ΑΡΘΡΟ 1ο –ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1.1

Ο Διαγωνισμός διεξάγεται από τη «Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής
Μακεδονίας Α.Ε.» (ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.), η οποία θα αναφέρεται στο εξής ως
«Διοργανώτρια Αρχή».

1.2

Tα στοιχεία της Διοργανώτριας Αρχής είναι τα εξής:
Οδός : 6ο χλμ Κοζάνης-Πτολ/δας
Ταχ. Κωδ. : 50100
Τηλ. : 2461045531
Fax : 246145532
E-mail : greenpoint@diadyma.gr
Ιστοσελίδα : http://www.diadyma.gr
Ιστοσελίδα Διαγωνισμού: http://www.diadyma.gr/greenpoint

1.3

Οι προτάσεις θα κατατεθούν στα γραφεία της ΔΙΑΔΥΜΑ στη Διεύθυνση
Τεχνικών Έργων.
Οδός : 6ο χλμ Κοζάνης-Πτολ/δας
Ταχ. Κωδ. : 50100
Τηλ. : 2461045531
Fax : 246145532
E-mail : greenpoint@diadyma.gr
Ιστοσελίδα : http://www.diadyma.gr
Ιστοσελίδα Διαγωνισμού: http://www.diadyma.gr/greenpoint
Η Διοργανώτρια Αρχή θα δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε ενδεχόμενη
μεταβολή των παραπάνω στοιχείων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της.

1.4

Η Κριτική Επιτροπή θα συνεδριάσει στα γραφεία της Διοργανώτριας Αρχής.
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ΑΡΘΡΟ 2ο –ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2.1
Το έργο «Σχεδιασμός Πράσινου Σημείου Αστικού Τύπου» θεωρείται
αξιόλογο τεχνικό έργο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 3, της με αρ.
πρωτ. οικ 26804/16.06.2011 απόφασης του ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1427 Β’ / 16.06.2011)
«Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των
διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» και την υπ’ αριθμ 5Α/179/2014
απόφαση του ΔΣ της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ καθώς ως επέμβαση έχει ευρύτερη
περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική σημασία για τη συμμετοχή των πολιτών
στα προγράμματα πρόληψης και ανακύκλωσης σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και το υπό αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ της Δυτ.
Μακεδονίας (υπ΄ αριθμ. 86625/2566/28-9-2009 Απόφαση του Γ.Γ. ΠΔΜ) και η
λειτουργία του χώρου έχει επίδραση στο δομημένο περιβάλλον και τον αστικό
ιστό.
2.2
Ο Διαγωνισμός χαρακτηρίζεται ως διαγωνισμός ενός σταδίου κατά την
έννοια της παρ. γ1 του άρθρου 1 της με αριθμ. πρωτ. 26804 οικ / 16.06.2011
απόφασης Υ.ΠΕ.Κ.Α. και αποτελεί διαγωνισμό ιδεών που πραγματοποιείται σε ένα
στάδιο. Ακόμη αποτελεί ειδική περίπτωση «αρχιτεκτονικού διαγωνισμού νέων
αρχιτεκτόνων».
2.3
Φορέας χρηματοδότησης της δαπάνης διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι η
ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ (5Α/179/2014
Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου) μέσω ιδίων
πόρων.

ΑΡΘΡΟ 3ο – ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
3.1
Η ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ στην προσπάθεια δημιουργίας Πράσινου Σημείου αναζητεί
προτάσεις/λύσεις για τη δημιουργία ενός βιώσιμου, φιλόξενου και λειτουργικού
χώρου που θα ενισχύσει τη συμμετοχή των πολιτών στα προγράμματα πρόληψης
και ανακύκλωσης και θα βοηθήσει την ενίσχυση της πράσινης συμπεριφοράς και
τρόπου ζωής.
3.2
Το Πράσινο Σημείο θα περιλαμβάνει τον κατάλληλο εξοπλισμό και υποδομή
για την επανάχρηση και ανακύκλωση υλικών (πχ. κάδοι, στέγαστρα, κτλ) και θα
είναι εύκολα προσβάσιμο και προσιτό στους πολίτες.
3.3 Ειδικότερες επιδιώξεις-στόχοι είναι:
η διερεύνηση της καταλληλότερης διάταξης των λειτουργιών του Πράσινου
Σημείου,
η προβολή της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης και η
ενθάρρυνση της συμμετοχής σε αυτές,
η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας και αναγνωσιμότητας του χώρου,
η διευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων πλησίον των θέσεων
συγκέντρωσης των υλικών προς ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση,
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η εύκολη πρόσβαση από οχήματα συλλογής των μέσων προσωρινής
αποθήκευσης,
ο περιορισμός της οπτικής όχλησης του χώρου,
η οικονομική βιωσιμότητα του σχεδιασμού,
η αρμονική ένταξη του χώρου στον αστικό ιστό.
3.4 Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη ιδεών για τη δημιουργία του
χώρου που θα φιλοξενεί τις δραστηριότητες του Πράσινου Σημείου. Οι προτάσεις
θα λαμβάνουν υπόψη την παρούσα προκήρυξη και το Τεύχος Δεδομένων και
Στοιχείων του διαγωνισμού, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, και θα
περιέχουν τα παρακάτω ζητούμενα στοιχεία:





