
b) έχει υποβάλει ψευδή στοιχεία στο πλαίσιο της παροχής των πληροφοριών που απαιτούνται ως 

προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία ή δεν έχει παράσχει αυτές τις πληροφορίες·  
c) είχε προηγουμένως συμμετάσχει στη σύνταξη εγγράφων που χρησιμοποιήθηκαν στη διαδικασία 

ανάθεσης/χορήγησης/απονομής, εφόσον αυτό συνεπάγεται παραβίαση της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης, συμπεριλαμβανομένης ανεπανόρθωτης στρέβλωσης του ανταγωνισμού.  

Ο αρμόδιος διατάκτης γνωστοποιεί στους λοιπούς συμμετέχοντες στη διαδικασία 
ανάθεσης/χορήγησης/απονομής τις σχετικές πληροφορίες που ανταλλάχθηκαν στο πλαίσιο ή ως 
αποτέλεσμα της συμμετοχής του συμμετέχοντος στην προετοιμασία της διαδικασίας χορήγησης 
όπως αναφέρεται στο στοιχείο γ) του πρώτου εδαφίου.  
Πριν από οποιαδήποτε τέτοια απόρριψη, παρέχεται η ευκαιρία στον συμμετέχοντα να αποδείξει ότι 
η συμμετοχή του στην προετοιμασία της διαδικασίας ανάθεσης/χορήγησης/απονομής δεν συνιστά 
παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης. 
3) Εφαρμόζεται το άρθρο 133 παράγραφος 1, εκτός εάν η απόρριψη έχει αιτιολογηθεί σύμφωνα με 

το στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου με απόφαση 
σχετικά με τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος, μετά από εξέταση των παρατηρήσεών του. 

 

                                                           
12 Οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση 
της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1. 

13 Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1). 
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 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

Όλες οι υποψηφιότητες που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού που 
αναφέρονται στο άρθρο III.2.1 του παρόντος εγγράφου θα αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα 
κριτήρια επιλογής. 
Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λάβει λιγότερες από 25 αιτήσεις, θα χρησιμοποιηθούν μόνο τα 
ακόλουθα κριτήρια επιλογής: 

 τα κριτήρια που αφορούν τη ρυθμιστική επάρκεια 

 τα κριτήρια που αφορούν την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

 τα μη σταθμισμένα κριτήρια που αφορούν την τεχνική και επαγγελματική επάρκεια 
Σε περίπτωση που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λάβει περισσότερες από 25 υποψηφιότητες και που 
υπάρχει ισοψηφία μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων με βάση τα κριτήρια επιλογής που αφορούν 
τη σταθμισμένη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, πρέπει να γίνει κλήρωση μεταξύ των 
επιτυχόντων υποψηφίων που ισοψηφούν. 
Μόνον οι υποψήφιοι που έχουν επιλεγεί μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής θα κληθούν να 
υποβάλουν προσχέδιο ή δύο προσχέδια. 
 
Κριτήρια που αφορούν τη ρυθμιστική επάρκεια. 
Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους όρους: 
Να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. 
Στην περίπτωση ομίλων οικονομικών φορέων, υποβάλλονται δικαιολογητικά για κάθε μέλος του 
ομίλου. 
 
Κριτήρια που αφορούν την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια. 
Οι αιτούντες πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία ελάχιστου κύκλου εργασιών 
1.000.000 EUR για καθένα από τα οικονομικά έτη 2016, 2017 και 2018 με εισοδήματα από 
δραστηριότητες στον τομέα της αρχιτεκτονικής. 
Σε περίπτωση ομίλου, ο κύκλος εργασιών του υποψηφίου υπολογίζεται με την πρόσθεση του κύκλου 
εργασιών κάθε μέλους του ομίλους από δραστηριότητες στον τομέα της αρχιτεκτονικής κατά τη 
διάρκεια των εν λόγω οικονομικών ετών. 
 
Κριτήρια που αφορούν την τεχνική και επαγγελματική επάρκεια. 
1. Κριτήρια επιλογής χωρίς στάθμιση 

 Οι υποψήφιοι πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν στο οργανόγραμμά τους τουλάχιστον το 
ακόλουθο προσωπικό: 

o 4 αρχιτέκτονες με τουλάχιστον 10 έτη επαγγελματικής πείρας από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, στις νέες κατασκευές ή/και στην ανακαίνιση 
ή/και στον πολεοδομικό σχεδιασμό· 

o 2 αρχιτέκτονες με ανώτατο όριο 5 ετών επαγγελματικής πείρας από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, στις νέες κατασκευές ή/και στην ανακαίνιση 
ή/και στον πολεοδομικό σχεδιασμό. 

Σε περίπτωση ομίλου λαμβάνεται υπόψη το οργανόγραμμα όλων των μελών του ομίλου προκειμένου 
να αξιολογηθεί η υποψηφιότητα υπό το πρίσμα των ανωτέρω κριτηρίων. 

 Ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει τουλάχιστον 3 αναφορές σε έργα των οποίων ήταν ο συντάκτης 
ή για τα οποία ήταν συνεργάτης του συντάκτη, εκ των οποίων το ένα τουλάχιστον θα πρέπει να 
αφορά έργο που έχει κατασκευαστεί, ενώ επίσης τα έργα θα πρέπει να αφορούν 
πολυλειτουργικά κτίρια, που βρίσκονται σε αστικό περιβάλλον και διαθέτουν συνολικά 
αθροιστικό εμβαδόν (και για τα 3 έργα) 120.000 μ² και τα οποία δημιουργήθηκαν ή/και 
κατασκευάστηκαν εντός των τελευταίων 10 ετών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των υποψηφιοτήτων.  
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Τα έργα που έχουν κατασκευαστεί μπορούν να αντικαταστήσουν έργα που δεν έχουν 
κατασκευαστεί. 
 
 
2. Κριτήρια επιλογής με στάθμιση 
 Α. Κριτήρια που αφορούν την ομάδα εργασίας. 
Οι υποψήφιοι πρέπει να παρουσιάσουν ομάδα εργασίας η οποία θα είναι επιφορτισμένη, στην 
περίπτωση επιλογής του υποψηφίου, με την εκπόνηση του προσχέδιου και η οποία θα συνάδει με 
τον χαρακτήρα και την έκταση του έργου, καθώς και πρέπει να δικαιολογήσουν την επιλογή που τους 
οδήγησε στη σύνθεση της εν λόγω ομάδας συμπεριλαμβανομένου του διαφοροποιημένου, 
πολυπολιτισμικού και πολυγλωσσικού χαρακτήρα της. Το παράρτημα 5 του κανονισμού του 
διαγωνισμού παρέχεται ενημερωτικά με σκοπό την ενημέρωση των υποψηφίων για ορισμένες 
τεχνικές πτυχές που θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν στη σύνθεση της ομάδας. 
Η αξιολόγηση της σύνθεσης της ομάδας θα γίνει βάσει των ακολούθων κριτηρίων: 

 E.1 Με άριστα τους 50 βαθμούς: Μέγεθος, ολιστική θεώρηση των επαγγελμάτων, ισορροπία και 
συμπληρωματικότητα της ομάδας όσον αφορά τις ανάγκες του σχεδίου· 

 E.2 Με άριστα τους 10 βαθμούς: Προηγούμενες συνεργασίες μεταξύ των μελών και συμμετοχή 
των μελών στα έργα που παρατίθενται ως αναφορές·  

 E.3 Με άριστα τους  30 βαθμούς: Περιβαλλοντική οπτική της ομάδας· 

 E.4 Με άριστα τους 10 βαθμούς: Ποικιλομορφία, πολυπολιτισμικότητα και πολυγλωσσία της 
ομάδας. 

 
B. Κριτήρια σχετικά με την ικανότητα του υποψηφίου να εκτελέσει ένα έργο. 
Για τους σκοπούς της αξιολόγησης των κριτηρίων που αφορούν την ικανότητα του υποψηφίου να 
εκτελέσει ένα έργο, οι υποψήφιοι θα υποβάλουν 3 έργα που έχουν υλοποιήσει και τα οποία θεωρούν 
συναφή με ένα ή περισσότερα του ενός από τα κριτήρια που αναφέρονται παρακάτω. 
Κάθε έργο αξιολογείται μεμονωμένα και αντιστοιχεί στο ένα τρίτο της βαθμολογίας  
Η ικανότητα του υποψηφίου να υλοποιήσει ένα έργο θα αξιολογηθεί μέσω των σχεδίων των έργων 
που θα υποβληθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 P.1 Με άριστα τους 25 βαθμούς: η συνάφεια του έργου όσον αφορά τη συγκρισιμότητά του με 
τα έργα που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού (όσον αφορά τον τόπο, τον τύπο, 
το μέγεθος ή τη λειτουργία), ή/και· 

 P.2 Με άριστα τους 25 βαθμούς: η συνάφεια του έργου όσον αφορά τον συμβολικό του 
χαρακτήρα (όπως αυτός εξηγείται από τον υποψήφιο), ή/και· 

 P.3 Με άριστα τους 25 βαθμούς: η συνάφεια του έργου όσον αφορά την πολυπλοκότητα του 
προγράμματός του ή/και ο υποδειγματικός του χαρακτήρας σε σχέση με την ανταπόκρισή του 
στις ανάγκες των χρηστών του, ή/και· 

 P.4 Με άριστα τους 25 βαθμούς: Η συνάφεια του έργου όσον αφορά τον περιβαλλοντικό 
υποδειγματικό του χαρακτήρα. 

Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στο γεγονός ότι τα κριτήρια δεν είναι αποκλειστικά σωρευτικά, 
γεγονός που επιτρέπει την εκτίμηση των έργων τα οποία δεν πληρούν όλα τα κριτήρια, αλλά 
αποδεικνύονται ιδιαιτέρως βάσιμα όσον αφορά τα κριτήρια που όντως πληρούν. 
 

 ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΑ ΈΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

1. Έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού 
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Οι υποψήφιοι υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνουν ότι δεν εμπίπτουν σε καμία από 
τις περιπτώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 136 και 141 του δημοσιονομικού κανονισμού.  
Η εν λόγω δήλωση πρέπει να συνταχθεί με βάση το τυποποιημένο έντυπο που συγκαταλέγεται 
μεταξύ των εγγράφων της διαδικασίας (βλ. άρθρο II.1.12), το οποίο ο νόμιμος εκπρόσωπος του 
υποψηφίου πρέπει να συμπληρώσει πλήρως, να βάλει την ημερομηνία συμπλήρωσης και να το 
υπογράψει. 
Η δήλωση περιλαμβάνει επίσης τη δέσμευση του υποψηφίου να διατηρήσει την υποψηφιότητά του 
ενεργή καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και να αποδεχθεί όλους τους όρους του διαγωνισμού 
και ιδίως τους όρους του παρόντος κανονισμού. 
Στην περίπτωση ομίλων οικονομικών φορέων, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση για κάθε μέλος του 
ομίλου. 

Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση πρέπει να επισυνάπτεται, υποχρεωτικά, στον φάκελο της 
υποψηφιότητας, άλλως η αίτηση απορρίπτεται αυτομάτως. 

Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στο γεγονός ότι, στο τέλος του σταδίου επιλογής, οι υποψήφιοι 
που θα επιλεγούν θα κληθούν να κοινοποιήσουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εντός σύντομου 
χρονικού διαστήματος, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο πρόσφατα 
εκδοθέν από δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος που έχει επιλεγεί δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 136 παράγραφος 1 στοιχεία γ) έως η) του δημοσιονομικού κανονισμού· 

 πρόσφατο πιστοποιητικό εκδοθέν από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους από το οποίο 
εμφαίνεται ότι ο υποψήφιος δεν τελεί στην κατάσταση που αναφέρεται στο άρθρο 136 
παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του δημοσιονομικού κανονισμού· 

Σε περίπτωση που τα ανωτέρω έγγραφα ή πιστοποιητικά δεν εκδίδονται στην οικεία χώρα, και για τις 
άλλες περιπτώσεις αποκλεισμού που προβλέπονται στο άρθρο 136 του δημοσιονομικού κανονισμού, 
αυτά μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση ή, ελλείψει αυτής, από υπεύθυνη δήλωση 
του ενδιαφερομένου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
εξουσιοδοτημένου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας εγκατάστασής του· 
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν απαλλάσσονται της υποχρέωσης να καταθέσουν τα αποδεικτικά 
έγγραφα που προβλέπονται ανωτέρω, αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να έχει πρόσβαση σε 
αυτά τα αποδεικτικά έγγραφα σε εθνική βάση δεδομένων δωρεάν ή αν τέτοια έγγραφα έχουν ήδη 
υποβληθεί σε αυτό για τους σκοπούς άλλης διαδικασίας δημόσιων προμηθειών, και υπό τον όρο ότι 
η ημερομηνία έκδοσης των εγγράφων δεν υπερβαίνει το ένα έτος και ότι τα έγγραφα εξακολουθούν 
να είναι έγκυρα.  
Στις περιπτώσεις αυτές, ο υποψήφιος πρέπει είτε να αναφέρει τη βάση δεδομένων στην οποία το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι σε θέση να αποκτήσει τις απαιτούμενες πληροφορίες είτε να 
δηλώσει υπεύθυνα ότι τα δικαιολογητικά έχουν ήδη υποβληθεί στο πλαίσιο προηγούμενης 
διαδικασίας, την οποία θα ταυτοποιήσει, και να δηλώσει επίσης ότι δεν επήλθε καμία αλλαγή στην 
κατάστασή του. 
Η απόφαση για την επιλογή των υποψηφιοτήτων δεν θα είναι οριστική και ο υποψήφιος δεν θα 
κληθεί να συμμετάσχει στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού παρά μόνον μετά την παραλαβή των 
προαναφερθέντων δικαιολογητικών και με την επιφύλαξη ότι τα τελευταία επιβεβαιώνουν τις 
δηλώσεις που έκανε ο υποψήφιος. 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να το 
πράξουν, να υποβάλουν τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά μαζί με τους φακέλους των 
υποψηφιοτήτων τους. Στην περίπτωση αυτή, σε περίπτωση επιλογής, δεν θα κληθούν να 
υποβάλουν εκ νέου τα δικαιολογητικά. 
 
2. Έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν τα κριτήρια της τεχνικής και επαγγελματικής επάρκειας 
Α. Κριτήριο που αφορά τη ρυθμιστική επάρκεια. 
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 Οι υποψήφιοι υποβάλλουν, μαζί με τον φάκελο της υποψηφιότητάς τους, σαρωμένο 
αντίγραφο δικαιολογητικού εγγράφου από το οποίο προκύπτει η εγγραφή τους στο 
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του τόπου εγκατάστασής τους. 

Τα εν λόγω έγγραφα πρέπει να επισυνάπτονται, υποχρεωτικά, στον φάκελο της 
υποψηφιότητας, άλλως η αίτηση αυτομάτως απορρίπτεται. 

B. Κριτήριο που αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια. 

 Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν μαζί με την αίτησή τους σαρωμένο αντίγραφο των ισολογισμών 
των οικονομικών ετών 2016, 2017 και 2018. 

Τα εν λόγω έγγραφα πρέπει να επισυνάπτονται, υποχρεωτικά, στον φάκελο της 
υποψηφιότητας, άλλως η αίτηση αυτομάτως απορρίπτεται. 

 
Γ . Κριτήριο σχετικό με το προσωπικό 

 Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν μαζί με τον φάκελο υποψηφιότητάς τους: 

o Τα βιογραφικά σημειώματα των 4 αρχιτεκτόνων με τουλάχιστον 10 έτη 
επαγγελματικής πείρας από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
υποψηφιοτήτων, τα οποία καταρτίζονται με τη χρήση του υποδείγματος EUROPASS14· 

o Τα βιογραφικά σημειώματα των 2 αρχιτεκτόνων με τα οποία βεβαιώνεται το ανώτατο 
όριο των 5 ετών επαγγελματικής πείρας από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, τα οποία καταρτίζονται με τη χρήση του 
υποδείγματος EUROPASS. 

Τα εν λόγω βιογραφικά σημειώματα πρέπει να επισυνάπτονται, υποχρεωτικά, στον 
φάκελο της υποψηφιότητας, άλλως η αίτηση αυτομάτως απορρίπτεται. 

 Δ. Κριτήριο σχετικά με τις αναφορές 

 Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν, μαζί με τον φάκελο υποψηφιότητάς τους, τους 
φακέλους που παρουσιάζουν τα σχέδια αναφοράς που καταρτίζονται με βάση το 
τυποποιημένο έντυπο που παρέχεται στη σειρά των εγγράφων διαδικασίας (βλ. άρθρο 
II.1.12). 

Τα εν λόγω έγγραφα αναφοράς πρέπει να επισυνάπτονται, υποχρεωτικά, στον φάκελο της 
υποψηφιότητας, άλλως η αίτηση αυτομάτως απορρίπτεται. 

 
 
3. Έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν τα κριτήρια επιλογής με στάθμιση 
Α. Κριτήρια που αφορούν την ομάδα εργασίας. 

 Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν, μαζί με τον φάκελο υποψηφιότητάς τους, σημείωμα 
στο οποίο παραθέτουν την επιλογή των προσώπων που θα κληθούν να σχεδιάσουν το 
προσχέδιο σε περίπτωση επιλογής τους, καθώς και τους λόγους για την επιλογή τους. 

Το παρόν σημείωμα καταρτίζεται με βάση το τυποποιημένο έντυπο που παρέχεται στη σειρά 
εγγράφων της διαδικασίας (βλ. άρθρο II.1.12).  
Η αιτιολόγηση θα παρουσιαστεί σε τυποποιημένο έντυπο με μέγιστο αριθμό 3 φύλλων 
(μονής όψης) σε μορφή A4 Recto. 

Το εν λόγω σημείωμα πρέπει να επισυνάπτεται, υποχρεωτικά, στον φάκελο της 
υποψηφιότητας, άλλως η αίτηση απορρίπτεται αυτομάτως . 

 

 Με τον φάκελο της υποψηφιότητάς τους, οι υποψήφιοι θα υποβάλουν κατάλογο των μελών 
της ομάδας, τα οποία θα είναι υπεύθυνα, σε περίπτωση επιλογής του υποψηφίου, για την 

                                                           
14 https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae 
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εκπόνηση του προσχέδιου σε πίνακα Excel, υπόδειγμα του οποίου παρέχεται στη σειρά των 
εγγράφων διαδικασίας (βλ. άρθρο II.1.12).  

Ο εν λόγω πίνακας πρέπει να επισυνάπτεται, υποχρεωτικά, στον φάκελο της 
υποψηφιότητας, άλλως η αίτηση απορρίπτεται αυτομάτως . 

 
Ο πίνακας αυτός θα περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες, ιδίως εκείνες που αφορούν τις 
δεξιότητες και τη συμμετοχή στα έργα που υποβάλλονται ως αναφορές σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου Β του παρόντος άρθρου.  
Ο πίνακας θα περιλαμβάνει επίσης αναφορά στα βιογραφικά σημειώματα των μελών.  
Ο πίνακας πρέπει, υποχρεωτικά, να καταρτίζεται βάσει του προβλεπόμενου υποδείγματος 
(βλ. άρθρο II.1.12). 
Μόνον αυτός ο πίνακας θα ληφθεί υπόψη ως κατάλογος των μελών της ομάδας που θα είναι 
υπεύθυνη, σε περίπτωση επιλογής του υποψηφίου, για την εκπόνηση του αρχιτεκτονικού 
προσχέδιου. 
Ο κατάλογος περιλαμβάνει διάφορα προφίλ για να επιλεγούν από τους υποψηφίους.  
Η επιλογή του είδους και του αριθμού των προφίλ αποτελεί ευθύνη του υποψηφίου.  
Μόνον το προφίλ του συντονιστή συμπληρώνεται υποχρεωτικά.  
Τα προφίλ που περιλαμβάνονται στον κατάλογο είναι τα εξής: 
 

Περιγραφή Ελάχιστη απαίτηση 

Συντονισμός 

Συντονιστής Ένα άτομο μόνον— αρχιτέκτονας 

Αναπληρωτής συντονιστής Τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
διάρκειας 5 ετών 

Αρχιτεκτονική 

Αρχιτέκτονας Τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
διάρκειας 5 ετών 

Σχεδιαστής αρχιτεκτονικής με τη μέθοδο ΒΙΜ Τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
διάρκειας 3 ετών 

Δομή 

Πολιτικός μηχανικός Τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
διάρκειας 5 ετών 

Σχεδιαστής αρχιτεκτονικής με τη μέθοδο 
ΒΙΜ15 

Τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
διάρκειας 3 ετών 

Σχεδιαστής δομής με τη μέθοδο CAD16 Τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
διάρκειας 3 ετών 

Άλλες επιστήμες σχετικές με τα κτίρια 

Πολιτικός μηχανικός Τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
διάρκειας 5 ετών 

Μηχανικός ή τεχνικός βιομηχανίας Τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
διάρκειας 3 ετών 

Άλλοι κλάδοι εκτός του κατασκευαστικού 
τομέα 

Τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
διάρκειας 3 ετών 

                                                           
15 BIM : Διαχείριση κτιριακών πληροφοριών (Building Information Management) 

16 CAD : Σχεδιασμός με τη βοήθεια υπολογιστή 
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B. Κριτήρια σχετικά με την ικανότητα του υποψηφίου να εκτελέσει ένα έργο 
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν 3 έργα που έχουν υλοποιήσει και τα οποία θεωρούν συναφή με 
ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια του άρθρου ΙΙΙ.2.2 Β). 
Κάθε έργο θα υποβληθεί μέσω επεξηγηματικού σημειώματος προκειμένου να είναι δυνατή η 
κατανόηση και η επεξήγηση της συνάφειας του σε σχέση με τις 4 παραμέτρους.  
Κάθε έργο θα υποβάλλεται σε τυποποιημένο έντυπο από 6 φύλλα το πολύ, μεγέθους A4, με 
εκτύπωση μόνο στην εμπρόσθια όψη (μονής όψης) και θα φέρει το προς αξιολόγηση κείμενο και τις 
εικονογραφήσεις. 
Αν ορισμένα έργα έχουν ήδη υποβληθεί στο πλαίσιο της αξιολόγησης των κριτηρίων επιλογής χωρίς 
στάθμιση (βλέπε ανωτέρω), θα πρέπει, εντούτοις, να υποβληθούν εκ νέου μαζί με τα απαιτούμενα 
έγγραφα που αναφέρονται παραπάνω. 

Τα εν λόγω έγγραφα πρέπει να επισυνάπτονται, υποχρεωτικά, στον φάκελο της υποψηφιότητας, 
άλλως η αίτηση αυτομάτως απορρίπτεται. 
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ΚΕΦΆΛΑΙΟ 3. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  
ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  

 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  

Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται μόνον εγγράφως, σε μια από τις επίσημες γλώσσες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Ο φάκελος υποψηφιότητας υποχρεωτικά αποτελείται από τα ακόλουθα έγγραφα: 

 συνοδευτική επιστολή που προσδιορίζει τον υποψήφιο και υπογράφεται από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο του υποψηφίου· 

 Αντίγραφο του καταστατικού του υποψηφίου, με το οποίο καθίσταται ευχερής, ιδίως, η 
ταυτοποίηση της καταστατικής του έδρας. Στην περίπτωση ομίλων οικονομικών φορέων, 
υποβάλλεται το καταστατικό για κάθε μέλος του ομίλου· 

 Αν πρόκειται για όμιλο οικονομικών φορέων, έγγραφο, που έχει συνταχθεί σε ελεύθερο 
μορφότυπο, στο οποίο παρουσιάζεται η μορφή του συγκεκριμένου ομίλου και 
προσδιορίζεται σαφώς ο ρόλος των μελών στο πλαίσιο του ομίλου και ορίζεται η ταυτότητα 
του νόμιμου εκπροσώπου του· 

 Έγγραφο, σε ελεύθερο μορφότυπο, που περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: 
o την ταυτοποίηση του υποψηφίου· 
o ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία θα τεκμαίρεται ότι ο υποψήφιος έχει λάβει όλη 

την αλληλογραφία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της παρούσας 
διαδικασίας· 

o διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία θα τεκμαίρεται ότι ο υποψήφιος 
έχει λάβει όλη την αλληλογραφία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της 
παρούσας διαδικασίας· 

o τον ορισμό υπεύθυνου επικοινωνίας από τον υποψήφιο για την παρακολούθηση της 
διαδικασίας· 

 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βάσει των κριτηρίων αποκλεισμού· 

 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βάσει των κριτηρίων επιλογής, με στάθμιση και χωρίς 
στάθμιση. 

