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ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
Αρχιτεκτονικού Διαγωνιςμού Ιδεών
για τον χεδιαςμό Πράςινου ημείου (Green Point) Αςτικού Σύπου
Διακριτόσ Σίτλοσ Διαγωνιςμού: ΔΙΑΔΤΜΑ.3R (Reduce | Reuse | Recycle)
1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΡΙΑ ΑΡΦΗ
Ο Γηαγσληζκόο δηεμάγεηαη από ηε «Διατείριζη Απορριμμάηων Δσηικής Μακεδονίας
Α.Ε.» (ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.), ε νπνία ζα αλαθέξεηαη ζην εμήο σο «Γηνξγαλώηξηα Αξρή» κε ηα
εμήο ζηνηρεία επηθνηλσλίαο:
Οδόο : 6ν ρικ Κνδάλεο-Πηνι/δαο
Σαρ. Κσδ. : 50100
Σει. : 2461045531
Fax : 246145532
E-mail : greenpoint@diadyma.gr
Ιζηνζειίδα : http://www.diadyma.gr
Ιζηνζειίδα Γηαγσληζκνύ: http://www.diadyma.gr/greenpoint
Η Γηνξγαλώηξηα Αξρή ζα δεκνζηνπνηήζεη νπνηαδήπνηε ελδερόκελε κεηαβνιή ησλ
παξαπάλσ ζηνηρείσλ κε αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο.

2. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Η ΓΙΑΓΤΜΑ ΑΔ αλαδεηεί πξνηάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ελόο βηώζηκνπ, θηιόμελνπ θαη
ιεηηνπξγηθνύ ρώξνπ πνπ ζα εληζρύζεη ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηώλ ζηα πξνγξάκκαηα
πξόιεςεο θαη αλαθύθισζεο θαη ζα βνεζήζεη ηελ ελίζρπζε ηεο πξάζηλεο ζπκπεξηθνξάο
θαη ηξόπνπ δσήο.

3. ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκό έρνπλ αξρηηέθηνλεο, νη νπνίνη θαηέρνπλ ηελ από ην
λόκν νξηδόκελε άδεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο αξρηηέθηνλα κεραληθνύ
ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ Ν. 3316/2005, κε όξην
ειηθίαο έσο θαη ηα 40 έηε.

4. ΕΙΔΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Ο παξώλ Γηαγσληζκόο ραξαθηεξίδεηαη σο κηαο θαηεγνξίαο κειεηώλ, αλνηθηόο
Αξρηηεθηνληθόο Γηαγσληζκόο ηδεώλ, ελόο ζηαδίνπ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ αξ. 1 ηεο ΤΑ
26804/2011 ΤΠΔΚΑ, «Νέν πιαίζην δηελέξγεηαο ησλ αξρηηεθηνληθώλ δηαγσληζκώλ θαη
γεληθά ησλ δηαγσληζκώλ κειεηώλ κε απνλνκή βξαβείσλ», όπσο ηζρύεη.
Ο Γηαγσληζκόο είλαη «αξρηηεθηνληθόο δηαγσληζκόο λέσλ αξρηηεθηόλσλ» θαη ζύκθσλα κε
ηελ παξ. 2δ, αξ. 3, ΤΑ 26804/2011, δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ αξρηηέθηνλεο κε όξην
ειηθίαο έσο θαη ηα 40 έηε. Σν όξην ειηθίαο ησλ 40 εηώλ ππνινγίδεηαη κέρξη ην ηέινο ηνπ
παξόληνο έηνπο (δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ όζνη έρνπλ γελλεζεί κεηά ηελ 01.01.1974)
θαη αθνξά όινπο ηνπο δηαγσληδνκέλνπο, ππεύζπλνπο νκάδαο θαη όια ηα κέιε ηεο.

5. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ
Γηα ηελ θξίζε ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο ζα ιεθζεί κεηαμύ άιισλ ππ’ όςηλ ν βαζκόο
πξνζέγγηζεο ζηνπο ηεζέληεο ζηόρνπο θαη θπξίσο σο πξνο ηα ιεηηνπξγηθά, αηζζεηηθά θαη
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πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξόηαζεο, ηελ αλαβάζκηζε ηεο εηθόλαο ηνπ ρώξνπ,
ηελ πξσηνηππία ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πξαθηηθόηεηα θαη ηελ νηθνλνκία πινπνίεζεο ηεο
πξόηαζεο. ν πηινηηθόο ηεο ραξαθηήξαο (ε δπλαηόηεηα δειαδή ρξήζεο ηεο ηδέαο/αξρήο θαη
ζε άιιεο πεξηνρέο).

6. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΣΟΠΟΤ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΤ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ

Λήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο Πξνηάζεσλ νξίδεηαη ε 28η Νοεμβρίοσ 2014 θαη ώξα
14:00. Η ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ ζα γίλεη ζηα γξαθεία ηεο ΓΙΑΓΤΜΑ ΑΔ, 6ν ρικ Κνδάλεο
– Πηνι/δαο, ζηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο 09:00-15:00. Γεθηέο γίλνληαη επίζεο
πξνηάζεηο πνπ απνζηέιινληαη ζηα γξαθεία ηεο Γηνξγαλώηξηαο Αξρήο ζηελ παξαπάλσ
δηεύζπλζε, κε ην ηαρπδξνκείν ή κέζσ ηδησηηθήο εηαηξείαο κεηαθνξώλ κε επζύλε ηνπ
δηαγσληδόκελνπ γηα ηελ έγθαηξε ππνβνιή.

7. ΚΡΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
Η Κξηηηθή Δπηηξνπή ζα είλαη πεληακειήο:
· Έλαο θξηηήο «εθ πξνζσπηθνηήησλ» ππνδεηθλπόκελνο από ηελ Γηνξγαλώηξηα Αξρή.
· Έλαο θξηηήο ππνδεηθλπόκελνο από ηελ Γηνξγαλώηξηα Αξρή.
· Σξείο θξηηέο κε θιήξσζε από ηνλ θαηάινγν θξηηώλ ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α.
Η Κξηηηθή Δπηηξνπή ζα ζπγθξνηεζεί έπεηηα από απόθαζε ηεο Γηνξγαλώηξηαο Αξρήο, θαη ζα
αλαθνηλσζεί είθνζη (20) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ κειεηώλ.

8. ΑΠΟΥΑΗ ΣΗ ΚΡΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
Η απόθαζε ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο είλαη νξηζηηθή θαη ππνρξεσηηθή γηα ηε Γηνξγαλώηξηα
Αξρή εθόζνλ δελ είλαη αληίζεηε κε ηνπο όξνπο ηεο Πξνθήξπμεο.

9. ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΙ ΤΧΟ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
ηνλ Γηαγσληζκό ζα απνλεκεζνύλ ηξία (3) ρξεκαηηθά βξαβεία (πιένλ ΦΠΑ 23 %):
1. €1200, 2. €900, 3. €600.

10. ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ
Η Αλαιπηηθή Πξνθήξπμε καδί κε ηα Πξνζαξηήκαηα ηεο κε ηα παξερόκελα ζηνηρεία θαη
ζρεηηθέο κειέηεο ζα είλαη αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γηαγσληζκνύ ηεο
Γηνξγαλώηξηαο Αξρήο, http://www.diadyma.gr/greenpoint.
Η Πεξηιεπηηθή Πξνθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνύ δεκνζηεύεηαη θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζηελ
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν.3316/05 όπσο ηζρύεη. Δπίζεο αλαξηάηαη ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο
Γηνξγαλώηξηαο Αξρήο θαζώο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σ.Δ.Δ. θαη ηνπ Σ.Δ.Δ./Σ.Γ.Μ. θαη
απνζηέιιεηαη ελεκεξσηηθά γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΑΓΑ-ΠΔΑ θαη ηνπ ΤΠΔΚΑ.
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ ηεο ΓΙΑΓΤΜΑ Α.Δ.
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