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ΑΡΘΡΟ 1 - ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΡΙΑ ΑΡΧΘ - ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Διοργανϊτρια Αρχι είναι ο Διμοσ Θρωικισ Ρόλεωσ Νάουςασ



Θ Υπθρεςία που διεξάγει το διαγωνιςμό είναι ο Διμοσ Θρωικισ Ρόλεωσ Νάουςασ, ςτθν οποία κα
κατατεκοφν οι προτάςεισ και τα προβλεπόμενα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ.



Θ αρμόδια Υπθρεςία κα δθμοςιοποιιςει οποιαδιποτε μεταβολι των παραπάνω ςτοιχείων

με

ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Διοργανϊτριασ αρχισ.


Οι προτάςεισ κα κατατεκοφν ςτα γραφεία του Διμου Θρωικισ Ρόλεωσ Νάουςασ με τα εξισ
ςτοιχεία:

Οδόσ

:

Δθμθτρίου Βλάχου (πρϊθν Δθμαρχίασ) 30

Ταχ. Κωδ.

:

592 00

Ρόλθ

:

Νάουςα

Τθλ. - fax

:

2332050300 -2332024260

E-mail

:

futurepark@naoussa.gr

Ιςτοςελίδα

:

http://futurepark.naoussa.gr

ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
1.1. Διεξάγεται Ρανελλινιοσ Ανοικτόσ Αρχιτεκτονικόσ Διαγωνιςμόσ Ιδεϊν, ενόσ ςταδίου, μιασ
κατθγορίασ μελετϊν ςπουδαςτϊν αρχιτεκτονικϊν ςχολϊν [άρκρων 1 και 3 τθσ Υπουργικισ
Απόφαςθσ 26804/2011 (ΦΕΚ 1427/ Β’/16.06. 2011), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει].
1.2. Το ςυγκεκριμζνο ζργο, αποτελεί αξιόλογο

τεχνικό

ζργο

ςφμφωνα με το άρκρο 2 τθσ

Υπουργικισ Απόφαςθσ 26804/2011 (ΦΕΚ 1427 Β’), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, και τθν, με
αρ. 161/2016 (ΑΔΑ: 7Σ4ΟΩΚ0-ΚΥΟ), Απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου Νάουςασ.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΙΧΤΟΝ ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
Ο παρϊν διαγωνιςμόσ διεξάγεται ςφμφωνα με:


τθν Απόφαςθ, οικ. 26804/16-6-2011, Υ.Ρ.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 1427/Β’/16.06.2011), «Νζο πλαίςιο
διενζργειασ των αρχιτεκτονικϊν διαγωνιςμϊν και γενικά των διαγωνιςμϊν μελετϊν με
απονομι βραβείων», όπωσ τροποποιικθκε με τθν, με αρ. 22186/04.05.2012, απόφαςθ
ΥΡΕΚΑ (ΦΕΚ 1494/Β’/04.05.2012).,



το Ν. 4412/2016, " Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν (προςαρμογι
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/15/ΕΕ)", (ΦΕΚ 147 /Α’/08.08.2016).
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Τθν εγκφκλιο 1 / αρ. πρωτ. οικ. 23932/16.05.2017, του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ &
Ενζργειασ (ΑΔΑ:ΨΤ64653Ρ8-ΟΨ2), "Ραροχι διευκρινίςεων ωσ προσ τθν εφαρμογι του Ν.
4412/2016 ςχετικά με τθ διενζργεια αρχιτεκτονικϊν διαγωνιςμϊν".



το Ν. 3833/2010, «Ρροςταςία τθσ Εκνικισ Οικονομίασ – Επείγοντα μζτρα για τθν
αντιμετϊπιςθ τθσ δθμοςιονομικισ κρίςθσ» (ΦΕΚ 40 Α’/2010), όπωσ ιςχφει.



N. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» (ΦΕΚ 114/ Α’/30.6.2006).



Τθν, με αρ.161/2016 (ΑΔΑ: 7Σ4ΟΩΚ0-ΚΥΟ), Απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου Νάουςασ για
τθν ζγκριςθ διενζργειασ Αρχιτεκτονικοφ Διαγωνιςμοφ και το χαρακτθριςμό του ζργου ωσ
"αξιόλογου τεχνικοφ ζργου"



Τθν, με αρ. 53/2016, (ΑΔΑ: 6ΩΡ7ΩΚ0-Σ2Θ), απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ Νάουςασ
ζγκριςθ ψιφιςθσ πιςτϊςεων για τθ χρθματοδότθςθ των βραβείων του διαγωνιςμοφ



Τθν, με αρ. 188/2016, (ΑΔΑ: 6168ΩΚ0-ΘΘΦ), απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ Θρωικισ
Ρόλεωσ Νάουςασ για τθν ζγκριςθ του περιεχομζνου τθσ διακιρυξθσ και τον κακοριςμό των
όρων του διαγωνιςμοφ.



Τθν, με αρ. 214/2017, (ΑΔΑ:ΩΛΗΒΩΚ0-ΟΘ8), απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ Θρωικισ
Ρόλεωσ Νάουςασ για τθν τροποποίθςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ.

ΑΡΘΡΟ 4 - ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
4.1. Ο αρχιτεκτονικόσ ςχεδιαςμόσ του Δθμοτικοφ Ράρκου, εντάςςεται ςτθ ςτρατθγικι για τθ
δθμιουργία ενόσ νζου ζργου αναφοράσ για τθν πόλθ τθσ Νάουςασ. Στοχεφει ςτθν