Καθορισμός, οριοθέτηση, οργάνωση, διαμόρφωση και σχεδιασμός των
χώρων που περιλαμβάνει το Πράσινο Σημείο,
Απόδοση οπτικής ταυτότητας - σήμανσης του χώρου,
Διαμόρφωση πρότασης αισθητικής αναβάθμισης του χώρου,
Δυνατότητα υλοποίησης του σχεδιασμού – Πιλοτικός χαρακτήρας της ιδέας.

ΑΡΘΡΟ 4ο – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
4.1
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα
οποία κατέχουν την από το Νόμο οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής
δραστηριότητας στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 5,
6 και 7 του Ν.3316/05 :
-αρχιτέκτονος μηχανικού, για την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης
Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν είναι προαπαιτούμενη η εγγραφή στο
μητρώο μελετητών και η λήψη αντίστοιχης τάξης πτυχίου σύμφωνα με το
κεφάλαιο Ε’ (άρθρα 39 και 40) του Ν. 3316/2005.
4.2
Ο Διαγωνισμός είναι «αρχιτεκτονικός διαγωνισμός νέων αρχιτεκτόνων» και
σύμφωνα με την παρ. 2δ του άρθρου 3 της με αριθμ. πρωτ. 26804 οικ /
16.06.2011 απόφασης Υ.ΠΕ.Κ.Α. δικαίωμα συμμετοχής έχουν αρχιτέκτονες με όριο
ηλικίας έως και τα 40 έτη. Το όριο ηλικίας των 40 ετών υπολογίζεται μέχρι το
τέλος του παρόντος έτους (δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν γεννηθεί μετά
την 01.01.1974) και αφορά όλους του διαγωνιζομένους, υπεύθυνους ομάδας αλλά
και όλα τα μέλη της.
4.3
Οι συμμετέχοντες μπορούν προαιρετικά να συνεργασθούν και με άλλες
ειδικότητες, όπως επίσης και με φοιτητές, χωρίς υποχρέωση της Διοργανώτριας
Αρχής για καταβολή επιπλέον αμοιβής πέραν των προβλεπόμενων βραβείων και
χωρίς υποχρέωση ανάθεσης της μελέτης. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να
συμμετέχει μόνο με μία συμμετοχή.
4.4
Τα αποδεικτικά του δικαιώματος συμμετοχής
υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο και είναι τα εξής:

κάθε

διαγωνιζομένου

α) Πιστοποιητικό εγγραφής στον επαγγελματικό φορέα της χώρας εγκατάστασης
του
β) Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου), από όπου
προκύπτει η ηλικία των διαγωνιζομένων

3

Σε περίπτωση νομικών προσώπων, απαραίτητη είναι επιπλέον η προσκόμιση
καταστατικού, φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου) του
κάθε συμμετέχοντα της ομάδας.
Σε περίπτωση ομάδας, τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν τη σύσταση της,
φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου) του κάθε μέλους της
ομάδας.
4.5 Από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό ως διαγωνιζόμενοι αποκλείονται :
- Κάθε πρόσωπο που με οποιοδήποτε τρόπο έχει συμμετάσχει στην προπαρασκευή
και στη σύνταξη του προγράμματος του Διαγωνισμού,
-Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής,
- Κάθε πρόσωπο που έχει εξαρτημένη επαγγελματική σχέση εργασίας ή συγγένεια
έως δευτέρου βαθμού με τα ανωτέρω πρόσωπα
- Το προσωπικό της Διοργανώτριας Αρχής που υπηρετεί σε αυτή σήμερα και έως
την υποβολή των προτάσεων

