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ΑΡΘΡΟ 1ο –ΑΓΩΝΟΘΕΤΗΣ
Ο ∆ιαγωνισµός διεξάγεται από το Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων (ΥΠΟΜΕ∆Ι) το
οποίο θα εµφανίζεται στο εξής για συντοµία µε την ένδειξη «Αγωνοθέτης».
Οι Προτάσεις θα κατατεθούν
στη ∆ιεύθυνση Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων του ∆ήµου
Θεσσαλονίκης/ Τµήµα Προγραµµατισµού, Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ( 2ος όροφος)
Οδός : Αγγελάκη 13
Ταχ. Κωδ. :54621
Θεσσαλονίκη
Τηλ. :2310 296889
e-mail: s.loi@thessaloniki.gr
Αρµόδιος: Στέλλα Λόη
Ο Αγωνοθέτης θα δηµοσιοποιήσει οποιαδήποτε µεταβολή των παραπάνω στοιχείων µε ανάρτηση
στην ιστοσελίδα του.
ΑΡΘΡΟ 2ο –ΧΟΡΗΓΟΣ
Χορηγός: Τράπεζα Πειραιώς
ΑΡΘΡΟ 3ο – ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
3.1 Το ΥΠΟΜΕ∆Ι στο πλαίσιο της διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας της Αστικής Θαλάσσιας
Συγκοινωνίας στο πολεοδοµικό συγκρότηµα Θεσσαλονίκης, αναζητά ιδέες για την κατασκευή των
στάσεων επιβίβασης – αποβίβασης και τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις στις προβλήτες των στάσεων.
Συγκεκριµένα αναζητά προσχέδια για τις κτιριακές εγκαταστάσεις των προβλητών οι οποίες θα
περιλαµβάνουν εκδοτήρια εισιτηρίων, χώρο αναµονής επιβατών, χώρο ελέγχου του συστήµατος και
εξυπηρετήσεις αναψυκτηρίου .
3.2 Σκοπός του ∆ιαγωνισµού είναι η αναζήτηση προσχεδίων για τις εγκαταστάσεις αναµονής
επιβατών και έκδοσης και ελέγχου εισιτηρίων που αφορούν στις απολύτως αναγκαίες κτιριακές
υποδοµές για τη λειτουργία της αστικής θαλάσσιας συγκοινωνίας της Θεσσαλονίκης και την
εξυπηρέτηση των επιβατών της.
3.3 Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού αποτελεί η σύνταξη αρχιτεκτονικών προσχεδίων (προµελέτη)
για τις 4 επιλεγείσες στάσεις της βασικής διαδροµής της αστικής θαλάσσιας συγκοινωνίας της
Θεσσαλονίκης, αναλυτικά οι παρακάτω στάσεις:
• Πλατεία Ελευθερίας
• Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
• Μαρίνα Καλαµαριάς
• Περαίας
της βασικής διαδροµής που απεικονίζονται αναλυτικά στο χάρτη 1 παράρτηµα 1
Οι προτεινόµενες τέσσερις στάσεις πρέπει να αναγνωρίζονται ως η αρχιτεκτονική ταυτότητα του
ενιαίου συστήµατος θαλάσσιας συγκοινωνίας της Θεσσαλονίκης.
Οι προτεινόµενες εγκαταστάσεις πρέπει να είναι µικρής κλίµακας (να καταλαµβάνουν συνολικά έως
120 τ.µ) ώστε να έχουν τη µικρότερη δυνατή επίπτωση στο περιβάλλον.
Οι κατόψεις των προτεινόµενων προβλητών για τις 4 στάσεις της Αστικής θαλάσσιας Συγκοινωνίας
παρουσιάζονται στα ∆ιαγράµµατα 1 έως 4 του παραρτήµατος 1 της παρούσης προκήρυξης.
Αναλυτικότερα, οι εγκαταστάσεις αυτές θα περιλαµβάνουν:
• Εκδοτήρια εισιτηρίων
• Χώρο αναµονής επιβατών
• Αναψυκτήριο και µικρό κατάστηµα εξυπηρέτησης των πελατών (εφηµερίδες, περιοδικά κ.λ.π.)
• Επαρκή χώρο κίνησης των επιβατών για την απρόσκοπτη επιβίβαση και αποβίβασή τους.
• ∆ηµόσιες τουαλέτες ( χηµικές ή συµβατικές) ανάλογα µε την συνδεσιµότητα ή όχι της κάθε
στάσης µε τα δίκτυα της πόλης
• Μικρό αποθηκευτικό χώρο
• Πρόβλεψη για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήµατος ισχύος έως 10 kW στην κάλυψη
οροφής
• Πρόβλεψη για τη τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης πολλαπλών θέσεων (αλουµίνιο, χαρτί,
πλαστικό) και ξεχωριστό για µπαταρίες και λαµπτήρες
• ∆ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου (υποδοµή για στάθµευση ποδηλάτων, παγκάκια)
Σηµειώνεται ότι στην περιοχή των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των επιβατών προβλέπεται
διαχωρισµός της κίνησης (αφικνούµενοι – αναχωρούντες) προκειµένου να αποφεύγεται η εµπλοκή. Η
θέση των µηχανηµάτων ακύρωσης εισιτηρίων οφείλει να διευκολύνει αυτό το διαχωρισµό.
Οι εξυπηρετήσεις των επιβατών πρέπει να εγκατασταθούν σε κτίσµα στεγασµένο και κατάλληλα
προστατευµένο από τις καιρικές συνθήκες, ενώ ο αρχιτεκτονικός σχεδιασµός τους και τα υλικά
κατασκευής τους πρέπει να επιλεγούν, ώστε το έργο να εντάσσεται στο χαρακτήρα της θέσης της
αντίστοιχης στάσης πάνω στο παραλιακό µέτωπο αλλά και στον χαρακτήρα του πλωτού µέσου
συγκοινωνίας Είναι σκόπιµο οι προτεινόµενες στάσεις να διαθέτουν ενιαία και φιλική αρχιτεκτονική
φυσιογνωµία, ώστε να η λειτουργία τους να επικοινωνείται προς τους πολίτες µε τρόπο εύληπτο.