ανάδειξθ

προτάςεων αρχιτεκτονικισ τοπίου ςτα πλαίςια τθσ κοινωνικισ, οικολογικισ προςζγγιςθσ για τθν
αναγζννθςθ , τθ βιωςιμότθτα και τθν αναβάκμιςθ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ.
4.2. κοπόσ του Διαγωνιςμοφ είναι θ αναηιτθςθ Προτάςεων για τθν ανάπλαςθ του πάρκου τθσ
Νάουςασ ζχοντασ ωσ ςτόχο τθ δθμιουργία ενόσ οργανωμζνου χϊρου πραςίνου, με ςεβαςμό ςτα
ιςτορικά αρχιτεκτονικά
4.3. Αντικείμενο του Διαγωνιςμοφ είναι θ ανάδειξθ ιδεϊν για τθν ανάπλαςθ του ςυνόλου τθσ
περιοχισ μελζτθσ, όπωσ αυτι υποδεικνφεται ςτο τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο ζχει
ςυνταχκεί από τθν Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Νάουςασ, λαμβάνοντασ υπόψθ
τθν παροφςα διακιρυξθ, το Τεφχοσ Δεδομζνων και ςτοιχείων του Διαγωνιςμοφ, το οποίο
αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ.
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Οι ςπουδαςτζσ καλοφνται, να αναπτφξουν τισ ιδζεσ τουσ με καινοτόμεσ ςχεδιαςτικζσ προτάςεισ
για τθν αναμόρφωςθ τθσ εικόνασ του τοπίου, τθν ανάδειξθ τθσ ιςτορικότθτασ του χϊρου, των
περιβαλλοντικϊν ιδιοτιτων και αξιϊν και τθν ενίςχυςθ τθσ μοναδικισ ταυτότθτασ του τοπίου,
ςτα πλαίςια τθσ λειτουργικισ και βιοκλιματικισ αναβάκμιςισ του.
Οι προτάςεισ κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνουν τουλάχιςτον τα παρακάτω ςτοιχεία
 Διατιρθςθ τθσ ςθμαντικισ ιςτορικισ βλάςτθςθσ που μπορεί να ενιςχυκεί με ςκοπό
τθν ανάδειξθ τθσ τοπικισ ενδθμικισ χλωρίδασ.
 Επαναπροςδιοριςμόσ του κοινόχρθςτου χϊρου πραςίνου με τζτοιο τρόπο ϊςτε να
προςτατεφεται και να αναδεικνφεται ο φυςικόσ χαρακτιρασ του.
 Κακοριςμόσ, οργάνωςθ, διαμόρφωςθ και

ςχεδιαςμόσ χϊρων, κίνθςθσ, ςτάςθσ,

ςτάκμευςθσ αυτοκινιτων, πολιτιςμοφ και αναψυχισ ςε ςυνδυαςμό με τισ γειτονικζσ
δραςτθριότθτεσ
 Ανάδειξθ πολιτιςτικϊν, ψυχαγωγικϊν, τουριςτικϊν πόλων ενδιαφζροντοσ, υπαίκριων
εκδθλϊςεων.
 Στοιχεία καινοτόμου αςτικοφ εξοπλιςμοφ πλιρωσ εναρμονιςμζνα ςτο φυςικό τοπίο
 Αιςκθτικι και περιβαλλοντικι αναβάκμιςθ τθσ περιοχισ με γνϊμονα τθν αειφορία.
 Φφτευςθ με κατάλλθλα φυτά
 Επιλογι υλικϊν επίςτρωςθσ και λοιπϊν καταςκευϊν που να ςυνάδουν με το φυςικό
τοπίο.
 Ρρόταςθ για τθ δθμιουργία μνθμείου, ςτον χϊρο πλθςίον του ιςτορικοφ πλατάνου,
ςτθ μνιμθ των 1241 ςφαγιαςκζντων κατά το ολοκαφτωμα του 1822.

ΑΡΘΡΟ 5 - ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ
5.1. Ο διαγωνιςμόσ απευκφνεται ςε ςπουδαςτζσ/ςτριεσ Αρχιτεκτονικισ οι οποίοι/εσ φοιτοφν ςε
προπτυχιακό επίπεδο (μόνο 3ο , 4ο και 5ο ζτοσ ςπουδϊν) ςτισ Αρχιτεκτονικζσ ςχολζσ ι Τμιματα
Ρολυτεχνείων τθσ χϊρασ.
Ο διαγωνιςμόσ είναι ανοιχτόσ ςε όλουσ τουσ φοιτθτζσ τθσ αρχιτεκτονικισ. Οι διαγωνιηόμενοι
μποροφν να ςυμμετζχουν είτε μεμονωμζνα είτε ςε ομάδεσ. Στισ ομάδεσ μποροφν να
ςυμμετζχουν ωσ μζλθ και άλλεσ ειδικότθτεσ (π.χ. γεωπόνοι).
Κάκε διαγωνιηόμενοσ ι ομάδα ζχει δικαίωμα ςε μια και μόνο ςυμμετοχι.
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5.2. Αποκλείεται κάκε πρόςωπο που ςυμμετείχε ςτθν προπαραςκευι και τθ ςφνταξθ του
προγράμματοσ του διαγωνιςμοφ, τα μζλθ τθσ κριτικισ επιτροπισ, όπωσ επίςθσ και πρόςωπα
ςυνδεόμενα άμεςα με αυτοφσ επαγγελματικϊσ ι ζχοντα ςυγγζνεια ζωσ δευτζρου βακμοφ.
5.3. Θ ςυμμετοχι των Διαγωνιηόμενων ςτον Διαγωνιςμό ζχει ωσ αυτοδίκαιθ ςυνζπεια τθν πλιρθ και
χωρίσ επιφυλάξεισ αποδοχι των όρων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
5.4. Οι διαγωνιηόμενοι κα αναπτφξουν τισ ιδζεσ τουσ λαμβάνοντασ υπόψθ τθν παροφςα διακιρυξθ
και το Φάκελο του ζργου.
5.5. Διαδικαςία εγγραφισ
Πποιοσ επικυμεί να λάβει μζροσ ςτον διαγωνιςμό, ατομικά ι ςαν υπεφκυνοσ τθσ ομάδασ κα
πρζπει

να

ςυμπλθρϊςει

τθν

αίτθςθ

εγγραφισ

που

κα

βρει

ςτον

ιςτότοπο

http://futurepark.naoussa.gr και να τθν υποβάλει ςτο Πρωτόκολλο τθσ Διοργανώτριασ Αρχισ
μζχρι και τριάντα (30) θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία λιξθσ του διαγωνιςμοφ ιτοι ζωσ και τθν
13/12/2017 και ώρα 15:00, είτε (α) θλεκτρονικά, είτε (β) με fax είτε (γ) ιδιοχείρωσ. Θ
Διοργανϊτρια Αρχι κα τθρεί τον κατάλογο εγγραφισ με τα ςτοιχεία του (διεφκυνςθ, αρικμό
τθλεφϊνου και τθλεομοιοτυπίασ, και θλεκτρονικι διεφκυνςθ) και κα αποδίδει ςε όλουσ τουσ
εγγραφζντεσ αποδεικτικό εγγραφισ .