ΑΡΘΡΟ 5ο – ΒΡΑΒΕΙΑ
5.1
Στον Διαγωνισμό θα απονεμηθούν τρία (3) χρηματικά βραβεία (πλέον ΦΠΑ
23 %):
1. €1200
2. € 900
3. € 600
5.2
Επιπλέον των παραπάνω, η Διοργανώτρια Αρχή μπορεί μετά από υπόδειξη
της Κριτικής Επιτροπής και χωρίς αυτή να είναι δεσμευτική, να εξαγοράσει
επιπλέον αριθμό μελετών και μέχρι τρεις (3), αντί του ποσού των 500 € (πλέον
ΦΠΑ 23%) εκάστη.
5.3
Η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής για την απονομή των βραβείων είναι
δεσμευτική για τη Διοργανώτρια Αρχή. Η Κριτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα,
αν διαπιστώσει ανεπάρκεια των προτάσεων και ύστερα από αιτιολόγηση, να μην
απονείμει το πρώτο ή και άλλα βραβεία.
5.4
Σε περίπτωση ματαίωσης της κρίσης με υπαιτιότητα της Διοργανώτριας
Αρχής το συνολικό ποσό των βραβείων μοιράζεται στους συμμετέχοντες στο
Διαγωνισμό και επιστρέφονται στους διαγωνιζομένους οι σχετικές προτάσεις.
5.5
Η απονομή των βραβείων και εξαγορών προϋποθέτει την παράδοση στη
Διοργανώτρια Αρχή σε ψηφιακή και έντυπη μορφή όλων των πρότυπων αρχείων
της πρότασης. Για την απονομή των βραβείων και εξαγορών αποκλείονται οι
συμμετέχοντες που δεν έχουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
5.6.
Οι προτάσεις που έχουν βραβευθεί ή εξαγοραστεί θα περιέλθουν στην
πλήρη και αποκλειστική κυριότητα της Διοργανώτριας Αρχής. Το υλικό των
προτάσεων αυτών η Διοργανώτρια Αρχή δύναται να το διαθέσει σε άλλους φορείς.
Οι διαγωνιζόμενοι διατηρούν την πνευματική ιδιοκτησία της πρότασής τους.
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ΑΡΘΡΟ 6ο – ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Κριτική Επιτροπή θα είναι πενταμελής.

6.1

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής με τους Αναπληρωτές τους ορίζονται ως εξής:




Τρεις κριτές από τον κατάλογο των κριτών της παρ.3 του άρθρου 12 της με
αρ. πρωτ. 26804 οικ / 16.06.2011 απόφασης Υ.ΠΕ.Κ.Α., η επιλογή των
οποίων θα γίνει με κλήρωση από τον κατάλογο των κριτών του ΥΠΕΚΑ
Ένας κριτής εκπρόσωπος της Διοργανώτριας Αρχής, με εμπειρία στην
εκπόνηση, επίβλεψη και εποπτεία μελετών του αντικειμένου του
διαγωνισμού.
Ένας κριτής εκ προσωπικοτήτων, από την Ελλάδα ή/και το εξωτερικό, η
επιλογή του οποίου γίνεται από τη Διοργανώτρια Αρχή, επιστήμονας που
διαθέτει ένα τουλάχιστον βραβείο σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ή είναι
μέλος ΔΕΠ Ελληνικών ΑΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας ή διδάσκοντας
αντίστοιχης θέσης σχολών της αλλοδαπής, που να διαθέτει είτε βραβείο σε
διαγωνισμό είτε σημαντικό έργο κριτικής σκέψης.

Η Κριτική Επιτροπή
Διοργανώτρια Αρχή.

υποστηρίζεται

από

Γραμματέα

που

ορίζεται

από

τη

6.2
Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο
διαγωνισμό, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω άλλου διαγωνιζόμενου σχήματος.
6.3
Η Κριτική Επιτροπή είναι αμειβόμενη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
περί αποζημιώσεων επιτροπών διαγωνισμού.
6.4
Η Διοργανώτρια Αρχή συγκροτεί την Κριτική Επιτροπή μετά την επιλογή
των μελών της. Η συγκρότησή της γνωστοποιείται τουλάχιστον 20 μέρες προ της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των μελετών. Η απόφαση συγκρότησης της
Κριτικής Επιτροπής δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά τη
διάταξη της παρ. 2 περι. Ιβ’ του άρθρου 5 του Ν.3469/2006 (ΦΕΚ 131 Α’).
6.5
Η Διοργανώτρια Αρχή καλεί τα μέλη της Επιτροπής και τους αναπληρωτές
τους, τους ανακοινώνει τον ορισμό τους και τους γνωστοποιεί το χρονοδιάγραμμα
του Διαγωνισμού και τα κριτήρια που έχει θέσει η προκήρυξη. Επίσης αναλύει στα
μέλη της Επιτροπής την προβληματική και τις απαιτήσεις του Διαγωνισμού και τους
γνωστοποιεί τις απαντήσεις στα υποβληθέντα ερωτήματα.
6.6
Η Κριτική Επιτροπή έχει την ευθύνη να αποφασίσει για την εγκυρότητα και
την πληρότητα των προτάσεων, να τις κρίνει, να τις αξιολογήσει και να τις
κατατάξει, ώστε να επιλέξει τις καλύτερες για την απονομή των βραβείων και των
εξαγορών, σύμφωνα με την προκήρυξη. Η Κριτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για
την ορθή τήρηση της διαδικασίας κρίσης του Διαγωνισμού, ειδικότερα :
- αξιολογεί τις προτάσεις σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει θέσει η προκήρυξη
- συντάσσει το πρακτικό αξιολόγησης των προτάσεων
- ελέγχει την εγκυρότητα συμμετοχής των διακριθέντων μετά την οριστική κρίση
και απονέμει τα βραβεία και τις εξαγορές
- μετά την ολοκλήρωση της κρίσης, γνωστοποιεί το αποτέλεσμα στην αρμόδια
υπηρεσία της Διοργανώτριας Αρχής
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6.7
Η Κριτική Επιτροπή συνεδριάζει πάντοτε σε ολομέλεια με παρουσία του
Γραμματέα στα γραφεία της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ, 6ο χλμ Κοζάνης – Πτολ/δας, Κοζάνη