Οι προτάσεις οφείλουν να παρέχουν ασφαλή και άνετη µετακίνηση στις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες
( βρέφη, ηλικιωµένοι, ΑΜΕΑ, …).
Επιπλέον, επειδή στα σκάφη της θαλάσσιας συγκοινωνίας θα επιτρέπεται η επιβίβαση ποδηλατών µε
τα ποδήλατά τους, πρέπει να προβλεφθούν οι ειδικές συνθήκες αναµονής, ακύρωσης των εισιτηρίων
και επιβίβασης/αποβίβασης, χωρίς να ενοχλείται το υπόλοιπο επιβατικό κοινό..

ΑΡΘΡΟ 4ο – ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
4.1 ∆ιαγωνισµός ιδεών για ειδικές κατηγορίες
4.2 ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν νέοι αρχιτέκτονες, µέλη του ΤΕΕ, έως 40 ετών.
Το ηλικιακό όριο των 40 ετών υπολογίζεται µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής
των Προτάσεων και αφορά όλους τους διαγωνιζόµενους. Στην περίπτωση οµαδικών συµµετοχών το
ηλικιακό όριο αφορά τόσο τον υπεύθυνο της οµάδας όσο και όλα τα µέλη της.
Στην οµάδα των διαγωνιζοµένων είναι δυνατόν να µετέχουν ως µέλη και αρχιτέκτονες από άλλες
χώρες ή και φοιτητές/τριες.
Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλλει µία συµµετοχή (είτε µόνος του είτε ως µέλος
οµάδας).
4.3 Η συµµετοχή των ∆ιαγωνιζοµένων στον ∆ιαγωνισµό έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την πλήρη και
χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή των όρων της παρούσας Προκήρυξης.
4.4 Αποκλείεται από το ∆ιαγωνισµό:
• Κάθε πρόσωπο που έχει συµµετάσχει µε οποιοδήποτε τρόπο στην προπαρασκευή και στη σύνταξη
του ∆ιαγωνισµού.
• Τα µέλη της Κριτικής Επιτροπής
• Πρόσωπα που συνδέονται µε τα µέλη της Κριτικής Επιτροπής µε συγγένεια πρώτου ή δεύτερου
βαθµού ή µε άµεση επαγγελµατική σχέση.
• Το προσωπικό του Αγωνοθέτη που υπηρετεί σε αυτόν σήµερα και έως τη λήξη του ∆ιαγωνισµού

