ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Αγγελάκη 13, 54621, Θεσσαλονίκη
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ ΝΕΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
με τίτλο :
«Σχεδιασμός των Θέσεων Κάδων Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης στο Δήμο Θεσσαλονίκης»
1.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Διευθύνουσα Υπηρεσία : Διεύθυνση Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων, Αγγελάκη 13,
54621, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310296864-6, FAX : 2310234161, email : s.parthenopoulou@thessaloniki.gr,
ιστοσελίδα : www.thessaloniki.gr
2.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Προϋπολογισμός Δήμου Θεσσαλονίκης,, οικονομικό έτος 2012, ΚΑ 7413.23.95 «Μελέτη για τον τρόπο
χωροθέτησης κάδων ανακύκλωσης και καθαριότητας μέσα στο αστικό περιβάλλον», Υπηρεσίας 20,
Υπηρεσιακής Μονάδας «Διεύθυνση Καθαριότητας»
3.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι ο σχεδιασμός και η σήμανση των θέσεων των κάδων απορριμμάτων και
ανακύκλωσης, καθώς και η αισθητική τους ένταξη ως στοιχεία του αστικού εξοπλισμού και η ευρύτερη
λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου στο Δήμο μας, μέσω ενός ολοκληρωμένου
βιώσιμου προτύπου συλλογής και αποκομιδής απορριμμάτων, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ανακύκλωση και
την περιβαλλοντική συνείδηση σε πολίτες, κατοίκους και επισκέπτες.
Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι ο σχεδιασμός και η σήμανση των θέσεων των κάδων απορριμμάτων και
ανακύκλωσης σε ολόκληρο το Δήμο Θεσσαλονίκης. Ειδικότερες επιδιώξεις-στόχοι είναι :
1. η λειτουργική, η αισθητική και η περιβαλλοντική αναβάθμιση του δημόσιου ελεύθερου χώρου
2. η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης στους πολίτες
3. η προβολή της ανακύκλωσης και η ενθάρρυνση της συμμετοχής σε αυτή
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4. ο περιορισμός της οπτικής όχλησης λόγω ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων
5. η βελτίωση της προσβασιμότητας στις θέσεις των κάδων
6. η ευκρινής σήμανση των κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης
7. η αρμονική ένταξη των θέσεων στον αστικό ιστό
8. η οικονομική βιωσιμότητα του σχεδιασμού (κόστος υλοποίησης και συντήρησης)
9. ο πρότυπος σχεδιασμός των θέσεων των κάδων
10. ο πρότυπος σχεδιασμός της σήμανσης
11. η εύκολη πρόσβαση από τα απορριμματοφόρα για τη μείωση της ρύπανσης και της όχλησης από την
προσέλευσή τους
12. η διευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων πλησίον των θέσεων των κάδων
4.

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών Νέων Αρχιτεκτόνων, ενός σταδίου κατά τις κείμενες διατάξεις.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αρχιτέκτονες, είτε ατομικά είτε ως υπεύθυνοι ομάδας, διπλωματούχοι Πολυτεχνικών
Σχολών της ημεδαπής ή ισότιμων Σχολών αλλοδαπής, μέλη του ΤΕΕ και όσοι κατέχουν από το νόμο οριζόμενη
άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας αρχιτέκτονα μηχανικού στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος. Στην
ομάδα των διαγωνιζομένων είναι δυνατόν να μετέχουν ως συνεργάτες / σύμβουλοι και άλλες ειδικότητες, όπως
επίσης και φοιτητές.
Κάθε διαγωνιζόμενος – μόνος ή ως μέλος ομάδας – μπορεί να υποβάλλει μία και μόνη συμμετοχή.
5.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Για την κρίση θα ληφθούν υπόψη κατ΄ ελάχιστο τα παρακάτω κριτήρια:
Ο βαθμός προσέγγισης στους τεθέντες στόχους και κυρίως ως προς:
-την περιβαλλοντική, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του δημόσιου ελεύθερου χώρου
-την προσβασιμότητα στις θέσεις των κάδων
-την πρωτοτυπία του σχεδιασμού
-την λειτουργικότητα της σήμανσης των θέσεων των κάδων
-την ευκολία και οικονομία υλοποίησης και συντήρησης των προτάσεων
-την ευελιξία προσαρμογής των προτάσεων στην λειτουργία της συλλογής των απορριμμάτων
6.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων ορίζεται η Δευτέρα 22 Απριλίου 2013 και ώρα 15.00
Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει τις εργάσιμες μέρες και ώρες (09.00 – 15.00) στα γραφεία της Διεύθυνσης
Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων, Αγγελάκη 13, 54621, Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310296864, 296866, FAX.
2310234161, ιστοσελίδα : www.thessaloniki.gr, με το ταχυδρομείο ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών με
ευθύνη των διαγωνιζομένων για την έγκαιρη υποβολή.
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7.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Κριτική Επιτροπή θα είναι πενταμελής. 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, ειδικότητας αρχιτέκτονα μηχανικού, 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 σε συνεργασία με τους χορηγούς, 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 υποστηρίζεται από Γραμματέα που ορίζεται από τη Διοργανώτρια Αρχή. 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’ / ).
8.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ είναι οριστική και υποχρεωτική για την Αναθετούσα Αρχή

εφόσον δεν είναι αντίθετη με τους όρους της Προκήρυξης.
9.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Θα απονεμηθούν συνολικά τρία (3) χρηματικά βραβεία (πλέον ΦΠΑ 23%) 1ο 2.000 €, 2ο 1500 € και 3ο 1000 €
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 350 €
(πλέον ΦΠΑ 23%). Τα βραβεία απονέμονται στην ομάδα, αλλά το χρηματικό ισόποσο καταβάλλεται στον
υπεύθυνο αρχιτέκτονα της ομάδας είτε κατανέμεται στα μέλη της ομάδας αρχιτεκτόνων σύμφωνα με τον
υποβληθέντα πίνακα ποσοστών.
10.

ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Γλώσσα : Ελληνική
Η αναλυτική προκήρυξη του διαγωνισμού θα είναι αναρτημένη από την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2012, στην
ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης www.thessaloniki.gr. Επίσης μπορεί να παραληφθεί από τους
ενδιαφερόμενους σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της Διοργανώτριας Αρχής, Αγγελάκη 13, 6ος όροφος, από
την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2012, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09.00 – 15.00)
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Η 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 στις ιστοσελίδες του ΤΕΕ/ΤΚΜ, του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και του ΥΠΕΚΑ.

Ο Αντιδήμαρχος
Αστικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας & Δικτύων

Ανδρέας Κουράκης
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