ΑΡΘΡΟ 7ο – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
7.1
Κάθε διαγωνιζόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή ομάδα διαγωνιζομένων
εγγράφεται σε κατάλογο που τηρεί η Διοργανώτρια Αρχή, με αίτηση –σύμφωνα με
το υπόδειγμα της παρούσης-, που αναφέρει τα στοιχεία του εκπροσώπου της
ομάδας (διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονική
διεύθυνση) προκειμένου να ενημερώνεται από τη Διοργανώτρια Αρχή.
Η αίτηση εγγραφής στο διαγωνισμό υποβάλλεται στο πρωτόκολλο της
Διοργανώτριας Αρχής έως και την 24η Οκτωβρίου 2014 και ώρα 14:00, με τους
ακόλουθους τρόπους : (α) ηλεκτρονικά, στο email της ΔΑ, (β) μέσω fax, (γ)
αυτοπροσώπως. Από την υπηρεσία της Διοργανώτριας Αρχής θα αποδίδεται σε
όλους τους εγγραφέντες – εκπροσώπους αποδεικτικό εγγραφής στον κατάλογο
αυτό.
7.2
Την παρούσα προκήρυξη καθώς και τα λοιπά παρεχόμενα στοιχεία (Τεύχος
Δεδομένων και Στοιχείων) μπορούν να παραλαμβάνουν οι εγγεγραμμένοι
εκπρόσωποι ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής
(www.diadyma.gr/greenpoint).
7.3
Η Διοργανώτρια Αρχή μπορεί να επικοινωνεί με τον εκπρόσωπο
ταχυδρομικά, με τηλεομοιοτυπία, ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με ευθύνη του
εκπροσώπου ως προς την παραλαβή των μηνυμάτων.
7.4

Χορηγούμενα στοιχεία:

Α. Αίτηση συμμετοχής
Β. Η παρούσα προκήρυξη
Γ. Τεύχος Δεδομένων και Στοιχείων
Δ. Υπόδειγμα πινακίδων - Yπόβαθρο εργασίας σε ηλεκτρονική μορφή

ΑΡΘΡΟ
8ο–
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΚΑΙ

ΤΡΟΠΟΥ

8.1
Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 28η Νοεμβρίου
2014 και ώρα 14:00.
8.2
Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει στα γραφεία της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ, 6ο χλμ
Κοζάνης – Πτολ/δας, στις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-15:00.
8.3
Δεκτές γίνονται επίσης προτάσεις που αποστέλλονται στα γραφεία της
Διοργανώτριας Αρχής στην παραπάνω διεύθυνση, με το ταχυδρομείο ή μέσω
ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών με ευθύνη του διαγωνιζόμενου για την έγκαιρη
υποβολή.
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8.4
Με την παράδοση του φακέλου συμμετοχής στη Διοργανώτρια Αρχή, θα
δίνεται απόδειξη που θα αναγράφει τον ενδεικτικό εξαψήφιο αριθμό σήμανσης της
πρότασης και την ημερομηνία παραλαβής της.
8.5

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, καμία πρόταση δε γίνεται δεκτή.

ΑΡΘΡΟ
9ο
–
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

ΓΙΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ

9.1
Οι εγγεγραμμένοι εκπρόσωποι μπορούν να υποβάλλουν με αίτησή τους στη
Διοργανώτρια Αρχή, τυχόν ερωτήματα για το διαγωνισμό, μέσω φαξ ή email, έως
και τη 24η Οκτωβρίου 2014 και ώρα 14:00
9.2
Η ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ είναι υποχρεωμένη να κοινοποιήσει ηλεκτρονικά σε όλους
τους εγγεγραμμένους εκπροσώπους τα ερωτήματα που θα υποβληθούν και τις
απαντήσεις που δίνονται σε αυτά. Τα υποβληθέντα ερωτήματα και οι απαντήσεις
θα αποσταλούν για ενημέρωση στην ιστοσελίδα όπου αναρτάται και η προκήρυξη
(www.diadyma.gr/greenpoint).
9.3
Οι απαντήσεις θα δίνονται το αργότερο εντός 15 ημερών από την υποβολή
του ερωτήματος και όχι αργότερα από την 7η Νοεμβρίου, 2014. Σε περίπτωση
καθυστέρησης των απαντήσεων από τη Διοργανώτρια Αρχή, η προθεσμία
παράδοσης θα μετατεθεί κατά χρονικό διάστημα όσο και η καθυστέρηση, με άμεση
ενημέρωση των εγγεγραμμένων εκπροσώπων.
9.4 Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις αφορούν σε διευκρινίσεις των δεδομένων του
Διαγωνισμού και δεν είναι δυνατό να προκύπτει τροποποίηση των δεδομένων του
Διαγωνισμού ή αλλαγή προθεσμιών.