ΑΡΘΡΟ 5ο – ΕΠΑΘΛΑ
5.1 Στους νικητές του διαγωνισµού θα απονεµηθούν 3 βραβεία και 3 έπαινοι.
Α βραβείο: 5.000€, Β βραβείο: 3.000 € και Γ βραβείο: 2.000€ και 3 ισότιµοι έπαινοι των 1000€
Η ανακοίνωση των αποτελεσµάτων θα γίνει στις 30 Σεπτεµβρίου 2011.
Εφόσον τα έπαθλα απονεµηθούν σε οµάδα διαγωνιζοµένων, το χρηµατικό έπαθλο θα κατατεθεί υπέρ
των µετεχόντων, κατά τα οριζόµενα εγγράφως, από τους ίδιους τους ∆ιαγωνιζόµενους ποσοστά,
στον υπεύθυνο της οµάδας, ο οποίος θα έχει ορισθεί από τα µέλη της οµάδας, εγγράφως, ως
δικαιούχος του επάθλου.
5.2. Οι Προτάσεις που θα λάβουν έπαθλα ή επαίνους θα περιέλθουν στην πλήρη και αποκλειστική
κυριότητα του Αγωνοθέτη.
Οι ∆ιαγωνιζόµενοι διατηρούν το αποκλειστικό δικαίωµα προώθησης της πρότασής τους σε µελέτη
εφαρµογής, εφόσον ο Αγωνοθέτης προχωρήσει σε υλοποίηση των προτάσεων που βραβεύθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 6ο – ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Κριτική Επιτροπή είναι πενταµελής.
Τα µέλη της Κριτικής Επιτροπής θα είναι αναγνωρισµένοι επιστήµονες του κλάδου και θα οριστούν
από τον Αγωνοθέτη τουλάχιστον 20 ηµέρες πριν την λήξη της προθεσµίας του διαγωνισµού.

ΑΡΘΡΟ 7ο – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η Προκήρυξη του ∆ιαγωνισµού θα είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του Αγωνοθέτη www.yme.gr,
των ∆ήµων που θα εφαρµοστεί αρχικά η βασική γραµµή της Αστικής θαλάσσιας Συγκοινωνίας,
Θεσσαλονίκης, Καλαµαριάς και Θερµαϊκού, της Περιφέρειας Kεντρικής Μακεδονίας και στην
ιστοσελίδα του χορηγού, Τράπεζας Πειραιώς.
Την Αναλυτική Προκήρυξη µπορούν να την παραλάβουν οι ενδιαφερόµενοι και σε έντυπη
µορφή από τα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων του ∆ήµο Θεσσαλονίκης/
Τµήµα Προγραµµατισµού, Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ( 2ος όροφος), στην οδό Αγγελάκη 13,
Θεσσαλονίκη, από την ∆ευτέρα 27/06/2011 τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 10:00 έως 15:00.
.
Ο Αγωνοθέτης µπορεί να επικοινωνεί µε τον εκπρόσωπο µε ταχυµεταφορέα ή µε τηλεοµοιοτυπία ή
µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µε ευθύνη του εκπροσώπου ως προς την παραλαβή των µηνυµάτων.

ΑΡΘΡΟ 8ο– ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
8.1 Λήξη της προθεσµίας υποβολής Προτάσεων ορίζεται η Πέµπτη 15/9/11 και ώρα 15:00.
8.2 Η υποβολή των Προτάσεων θα γίνει για τον Αγωνοθέτη στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Μελετών
Αρχιτεκτονικών Έργων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης / Τµήµα Προγραµµατισµού, Σχεδιασµού και
Ανάπτυξης ( 2ος όροφος) Οδός : Αγγελάκη 13 Ταχ. Κωδ. :54621,Θεσαλονίκη στις εργάσιµες ηµέρες
και ώρες 10:00-15:00.

Σε όσους παραδίδουν τις Προτάσεις απευθείας στον Αγωνοθέτη, θα δίνεται απόδειξη που θα
αναγράφει τα χαρακτηριστικό επταψήφιο αριθµό σήµανσης της Πρότασης και την ηµεροµηνία
παραλαβής της.
8.3 ∆εκτές γίνονται επίσης Προτάσεις που απεστάλησαν στα γραφεία του Αγωνοθέτη µε το
ταχυδροµείο ή µέσω ιδιωτικής εταιρείας µεταφορών µε ευθύνη του ∆ιαγωνιζόµενου για την έγκαιρη
υποβολή. Το εµπρόθεσµο της αποστολής αποδεικνύεται µε τη σφραγίδα αποστολής
του ταχυδροµείου ή την απόδειξη παραλαβής από τον Αγωνοθέτη.
8.4 Παράταση της προθεσµίας υποβολής των Προτάσεων δεν θα δοθεί εκτός της περίπτωσης της
τυχόν µη τήρησης της προθεσµίας που αναφέρεται στο άρθρο 9.2 ή σοβαρού κωλύµατος µετά από
Απόφαση του Αγωνοθέτη.