ΑΡΘΡΟ 6 - ΒΡΑΒΕΙΑ
6.1. Στον Διαγωνιςμό κα απονεμθκοφν τρία (3) βραβεία ςυνολικοφ ποςοφ 7.000,00 ευρϊ ενϊ
προβλζπεται και θ εξαγορά δφο μελετϊν ςυνολικοφ ποςοφ 1.000,00 ευρϊ. Το πρϊτο βραβείο
κα είναι ποςοφ 4.000,00 ευρϊ, το δεφτερο βραβείο κα είναι ποςοφ 2.000,00 ευρϊ και το τρίτο
βραβείο κα είναι ποςοφ 1.000,00 ευρϊ. Σε περίπτωςθ ςυμμετοχισ ςε ομάδα, τα βραβεία
απονζμονται ςτθν ομάδα αλλά το χρθματικό ιςόποςο καταβάλλεται είτε ςτον υπεφκυνο τθσ
ομάδασ (ο οποίοσ ορίηεται εγγράφωσ από όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ) είτε κατανζμεται ςτα μζλθ
τθσ ομάδασ ςφμφωνα με τον υποβλθκζντα πίνακα ποςοςτϊν.
Α' ΒΡΑΒΕΙΟ - 4.000,00 ΕΤΡΩ
Β' ΒΡΑΒΕΙΟ - 2.000,00 ΕΤΡΩ
Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ - 1.000,00 ΕΤΡΩ
6.2. Κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ μπορεί να προτακεί θ εξαγορά μελετϊν χωρίσ θ πρόταςθ αυτι να
είναι δεςμευτικι για τθ διοργανϊτρια αρχι. Δφναται να εξαγοραςτοφν ζωσ 2 μελζτεσ. Το
μζγιςτο ποςό εξαγοράσ ορίηεται ςτα 500,00 ευρϊ ανά μελζτθ.
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6.3. Θ απόφαςθ τθσ κριτικισ επιτροπισ, για τθν απονομι των βραβείων, είναι δεςμευτικι για τθ
διοργανϊτρια αρχι.
6.4. Θ βράβευςθ των προτάςεων δεν δθμιουργεί ςτουσ διαγωνιηόμενουσ μελετθτζσ δικαίωμα ςτθν
ανάκεςθ ςφμβαςθσ που ζχει ςχζςθ με το αντικείμενο του παρόντα διαγωνιςμοφ.
6.5. Θ κριτικι επιτροπι διατθρεί το δικαίωμα, αν διαπιςτϊςει ανεπάρκεια των προτάςεων και
φςτερα από αιτιολόγθςθ, να μθν απονείμει το πρϊτο ι και άλλα βραβεία.
6.6. Θ κριτικι επιτροπι διατθρεί το δικαίωμα να κθρφξει άγονο τον διαγωνιςμό εφόςον διαπιςτϊςει
επίπεδο προτάςεων μθ ανταποκρινόμενο ςτισ απαιτιςεισ του. Στθν περίπτωςθ αυτι θ επιτροπι
μπορεί να προτείνει αποηθμιϊςεισ ςε αρικμό μελετϊν ίςο με τα προβλεπόμενα βραβεία, με
ποςό που δεν μπορεί να υπερβαίνει για κάκε μελζτθ το ποςό του τελευταίου βραβείου .
6.7. Σε περίπτωςθ ματαίωςθσ τθσ κρίςθσ, λόγω υπαιτιότθτασ τθσ διοργανϊτριασ αρχισ, το ςυνολικό
ποςό των βραβείων μοιράηεται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό και επιςτρζφονται ςτουσ
διαγωνιηόμενουσ οι ςχετικζσ μελζτεσ.

ΑΡΘΡΟ 7 - ΚΡΙΣΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ
Θ Κριτικι Επιτροπι κα είναι πενταμελισ.
Τα μζλθ τθσ Κριτικισ Επιτροπισ με τουσ Αναπλθρωτζσ τουσ ορίηονται ωσ εξισ:


Ζνασ κριτισ «εκ προςωπικοτιτων», με τον αναπλθρωτι του, υποδεικνυόμενοι από το Διμο
Θρωικισ Ρόλεωσ Νάουςασ (Διοργανϊτρια Αρχι)



Ζνασ κριτισ εκπρόςωποσ του Δ. Θρωικισ Ρόλεωσ Νάουςασ (Διοργανϊτρια Αρχι) με τον
αναπλθρωτι του,



Τρεισ κριτζσ και οι αναπλθρωτζσ αυτϊν από τον κατάλογο κριτϊν τθσ παρ. 3 του άρκρου 12
τθσ, με αρ. πρωτ. 28604/2011, Απόφαςθσ ΥΡΕΚΑ, επιςτθμονικοφ αντικειμζνου ςχετικοφ με το
αντικείμενο του διαγωνιςμοφ. Θ επιλογι αυτϊν κα διενεργθκεί με κλιρωςθ από τον
κατάλογο κριτϊν του ΥΡΕΚΑ, μετά από αίτθμα του Διμου Θρωικισ Ρόλεωσ Νάουςασ

Θ ςυγκρότθςθ τθσ κα γνωςτοποιθκεί τουλάχιςτον 20 θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ των μελετϊν. Θ απόφαςθ ςυγκρότθςθσ τθσ Κριτικισ Επιτροπισ δθμοςιεφεται ςτθν
Εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ κατά τθ διάταξθ του άρκρου 5 παρ.2 περ. Βϋτου Ν.3469/2006(ΦΕΚ
131Α').
Χρζθ προζδρου τθσ κριτικισ επιτροπισ, κα εκτελεί ο κριτισ «εκ προςωπικοτιτων» που κα οριςτεί.
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Χρζθ γραμματζα τθσ κριτικισ επιτροπισ, κα εκτελεί υπάλλθλοσ του Διμου Θρωικισ Ρόλεωσ
Νάουςασ που κα οριςτεί γι αυτό τον ςκοπό.
Θ Διοργανϊτρια αρχι καλεί τα μζλθ τθσ επιτροπισ και τουσ αναπλθρωτζσ τουσ, τουσ ανακοινϊνει
τον οριςμό τουσ και τουσ γνωςτοποιεί το χρονοδιάγραμμα του διαγωνιςμοφ και τα κριτιρια που
ζχει κζςει θ διακιρυξθ. Επίςθσ αναλφει ςτα μζλθ τθσ επιτροπισ τθν προβλθματικι και τισ
απαιτιςεισ του διαγωνιςμοφ και τουσ γνωςτοποιεί τισ απαντιςεισ ςτα υποβλθκζντα ερωτιματα.
Θ Κριτικι επιτροπι κα ςυνεδριάςει ςτθν αίκουςα Δθμοτικοφ Συμβουλίου Θρωικισ Ρόλεωσ Νάουςασ
που βρίςκεται ςτθν οδό Δθμθτρίου Βλάχου (πρϊθν Δθμαρχίασ) 30.
Τα μζλθ τθσ κριτικισ επιτροπισ αμείβονται για τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ τουσ από τθ
Διοργανϊτρια Αρχι κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 του Ν.3833/2010.