ΑΡΘΡΟ 10ο – ΤΡΟΠΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ .
Από τους μελετητές ζητούνται:
10.1
1. Έκθεση –Περιγραφή με τη διατύπωση της κεντρικής ιδέας, η οποία
υποβάλλεται σε τεύχος σε διάσταση DIN A4, σε πέντε αντίτυπα. Η έκθεση
θα επεξηγεί και θα αιτιολογεί την προτεινόμενη λύση και θα περιλαμβάνει
ανάλυση των βασικών αρχών σχεδιασμού, και περιγραφή/τεκμηρίωση των
στοιχείων που κρίνει ο μελετητής απαραίτητα για να περιγραφεί με
σαφήνεια η προτεινόμενη επέμβαση.
Στο τεύχος της έκθεσης, εκτός του κειμένου, μπορούν να συμπεριληφθούν
φωτογραφίες, σκίτσα, σχέδια, φωτορεαλισμοί και οτιδήποτε άλλο κρίνεται
από το μελετητή απαραίτητο για την καλύτερη και σαφέστερη τεκμηρίωση
της πρότασης του. Η διάσταση των παραπάνω πρέπει να είναι τέτοια ώστε
τα στοιχεία που περιγράφονται να είναι ευδιάκριτα.
Το τεύχος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 7 σελίδες.
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Στο άνω δεξιό άκρο της πρώτης σελίδας της έκθεσης θα τοποθετηθεί ο
χαρακτηριστικός εξαψήφιος αριθμός σήμανσης της Πρότασης, ύψους
ψηφίων 1 εκ. και χρώματος μαύρου (σε οριζόντια διάταξη).
2. 1 πινακίδα διαστάσεων DIN Α1, προσκολλημένη σε άκαμπτη και επίπεδη
επιφάνεια, η οποία θα απεικονίζει τη συνολική εικόνα της πρότασης,
σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρούσης (Πινακίδα 1), και θα περιέχει:
α) τη συνολική όψη της περιοχής μελέτης σε τρισδιάστατη απεικόνιση
3. 1 πινακίδα διαστάσεων DIN Α1, προσκολλημένη σε άκαμπτη και επίπεδη
επιφάνεια, η οποία θα απεικονίζει τη συνολική εικόνα της πρότασης,
σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρούσης (Πινακίδα 2 – Υπόβαθρο
Εργασίας), και θα περιέχει:
β) σχέδιο γενικής κάτοψης του συνόλου της περιοχής επέμβασης σε
κατάλληλη κλίμακα,
γ) συμπληρωματικές και επεξηγηματικές κατόψεις, όψεις, τομές, σκίτσα,
φωτορεαλισμούς ή οτιδήποτε άλλο απεικονίζει είτε το σύνολο της περιοχής
μελέτης, είτε κάποιο στοιχείο στο οποίο ο μελετητής θέλει να εστιάσει ως
απαραίτητο για την περιγραφή της ιδέας του και των προθέσεων του.
Στο άνω δεξιό άκρο των πινακίδων θα τοποθετηθεί ο χαρακτηριστικός
εξαψήφιος αριθμός σήμανσης της Πρότασης, ύψους ψηφίων 1 εκ. και
χρώματος μαύρου (σε οριζόντια διάταξη).

10.2

CD-ROM που θα περιλαμβάνει:

α. τα ηλεκτρονικά αρχεία όλων των πινακίδων (σχέδια, φωτογραφίες,
σκαριφήματα, διαγράμματα). Όλες οι πινακίδες θα είναι σε ψηφιακή μορφή έτοιμες
προς εκτύπωση (page layout). Όλα τα σχέδια θα παραδοθούν σε μορφή *.pdf και
σε *.dwg (τύπου Autocad 2007 ή αντίστοιχο συμβατό). Τα αρχεία *.dwg θα είναι
μορφοποιημένα ώστε το εκτυπώσιμο μέρος του σχεδίου να βρίσκεται σε
διαμορφωμένο page layout (και όχι model). Τα αρχεία *.dwg θα συνοδεύονται από
τα αντίστοιχα αρχεία εξωτερικής αναφοράς και όλα τα τυχόν συνοδευτικά αρχεία
(γραμματοσειρές, αρχεία plot style κ.λπ),
2. την έκθεση περιγραφής της Πρότασης. Τα κείμενα θα παραδοθούν σε μορφή
*.doc (ηλεκτρονικός κειμενογράφος τύπου ms word 2003 ή αντίστοιχος
συμβατός).
Ο έλεγχος της αναγνωσιμότητας των CD-ROM και της συμβατότητας των αρχείων
είναι ευθύνη των διαγωνιζομένων.