 

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  

Ο φάκελος της αίτησης θα παρουσιαστεί σε μορφή συνοδευτικού εγγράφου σε έντυπη μορφή, στον 
οποίο θα επισυνάπτονται ένα ή περισσότερα CD-ROM, στα οποία θα καταχωρίζονται τα έγγραφα 
και/ή τα δικαιολογητικά που απαιτούνται αφού ψηφιοποιηθούν. 
Στη σειρά των εγγράφων της διαδικασίας που θα πρέπει να μεταφορτωθούν (βλ. άρθρο II.1.12) 
περιλαμβάνεται ένα αρχείο «.zip» με όνομα « Candidature - Dossier électronique » («Υποψηφιότητα 
- Ηλεκτρονικός φάκελος»). 
Πρέπει να μεταφορτώσετε τον φάκελο που περιέχει τους φακέλους και τους υποφακέλους στους 
οποίους θα πρέπει να μεταφορτώσετε τα έγγραφα ή/και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται με 
απόλυτο σεβασμό των οδηγιών που ακολουθούν. 
Στο πλαίσιο της καταγραφής των εγγράφων ή/και των δικαιολογητικών μεριμνήστε να χρησιμοποιείτε 
μόνον τους υφιστάμενους μορφότυπους των φακέλων, προκειμένου να εγγυηθείτε την ανάγνωσή 
τους από τα πλέον συνηθισμένα λογισμικά. 
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Θα πρέπει επίσης να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο υποστηρικτικά μέσα ποιότητας και να 
ελέγξετε, πριν την αποστολή ή την υποβολή της υποψηφιότητάς σας, ότι τα μέσα αυτά είναι 
απολύτως αναγνώσιμα και ότι όλα τα έγγραφα που περιέχουν είναι προσβάσιμα. 

Κάθε έγγραφο μη προσβάσιμο ή αναγνώσιμο θα θεωρείται ότι δεν έχει κοινοποιηθεί, γεγονός που 
θα μπορούσε, ανάλογα με τον χαρακτήρα του εγγράφου, να οδηγήσει στην αυτόματη απόρριψη 
της αίτησής σας. 

Τα CD-Rom δεν πρέπει να είναι επανεγγράψιμα (κλειστής εγγραφής). 
Το αρχείο «.zip» με όνομα αρχείου « Candidature - Dossier électronique » («Υποψηφιότητα — 
Ηλεκτρονικός φάκελος») και αποτελείται από τους ακόλουθους καταλόγους και υποφακέλους: 
I - CAND 
 1 Stat 
 2 Gr_op_eco 
II - JUSTIF_EXC 
III - JUSTIF_SEL 
 1 Capa_Reg 
 2 Capa_Fin 
 3 Pers 
 4 Refer 

5 Crit_Tech_Pro   
A- Crit_Eq 

  B- Crit_Proj 
 
Τα απαιτούμενα έγγραφα ή/και δικαιολογητικά πρέπει να καταχωρίζονται σε διάφορους καταλόγους 
και υποφακέλους ως εξής: 

 Στον φάκελο I - CAND, οι υποψήφιοι καταχωρίζουν: 
o ψηφιοποιημένο αντίγραφο της υπογεγραμμένης συνοδευτικής επιστολής· 
o ψηφιοποιημένο αντίγραφο, σε ελεύθερο μορφότυπο, που περιέχει τουλάχιστον τις 

ακόλουθες πληροφορίες: 
 την ταυτοποίηση του υποψηφίου· 
 ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία θα τεκμαίρεται ότι ο υποψήφιος έχει 

λάβει όλη την αλληλογραφία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της 
παρούσας διαδικασίας· 

 διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία θα τεκμαίρεται ότι ο 
υποψήφιος έχει λάβει όλη την αλληλογραφία από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας· 

 τον ορισμό υπεύθυνου επικοινωνίας από τον υποψήφιο για την 
παρακολούθηση της διαδικασίας· 

 Στον υποφάκελο με όνομα I - CAND\1 Stat, οι υποψήφιοι θα καταχωρίζουν ψηφιοποιημένο 
αντίγραφο του καταστατικού τους, λαμβανομένου υπόψη ότι, στην περίπτωση 
υποψηφιότητας που υποβάλλεται από όμιλο οικονομικών φορέων, κάθε μέλος του ομίλου 
θα πρέπει να υποβάλει το καταστατικό του. 

 Στον υποφάκελο I - CAND\2 Gr_op_eco στην περίπτωση που η υποψηφιότητα υποβάλλεται 
από όμιλο οικονομικών φορέων, ψηφιοποιημένο αντίγραφο εγγράφου που έχει συνταχθεί 
σε ελεύθερο μορφότυπο, στο οποίο παρουσιάζεται η μορφή του συγκεκριμένου ομίλου και 
προσδιορίζεται σαφώς ο ρόλος των μελών στο πλαίσιο του ομίλου, ορίζεται ο εκπρόσωπος 
του ομίλου, καθώς και η ταυτότητα του νόμιμου εκπροσώπου του· 

 Στον φάκελο  II — JUSTIF_EXC, οι υποψήφιοι θα καταχωρίσουν σαρωμένο αντίγραφο της 
υπεύθυνης δήλωσης, πλήρως συμπληρωμένης, με ημερομηνία και υπογραφή από τον νομικό 
εκπρόσωπο του υποψηφίου.  

Σε αυτό το σημείο υπενθυμίζεται ότι στην περίπτωση ομίλου οικονομικών φορέων, 
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση για κάθε μέλος του ομίλου. 
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Οι υποψήφιοι μπορούν επίσης, εφόσον το επιθυμούν, να καταχωρίζουν στο ευρετήριο αυτό 
ένα σαρωμένο αντίγραφο καθενός από τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τα κριτήρια 
αποκλεισμού που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου III.2.3. 

 Στον υποφάκελο III - JUSTIF_SEL \1 Capa_Reg οι υποψήφιοι υποβάλλουν, σαρωμένο 
αντίγραφο δικαιολογητικού εγγράφου από το οποίο προκύπτει η εγγραφή τους στο 
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του τόπου εγκατάστασής τους. 

Σε αυτό το σημείο υπενθυμίζεται ότι στην περίπτωση ομίλου οικονομικών φορέων, το 
συγκεκριμένο δικαιολογητικό υποβάλλεται για κάθε μέλος του ομίλου. 

 Στον υποφάκελο III - JUSTIF-SEL\2 Capa_Fin, οι υποψήφιοι καταχωρίζουν σαρωμένο 
αντίγραφο των ισολογισμών για τα οικονομικά έτη 2016, 2017 και 2018. 

Σε αυτό το σημείο υπενθυμίζεται ότι στην περίπτωση ομίλου οικονομικών φορέων, το 
συγκεκριμένο δικαιολογητικό υποβάλλεται για κάθε μέλος του ομίλου. 

 Στον υποφάκελο III - JUSTIF-SEL\3 Pers οι υποψήφιοι καταχωρίζουν σαρωμένο αντίγραφο 
των βιογραφικών σημειωμάτων που απαιτούνται από τις διατάξεις του στοιχείου Γ) της 
παραγράφου 2 του άρθρου III.2.3. 

 Στον υποφάκελο III - JUSTIF-SEL\4 Refer οι υποψήφιοι καταχωρίζουν σαρωμένο αντίγραφο 
των γενικών καταλόγων που απαιτούνται από τις διατάξεις του στοιχείου Δ) της παραγράφου 
2 του άρθρου III.2.3. 

 Στον υποφάκελο III - JUSTIF-SEL\5Crit_Tech_Pro\A- Crit_Eq οι υποψήφιοι καταχωρίζουν 
σαρωμένο αντίγραφο των δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις διατάξεις του στοιχείου 
Α) της παραγράφου 3 του άρθρου III.2.3. 

 Στον υποφάκελο III - JUSTIF-SEL\5Crit_Tech_Pro\B- Crit_Proj οι υποψήφιοι καταχωρίζουν 
σαρωμένο αντίγραφο των δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις διατάξεις του στοιχείου 
Β) της παραγράφου 3 του άρθρου III.2.3. 
 

Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης των εγγράφων και/ή των δικαιολογητικών εγγράφων στους 
αντίστοιχους φακέλους και υποφακέλους, ο υποψήφιος συγκεντρώνει αυτούς τους φακέλους και 
υποφακέλους σε αρχείο με μορφότυπο « .zip », το οποίο θα ονομάσει «Candidature - Dossier 
electronique » («Υποψηφιότητα - Ηλεκτρονικός φάκελος») και το οποίο θα αναγράψει σε ένα ή 
περισσότερα CD-ROM. 
Σε κάθε αίτηση πρέπει να περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένα CD-Rom με την ένδειξη « Candidature - 
Dossier electronique - Original » (« Υποψηφιότητα— Ηλεκτρονικός φάκελος — Πρωτότυπο ») και ένα 
CD-ROM με την ένδειξη « Candidature - Dossier electronique - Copie » (« Υποψηφιότητα— 
Ηλεκτρονικός φάκελος — Αντίγραφο ») με τη μορφή άμεσης αναγραφής στο CD-Rom. 
Εάν η προετοιμασία του φακέλου της υποψηφιότητας απαιτεί περισσότερα του ενός CD-Rom, τότε 
όλα τα CD-ROM πρέπει να είναι αριθμημένα από το 1 έως το x και πρέπει να φέρουν είτε την 
επισήμανση « Candidature - Dossier electronique - Original - Disque x » (« Υποψηφιότητα — 
Ηλεκτρονικός φάκελος — Πρωτότυπο — Δίσκος x  ») είτε την επισήμανση « Candidature - Dossier 
electronique - Copie - Disque x » (« Υποψηφιότητα — Ηλεκτρονικός φάκελος — Αντίγραφο — Δίσκος 
x  ») με τη μορφή άμεσης αναγραφής στο CD-Rom. 
 

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΤΗΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  
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 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ  

Η προθεσμία αποστολής ή υποβολής (βλ. άρθρο ΙΙΙ.4.2) των υποψηφιοτήτων είναι η 07/01/2020. 

Κάθε υποψηφιότητα που αποστέλλεται ή υποβάλλεται μετά την ημερομηνία αυτή απορρίπτεται 

αυτομάτως. 

 

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ ΥΠΟΒΟΛΉΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  

Προκειμένου να διαφυλαχθεί ο εμπιστευτικός χαρακτήρας και η ακεραιότητα των φακέλων 
υποψηφιότητας, οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν σε φάκελο ο οποίος επισυνάπτεται σε 
δεύτερο φάκελο.  
Και οι δύο φάκελοι θα είναι κλειστοί.  
Οι υποψήφιοι καλούνται να χρησιμοποιούν τις ετικέτες που παρέχονται στη σειρά των εγγράφων που 
αφορούν τη διαδικασία (βλ. άρθρο II.1.12), οι οποίες πρέπει να τυπώνονται και να σφραγίζονται επί 
των φακέλων, προκειμένου να διευκολύνεται η υποβολή της υποψηφιότητάς τους στην αρμόδια 
υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Όσον αφορά το μέγεθός του φακέλου, ο όρος «φάκελος» πρέπει να νοηθεί κατ’ επέκταση ως δέμα, 
χαρτοκιβώτιο, κουτί και άλλα περιεχόμενα· οι διαστάσεις του φακέλου θα πρέπει να αντιστοιχούν 
κατά το δυνατό στις διαστάσεις του πραγματικού περιεχομένου. 
Σε όλες τις περιπτώσεις και ανεξαρτήτως του χρησιμοποιουμένου τύπου συσκευασίας, οι υποψήφιοι 
παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την ποιότητα των φακέλων ή της συσκευασίας για την αποστολή 
της υποψηφιότητάς τους, ώστε να αποφευχθεί το να σταλούν οι φάκελοι σκισμένοι χωρίς να 
διασφαλίζεται πλέον η εμπιστευτικότητα ή η αρτιότητα του περιεχομένου τους. 
Εάν χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, θα πρέπει να κλεισθούν με κολλητική ταινία που θα 
φέρει εγκαρσίως την υπογραφή του αποστολέα. Θεωρείται υπογραφή του αποστολέα είτε η 
ιδιόχειρη υπογραφή του είτε η υπογραφή και σφραγίδα της επιχείρησής του. 
Οποιαδήποτε υποψηφιότητα δεν μπορέσει να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα του περιεχομένου 
της πριν από την αποσφράγιση των υποψηφιοτήτων θα απορριφθεί αυτομάτως. 
Ο εξωτερικός φάκελος θα φέρει επίσης το όνομα ή την εταιρική επωνυμία του υποψηφίου, καθώς 
και την ακριβή διεύθυνση όπου θα του σταλεί η ενημέρωση για τη συνέχεια που δόθηκε στην 
υποψηφιότητά του. 
 
Η κατάθεση των υποψηφιοτήτων γίνεται κατ΄ επιλογήν των υποψηφίων: 

 είτε ταχυδρομικώς με (συστημένη ή ισοδύναμη αποστολή) ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, 
με κατάθεση το αργότερο την προθεσμία που ορίζεται ανωτέρω, με τεκμήριο τη σφραγίδα 
του ταχυδρομείου ή το αποδεικτικό κατάθεσης, στην διεύθυνση παραλήπτη που 
αναγράφεται στις ετικέτες που δόθηκαν. 