ΑΡΘΡΟ 8 - ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΣΕΤΧΟΤ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ - ΧΟΡΘΓΟΤΜΕΝΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
8.1. Ρροσ διευκόλυνςθ των ενδιαφερομζνων τα Τεφχθ του Διαγωνιςμοφ και οποιοδιποτε άλλο
ςτοιχείο (τοπογραφικό διάγραμμα κ.λπ.) διατίκενται ςε θλεκτρονικι μορφι ςτθ διεφκυνςθ
http://futurepark.naoussa.gr απαγορεφεται δε ρθτϊσ οποιαδιποτε αλλαγι ςτθ μορφι και το
περιεχόμενο αυτϊν.
8.2. Οι παραλιπτεσ των Τευχϊν του Διαγωνιςμοφ (ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΓΟΥ) μζςω του διαδικτυακοφ τόπου
κα πρζπει πρωτίςτωσ να ςυμπλθρϊςουν τθ ςχετικι αίτθςθ που βρίςκεται αναρτθμζνθ ςτθν
ιςτοςελίδα του διαγωνιςμοφ, με τα ςτοιχεία τουσ.
Θ δυνατότθτα παραλαβισ των Τευχϊν του διαγωνιςμοφ και ςυμμετοχισ λιγει ςτισ 13/12/2017
8.3. Επίςθσ, ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν και
ταχυδρομικϊσ τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ που διατίκενται, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν
υπθρεςία ςχετικά με τον τρόπο καταβολισ τθσ δαπάνθσ αναπαραγωγισ και αποςτολισ. Θ
Υπθρεςία παραδίδει τα τεφχθ διαγωνιςμοφ ςτα γραφεία τθσ ςε εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ,
ςτθν ταχυδρομικι υπθρεςία τθσ επιλογισ του ενδιαφερομζνου, χωρίσ να φζρει ευκφνθ για τθν
ζγκαιρθ άφιξι τουσ.

ΑΡΘΡΟ 9 - ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΘ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΕΩΝ
9.1. Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ του διαγωνιςμοφ ορίηεται θ θμερομθνία δθμοςίευςισ του. Θ διακιρυξθ
του διαγωνιςμοφ με τα χορθγοφμενα ςτοιχεία και τθν αίτθςθ εγγραφισ κα είναι αναρτθμζνα
ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Θ. Ρ. Νάουςασ http://futurepark.naoussa.gr Επίςθσ θ διακιρυξθ
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του διαγωνιςμοφ κα δθμοςιευτεί ςε θμεριςια εφθμερίδα και κα αποςταλεί ενθμερωτικά για
ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα του Τ.Ε.Ε., του Σ.Α.Δ.Α.Σ. και του ΥΡΕ.ΚΑ, κακϊσ επίςθσ και ςτισ
Αρχιτεκτονικζσ Σχολζσ τθσ Χϊρασ. Θ τυχόν δαπάνθ των πιο πάνω δθμοςιεφςεων κα βαρφνει το
Διμο Νάουςασ.
Θ αίτθςθ εγγραφισ ςτο Διαγωνιςμό υποβάλλεται από τθν θμζρα ζναρξθσ του διαγωνιςμοφ
μζχρι και 30 θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία λιξθσ του,

ιτοι τισ 13/12/2017 ςτθν υπθρεςία

πρωτοκόλλου του Διμου Θρ. Ρόλεωσ Νάουςασ (παρ. 5 του άρκρου 5 τθσ παροφςασ).
Από τθν Διοργανϊτρια Αρχι κα αποδίδεται ςε όλουσ τουσ εγγραφζντεσ- εκπροςϊπουσ
αποδεικτικό εγγραφισ ςτον κατάλογο αυτό.
Θ Διοργανϊτρια Αρχι μπορεί να επικοινωνεί με τουσ εγγραφζντεσ ςτον κατάλογο με
θλεκτρονικό ταχυδρομείο ι με κάκε πρόςφορο μζςο με ευκφνθ του εκπροςϊπου ωσ προσ τθν
παραλαβι.
Ωσ θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των φακζλων ςυμμετοχισ, ορίηεται θ 12-012018 και ώρα 12:00 το μεςθμζρι.
9.2. Ρροτάςεισ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
9.3. Κάκε υποβαλλόμενθ μελζτθ ςθμαίνεται αντί ψευδωνφμου με χαρακτθριςτικό κωδικό, επιλογισ
του ςυμμετζχοντα. Ο κωδικόσ αυτόσ αποτελείται από δζκα (10) ψθφία φψουσ 1εκ. , Arial, Bold
εκ των οποίων τα (8) οκτϊ είναι αρικμθτικά και τα δφο (2) του λατινικοφ αλφαβιτου και
τοποκετείται ςτο άνω δεξιό άκρο των ςχεδίων και τευχϊν τθσ μελζτθσ.
Ο διαγωνιςμόσ είναι αυςτθρά ανϊνυμοσ. Οι διαγωνιηόμενοι οφείλουν επί ποινι αποκλειςμοφ
να μθ φζρουν κανζνα ςτοιχείο αναγνϊριςθσ ςτισ πινακίδεσ των ςχεδίων , ςτο εξωτερικό του
ςυνοδευτικοφ φακζλου ςυμμετοχισ ι ςτθ ςυςκευαςία του δζματοσ αποςτολισ.
9.4. Πλθ θ εργαςία παραδίδεται ςυςκευαςμζνθ ςε ζνα και μόνο αδιαφανζσ δζμα όπου
αναγράφεται εξωτερικά ο ωσ άνω ενδεικτικόσ αρικμόσ και θ διεφκυνςθ του παραλιπτθ:
ΔΘΜΟ ΘΡΩΙΚΘ ΠΟΛΕΩ ΝΑΟΤΑ
ΓΙΑ ΣΘΝ ΚΡΙΣΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΘΝΙΟΤ ΦΟΙΣΘΣΙΚΟΤ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ:
"ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΑΟΤΑ: δθμιουργώντασ τθ νζα εποχι"
Οδόσ: ΔΘΜΘΤΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ (πρϊθν ΔΘΜΑΧΙΑΣ) 30
Τ.Κ. : 592 00, ΝΑΟΥΣΑ