ΑΡΘΡΟ 11ο – ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Κάθε πρόταση που θα υποβληθεί πρέπει να σημαίνεται αντί ψευδωνύμου με
χαρακτηριστικό αριθμό επιλογής των διαγωνιζομένων. Ο αριθμός αυτός
αποτελείται από έξι (6) αριθμητικά ψηφία ύψους 1 εκ. μαύρου χρώματος και
τοποθετείται στο άνω δεξιό άκρο των σχεδίων και τευχών των προτάσεων.
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ΑΡΘΡΟ 12ο – ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
12.1 Η όλη Πρόταση θα παραδοθεί συσκευασμένη σε ένα και μόνο αδιαφανές
δέμα, στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα αναγράφεται ο χαρακτηριστικός, αντί
ψευδωνύμου, εξαψήφιος αριθμός σήμανσης, ύψους ψηφίων 1 εκ, χρώματος
μαύρου, και η διεύθυνση παραλήπτη ήτοι:
ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ
Οδός : 6ο χλμ Κοζάνης-Πτολ/δας
Ταχ. Κωδ. : 50100
12.2 Κάθε διαγωνιζόμενος θα υποβάλει μέσα σε αυτό τον φάκελο εκτός των
αναφερόμενων στο άρθρο 10 της παρούσας, και ένα φάκελο κλειστό και
αδιαφανή, ο οποίος θα φέρει γραμμένο στο εξωτερικό του, τον ίδιο με τoν φάκελο
της Πρότασης χαρακτηριστικό εξαψήφιο αριθμό σήμανσης.
Ο φάκελος αυτός περιέχει, για κάθε συμμετέχοντα, τα εξής:
- το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το τηλέφωνο, ο αριθμός τηλεομοιοτυπίας και η
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εφόσον υπάρχει),
- φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου), από όπου
προκύπτει η ηλικία των διαγωνιζομένων,
- αποδεικτικά της εγγραφής κάθε συμμετέχοντα σε επαγγελματικό φορέα της
χώρας εγκατάστασής του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 5, 6 και 7 του
άρθρου 14 του Ν. 3316/05
Εάν ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται την επώνυμη παρουσίαση της Πρότασής του σε
περίπτωση που δεν διακριθεί, θα συμπεριλάβει στο ως άνω δέμα χωριστό
σφραγισμένο φάκελο με τον ενδεικτικό αριθμό της Πρότασης και την ένδειξη στο
κάτω αριστερό μέρος «αποδοχή αποσφράγισης», ο οποίος θα περιέχει σχετική
ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση.
12.3 Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την πλήρη ευθύνη της καλής κατάστασης των
παραδοτέων της Πρότασής τους (αρτιότητα, των cd, κ.λπ) μέχρι την υποβολή
τους. Τα τυχόν ασφαλιστικά έξοδα και τα μεταφορικά επιβαρύνουν τον
διαγωνιζόμενο.

ΑΡΘΡΟ 13ο – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Για την κρίση της κριτικής επιτροπής θα ληφθεί μεταξύ άλλων υπ’ όψιν ο βαθμός
προσέγγισης στους τεθέντες στόχους και κυρίως ως προς:





τα λειτουργικά, αισθητικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της πρότασης
την αναβάθμιση της εικόνας του χώρου
την πρωτοτυπία σε συνδυασμό με την πρακτικότητα και την οικονομία
υλοποίησης της πρότασης
ο πιλοτικός της χαρακτήρας (η δυνατότητα δηλαδή χρήσης της ιδέας/αρχής
και σε άλλες περιοχές)
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ΑΡΘΡΟ 14ο
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