 είτε ιδιοχείρως στην Υπηρεσία Αλληλογραφίας απευθείας ή από οποιονδήποτε εκπρόσωπο 
του υποψηφίου, εντός της ανωτέρω προθεσμίας και ώρας. Η κατάθεση της υποψηφιότητας 
πιστοποιείται με χρονολογημένο και υπογεγραμμένο αποδεικτικό παραλαβής εκδιδόμενο εις 
διπλούν από την Υπηρεσία Αλληλογραφίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ημερομηνία και 
ώρα πιστοποιούνται από το αποδεικτικό παραλαβής. Τα ωράρια λειτουργίας της Υπηρεσίας 
Επίσημου Ταχυδρομείου όπου οι υποψηφιότητες πρέπει να κατατεθούν είναι τα εξής: 

Δευτέρα έως Πέμπτη 9.00 έως 12.00 και 14.00 έως 17.00, 
Παρασκευή 9.00 έως 12.00, 

Κλειστά το Σάββατο, την Κυριακή και στις αργίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί την παραλαβή υποψηφιοτήτων 
διαβιβαζομένων με οποιονδήποτε τρόπο εκτός των ανωτέρω αναγραφομένων ωραρίων λειτουργίας 
της Υπηρεσίας Επίσημου Ταχυδρομείου. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο ότι δεν κοινοποίησε στους 
υποψήφιους τυχόν αλλαγές του ωραρίου λειτουργίας της Υπηρεσίας Επίσημου Ταχυδρομείου που 
πραγματοποιήθηκαν μετά την αποστολή των εγγράφων της προκήρυξης του διαγωνισμού. Οι 
ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι οφείλουν να ενημερωθούν για την εγκυρότητα των κοινοποιηθέντων 
ωραρίων πριν την παράδοση της υποψηφιότητάς τους ιδιοχείρως. 
 
 
 
 
 

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 5. ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΩΝ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΉΤΩΝ  

 ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΉΤΩΝ  

1. Αξιολόγηση των τεχνικών και επαγγελματικών κριτηρίων επιλογής που αφορούν την ομάδα  
Κάθε υποψήφιος λαμβάνει συνολική βαθμολογία NtotE με 100 μόρια κατ’ ανώτατο όριο 
υπολογιζόμενα με την εφαρμογή του ακόλουθου μαθηματικού τύπου: 
NtotE = NE1 +  NE2 +  NE3 +  NE4 
Ο υποψήφιος με την υψηλότερη βαθμολογία NtotE  θα λάβει στη συνέχεια βαθμολογία NE = 40% 
Οι άλλοι υποψήφιοι θα λάβουν βαθμολογία με εφαρμογή του ακόλουθου μαθηματικού τύπου: 
NE = 40% * (NtotEcand/ NtotEmax) 
Όπου: 

 NtotEcand  είναι η βαθμολογία NtotE  που έχει λάβει ο υποψήφιος 

 NtotEmax είναι η υψηλότερη βαθμολογία NtotE που έχει λάβει κάποιος από τους υποψήφιους. 

 
Οι βαθμολογίες  NE1,  NE2,  NE3,  NE4 θα απονεμηθούν σχετικά με τα κριτήρια που αναφέρονται στο 
στοιχείο A) της παραγράφου « Κριτήρια επιλογής με στάθμιση » όπως ορίζονται στο άρθρο III.2.2 . 
 
2. Αξιολόγηση των τεχνικών και επαγγελματικών κριτηρίων επιλογής που αφορούν την ικανότητα του 

υποψηφίου να εκτελέσει έργο 
Κάθε έργο που έχει υποβληθεί αξιολογείται μεμονωμένα και υπολογίζεται για το ένα τρίτο της 
βαθμολογίας  
Κάθε υποψήφιος λαμβάνει συνολική βαθμολογία NtotC με 300 μόρια κατ’ ανώτατο όριο 
υπολογιζόμενα με την εφαρμογή του ακόλουθου μαθηματικού τύπου: 
NtotC = NtotC-projet1 +  NtotC-projet2 +  NtotC-projet3 

Όπου 
Η βαθμολογία NtotC-projet  αντιστοιχεί στους βαθμούς που αποδόθηκαν στο υπό εξέταση έργο για τον 
συνδυασμό των τεσσάρων κριτηρίων που παρατίθενται κατωτέρω, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: 
NtotC-projet  = (άθροισμα (P1, P2, P3, P4)/4 + μέγιστο (P1, P2, P3, P4))/2. 
 
Ο υποψήφιος με την υψηλότερη βαθμολογία NtotC  θα λάβει στη συνέχεια την ακόλουθη βαθμολογία: 
NC = 60% 
Οι άλλοι υποψήφιοι θα λάβουν βαθμολογία με εφαρμογή του ακόλουθου μαθηματικού τύπου: 
NC = 60% * (NtotCcand/ NtotCmax) 
Όπου: 

 NtotCcand είναι η βαθμολογία NtotC  που έχει λάβει ο υποψήφιος 
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 NtotCmax είναι η υψηλότερη βαθμολογία NtotC που έχει λάβει κάποιος από τους υποψήφιους. 

 
Η ικανότητα του υποψηφίου να εκτελέσει έργο αξιολογείται μέσω των έργων που υποβάλλονται με 
βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στο στοιχείο Β) της παραγράφου «κριτήρια επιλογής με 
στάθμιση» που ορίζονται στο άρθρο III.2.2. 
 
3. Τελικός βαθμός  
Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων για τα τεχνικά και επαγγελματικά κριτήρια επιλογής με στάθμιση 
θα έχει ως αποτέλεσμα την απονομή τελικής βαθμολογίας Nf , με ανώτατο όριο το 100 %. 
Η τελική βαθμολογία NF θα ληφθεί με την εφαρμογή του ακόλουθου τύπου: 
NF = NE + NC  
Όπου: 

 Η βαθμολογία NE είναι η βαθμολογία που προκύπτει από την αξιολόγηση των κριτηρίων σχετικά 
με την ομάδα, με ανώτατο όριο το 40 % (βλ. ανωτέρω)· 

 Η βαθμολογία NC  είναι η βαθμολογία που προκύπτει από την αξιολόγηση της ικανότητας του 
υποψηφίου να εκτελέσει έργο, με ανώτατο όριο το 60% (βλ. ανωτέρω)· 

Τέλος, οι αιτήσεις θα κατατάσσονται ανάλογα με τη βαθμολογία NF που έχουν ληφθεί. 
Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση. 
 

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ενημερώσει ταυτόχρονα και ατομικά κάθε απορριφθέντα υποψήφιο, 
με ηλεκτρονική αλληλογραφία, ότι η υποψηφιότητά του δεν επιλέχθηκε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
θα αναφέρει σε κάθε περίπτωση τους λόγους της απόρριψης καθώς και τα διαθέσιμα μέσα για την 
άσκηση προσφυγής. 
Ταυτόχρονα με τις κοινοποιήσεις απόρριψης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κοινοποιήσει την 
απόφαση επιλογής στους επιλεγέντες υποψηφίους.  
Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση επιλογής δεν θα είναι οριστική παρά μόνον όταν ο επιλεγείς 
υποψήφιος θα έχει υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού 
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα τα έχει κάνει αποδεκτά.  
Κάθε υποψήφιος που δεν βρίσκεται σε κατάσταση αποκλεισμού και του οποίου η προσφορά δεν έχει 
επιλεχθεί και είναι σύμφωνη με τα έγγραφα του διαγωνισμού δύναται να λάβει συμπληρωματικές 
πληροφορίες για τους λόγους της απόρριψής της υποψηφιότητάς του, εφόσον το ζητήσει εγγράφως, 
με επιστολή ή ηλεκτρονική αλληλογραφία. Μόνο οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλει παραδεκτή 
αίτηση μπορούν να ζητήσουν τα χαρακτηριστικά και τα σχετικά πλεονεκτήματα των επιλεγέντων 
υποψηφιοτήτων, καθώς και τα ονόματα των επιλεγέντων υποψηφίων. Πάντως, η κοινοποίηση 
ορισμένων στοιχείων μπορεί να παραληφθεί εάν εμποδίζει την εφαρμογή του νόμου, είναι αντίθετη 
προς το δημόσιο συμφέρον, βλάπτει νόμιμα εμπορικά συμφέροντα δημοσίων ή ιδιωτικών 
επιχειρήσεων ή θα μπορούσε να επηρεάσει το θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ αυτών των επιχειρήσεων. 
 

 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

Εάν χρειασθεί, μετά την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων και πριν από τη διενέργεια του σταδίου 
του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να αναστείλει την διεξαγωγή 
της αξιολόγησης, εάν οι αιτήσεις ή επισημάνσεις απορριφθέντων ή θιγομένων υποψηφίων ή 
οποιαδήποτε άλλη παραληφθείσα πληροφορία το δικαιολογούν. Τα εν λόγω αιτήματα, σχόλια ή 
πληροφορίες θα πρέπει να παραληφθούν εντός περιόδου δέκα ημερολογιακών ημερών από την 
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επομένη της ταυτόχρονης κοινοποίησης των απορριπτικών αποφάσεων και των αποφάσεων 
επιλογής. Σε περίπτωση αναστολής της διαδικασίας, όλοι οι υποψήφιοι ενημερώνονται εντός τριών 
εργάσιμων ημερών από τη λήψη της απόφασης αναστολής. 
Μετά τους συμπληρωματικούς ελέγχους που θα προκύψουν από την αναστολή της διαδικασίας, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να επιβεβαιώσει την απόφασή του περί ανάθεσης της σύμβασης, να 
την τροποποιήσει ή, εάν χρειαστεί, να ακυρώσει τη διαδικασία. Κάθε νέα απόφαση θα είναι 
αιτιολογημένη και θα κοινοποιηθεί εγγράφως σε όλους τους ενδιαφερόμενους προσφέροντες. 
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ΜΕΡΟΣ IV. ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩ
Ν ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ 

ΚΑΘΑΥΤΟ 

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ  
H συμμετοχή στη φάση του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού επιφυλάσσεται στους υποψήφιους που 
έχουν επιλεγεί σε συνέχεια του σταδίου της επιλογής των υποψηφιοτήτων, εφόσον έχουν 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την επιλογή και εφόσον αυτά δεν αμφισβητούν 
την επιλογή τους.  
Οι επιλεγμένοι υποψήφιοι θα αναφέρονται εφεξής ως «διαγωνιζόμενοι». 
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να συμμετέχουν στον παρόντα διαγωνισμό με την ίδια νομική μορφή 
(κοινοπραξία, όμιλος, αρχιτέκτονας, επιχείρηση κ.λπ.) που έχουν υιοθετήσει για να υποβάλουν τις 
αιτήσεις τους. 
Μόνο οι διαγωνιζόμενοι θα έχουν πρόσβαση στα ειδικά έγγραφα του διαγωνισμού, αποκλειομένων 
άλλων υποψηφίων. 
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει ένα μόνο προσχέδιο, σύμφωνα με τη διαδικασία 
ανακαίνισης ή ανακατασκευής, ή ένα προσχέδιο για καθεμία από τις δύο διαδικασίες (για 
περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές, βλ. άρθρο IV.3.1). 
 

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ  

 ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα καλέσει τους διαγωνιζόμενους να συμμετάσχουν στο στάδιο του 
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με προσχέδιο, αποστέλλοντάς τους ταυτόχρονα μια επιστολή 
πρόσκλησης για συμμετοχή.  
Στην εν λόγω επιστολή θα επισυναφθούν, καταχωρισμένα σε ένα ή περισσότερα CD-ROM, όλα τα 
έγγραφα που αφορούν την κατάρτιση του σχεδίου και τον φάκελο του διαγωνισμού, καθώς και άλλες 
χρήσιμες πληροφορίες, ιδίως όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα του σταδίου του αρχιτεκτονικού 
διαγωνισμού. 
 