Οποιαδιποτε άλλθ ςιμανςθ δεν είναι επιτρεπτι επί ποινι αποκλειςμοφ. Ομοίωσ για τθ
διατιρθςθ τθσ ανωνυμίασ δεν επιτρζπεται, επί ποινι αποκλειςμοφ, θ αναγραφι του ονόματοσ
του αποςτολζα ακόμθ και όταν θ αποςτολι γίνεται μζςω ταχυδρομείου θ άλλθσ εταιρίασ.
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9.5. Ο διαγωνιηόμενοσ υποβάλλει μζςα ςτο ανωτζρω δζμα κλειςτό φάκελο αδιαφανι ο οποίοσ κα
φζρει ςτο εξωτερικό του τον ίδιο με τθν μελζτθ ενδεικτικό αρικμό ςιμανςθσ. Στο φάκελο αυτό
κα περιζχονται: για κάκε φυςικό πρόςωπο των ςυμμετεχόντων 1) αίτθςθ-υπεφκυνθ διλωςθ
ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό με τα εξισ ςτοιχεία α) ονοματεπϊνυμο, β) Σχολι, Ρανεπιςτιμιο
φοίτθςθσ γ) διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, τθλεομοιοτυπίασ και θλεκτρονικι δ/νςθ 2)
Βεβαιϊςεισ από τισ γραμματείεσ των Αρχιτεκτονικϊν Σχολϊν και Τμθμάτων, οι οποίεσ να
αποδεικνφουν τθ φοιτθτικι ταυτότθτα των ςυμμετεχόντων ςε προπτυχιακό επίπεδο ςπουδϊν .


Πταν πρόκειται για ομάδα διαγωνιηομζνων, υπεφκυνθ διλωςθ υπογεγραμμζνθ από όλα τα
μζλθ τθσ ομάδασ μελζτθσ οριςμοφ, υπευκφνου ομάδασ και ποςοςτϊν ςυμμετοχισ των μελϊν
ςτα χρθματικά ποςά ςε περίπτωςθ βράβευςθσ.



Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ ότι δεν υφίςτανται λόγοι αποκλειςμοφ των ςυμμετεχόντων που
αναφζρονται ρθτά ςτο άρκρο 3, παράγραφοσ 3β τθσ Υ.Α. (ΦΕΚ 1427/ τ.Β’ / 16-6-2011),
κακϊσ και ςτθν παρ 5.2 του άρκρου 5 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.



Εάν ο διαγωνιηόμενοσ αποδζχεται τθν επϊνυμθ ζκκεςθ τθσ μελζτθσ του ςε περίπτωςθ που
δεν διακρικεί κα ςυμπεριλάβει ςτο παραπάνω δζμα χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τον
ενδεικτικό τίτλο τθσ μελζτθσ και τθν ζνδειξθ ςτο κάτω αριςτερό μζροσ «αποδοχι
αποςφράγιςθσ», ο οποίοσ κα περιζχει τθ ςχετικι ενυπόγραφθ διλωςθ.

Οι διαγωνιηόμενοι ζχουν τθν πλιρθ ευκφνθ τθσ καλισ κατάςταςθσ των παραδοτζων τθσ
πρόταςισ τουσ (αρτιότθτα των cd,usb flash stick, κλπ) μζχρι τθν υποβολι τουσ. Τα τυχόν
αςφαλιςτικά ζξοδα και τα μεταφορικά επιβαρφνουν τον διαγωνιηόμενο.

ΑΡΘΡΟ 10 - ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΗΟΜΕΝΩΝ -ΗΘΣΟΤΜΕΝΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
Τα ηθτοφμενα ςτοιχεία από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό είναι τα εξισ :
10.1. χζδια :
Κάκε διαγωνιηόμενοσ κα υποβάλλει τα ςχζδια τθσ ςυνολικισ πρόταςθσ ςε τζςςερισ

(4)

πινακίδεσ μεγζκουσ Α0 (1189 χ 841 χλςτ) οι οποίεσ κα περιλαμβάνουν
 Ρ(1) 1θ Ρινακίδα:
Ανάλυςθ φυςικοφ τοπίου ( κλ. 1:1000 ).
 Ρ(2) 2θ Ρινακίδα:
Σχζδιο Γενικισ Διάταξθσ τθσ υπό μελζτθ περιοχισ ( κλ.
ολοκλθρωμζνθ φάςθ τθσ πρόταςθσ.

[11]

1:500 ). Ραρουςιάηει τθν

ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΑΟΤΑ: δημιουργώντας τη νέα εποχή
 Ρ(3) 3θ Ρινακίδα:
Επιλεκτικόσ ςχεδιαςμόσ ςθμαντικϊν χϊρων, Λεπτομερείσ προτάςεισ ςχεδιαςμοφ για τρεισ
περιοχζσ παρζμβαςθσ ( κλ. 1:100, 1:200, 1:500 ).
 Ρ(4) 4θ Ρινακίδα:
Το περιεχόμενό τθσ διαμορφϊνεται ελεφκερα και είναι ςτθν κρίςθ του κάκε διαγωνιηόμενου
για τθν καλφτερθ ανάπτυξθ τθσ πρόταςθσ του.
Κάκε πινακίδα πρζπει να περιλαμβάνει τον τίτλο του ζργου ( ςε γραμματοςειρά Arial, 60 pt,
bold, κεφαλαία) και τον τυπικό 10ψιφιο αρικμό τθσ ομάδασ ο οποίοσ κα αναγράφεται ςτθν
πάνω δεξιά γωνία τθσ.
Πλεσ οι πινακίδεσ μποροφν να περιλαμβάνουν διαγράμματα ςκίτςα , φωτογραφίεσ και ςχόλια
με ελεφκερθ χριςθ χρϊματοσ, ςκιϊν, ψθφιακισ απεικόνιςθσ κλπ.
Θ κλίμακα και το ςφμβολο του Βορρά κα πρζπει να εμφανίηονται ςε όλα τα ςχζδια
10.2. Σεφχοσ Σεχνικισ Ζκκεςθσ (Σε ζντυπθ μορφι) :
Επεξθγθματικι ζκκεςθ τθσ πρόταςισ του ςε τεφχοσ (DIN Α4)

μζχρι 1500 λζξεισ

ςε

γραμματοςειρά Arial 12 pt., πλιρθσ ςτοίχιςθ, διάςτιχο μεταξφ των γραμμϊν 1,5. Ο τίτλοσ του
Διαγωνιςμοφ κα αναγράφεται ςε κάκε ςελίδα του τεφχουσ ςε γραμματοςειρά Arial, μεγζκουσ
14, ζντονθσ γραφισ (bold), κεφαλαία γράμματα, ςτοίχιςθ ςτο κζντρο.
Το περιεχόμενο τθσ ζκκεςθσ κα αναφζρεται ςτθν ανάπτυξθ τθσ πρόταςθσ ςφμφωνα με τα
κριτιρια αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ. Θα παραδοκεί ςε ζξι (6) αντίτυπα ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα. Στο τζλοσ του κειμζνου κα πρζπει να επιςυνάπτονται οι τζςςερισ πινακίδεσ ςε
ςμίκρυνςθ (DIN Α3).
10.3. ε θλεκτρονικι μορφι


Τα θλεκτρονικά αρχεία των παραδοτζων πινακίδων ςε μορφι *.pdf και ςε *.dwg (με τα
αντίςτοιχα αρχεία εξωτερικισ αναφοράσ και τυχόν ςυνοδευτικά αρχεία όπωσ π.χ.
γραμματοςειρζσ , αρχεία plot style κλπ, με το όνομα: τίτλοσ _Ρ1.dwg, Ρ2 ,Ρ3 και Ρ4
αντίςτοιχα, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.