–

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

-

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΚΡΙΣΗΣ

ΤΩΝ

14.1 Η Κριτική Επιτροπή λαμβάνει γνώση του περιεχομένου των υποβληθεισών
μελετών μόνο μετά την εκπνοή της προθεσμίας που προβλέπεται για την υποβολή
τους. Η ανωνυμία των διαγωνιζομένων πρέπει να τηρείται αυστηρά. Η διαδικασία
αξιολόγησης, που καταγράφεται σε πρακτικά κάθε συνεδρίασης και σε ένα τελικό
συγκεντρωτικό και συνοπτικό πρακτικό, ακολουθεί τα ακόλουθα στάδια.
14.2 Στάδιο 1ο : Αποσφράγιση φακέλων – προκαταρκτική εξέταση συμμετοχών.
Κατά το στάδιο αυτό η Κριτική Επιτροπή αποσφραγίζει τους φακέλους και ελέγχει
την τυπική εκπλήρωση των υποβληθέντων στοιχείων στους όρους της
προκήρυξης. Στο έλεγχο αυτό συμμετέχει η Διοργανώτρια Αρχή δια του
εκπροσώπου της αρμόδιας υπηρεσίας ή τυχόν τεχνικού συμβούλου ή τεχνικής
επιτροπής.
Οι φάκελοι που περιέχουν τα στοιχεία των διαγωνιζομένων συσκευάζονται αφού
έχουν ήδη μονογραφεί από όλα τα μέλη της κριτικής επιτροπής και φυλάσσονται
με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας μέχρι την οριστική κρίση. Καταγράφονται τα
στοιχεία που παρελήφθησαν και οι τυχόν αποκλίσεις της κάθε μελέτης και
αποφασίζεται η αποδοχή ή ο αποκλεισμός της κάθε πρότασης από την περαιτέρω
διαδικασία αξιολόγησης.
Η Κριτική Επιτροπή οφείλει να αποκλείσει από τη διαδικασία αξιολόγησης, ύστερα
από αιτιολόγηση τις συμμετοχές που :
(1) δεν έχουν αποσταλεί έγκαιρα,
(2) δεν καλύπτουν τις προϋποθέσεις ανωνυμίας,
(3) δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις που έχει θέσει αναλυτικά η προκήρυξη
(πληρότητα στοιχείων) σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 10 της με αρ. πρωτ.
26804 οικ / 16.06.2011 απόφασης Υ.ΠΕ.Κ.Α.
14.3 Στάδιο 2ο : Αξιολόγηση – κατάταξη προτάσεων. Κατά το στάδιο αυτό η
Κριτική Επιτροπή εξετάζει τις υποβληθείσες προτάσεις καταγράφοντας τις
παρατηρήσεις της για τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε πρότασης και
προχωρεί στη συγκριτική εξέταση των προτάσεων. Στη συνέχεια προβαίνει στην
αιτιολογημένη κατάταξη τους κατά σειρά επιτυχίας.
14.4 Στάδιο 3ο : Απονομή βραβείων. Μετά το πέρας της αξιολόγησης και της
κατάταξης των προτάσεων η Κριτική Επιτροπή ενεργεί ως εξής :
(α) εξακριβώνει την ταυτότητα των συντακτών των προτάσεων που προτείνονται
προς βράβευση με τη σειρά που κατέχουν στη γενική κατάταξη
(β) διαπιστώνει το δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό των βραβευθέντων,
διατηρώντας το δικαίωμα αποκλεισμού από τα βραβεία σε περιπτώσεις μη τήρησης
των απαιτήσεων της προκήρυξης
(γ) σε περίπτωση αποκλεισμού, τη θέση των αποκλεισθέντων καταλαμβάνουν
άλλες μελέτες με τη σειρά κατάταξης
14.5 Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Κριτικής Επιτροπής απαγορεύεται η
γνωστοποίηση του υλικού του διαγωνισμού σε τρίτους
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14.6 Η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής για την απονομή των βραβείων είναι
δεσμευτική για τη Διοργανώτρια Αρχή εφόσον δεν είναι αντίθετη προς τους όρους
της Προκήρυξης.
14.7 Η Επιτροπή πρέπει να εκδώσει την απόφασή της μέσα σε 30 ημερολογιακές
μέρες από την αποσφράγιση των μελετών.

ΑΡΘΡΟ 15ο– ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ-ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
15.1 Τα επί μέρους πρακτικά των συνεδριάσεων της Κριτικής Επιτροπής μαζί με
το τελικό συγκεντρωτικό και συνοπτικό πρακτικό της υποβάλλονται στην
Διοργανώτρια Αρχή το αργότερο μέσα σε 10 μέρες από τη λήξη της διαδικασίας.
Το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού επικυρώνεται με απόφαση της Διοργανώτριας
Αρχής, αναρτάται στα γραφεία της και κοινοποιείται στους εκπροσώπους των
συμμετεχόντων. Επίσης δημοσιοποιείται και αποστέλλεται για ενημέρωση και
ανάρτηση και στον οικείο επαγγελματικό φορέα (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας –
www.tee.gr) και στη σελίδα του ΣΑΔΑΣ.
15.2 Η Διοργανώτρια Αρχή υποχρεούται να παρουσιάσει στο κοινό τις
διακριθείσες προτάσεις, τουλάχιστον στην ιστοσελίδα της, δύναται να εκδώσει
τεύχος και να οργανώσει έκθεση.
15.3 Στις βραβευμένες προτάσεις
μελετητών που τις εκπόνησαν.