 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος σε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις, η οποία θα οργανωθεί 
σε ημερομηνία που θα τους κοινοποιηθεί με την πρόσκληση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 
Θα διοργανωθούν δύο επιτόπιες επισκέψεις, η μία στη γαλλική και η άλλη στην αγγλική γλώσσα.  
Οι διαγωνιζόμενοι θα μπορούν να συμμετέχουν σε μία μόνο από τις δύο οργανωμένες επισκέψεις.  
Ο αριθμός των συμμετεχόντων ανά διαγωνιζόμενο περιορίζεται σε 5 άτομα.  
Η παρουσία των διαγωνιζομένων πιστοποιείται από κατάλογο παρουσιών που θα πρέπει να 
υπογράψουν οι εκπρόσωποί τους πριν από την έναρξη της επίσκεψης. 
Στο τέλος κάθε μιας από τις επισκέψεις αυτές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συντάξει έκθεση 
επίσκεψης, η οποία θα αποσταλεί ταυτόχρονα σε κάθε συμμετέχοντα σε μία από τις δύο επισκέψεις 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
Οι λεπτομέρειες της συμμετοχής στην επιτόπια επίσκεψη είναι οι ακόλουθες: 
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Το αργότερο οχτώ εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την επίσκεψη 
στους χώρους που έχει επιλέξει ο διαγωνιζόμενος, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να αποστείλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση 
INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu, τις ακόλουθες πληροφορίες: 

 τα στοιχεία ταυτοποίησης του διαγωνιζόμενου· 

 ηλεκτρονική διεύθυνση του διαγωνιζόμενου· 

 ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, αριθμό ταυτότητας και ημερομηνία γέννησης των συμμετεχόντων 
στην επίσκεψη (ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι 5 εκπρόσωποι ανά διαγωνιζόμενο). 

Υπενθυμίζουμε ότι η πρόσβαση στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπόκειται σε αυστηρές 
ρυθμίσεις και πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει προηγούμενη έγκριση. 
Ελλείψει κοινοποίησης των ανωτέρω αιτούμενων πληροφοριών εντός της ταχθείσας προθεσμίας, 
οι αρμόδιες υπηρεσίες για τη διεξαγωγή της διαδικασίας αυτής δεν θα είναι σε θέση να λάβουν τις 
αναγκαίες άδειες πρόσβασης των εκπροσώπων σας, γεγονός που θα οδηγήσει στην απαγόρευση 
της πρόσβασης των εκπροσώπων σας. 

Το σημείο συνάντησης είναι καθορισμένο και βρίσκεται στην είσοδο του Κέντρου Διαπίστευσης στο 
κτίριο Altiero SPINELLI του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. 
Την ημέρα της επίσκεψης 
Βεβαιωθείτε ότι οι εκπρόσωποί σας σέβονται την ώρα της συνάντησης.  
Σας ενημερώνουμε ότι, κατά την έναρξη της επίσκεψης, κάθε εκπρόσωπος θα λάβει προσωρινή κάρτα 
εισόδου στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τους οποίους θα επισκεφτεί, και θα 
υπογράψει κατάλογο παρουσιών που αποδεικνύει την παρουσία του. Κατά συνέπεια, οιαδήποτε 
καθυστέρηση θα σταθεί εμπόδιο σε αυτή τη διαδικασία παράδοσης αδειών εισόδων και στην 
υπογραφή και πιθανώς να επιφέρει τον αποκλεισμό σας από τη συμμετοχή σας στις επιτόπιες 
επισκέψεις. 

Οι τυχόν δαπάνες ταξιδίου για την επίσκεψη των χώρων βαρύνουν τους διαγωνιζόμενους και δεν 
επιστρέφονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  
 

 ΑΝΩΝΥΜΊΑ  

Όλα τα έγγραφα που περιέχονται στον φάκελο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, πρέπει να φέρουν 
είτε την πρώτη σελίδα αν πρόκειται για κείμενο εγγράφου είτε στο χαρτοκιβώτιο εάν πρόκειται για 
σχέδιο ή σε εμφανές σημείο κατ’επιλογή του διαγωνιζόμενου για τα άλλα είδη εγγράφων, κωδικό 
ταυτοποίησης που υπέχει θέση υπογραφής και μονογραφής των εν λόγω εγγράφων. 
Ο κωδικός πληροί τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Πρέπει να περιέχει ακριβώς 8 χαρακτήρες: 5 γράμματα και 3 αραβικούς αριθμούς, που έχουν 
επιλεγεί από το 1 έως και το 9· 

 τουλάχιστον 2 από τα 5 γράμματα θα πρέπει να είναι τυπωμένα με κεφαλαία γράμματα· 

 Απαγορεύεται η επανάληψη γραμμάτων ή αριθμών. 

 Απαγορεύονται τα κενά μεταξύ χαρακτήρων, σημείων στίξης, τόνων και λοιπών συμβόλων· 

 Εναπόκειται στον διαγωνιζόμενο να επιλέξει τη σειρά των γραμμάτων και των αριθμών. 

Ο κωδικός πρέπει να εκτυπώνεται με την ακόλουθη γραμματοσειρά: 

 Τίτλος γραμματοσειράς: Arial 

 Μέγεθος γραμματοσειράς:  12 

 Χρώμα γραμματοσειράς: μαύρο 

 Τύπος γραμματοσειράς: normal 

mailto:INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu
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Πέραν των εγγράφων που εξυπηρετούν στην αξιολόγηση του προσχέδιου που σημειώνονται όπως 
υποδεικνύεται ανωτέρω, οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλουν εξίσου έναν φάκελο, που δεν φέρει 
οιοδήποτε σήμα οιουδήποτε χαρακτήρα και οιασδήποτε μορφής που θα επέτρεπε την αναγνώριση 
του διαγωνιζόμενου, με εξαίρεση τον κωδικό ταυτοποίησης. 
Ο εν λόγω φάκελος πρέπει να είναι εντελώς αδιαφανής και πλήρως σφραγισμένος με οποιοδήποτε 
τεχνικό μέσο επιλέγεται από τον διαγωνιζόμενο με τέτοιον τρόπο που εγγυάται την αποτροπή 
παραποίησής του. 
Δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε η επιτροπή επιλογής ούτε το θεσμικό όργανο σε περίπτωση που ο εν 
λόγω φάκελος ανοίξει τυχαία. 
Ως εκ τούτου, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να επιλέξουν μια κατάλληλη μέθοδο για τη σφράγιση του 
φακέλου.  
Ο φάκελος αυτός θα περιέχει, εκτός από όλα τα άλλα πάσης φύσεως έγγραφα, τη δήλωση επιλογής 
του κωδικού αναγνώρισης του αρχιτεκτονικού προσχεδίου και την πράξη ανάληψης, που θα 
συνταχθεί βάσει του υποδείγματος που επισυνάπτεται στην πρόσκληση υποβολής, δεόντως 
συμπληρωμένες, χρονολογημένες και υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 
διαγωνιζόμενου. 
Με εξαίρεση το παρόν έγγραφο, ο φάκελος του οποίου θα ανοιχθεί μόνο μετά από απόφαση της 
επιτροπής αξιολόγησης, όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού δεν 
πρέπει σε καμία περίπτωση να επιτρέπουν την αναγνώριση του διαγωνιζόμενου. 
Τα έγγραφα αυτά δεν πρέπει να φέρουν κανένα λογότυπο, σήμα, σύμβολο, σχόλιο ή γενικότερα 
οποιοδήποτε εμπορικό σήμα τέτοιου χαρακτήρα και μορφής που θα επέτρεπε την αναγνώριση του 
διαγωνιζόμενου.  
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί επίσης στις ιδιότητες των ψηφιακών αρχείων και αντικειμένων. 

Η υποβολή οποιουδήποτε εγγράφου που δεν συνάδει με τις ανωτέρω διατάξεις περί ανωνυμίας 
θα επιφέρει την άμεση απόρριψη του αρχιτεκτονικού φακέλου. 

 

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 3. ΚΡΙΤΉΡΙΑ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ 
ΣΧΕΔΙΩΝ  

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

Με σκοπό την άρτια ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα αποτελέσματα των εργασιών 
της επιτροπής επιλογής προκειμένου να επιτραπεί η λήψη τελικής απόφασης (βλ. Κατωτέρω), η 
επιτροπή θα διαχωρίσει τα προσχέδια σε δύο κατηγορίες, σε εκείνα που βασίζονται στη διαδικασία 
κατεδάφισης/ανακατασκευής και σε εκείνα που βασίζονται στη διαδικασία ανακαίνισης με την 
εφαρμογή του ακόλουθου κριτηρίου: 

 Θεωρείται έργο ανακαίνισης το έργο το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον το 80 % του όγκου 
της υφιστάμενης δομής. 

 Θεωρείται έργο κατεδάφισης/ανακατασκευής το έργο το οποίο διατηρεί λιγότερο από το 
80 % του όγκου της υφιστάμενης δομής. 

 

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Η επιτροπή επιλογής αξιολογεί τα προσχέδια με βάση τα ακόλουθα κριτήρια, σύμφωνα με τον 
ακόλουθο συντελεστή στάθμισης:  
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A ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ, ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  15% 

 
  Συμβολισμός  

 
  Σχέση εντός του περιβάλλοντος  

 
  Άνοιγμα - υποδοχή  

Β ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ  32% 

 
  Συμβολισμός του κτιρίου και των εσωτερικών χώρων  

 
  Αρχιτεκτονική ποιότητα του κτιρίου και των εσωτερικών χώρων  

 
  Βιοκλιματική και περιβαλλοντική προσέγγιση  

 
  Ποιότητα του Ημικυκλίου  

 
  Μοναδική εμπειρία των επισκεπτών  

Γ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΌΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  30% 

 
  Λειτουργική πρόταση  

 
  Σχέσεις μεταξύ των χρήσεων  

 
  Ροή  

 
  Βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ευελιξία  

Δ ΤΕΧΝΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉ  23% 

 
  Περιβαλλοντικοί στόχοι  

 
  Δομικοί στόχοι  

 
  Στόχοι προσβασιμότητας  

 
  Στόχοι ασφάλειας  

 

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 4. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 

 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ  

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ : όλες οι διατάξεις που ακολουθούν εφαρμόζονται σε όλες τις 
περιπτώσεις, στις οποίες ο διαγωνιζόμενος αποφασίζει να υποβάλει ένα ή δύο προσχέδια (βλ. 
μέρος IV -κεφάλαιο 1). 
 Αν ο διαγωνιζόμενος αποφασίσει να υποβάλει δύο προσχέδια, τα δύο προσχέδια πρέπει να 
υποβληθούν σε δύο χωριστούς φακέλους οι οποίοι προετοιμάζονται σύμφωνα με τους κανόνες 
που ορίζονται κατωτέρω. 
 Ο κωδικός ταυτοποίησης που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου IV.2.3 είναι κοινός και στους 
δύο φακέλους. 

 
A. Τα έγγραφα του αρχιτεκτονικού σχεδίου πρέπει να υποβάλλονται εν μέρει σε έντυπη και εν 

μέρει σε ψηφιακή μορφή: 

 Σε έντυπη μορφή διαβιβάζονται: 

o ο κατάλογος σημείων ελέγχου· 

o ο σφραγισμένος φάκελος που συμμορφώνεται με τις διατάξεις του άρθρου IV.2.3 
ανωτέρω και περιέχει, επίσης σε έντυπη μορφή, την πλήρως συμπληρωμένη πράξη 
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ανάληψης υποχρέωσης με ημερομηνία και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του 
διαγωνιζόμενου, ο οποίος θα μονογράψει επίσης όλες τις σελίδες του εγγράφου· 

o οι πίνακες παρουσίασης· 

o το σύνολο των άλλων εγγράφων (εις διπλούν). 

 

 Σε ψηφιακή μορφή διαβιβάζονται: 

o πίνακες παρουσίασης σε αμετάβλητο μορφότυπο (αρχείο pdf).  

o το σύνολο των άλλων εγγράφων σε ψηφιακούς μορφότυπους μεταβλητού και 
αμετάβλητου τύπου (pdf) 

 
Τα έγγραφα του αρχιτεκτονικού σχεδίου πρέπει να είναι πλήρη. 
Λαμβανομένης υπόψη της απαίτησης της ανωνυμίας και της ισότητας των διαγωνιζόμενων, η 
διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν θα είναι σε θέση να ζητήσει από τον διαγωνιζόμενο να 
συμπληρώσει οιονδήποτε φάκελο του σχεδίου που είναι ελλιπής ή δυσανάγνωστος ή που δεν έχει 
καταρτιστεί σε συμμόρφωση με τον μορφότυπο που απαιτείται. 
Η πρόσκληση υποβολής σχεδίων για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό θα συνοδεύεται από CD-Rom που 
θα περιέχει συγκεκριμένα ένα αρχείο zip με το όνομα «Esquisse — Dossier électronique» («Προσχέδιο 
- Ηλεκτρονικός φάκελος»). 
Ο φάκελος αυτός περιέχει φακέλους και υποφακέλους στους οποίους οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει 
να καταχωρίζουν τα ζητούμενα έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή. 
 