Το κείμενο τθσ ζκκεςθσ περιγραφισ τθσ ςυνολικισ πρόταςθσ (όπωσ ςτο 10.2 ανωτζρω) ςε
αρχείο *.pdf και *.doc με το όνομα :Ρεριγραφι τθσ Ρρόταςθσ.pdf



Το κείμενο για δθμοςίευςθ ςε αρχείο *.pdf και *.doc.
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10.4. Οι πινακίδεσ υποβολισ των διαγωνιηόμενων μελετϊν

κα είναι επίπεδεσ και άκαμπτεσ

επιφάνειεσ. Ορίηονται ςε μζγεκοσ Α0 και διαςτάςεων 1189 χ 841 χλςτ., τοποκετθμζνεσ ςτθν
οριηόντια διάςταςθ .
10.5. Οι διαγωνιηόμενοι υποχρεοφνται να ςυμμορφϊνονται απόλυτα προσ τουσ όρουσ τθσ
διακιρυξθσ, περιοριηόμενοι ςτα ηθτοφμενα από τθ διακιρυξθ ςτοιχεία ςε ότι αφορά ςτθν
παρουςίαςθ τθσ μελζτθσ τουσ.
10.6. Εκπρόκεςμθ άφιξθ και πρωτοκόλλθςθ φακζλου ςυμμετοχισ ζχει ωσ ςυνζπεια τον αποκλειςμό
του διαγωνιηόμενου, ακόμθ και αν ςυντρζχουν λόγοι ανϊτερθσ βίασ για τθν κακυςτζρθςθ.
10.7. Οι διαγωνιηόμενοι ζχουν τθν πλιρθ ευκφνθ τθσ μελζτθσ μζχρι τθν παραλαβι τθσ από τθ
Διοργανϊτρια Αρχι θ οποία δεν είναι υπεφκυνθ για κακυςτεριςεισ που μπορεί να ζχουν ωσ
αποτζλεςμα τθν μθ εμπρόκεςμθ υποβολι τθσ μελζτθσ.

ΑΡΘΡΟ 11 - ΤΠΟΒΟΛΘ ΕΡΩΣΘΜΑΣΩΝ
11.1. Οι διαγωνιηόμενοι μποροφν να υποβάλλουν με αίτθςθ του εγγραφζντοσ ςτον κατάλογο
εκπροςϊπου τουσ τυχόν ερωτιματα ( εγγράφωσ ι θλεκτρονικά) μζςα ςτο πρϊτο τζταρτο τθσ
προκεςμίασ παράδοςθσ των μελετϊν, δθλαδι μζχρι τθν 10θ Νοεμβρίου 2017
Θ αρμόδια υπθρεςία είναι υποχρεωμζνθ να απαντιςει εντόσ 10 θμερϊν από τθ λιξθ τθσ
προκεςμίασ υποβολισ των ερωτθμάτων και να αποςτείλει τα υποβλθκζντα ερωτιματα και τισ
απαντιςεισ για ενθμζρωςθ ςτθν ιςτοςελίδα που αναρτάται και θ διακιρυξθ.
11.2. Οι ερωτιςεισ και απαντιςεισ αφοροφν ςε διευκρινίςεισ των δεδομζνων του διαγωνιςμοφ και
δεν είναι δυνατόν να προκφπτει τροποποίθςθ των δεδομζνων του διαγωνιςμοφ ι αλλαγι
προκεςμιϊν.
11.3. Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ των απαντιςεων από τθν αρμόδια υπθρεςία τθσ διοργανϊτριασ
αρχισ μετατίκεται θ προκεςμία παράδοςθσ κατά χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον όςο και θ
κακυςτζρθςθ με άμεςθ ενθμζρωςθ των εγγεγραμμζνων εκπροςϊπων.
ΑΡΘΡΟ 12 - ΓΛΩΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
12.1. Γλϊςςα του Διαγωνιςμοφ είναι θ Ελλθνικι.
12.2 Κάκε ςτοιχείο που δε κα είναι ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, δε κα λθφκεί υπόψθ από τθν Κριτικι
Επιτροπι.
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ΑΡΘΡΟ 13 - ΚΡΙΣΘΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ
13.1.

Τα βαςικά κριτιρια αξιολόγθςθσ τθσ πρόταςθσ είναι τα εξισ:



Φιλοςοφία ανάδειξθσ του Ράρκου ωσ χϊρο Ρραςίνου,



Ροιότθτα αρχιτεκτονικισ τοπίου



Σχεδιαςμόσ που να προάγει τθν περιβαλλοντικι ςυνείδθςθ ςφμφωνα με τα νζα διεκνι
δεδομζνα



Βιωςιμότθτα αςτικοφ περιβάλλοντοσ



Διατιρθςθ ανάδειξθ αξιοποίθςθ των ςθμαντικϊν ιςτορικϊν ςτοιχείων

Θα ςυνεκτιμθκοφν θ πρωτοτυπία τθσ λφςθσ, οι καινοτόμεσ ςχεδιαςτικζσ προτάςεισ, θ βιοκλιματικι
προςζγγιςθ κακϊσ και θ ευκολία εφαρμογισ και ςυντιρθςθσ λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ιδανικι
αναλογία ποιότθτασ / κόςτουσ.

ΑΡΘΡΟ 14 - ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΡΙΘ , ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ
Θ Κριτικι Επιτροπι ςυνζρχεται για κρίςθ φςτερα από πρόςκλθςθ τθσ Διοργανϊτριασ Αρχισ εντόσ 10
θμερϊν από τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των Ρροτάςεων. Θ κριτικι επιτροπι λαμβάνει
γνϊςθ του περιεχομζνου των υποβλθκειςϊν Ρροτάςεων μόνον μετά τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ
που προβλζπεται για τθν υποβολι τουσ. Θ ανωνυμία των διαγωνιηομζνων πρζπει να τθρείται
αυςτθρά. Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ καταγράφεται ςε πρακτικά κάκε ςυνεδρίαςθσ και ςε ζνα τελικό
ςυγκεντρωτικό και ςυνοπτικό πρακτικό και αναλφεται ςτα ακόλουκα ςτάδια.
ο

Α. ηάδιο 1 . Αποζθπάγιζη Πποηάζεων – Πποκαηαπκηική εξέηαζη ζυμμεηοχών.