θα

σημειώνονται

και

τα

ονόματα

των

ΑΡΘΡΟ 16ο – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
16.1 Μετά το πέρας της έκθεσης, το υλικό των προτάσεων που δεν έχουν
βραβευθεί και εξαγοραστεί φυλάσσεται με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας και
παραλαμβάνεται από τους συντάκτες τους εντός διαστήματος ενός (1) μηνός,
διαφορετικά καταστρέφεται.
16.2 Το υλικό των προτάσεων που έχουν βραβευθεί και εξαγορασθεί τηρείται σε
ειδικό αρχείο με ευθύνη της Διοργανώτριας Αρχής

ΑΡΘΡΟ 17ο – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
17.1
Η αναλυτική προκήρυξη του Διαγωνισμού θα είναι αναρτημένη στην
ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής (ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ, www.diadyma.gr/greenpoint).
17.2 H περιληπτική προκήρυξη του Διαγωνισμού δημοσιεύεται κατά τα
προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 3316/2005, όπως ισχύει. Επίσης
αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής και αποστέλλεται
ενημερωτικά για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
(www.tee.gr) και στην ιστοσελίδα του ΣΑΔΑΣ.
17.3

Η δαπάνη των πιο πάνω δημοσιεύσεων θα βαρύνει τη Διοργανώτρια Αρχή.
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17.4 Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού με τα ονόματα των βραβευθέντων,
καθώς και ο τόπος και χρόνος έκθεσης των προτάσεων, θα σταλούν για ανάρτηση
στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής και του οικείου επαγγελματικού φορέα
(Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος – www.tee.gr) και στην ιστοσελίδα του ΣΑΔΑΣ.

ΑΡΘΡΟ 18ο – ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
18.1 Γλώσσα του Διαγωνισμού είναι η Ελληνική και η Αγγλική για την απόδοση
όρων και συντομογραφιών όπου χρήζει απαραίτητη η ευρεία χρήση τους.

ΑΡΘΡΟ 19ο – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
19.1 Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό μελετητές διατηρούν την πνευματική
ιδιοκτησία της εργασίας τους σύμφωνα με το Ν. 2121/1993, όπως ισχύει.
19.2 Η Διοργανώτρια Αρχή δικαιούται να χρησιμοποιήσει τις προτάσεις που
έχουν βραβευθεί και εξαγοραστεί μόνον για το έργο που αποτελεί το αντικείμενο
του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. Το υλικό των
προτάσεων αυτών περιέρχεται στην κυριότητά της, δύναται δε να το διαθέσει κατά
την κρίση της σε άλλους φορείς.
19.3 Σε κάθε περίπτωση δημοσίευσης βραβευμένων στοιχείων του Διαγωνισμού,
είναι υποχρεωτική η αναφορά των στοιχείων του συντάκτη της πρότασης και της
Διοργανώτριας Αρχής.
19.4 Η Διοργανώτρια Αρχή έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις βραβευμένες
προτάσεις και σε άλλα έργα, ως πρότυπα πολλαπλής εφαρμογής.
19.5 Το υλικό των προτάσεων που θα βραβευθούν και θα εξαγορασθούν,
περιέρχεται στην κυριότητα της Διοργανώτριας Αρχής.
19.6 Τυχόν ενστάσεις κατά της απόφασης της κατακύρωσης του αποτελέσματος
του Διαγωνισμού υποβάλλονται, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την
ανάρτηση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού στα γραφεία της αρμόδιας
υπηρεσίας της Διοργανώτριας Αρχής και την κοινοποίηση στους εκπροσώπους των
διαγωνιζομένων. Η ένσταση απευθύνεται στην αρμόδια υπηρεσία και ασκείται με
κατάθεση στο πρωτόκολλό της ή με ταχυδρομική επιστολή επί αποδείξει ή με
τηλεομοιοτυπία (fax). Ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται αντίστοιχα η
ημερομηνία πρωτοκόλλησης ή η ημερομηνία του αποδεικτικού παραλαβής ή της
αποστολής της τηλεομοιοτυπίας.
19.7 Η αρμόδια υπηρεσία της Διοργανώτριας Αρχής αποφαίνεται επί της
ένστασης μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Κριτικής Επιτροπής μέσα σε
προθεσμία δύο εβδομάδων από την υποβολή της ένστασης.
19.8

Δεν προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης θεραπείας.

19.9 Για την δικαστική επίλυση διαφορών έχουν εφαρμογή ανάλογα
αναφερόμενα στην παρ. 14 του άρθρου 41 του Ν. 3316/2005.
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ΑΡΘΡΟ 20ο – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
α. Αποστολή της περίληψης της προκήρυξης
στον Ελληνικό Τύπο και στην ιστοσελίδα του
ΤΕΕ
β. Ανάρτηση προκήρυξης Διαγωνισμού στην
ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής

24/9/2014

24/9/2014

γ. Δημοσίευση στο ΦΕΚ

26/9/2014
δ. Προθεσμία υποβολής αίτησης για
εγγραφή στον κατάλογο συμμετεχόντων του
Διαγωνισμού
ε. Προθεσμία υποβολής ερωτημάτων από
τους διαγωνιζόμενους

24/10/2014

Μέχρι 24/10/2014

στ. Απαντήσεις στα ερωτήματα

Μέχρι 7/11/2014
ζ. Λήξη προθεσμίας υποβολής Προτάσεων

28/11/2014
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