B. Προετοιμασία 
Τα έγγραφα του προσχέδιου είναι τα ακόλουθα: 

 Ο κατάλογος ελέγχου  

Ο κατάλογος ελέγχου βασίζεται στο υπόδειγμα που παρέχεται στον συνοδευτικό CD-Rom της 
πρόσκλησης συμμετοχής στον διαγωνισμό. 
Παρέχει στον διαγωνιζόμενο τη δυνατότητα να διασφαλίσει την πληρότητα των εγγράφων του 
προσχέδιου.  
Επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διασφαλίσει ότι ο διαγωνιζόμενος έχει εξασφαλίσει την 
πληρότητα των εγγράφων του. 

 Σφραγισμένος και ανώνυμος φάκελος που περιέχει την πράξη ανάληψης υποχρέωσης. 

O τελευταίος περιλαμβάνει: 
o δήλωση επιλογής του κωδικού ταυτοποίησης του προσχέδιου· 
o δήλωση του δημιουργού· 
o ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης αποστολής συνδρομής, αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

αποφασίσει να αναθέσει μια τέτοια αποστολή· 

Η ανάληψη υποχρέωσης βασίζεται στο υπόδειγμα που παρέχεται στον συνοδευτικό CD-Rom της 
πρόσκλησης συμμετοχής στον διαγωνισμό. 
Η πράξη ανάληψης υποχρέωσης θα είναι δεόντως συμπληρωμένη, χρονολογημένη και 
υπογεγραμμένη από το/(τα) πρόσωπο/(-α) που είναι εξουσιοδοτημένο/(-α) να εκπροσωπεί/(-
ούν) τον διαγωνιζόμενο.  
Ο σφραγισμένος φάκελος φέρει, αποκλειστικά για λόγους ταυτοποίησης, τον κωδικό αριθμό που 
ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου IV.2.3. 
 

 Πίνακες παρουσίασης  

Οι συμμετέχοντες πρέπει να παρέχουν ένα σύνολο 6 πινάκων σε μορφότυπο DIN A1, οι όποιοι 
αποτελούν τεκμηρίωση με γραφικές απεικονίσεις, χωρίς κείμενο, επαρκώς ρητή. 
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Το υποσέλιδο περιέχει την ταυτότητα του εγγράφου, τον κωδικό ταυτοποίησης 8 χαρακτήρων του 
διαγωνιζόμενου και την αρίθμηση των πινάκων.  
Οι πίνακες παρουσίασης θα υποβληθούν επίσης σε αμετάβλητο ψηφιακό μορφότυπο (.pdf). 
Οι πίνακες πρέπει να μπορούν να εξετάζονται ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο. 
Οι γραφικές απεικονίσεις δεν περιέχουν κείμενο, αλλά μπορούν να περιέχουν αναφορές σε 
αριθμητικά στοιχεία.  
Επίσης, θα υποβληθούν δύο πίνακες σε μορφή A3 που θα περιέχουν τις λεζάντες βάσει του 
υποδείγματος που επισυνάπτεται στην πρόσκληση υποβολής σχεδίων για τον διαγωνισμό.  
Οι πίνακες σε μορφότυπο DIN πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από αφρώδες φύλλο πάχους 
10 mm και να χρησιμοποιούνται σε κατακόρυφη μορφή. 
 

 Φάκελο του προσχέδιου που περιλαμβάνει: 

o Έγγραφο με όνομα αρχείου «Έγγραφο Α: Κύρια έκθεση» 

Το έγγραφο προσδιορίζει τα ποιοτικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του έργου και 
αιτιολογεί την επιλογή που έγινε, για την πολεοδομική και αρχιτεκτονική ιδέα, καθώς και 
καταδεικνύει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προγράμματος ανακαίνισης του κτιρίου 
Paul-Henri SPAAK. 
Πρόκειται για έγγραφο περιγραφικού, επεξηγηματικού και αιτιολογικού χαρακτήρα που 
συντάσσεται σε έγγραφα μορφής Α4. Για κάθε έγγραφο απαιτείται συγκεκριμένος αριθμός 
σελίδων Α4 recto17. Ο αριθμός αυτός δεν προδικάζει τον αριθμό των σελίδων που θα 
χρειαζόταν ο διαγωνιζόμενος για την παρουσίασή του και ο οποίος μπορεί να είναι 
χαμηλότερος, αλλά καθορίζει τον μέγιστο αριθμό σελίδων που θα ληφθεί υπόψη από την 
επιτροπή επιλογής, καθώς οι σελίδες οι οποίες υπερβαίνουν το εν λόγω όριο δεν θα 
παρουσιαστούν στην επιτροπή αυτή. 
Πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις σχετικά με τα έγγραφα: 
 Τα έγγραφα έχουν περιθώριο 1,5 cm στα αριστερά, 1 cm στα δεξιά, δομημένη 

παρουσίαση και είναι κατάλληλα συνδεδεμένα. Το μέγεθος της γραμματοσειράς πρέπει 
να είναι τουλάχιστον 12. Το υποσέλιδο περιέχει την ταυτότητα του εγγράφου (γράμμα 
και αριθμοί), την ταυτοποίηση 8 χαρακτήρων του διαγωνιζόμενου και την αρίθμηση των 
πινάκων. Ο μεταβλητός ψηφιακός μορφότυπος είναι το Word 

 Τα έγγραφα πρέπει να επισυνάπτονται στον μορφότυπο .doc. Οι πίνακες, οι κατάλογοι 
και οι υπολογισμοί πρέπει να βρίσκονται σε μορφότυπο.xls ή σε συμβατή μορφή. 

 Οι γραφικές απεικονίσεις δεν περιέχουν κείμενο, αλλά μπορούν να περιέχουν αναφορές 
σε αριθμητικά στοιχεία και λεζάντα, για τις οποίες ο μεταβλητός ψηφιακός μορφότυπος 
είναι το Word ή το Excel 

 
Η έκθεση περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια: 
A1. Συνοπτική περίληψη: 

 Περίληψη του έργου (η εν λόγω περίληψη θα πρέπει να περιορίζεται σε 3 σελίδες Α4 recto 
(μονής εμπρόσθιας όψης) κειμένου και απεικονίσεων)· 

A2. Περιγραφή που αφορά την ενσωμάτωση και τους δεσμούς με το αστικό, φυσικό και κοινωνικό 
περιβάλλον 

 Επεξηγηματικό σημείωμα σχετικά με την έννοια της ένταξης και την αποτελεσματική 
σύνδεση, με συμβολικούς όρους, όσον αφορά το άνοιγμα του χώρου και την υποδοχή. Πώς 
το κτίριο που παρουσιάζεται ενσωματώνεται και αναδημιουργεί δεσμούς με το αστικό, το 
φυσικό και το κοινωνικό του περιβάλλον; Ποιες περίμετροι αλληλεπιδρούν; Με ποιον τρόπο 
η εξωτερική προσέγγιση μεταφράζει τις 3 οπτικές γραμμές; Πώς και χάρη ποιων 
πλεονεκτημάτων, το σχέδιο ξεφεύγει από το αυστηρό πολεοδομικό πλαίσιο; (Το παρόν 

                                                           
17  Κάθε διπλό A4 recto μπορεί να αντικαθίσταται από A3 recto 
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σημείωμα θα πρέπει να περιορίζεται σε 8 σελίδες Α4 recto (μονής όψης) κειμένου και 
απεικονίσεων)· 

A3. Περιγραφή που αφορά τον αρχιτεκτονικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό 
 Α.3.1. Επεξηγηματικό σημείωμα σχετικά με τον συμβολισμό του κτιρίου και των εσωτερικών 

του χώρων, (το σημείωμα αυτό θα πρέπει να περιορίζεται σε 2 σελίδες Α4 recto (μονής όψης) 
κειμένου και γραφικών απεικονίσεων· 

 A.3.2 Συνολική αιτιολόγηση των αρχιτεκτονικών επιλογών σε συνάρτηση με τις αρχιτεκτονικές 
ιδιότητες του κτιρίου και των εσωτερικών χώρων. Ποιοι είναι οι πρωταρχικοί άξονες της 
αρχιτεκτονικής ιδέας; (το σημείωμα αυτό θα πρέπει να περιορίζεται σε 8 σελίδες Α4 recto 
(μονής όψης) κειμένου και απεικονίσεων)· 

 A.3.3 Περιγραφή της εσωτερικής και εξωτερικής βιοκλιματικής προσέγγισης του κτιρίου. (Το 
σημείωμα αυτό θα πρέπει να περιορίζεται σε 8 σελίδες Α4 recto (μονής όψης) κειμένου και 
απεικονίσεων)· 

 A.3.4 Περιγραφή του ημικυκλίου που συνίσταται κυρίως σε εικονικές όψεις του 
προτεινόμενου ημικυκλίου ( όψεις «λευκή μακέτα18» σε αποχρώσεις του γκρι), σε γενική 
κάτοψη και σχέδιο ανά επίπεδο. Τα τελευταία αυτά έγγραφα πρέπει να παραμένουν 
αναγνώσιμα υπό τη μορφή που ζητείται. Στο κείμενο θα παρατεθεί η επεξήγηση της ιδέας (το 
σημείωμα αυτό θα πρέπει να περιορίζεται σε 6 σελίδες Α4 recto (μονής όψης) κειμένου και 
απεικονίσεων)· 

 A.3.5 Περιγραφή όσον αφορά τη μοναδική εμπειρία των επισκεπτών. Για ποιους λόγους ένας 
τουρίστας, ένας σπουδαστής, ένας πολίτης που ενδιαφέρεται για τη ζωή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που βλέπει ή επισκέπτεται το κτίριο, θα 
επανερχόταν ή θα συνιστούσε την επίσκεψη; (Το σημείωμα αυτό θα πρέπει να περιορίζεται 
σε 6 σελίδες Α4 recto (μονής εμπρόσθιας όψης) κειμένου και απεικονίσεων)· 

A4. Περιγραφή που αφορά την υλοποίηση των χωρολειτουργικών στόχων 
 A.4.1 Αιτιολόγηση της λειτουργικής πρότασης, με έμφαση στις προτεραιότητες του  

σχεδιασμού που συνδέεται με τη λειτουργική προσέγγιση και που απεικονίζει τον τρόπο με 
τον οποίο η λύση ανταποκρίνεται στις ανάγκες του προγράμματος ανακαίνισης του κτιρίου 
Paul-Henri Spaak και στους μελλοντικούς χρήστες του (το σημείωμα αυτό θα πρέπει να 
περιοριστεί σε 8 σελίδες Α4 recto (μονής εμπρόσθιας όψης) κειμένου και απεικονίσεων)· 

 Α.4.2 Διάγραμμα εσωτερικών ροών του σχεδίου για τους βουλευτές, τους επισκέπτες, το 
πρωτόκολλο, τα μέσα ενημέρωσης και την εφοδιαστική γραμμή, οι οποίες αποτυπώνονται με 
τους χρωματικούς κώδικες των λειτουργιών (βλ. παράρτημα 4). (τα διαγράμματα αυτά θα 
πρέπει να περιορίζονται σε 5 σελίδες Α3 recto, με γραφική αναπαράσταση)· 

 A.4.3 Περιγραφή της βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης ευελιξίας του κτιρίου. Πώς 
μπορούν οι χώροι να προσαρμοστούν στις διάφορες δραστηριότητες; Πώς μπορεί να 
εξελιχθεί το κτίριο με την πάροδο του χρόνου; Τι διευκολύνει αυτές τις προσαρμογές; (Το 
σημείωμα αυτό θα πρέπει να περιορίζεται σε 6 σελίδες Α4 recto (μονής όψης) κειμένου και 
απεικονίσεων)· 

 

A5. Περιγραφή της τεχνικής ιδέας 
 A.5.1 Περιβαλλοντική ιδέα: περιγραφή της περιβαλλοντικής προσέγγισης, του τρόπου με τον 

οποίο ενσωματώνεται η αρχιτεκτονική, των δυνατοτήτων που αναπτύχθηκαν ή που μπορούν 
να αναπτυχθούν στο έργο σε σχέση με τον χάρτη αριστείας (Παράρτημα 1). (Το σημείωμα 
αυτό θα πρέπει να περιορίζεται σε 6 σελίδες Α4 recto (μονής εμπρόσθιας όψης) κειμένου και 
απεικονίσεων)· 

                                                           
18 Υπενθυμίζεται ότι ο διαγωνισμός δεν αφορά τον ορισμό των υλικών φινιρίσματος. 
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 A.5.2 Κύριες τεχνικές λύσεις που προτείνονται για τη δομή του κτιρίου (το παρόν σημείωμα 
θα πρέπει να περιορίζεται σε 2 σελίδες Α4 recto (μονής  εμπρόσθιας όψης) κειμένου και 
απεικονίσεων)· 