Θ

Επιτροπι παραλαμβάνει τουσ φακζλουσ – δζματα

ςυμμετοχισ που υποβλικθκαν ι

απεςτάλθςαν ςτο Ρρωτόκολλο.
Αποςφραγίηει τισ προτάςεισ και ελζγχει κατ αρχάσ τθν εμπρόκεςμθ κατάκεςθ του φακζλου
ςυμμετοχισ και τθν υποβολι τθσ Αρχιτεκτονικισ πρόταςθσ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο – δζμα κατά
το άρκρο 9 τθσ παροφςασ. Οι φάκελοι που περιζχουν τα ςτοιχεία των διαγωνιηομζνων
ςυςκευάηονται αφοφ ζχουν ιδθ μονογραφεί από όλα τα μζλθ τθσ Κριτικισ Επιτροπισ και
φυλάςςονται μζχρι τθν οριςτικι κρίςθ. Καταγράφονται τα ςτοιχεία που παρελιφκθςαν και οι
τυχόν αποκλίςεισ τθσ κάκε Ρρόταςθσ και αποφαςίηεται θ αποδοχι ι ο αποκλειςμόσ τθσ κάκε
Ρρόταςθσ από τθν περαιτζρω διαδικαςία αξιολόγθςθσ.
Θ Κριτικι Επιτροπι οφείλει να αποκλείςει από τθν διαδικαςία αξιολόγθςθσ, φςτερα από
αιτιολόγθςθ, ςυντάςςοντασ ςχετικό πρακτικό, τισ ςυμμετοχζσ που:


Δεν ζχουν αποςταλεί ζγκαιρα.
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Δεν καλφπτουν τισ προχποκζςεισ ανωνυμίασ



Δεν καλφπτουν τισ απαιτιςεισ που ζχει κζςει αναλυτικά θ διακιρυξθ

(πλθρότθτα ςτοιχείων) ςφμφωνα με το άρκρο 10 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Β. ηάδιο 2ο. Αξιολόγηζη – καηάηαξη Πποηάζεων.
Κατά το ςτάδιο αυτό θ κριτικι επιτροπι εξετάηει τισ υποβλθκείςεσ μελζτεσ καταγράφοντασ τισ
παρατθριςεισ τθσ για τα πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα κάκε μελζτθσ και προχωρεί ςτθ
ςυγκριτικι εξζταςθ των μελετϊν
Στθ ςυνζχεια προβαίνει ςτθν αιτιολογθμζνθ κατάταξθ των μελετϊν κατά ςειρά επιτυχίασ.
Κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν τθσ Κριτικισ Επιτροπισ απαγορεφεται θ γνωςτοποίθςθ του
υλικοφ του Διαγωνιςμοφ ςε τρίτουσ.
Γ. ηάδιο 3ο ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Μετά το πζρασ τθσ αξιολόγθςθσ και τθσ κατάταξθσ των προτάςεων θ κριτικι επιτροπι ενεργεί ωσ
εξισ:


Εξακριβϊνει τθν ταυτότθτα των ςυντακτϊν των μελετϊν που προτείνονται προσ βράβευςθ
με τθ ςειρά που κατζχουν ςτθν γενικι κατάταξθ.



Διαπιςτϊνει το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό των βραβευκζντων, διατθρϊντασ το
δικαίωμα αποκλειςμοφ από τα βραβεία ςε περιπτϊςεισ μθ τιρθςθσ των απαιτιςεων τθσ
διακιρυξθσ.



Σε περίπτωςθ αποκλειςμοφ, τθν κζςθ των αποκλειςκζντων καταλαμβάνουν άλλεσ μελζτεσ
με τθ ςειρά κατάταξθσ.
Τα επί μζρουσ πρακτικά των ςυνεδριάςεων τθσ Κριτικισ Επιτροπισ μαηί με το τελικό
ςυγκεντρωτικό και ςυνοπτικό πρακτικό τθσ τα οποία κα περιλαμβάνουν αιτιολογθμζνθ Ζκκεςθ
για τθ διαδικαςία επιλογισ και τα πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα των Ρροτάςεων που
ζλαβαν βραβεία κακϊσ και τθν Απόφαςι τθσ, υπογράφονται από όλα τα μζλθ τθσ Κριτικισ
Επιτροπισ και παραδίδονται ςτθν Διοργανϊτρια Αρχι το αργότερο μζςα ςε 10 θμζρεσ από τθ
λιξθ τθσ διαδικαςίασ.
Το αποτζλεςμα του Διαγωνιςμοφ επικυρϊνεται με Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Διοργανϊτριασ Αρχισ, αναρτάται ςτα γραφεία τθσ και κοινοποιείται ςτουσ εκπροςϊπουσ των
ςυμμετεχόντων. Επίςθσ δθμοςιοποιείται και αποςτζλλεται για ενθμζρωςθ των ιςτοςελίδων
ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 15.
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ΑΡΘΡΟ 15 - ΔΘΜΟΙΟΠΟΙΘΘ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Μετά τθν ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων οι φορείσ του διαγωνιςμοφ κα αναλάβουν τθν ζκκεςθ
του ςυνόλου των ςυμμετοχϊν.
Οι διακρικείςεσ Ρροτάςεισ μαηί με τθν Ζκκεςθ τθσ Κριτικισ Επιτροπισ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ
διαδικαςίασ, κα αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα τθσ διοργανϊτριασ αρχισ.
Το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ κοινοποιείται ςτουσ εκπροςϊπουσ των ςυμμετεχόντων,
δθμοςιοποιείται και αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του διαγωνιςμοφ και τθσ διοργανϊτριασ αρχισ και
αποςτζλλεται για δθμοςίευςθ ςτο ενθμερωτικό δελτίο του TEE και για ενθμζρωςθ ςτισ ιςτοςελίδεσ
που αναφζρονται ςτο άρκρο 6 τθσ υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 26804/16-06-2011 απόφαςθσ του ΥΡΕΚΑ
Φ.Ε.Κ. 1427 Βϋ/2011 (ιςτοςελίδεσ Τ.Ε.Ε. και Σ.Α.Δ.Α.Σ.- Ρ.Ε.Α. και του Υ.Ρ.Ε.Κ.Α..).
Στισ Ρροτάςεισ που κα λάβουν βραβείο κα αναφζρονται και τα ονόματα των διαγωνιηομζνων που
τισ εκπόνθςαν. Επίςθσ κα αναφερκοφν τα ονόματα όςων διαγωνιηομζνων επικυμοφν να άρουν τθν
ανωνυμία τουσ.
Το υλικό των προτάςεων που ζχουν βραβευτεί τθρείται ςε ειδικό αρχείο με ευκφνθ τθσ
Διοργανϊτριασ Αρχισ και αντίγραφό του, ςε θλεκτρονικι μορφι, αποςτζλλεται ςτο Υ.ΡΕ.Κ.Α.
ςφμφωνα με το άρκρο 14, παρ.4 τθσ υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 26804/16-06-2011 απόφαςθσ του ΥΡΕΚΑ
(Φ.Ε.Κ. 1427 Βϋ/2011).
ΑΡΘΡΟ 16- ΕΠΙΣΡΟΦΘ ΜΕΛΕΣΩΝ
Οι βραβευμζνεσ ςυμμετοχζσ περιζρχονται ςτθν κυριότθτα τθσ διοργανϊτριασ αρχισ ενϊ οι
υπόλοιπεσ μελζτεσ κα επιςτραφοφν ιδιοχείρωσ με τθν παρουςίαςθ τθσ απόδειξθσ κατάκεςθσ τθσ
μελζτθσ.