 A.5.3 Σύλληψη «σχεδιασμού για όλους»: Περιγραφή του πώς έχει ληφθεί υπόψη εντός του 
σχεδίου η προσβασιμότητα των προσώπων με μειωμένη κινητικότητα, και αυτή αξιολογείται 
από τoυς χώρους πέριξ του κτιρίου έως τις εισόδους στο κτίριο, καθώς και ως προς το 
εσωτερικό του κτιρίου. (Το παρόν σημείωμα θα πρέπει να περιορίζεται σε 3 σελίδες Α4 recto 
(μονής εμπρόσθιας όψης) κειμένου και απεικονίσεων)· 

 A.5.4 Σύλληψη και περιγραφή του πώς έχουν ληφθούν υπόψη εντός του σχεδίου οι πτυχές 
της ασφάλειας ανάλογα με τις πληροφορίες που θα διαβιβαστούν στο πλαίσιο της 
πρόσκλησης συμμετοχής στον διαγωνισμό. (Το σημείωμα αυτό θα πρέπει να περιορίζεται σε 
3 σελίδες Α4 recto (μονής εμπρόσθιας όψης) κειμένου και απεικονίσεων)· 

A6. Πίνακας επιφανειών και αναλογιών 
 A6.1 Πίνακας όπου απεικονίζονται οι επιφάνειες των χώρων και τα λοιπά ποσοτικά στοιχεία 

με τους κωδικούς λειτουργίας σύμφωνα με το έντυπο που θα υποβληθεί στο πλαίσιο της 
πρόσκλησης συμμετοχής στον διαγωνισμό· 

 A6.2 Πίνακας όπου απεικονίζονται οι επιφάνειες του φακέλου του κτιρίου και το είδος τους 
σύμφωνα με το έντυπο που θα υποβληθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης συμμετοχής στον 
διαγωνισμό· 

 

 Έγγραφο με όνομα αρχείου «Έγγραφο Β: Σχέδια και άλλα γραφικά έγγραφα» 

Τα έγγραφα που απαρτίζουν το έγγραφο Β πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 
 Το έγγραφο Β περιέχει τα προς υποβολή γραφικά έγγραφα στην αρχική μορφή DIN A1, σωστά 

διπλωμένα στον μορφότυπο A4, και τοποθετημένα σε μεμονωμένους πλαστικούς φακέλους, 
συνοδευόμενα από ακριβές αντίγραφο στον μορφότυπο Α3, το οποίο δεν έχει αναδιπλωθεί.  

 Οι γραφικές απεικονίσεις δεν περιέχουν κείμενο, αλλά μπορούν να περιέχουν αναφορές σε 
αλφαριθμητικά στοιχεία και λεζάντα. Η λεζάντα παρουσιάζεται στο φύλλο Α3. Ο ψηφιακό 
μορφότυπος είναι αρχείο Word ή Excel 

 Ο ψηφιακός μορφότυπος των σχεδίων είναι ο ψηφιακός μορφότυπος .dwg, ο οποίος 
συντάσσεται με την εφαρμογή AUTOCAD ή είναι συμβατός με την εν λόγω εφαρμογή. Η 
κλίμακα του σχεδίου είναι 1 μονάδα σχεδίου = 1 εκ. 

 Η μακέτα ή οι μακέτες BIM19 που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση των σχεδίων 
παρέχονται σε μορφότυπο που επιτρέπει την αναζήτηση της μακέτας από τον μέσο 
καθιερωμένο αναγνώστη σχεδίων.  

 

 

 

Κλίμακα Ελάχιστος 
αριθμός 
εγγράφων 

Μέγιστος 
αριθμός 
εγγράφων 

Μορφότυπος 
DIN 

1. Πολεοδομικό σχέδιο για την περιοχή 
της ευρωπαϊκής συνοικίας και 
συνολική θεώρηση του κτιρίου με τους 
χώρους πρόσβασης και τους 
διαδρόμους που διαθέτει, τις τομές 
του αναγλύφου του εδάφους στον 
άξονα της οδού Rue du Luxembourg 
και στον άξονα της οδού Rue Wiertz 

1/1000 1 2 A0 

                                                           
19 Ειδικότερα, τα στοιχεία της μακέτας της δομής, του φακέλου, των λειτουργιών, των συνολικών και λεπτομερών όγκων που προκύπτουν 
από την παραγωγή των πινάκων επιφανείας και τις προοπτικές που εξυπηρετούν ως βάση για την προετοιμασία των ψηφιακών εικόνων 



Concours n° 06D40-2019-M052 
  41 

Ανακαίνιση του κτιρίου Paul-Henri Spaak  Κανόνες διαγωνισμού 

2. Τουλάχιστον 4 απομακρυσμένες 
καθοριστικές όψεις του αστικού 
τοπίου με τον τρόπο που 
προσδιορίζεται στην πρόσκληση 
συμμετοχής στον διαγωνισμό 

 4 10 A4 

 3. Τα σχέδια όλων των υπέργειων και των 
υπόγειων επιπέδων του 
αρχιτεκτονικού σχεδίου, με 
οριοθέτηση, σχόλια και χρωματισμό 
των διαφόρων τύπων των χώρων 
σύμφωνα με το πρόγραμμα 

1/500   θα οριστεί 
από τον 
αρχιτέκτονα 

4. Τουλάχιστον 2 τομές με ένδειξη των 
επιπέδων του δαπέδου 

1/500 2 6 θα οριστεί 
από τον 
αρχιτέκτονα 

5. Εξωτερικά υψομετρικά σχέδια του 
κτιρίου 

1/500 4 6 θα οριστεί 
από τον 
αρχιτέκτονα 

6. Τουλάχιστον 4 κοντινές προοπτικές 
«λευκής μακέτας» του κτιρίου, με όψη 
του κτιρίου από το εξωτερικό με 
ενσωμάτωση στο υφιστάμενο 
περιβάλλον 

 4 8 A3 

7. Τουλάχιστον 4 προοπτικές «λευκής 
μακέτας» των χώρων που 
προσδιορίζουν το σχέδιο εκ των 
οποίων: το ημικύκλιο, η ζώνη 
τιμώμενων προσώπων, οι δομικοί 
χώροι του σχεδίου  

 4 8 A4 

8. Διαγράμματα ροής για τους 
επισκέπτες, τους βουλευτές, το 
πρωτόκολλο και την εφοδιαστική 
γραμμή.  

 1 2 A0 

9. Επεξήγηση της έννοιας «Σχεδιασμός 
για όλους» (Design for all) σε 
διάγραμμα (που δείχνει τις 
προσβάσιμες επιφάνειες με χρώμα) 

 1 2 A1 

10. Προοπτικές «λευκής μακέτας» της 
δομής 

  3 10 A3 

 
 

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ  

Ο φάκελος του σχεδίου με τα προσχέδια θα έχει τη μορφή συνοδευτικής επιστολής σε έντυπη μορφή, 
στην οποία θα επισυναφθούν: 

 Σφραγισμένος φάκελος που περιέχει την πράξη ανάληψης υποχρέωσης. 
 

 Φάκελο ταξινόμησης εγγράφων ή περισσότερους φακέλους ταξινόμησης, οι οποίοι φέρουν 
ετικέτα στην οποία αναφέρεται η ένδειξη « classeur A / [code d’identification]» («Φάκελος 
ταξινόμησης Α/[κωδικός αναγνώρισης]»), ο οποίος περιέχει: 
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o Ο κατάλογος ελέγχου 
o τα έγγραφα που απαρτίζουν το έγγραφο Α· 
o Ένα ή περισσότερα CD-ROM με την ένδειξη « Document A - [code d’identification] - 

Original » («Έγγραφο Α — [κωδικός ταυτοποίησης] — Πρωτότυπο») με άμεση αναγραφή 
πάνω στο CD-Rom όπου περιέχονται τα έγγραφα που απαρτίζουν το έγγραφο Α σε 
ψηφιακή μορφή.  

o Ένα ή περισσότερα CD-ROM με την ένδειξη « Document A - [code d’identification] - 
Copie » («Έγγραφο Α — [κωδικός ταυτοποίησης] — Αντίγραφο») υπό μορφή άμεσης 
εγγραφής σε CD-Rom όπου περιέχονται τα έγγραφα που απαρτίζουν το έγγραφο Α σε 
ψηφιακή μορφή.  

Εάν χρησιμοποιούνται περισσότεροι φάκελοι ταξινόμησης, αριθμούνται από 1 έως x και καθένας 
από αυτούς φέρει ετικέτα με την ένδειξη « classeur A - [code d’identification] - n° x » (« φάκελος 
ταξινόμησης Α - [κωδικός ταυτοποίησης] - n° x »). 
Οι χρησιμοποιούμενες ετικέτες πρέπει να είναι χρώματος λευκού, διαστάσεων 192 mm * 39 mm, 
στερεωμένες στη ράχη των φακέλων. 
Οι εκτυπώσεις θα γίνουν με χρήση της γραμματοσειράς Arial, πρότυπο normal, μέγεθος 12 
στιγμών, μαύρο χρώμα. 
Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται περισσότερα CD-ROM, αυτά αριθμούνται από το 1 έως 
το x και φέρουν είτε την ένδειξη « Document A - [code d’identification]- Original - Disque x » 
(«Έγγραφο Α — [κωδικός ταυτοποίησης] — Πρωτότυπος — Δίσκος x» είτε την ένδειξη 
« Document A - [code d’identification] - Copie - Disque x » («Έγγραφο Α — [κωδικός 
ταυτοποίησης] — Αντίγραφο — Δίσκος x» με άμεση αναγραφή πάνω στο CD-Rom. 
 

 Φάκελο ταξινόμησης εγγράφων ή περισσότερους φακέλους ταξινόμησης, οι οποίοι φέρουν 
ετικέτα στην οποία αναφέρεται η ένδειξη « classeur Β » (« Φάκελος ταξινόμησης Β »), ο οποίος 
περιέχει: 

o τα έγγραφα που απαρτίζουν τον φάκελο Β ταξινόμησης, που φέρουν ετικέτα στην οποία 
αναφέρεται η ένδειξη « classeur Β / [code d’identification]» (« Φάκελος ταξινόμησης 
Β/[κωδικός ταυτοποίησης] »)· 

o ένα ή περισσότερα CD-ROM με την ένδειξη « Document Β - [code d’identification] - 
Original » («Έγγραφο Α — [κωδικός ταυτοποίησης] — Πρωτότυπο») με άμεση αναγραφή 
πάνω στο CD-Rom όπου περιέχονται τα έγγραφα που απαρτίζουν το έγγραφο Β σε 
ψηφιακή μορφή. 

o Ένα ή περισσότερα CD-ROM με την ένδειξη « Document Β - [code d’identification] - Copie» 
(« Έγγραφο Α — [κωδικός ταυτοποίησης] — Αντίγραφο ») με άμεση αναγραφή πάνω στο 
CD-Rom όπου περιέχονται τα έγγραφα που απαρτίζουν το έγγραφο Β σε ψηφιακή μορφή. 

Εάν χρησιμοποιούνται περισσότεροι φάκελοι ταξινόμησης, αριθμούνται από 1 έως x και καθένας 
από αυτούς φέρει ετικέτα με την ένδειξη « classeur Β - [code d’identification] - n° x » (« φάκελος 
ταξινόμησης Β - [κωδικός ταυτοποίησης] - n° x »). 
Οι χρησιμοποιούμενες ετικέτες πρέπει να είναι χρώματος λευκού, διαστάσεων 192 mm * 39 mm, 
στερεωμένες στη ράχη των φακέλων. 
Οι εκτυπώσεις θα γίνουν με χρήση της γραμματοσειράς Arial, πρότυπο normal, μέγεθος 12 
στιγμών, μαύρο χρώμα. 
Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται περισσότερα CD-ROM, αυτά αριθμούνται από το 1 έως 
το x και φέρουν είτε την ένδειξη « Document Β - [code d’identification]- Original - Disque x » 
(«Έγγραφο Β — [κωδικός ταυτοποίησης] — Πρωτότυπος — Δίσκος x» είτε την ένδειξη 
« Document Β - [code d’identification] - Copie - Disque x » («Έγγραφο Β — [κωδικός 
ταυτοποίησης] — Αντίγραφο — Δίσκος x» με άμεση αναγραφή πάνω στο CD-Rom. 
 