ΑΡΘΡΟ 17 - ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΘ ΙΔΙΟΚΣΘΙΑ - ΕΠΙΛΤΘ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
17.1. Τα πνευματικά δικαιϊματα των βραβευμζνων προτάςεων κα ανικουν αποκλειςτικά ςτθ
διοργανϊτρια αρχι, ενϊ των υπόλοιπων ςυμμετοχϊν παραμζνουν ςτθν κυριότθτα των
μελετθτϊν.
17.2 Θ διοργανϊτρια αρχι δικαιοφται να χρθςιμοποιιςει τισ προτάςεισ που ζχουν βραβευκεί και
εξαγοραςτεί για το ζργο που αποτελεί το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με τουσ
όρουσ τθσ διακιρυξθσ ενϊ ταυτόχρονα μποροφν να αποτελζςουν ςτο ςφνολο τουσ ι ςε
τμιματα τουσ πρότυπα πολλαπλισ εφαρμογισ. Το υλικό των προτάςεων αυτϊν περιζρχεται
ςτθν κυριότθτά τθσ, δφναται δε να το διακζςει κατά τθν κρίςθ τθσ ςε άλλουσ φορείσ.
[16]

ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΑΟΤΑ: δημιουργώντας τη νέα εποχή
17.3 Σε κάκε περίπτωςθ δθμοςίευςθσ βραβευμζνων ςτοιχείων του διαγωνιςμοφ, είναι υποχρεωτικι
θ αναφορά των ςτοιχείων του ςυντάκτθ τθσ πρόταςθσ και τθσ διοργανϊτριασ αρχισ.
17.4 Τυχόν ενςτάςεισ κατά απόφαςθσ τθσ κατακφρωςθσ αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ
υποβάλλονται, εντόσ προκεςμίασ 5 εργάςιμων θμερϊν από τθ ανάρτθςθ του αποτελζςματοσ
του διαγωνιςμοφ ςτα γραφεία τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ τθσ διοργανϊτριασ αρχισ και τθν
κοινοποίθςθ ςτουσ εκπροςϊπουσ των ςυμμετεχόντων. Θ ζνςταςθ απευκφνεται ςτθν αρμόδια
υπθρεςία τθσ διοργανϊτριασ αρχισ και αςκείται με κατάκεςθ ςτο πρωτόκολλο τθσ αρμόδιασ
υπθρεςίασ ι με ταχυδρομικι επιςτολι επί αποδείξει ι με τθλεομοιοτυπία τθσ αρμόδιασ
υπθρεςίασ. Ωσ θμερομθνία κατάκεςθσ λογίηεται αντίςτοιχα θ θμερομθνία πρωτοκόλλθςθσ ι
θμερομθνία του αποδεικτικοφ παραλαβισ ι τθσ αποςτολισ τθσ τθλεομοιοτυπίασ.
17.5 Θ διοργανϊτρια αρχι αποφαίνεται επί τθσ ζνςταςθσ μετά από αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ τθσ
κριτικισ επιτροπισ μζςα ςε προκεςμία δφο εβδομάδων από τθν υποβολι τθσ ζνςταςθσ. Για τθ
διευκόλυνςθ τθσ διαδικαςίασ θ ειςιγθςθ μπορεί να διαμορφωκεί και να υποβλθκεί ςτθ
διοργανϊτρια αρχι θλεκτρονικά ι μζςω τθλεομοιοτυπίασ.
17.6 Δεν προβλζπεται θ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κεραπείασ.
17.7 Για τθ δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν ζχουν εφαρμογι ανάλογα τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 198
του Ν. 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 18 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Δθμοςίευςθ περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ

19-10-2017

Ρροκεςμία υποβολισ αίτθςθσ για εγγραφι
ςτον

κατάλογο

ςυμμετεχόντων

του

Διαγωνιςμοφ ( ζωσ 30 θμζρεσ πριν τθ λιξθ

13-12-2017

του)
Ρροκεςμία υποβολισ ερωτθμάτων από τουσ
διαγωνιηόμενουσ

(εντόσ

του

πρϊτου

τετάρτου τθσ προκεςμίασ παράδοςθσ των

10-11-2017

μελετϊν)
Απαντιςεισ ςτα ερωτιματα
(εντός

δζκα

θμερϊν

από

τθ

λιξθ 20-11-2017

προκεςμίασ υποβολισ ερωτθμάτων)
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Λιξθ προκεςμίασ υποβολισ Ρροτάςεων
(85 θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ)

12-01-2018

ΑΡΘΡΟ 19 - ΑΠΟΔΟΧΘ ΟΡΩΝ
Θ ςυμμετοχι των διαγωνιηομζνων ςτο Διαγωνιςμό ζχει ωσ αυτοδίκαιθ ςυνζπεια τθν πλιρθ και
χωρίσ επιφυλάξεισ αποδοχι των όρων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.

Ο ΔΘΜΑΡΧΟ ΘΡΩΙΚΘ ΠΟΛΕΩ ΝΑΟΤΑ

ΚΟΤΣΟΓΙΑΝΝΘ ΝΙΚΟΛΑΟ
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