 Τους 6 πίνακες παρουσίασης· 
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ΚΕΦΆΛΑΙΟ 5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΤΟΥ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ  

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα αποστολής ή κατάθεσης (βλ. άρθρο IV.5.2) των φακέλων των 
προσχεδίων θα παρατεθούν στην πρόσκληση συμμετοχής στον διαγωνισμό. Όλοι οι φάκελοι των 
προσχεδίων που θα σταλούν ή θα υποβληθούν μετά την εν λόγω ημερομηνία και ώρα θα 
απορριφθούν αυτομάτως. 
 
 

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ  

Προκειμένου να διαφυλαχθεί ο εμπιστευτικός χαρακτήρας και η ακεραιότητα των φακέλων των 
προσχεδίων, οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν σε φάκελο ο οποίος επισυνάπτεται σε 
δεύτερο φάκελο.  
Και οι δύο φάκελοι θα είναι κλειστοί.  
Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να χρησιμοποιούν τις ετικέτες που παρέχονται στην επιστολή 
πρόσκλησης για συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι οποίες πρέπει να τυπώνονται και να σφραγίζονται 
επί των φακέλων, προκειμένου να διευκολύνεται η διαβίβαση των φακέλων των προσχεδίων στην 
αρμόδια υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Όσον αφορά το μέγεθός του φακέλου, ο όρος «φάκελος» πρέπει να νοηθεί κατ’ επέκταση ως δέμα, 
χαρτοκιβώτιο, κουτί και άλλα περιεχόμενα· οι διαστάσεις του φακέλου θα πρέπει να αντιστοιχούν 
κατά το δυνατό στις διαστάσεις του πραγματικού περιεχομένου. 
Σε όλες τις περιπτώσεις και ανεξαρτήτως του χρησιμοποιουμένου τύπου συσκευασίας, οι 
διαγωνιζόμενοι παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την ποιότητα των φακέλων ή της συσκευασίας 
του φακέλου με τα προσχέδιά τους, ώστε να αποφευχθεί το να φτάσουν οι φάκελοι σκισμένοι χωρίς 
να διασφαλίζεται πλέον η εμπιστευτικότητα ή η αρτιότητα του περιεχομένου τους. 
Εάν χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, θα πρέπει να κλεισθούν με κολλητική ταινία που θα 
φέρει εγκαρσίως την υπογραφή του αποστολέα. Θεωρείται υπογραφή του αποστολέα είτε η 
ιδιόχειρη υπογραφή του είτε η υπογραφή και σφραγίδα της επιχείρησής του. 
Οιοσδήποτε φάκελος των προσχεδίων δεν μπορέσει να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα του 
περιεχομένου του πριν από την αποσφράγιση των φακέλων των προσχεδίων θα απορριφθεί 
αυτομάτως. 
Ο εξωτερικός φάκελος πρέπει να φέρει τον κωδικό ταυτοποίησης που έχει επιλέξει ο διαγωνιζόμενος. 
 
Η κατάθεση των φακέλων των προσχεδίων γίνεται κατ΄ επιλογήν των υποψηφίων: 

 με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, με τεκμήριο ημερομηνίας κατάθεσης το αποδεικτικό 
κατάθεσης, στην διεύθυνση παραλήπτη που αναγράφεται στις ετικέτες που δόθηκαν. 

 είτε ιδιοχείρως στην Υπηρεσία Αλληλογραφίας απευθείας ή από οποιονδήποτε εκπρόσωπο 
του διαγωνιζόμενου, εντός της ανωτέρω προθεσμίας και ώρας. Η κατάθεση του φακέλου των 
προσχεδίων πιστοποιείται με χρονολογημένο και υπογεγραμμένο αποδεικτικό παραλαβής 
εκδιδόμενο εις διπλούν από την Υπηρεσία Αλληλογραφίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η 
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ημερομηνία και ώρα πιστοποιούνται από το αποδεικτικό παραλαβής. Τα ωράρια λειτουργίας 
της Υπηρεσίας Επίσημου Ταχυδρομείου όπου πρέπει να κατατεθούν οι φάκελοι των 
προσχεδίων είναι τα εξής: 

Δευτέρα έως Πέμπτη 9.00 έως 12.00 και 14.00 έως 17.00, 
Παρασκευή 9.00 έως 12.00, 

Κλειστά το Σάββατο, την Κυριακή και στις αργίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί την παραλαβή φακέλων των 
προσχεδίων διαβιβαζομένων με οποιονδήποτε τρόπο εκτός των ανωτέρω αναγραφομένων 
ωραρίων λειτουργίας της Υπηρεσίας Επίσημου Ταχυδρομείου. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο ότι δεν κοινοποίησε στους 
διαγωνιζομένους τυχόν αλλαγές του ωραρίου λειτουργίας της Υπηρεσίας Επίσημου 
Ταχυδρομείου που πραγματοποιήθηκαν μετά την αποστολή των εγγράφων της προκήρυξης 
του διαγωνισμού. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να ενημερωθούν για την εγκυρότητα των 
κοινοποιηθέντων ωραρίων πριν την ιδιόχειρη παράδοση των φακέλων των προσχεδίων. 
 

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 6. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ενημερώσει ατομικά και ταυτόχρονα κάθε διαγωνιζόμενο για τη 
συνέχεια που θα δοθεί στον διαγωνισμό προσχεδίων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 
Στις κοινοποιήσεις των αποτελεσμάτων που θα γίνουν στους διαγωνιζομένους που δεν έχουν 
επιλεχθεί θα αναφέρονται τα πιθανά μέσα προσφυγής. 
Η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων που θα γίνει στον επιτυχόντα δεν συνιστά δέσμευση εκ μέρους 
του θεσμικού οργάνου για αυτόν, είτε όσον αφορά την επιλογή του έργου του για εκτέλεση, είτε όσον 
αφορά την υποχρέωση του θεσμικού οργάνου να του αναθέσει επόμενο έργο. 
 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ V. Η ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΤΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ 

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1. Η ΕΠΙΛΟΓΉ ΤΟΥ 
ΠΡΟΕΔΡΕΊΟΥ  

Το βραβευθέν έργο και το καλύτερο έργο που αφορά την άλλη διαδικασία, ανακαίνιση ή  
κατεδάφιση/ανακατασκευή θα υποβληθούν στο Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο 
είναι το αρμόδιο πολιτικό όργανο για τη διαχείριση των διοικητικών, οργανωτικών και 
χρηματοοικονομικών θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία του οργάνου. 
Η παρουσίαση θα βασίζεται στην έκθεση της επιτροπής αξιολόγησης σχετικά με τις ιδιότητες, τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του (των) υποβληθέντος (-ων) έργου (έργων). Η παρουσίαση 
αυτή θα περιλαμβάνει, ιδίως, τα συμπεράσματα ανεξάρτητης εκτίμησης του κόστους των δύο έργων 
που επιλέγονται σε κοινή βάση, η οποία θα κοινοποιηθεί με την πρόσκληση υποβολής προσφορών. 
Με τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, οι διαγωνιζόμενοι αποδέχονται τα αποτελέσματα αυτής της 
εκτίμησης. 
Πάνω σε αυτή τη βάση, το Προεδρείο θα καθορίσει το έργο που τελικά θα υλοποιηθεί. 
Μετά τη διεξαγωγή της διαδικασίας αυτής, μπορούν να ανοιχθούν όλοι οι φάκελοι που περιέχουν 
τον κωδικό αναγνώρισης των προσχεδίων, προκειμένου να είναι δυνατή η ταυτοποίηση των 
συντακτών κάθε προσχέδιου. 
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Η εκχώρηση των δικαιωμάτων αναπαραγωγής και παρουσίασης στο κοινό των εικόνων και των 
λήψεων του ανανεωμένου κτιρίου, όπως ορίζονται στο άρθρο II.1.7 τελευταία παράγραφος, καθώς 
και η απαλλαγή που προβλέπεται στο εν λόγω εδάφιο, στο τέλος της διαδικασίας σύμφωνα με το 
άρθρο 11.1.β του παραρτήματος του χρηματοοικονομικού κανονισμού, πραγματοποιούνται με την 
πληρωμή στον διαγωνιζόμενο ο οποίος έχει υποβάλει το επιλεγμένο σχέδιο για υλοποίηση, ποσού 
100.000 EUR, εκτός ΦΠΑ, για την «για την εκκαθάριση κάθε λογαριασμού». 
 

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 2. Η ΑΠΟΣΤΟΛΉ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ  

 ΓΕΝΙΚΈΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος, χωρίς να υποχρεούται να προβεί σε 
αυτήν την ενέργεια, να δρομολογήσει με τον επιτυχόντα του διαγωνισμού διαδικασία με 
διαπραγμάτευση για την υπογραφή σύμβασης παροχής υπηρεσιών με σκοπό να δοθεί συνέχεια στην 
ιδέα αυτή στο πλαίσιο της διαδικασίας καθορισμού του φορέα σχεδιασμού και κατασκευής και της 
ανάπτυξης της εν λόγω ιδέας. 
Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίσει να κινήσει τη διαδικασία που αναφέρεται ανωτέρω, αυτό 
θα συμβεί σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες 
που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 1 
στοιχείο δ) του παραρτήματος 1 του εν λόγω κανονισμού. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται εξίσου της δυνατότητας να κινήσει διαδικασία 
διαπραγμάτευσης με τον δημιουργό του άλλου έργου που παρουσιάζεται στο Προεδρείο και αυτό θα 
συμβεί σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες 
που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 1 
στοιχείο β) του παραρτήματος 1 του εν λόγω κανονισμού. 
 

 Η ΑΠΟΣΤΟΛΉ  

Με την επιφύλαξη της σύναψης σύμβασης, η αποστολή θα περιγράφεται στο σχέδιο σύμβασης και 
στους τεχνικούς όρους που αφορούν την ανάθεση, που θα κοινοποιηθούν κατά την έναρξη της 
διαδικασίας με διαπραγμάτευση. 
Θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα στάδια: 

 Συνδρομή κατά την προετοιμασία και τη διεξαγωγή του ανταγωνιστικού διαλόγου 

 Συνδρομή πριν από την αδειοδότηση 

 Συνδρομή κατά την έκδοση αδειών 

 Συνδρομή για τη διαχείριση των τροποποιήσεων 

Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης, μόνο η παροχή βοήθειας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά 
τη διάρκεια της προετοιμασίας και της διεξαγωγής της διαδικασίας ανταγωνιστικού διαλόγου θα 
αποτελεί αναγκαστικά μέρος της ανάθεσης, ενώ η εκτέλεση άλλων υπηρεσιών είναι προαιρετική. 
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 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΣ ΔΙΆΛΟΓΟΣ  

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης παραγράφου, ο συντάκτης ή οι συντάκτες του έργου 
που επέλεξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να συμμετέχουν στη 
διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται να κινήσει κατά 
το τέλος του διαγωνισμού εν όψει της υλοποίησης του έργου, να έλθουν σε επαφή ή να αποδεχθούν 
οποιαδήποτε επαφή με τους συμμετέχοντες στη διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου που 
αναφέρεται ανωτέρω. 
Αν πρόκειται να υπογραφεί σύμβαση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του/(των) 
συντάκτη/(-ών) του έργου εν όψει της υλοποίησής του, η σύμβαση προβλέπει τις παρεκκλίσεις από 
τον εν λόγω γενικό κανόνα και καθορίζει τους κανόνες εφαρμογής.  
 
 

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 3. ΔΗΜΌΣΙΑ 
ΈΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ  

Στο τέλος είτε του διαγωνισμού των προσχεδίων είτε της διαδικασίας με διαπραγμάτευση με τον 
επιτυχόντα σε περίπτωση που το Κοινοβούλιο αποφασίσει σχετικά με την έναρξη μιας τέτοιας 
διαδικασίας, θα διοργανωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημόσια έκθεση όλων των προσχεδίων 
των διαγωνιζομένων που κρίθηκαν παραδεκτά.  
Όλοι οι διαγωνιζόμενοι θα κληθούν να συμμετάσχουν στην παρουσίαση της δημόσιας έκθεσης. 
Μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης των προσχεδίων, τα προσχέδια των διαγωνιζομένων που δεν 
κρίθηκαν επιτυχόντες μπορούν να επιστραφούν εντός 30 ημερολογιακών ημερών κατόπιν ορισμού 
συνάντησης.  
Τα αιτήματα μπορούν να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόνο στην ακόλουθη 
διεύθυνση: INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu 
 
 
 
  

ΜΕΡΟΣ VI. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ 

Παράρτημα 1 : Χάρτης περιβαλλοντικής αριστείας  
Παράρτημα 2 : Πίνακας λειτουργιών 
Παράρτημα 3 : Προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα 
Παράρτημα 4:  Θέση, εγκατάσταση και όψεις του υφιστάμενου κτιρίου 
Παράρτημα 5: Τεχνικοί κανόνες 
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