ΑΡΘΡΟ 9ο– ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
9.1 Οι ∆ιαγωνιζόµενοι µπορούν να υποβάλλουν (εγγράφως ή µε e-mail), τυχόν ερωτήµατα για
συµπληρωµατικές πληροφορίες έως και την Κυριακή 31/07/2011 (ηµεροµηνία αποστολής
ταχυδροµείου) και ώρα 15:00.
9.2 Ο Αγωνοθέτης είναι υποχρεωµένος να κοινοποιήσει σε όλους όσους παραλάβουν την
Προκήρυξη του ∆ιαγωνισµού και έχουν αφήσει τα στοιχεία τους, και να αναρτήσει στην ιστοσελίδα
του, τα ερωτήµατα που θα υποβληθούν και τις απαντήσεις που δίνονται σε αυτά, στην ελληνική
γλώσσα, µέχρι την Παρασκευή 05/08/2011.

ΑΡΘΡΟ 10ο – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ
Θα υποβληθούν:
10.1. Σχέδια
Το σύνολο των τεσσάρων προτεινόµενων στάσεων θα σχεδιασθούν (κατόψεις, τοµές) σε κλίµακα 1:
200.
Επιπλέον, µία από τις τέσσερις προτεινόµενες στάσεις θα σχεδιασθεί και σε κλίµακα 1: 100.
Εκτός από τα συµβατικά αρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεις, τοµές) οι ∆ιαγωνιζόµενοι µπορούν να
υποβάλουν αρχιτεκτονικά σχέδια, διαγράµµατα, τρισδιάστατα σχέδια για κάθε προτεινόµενη στάση,
σκίτσα, φωτογραφίες µακέτας καθώς και ό,τι άλλο κρίνεται από τους ίδιους πρόσφορο για την
καλύτερη κατανόηση της πρότασής τους
Το σύνολο των σχεδίων θα παραδοθεί σε τρεις πινακίδες Α1, σε διάταξη landscape, επικολληµένες
σε άκαµπτη επιφάνεια τύπου Kapafix 8 χιλ. Μετά την ολοκλήρωση της κρίσης οι υποβαλλόµενες
πινακίδες θα παρουσιασθούν στην Έκθεση όλων των Προτάσεων που θα πραγµατοποιηθεί.
10.2 Μακέτες
Μία µακέτα της µίας από τις τέσσερις προτεινόµενες στάσεις σε κλίµακα 1:100 ή,
εναλλακτικά), µακέτες των τεσσάρων στάσεων σε κλίµακα 1: 200, στερεωµένες σε ενιαία
βάση.
10.3 Έκθεση-Τεχνική περιγραφή
Η έκταση της Εκθεσης/τεχνικής περιγραφής θα είναι έως 10 σελίδες Α4.
10.4. CD/DVD
Ένα CD/DVD στο οποίο πρέπει να περιλαµβάνονται τα παρακάτω:
*
*

οι τρεις υποβληθείσες πινακίδες σε αρχείο µορφής PDF
το τεύχος της έκθεσης / τεχνικής περιγραφής σε αρχείο µορφής PDF

Επίσης για τις ανάγκες του καταλόγου του διαγωνισµού, στο CD/DVD να περιλαµβάνονται:
• Το κείµενο της τεχνικής έκθεσης σε αρχείο µορφής Word.
• Όλο το εικονογραφικό υλικό που περιλαµβάνεται στις πινακίδες και στο τεύχος της έκθεσης /
τεχνικής περιγραφής (τρισδιάστατες απεικονίσεις και/ή φωτογραφίες, σκίτσα κλπ) σε αρχεία µορφής
TIFF ή JPG σε ανάλυση 300dpi µε µεγάλη διάσταση 20cm.
• Τα σχέδια του έργου σε αρχεία µορφής EPS ή PDF.

ΑΡΘΡΟ 11ο – ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Κάθε Πρόταση που θα υποβληθεί πρέπει να επισηµαίνεται µε ένα µόνο χαρακτηριστικό αριθµό,
χωρίς ψευδώνυµο. Ο αριθµός αυτός θα αποτελείται από επτά (7) αραβικά ψηφία που θα είναι
ευδιάκριτα και θα εµφανίζεται σε όλα τα στοιχεία της Πρότασης. ∆εν επιτρέπεται, επί ποινή
αποκλεισµού, η αναγραφή του ονόµατος του αποστολέα ακόµα και στα τυχόν συνοδευτικά
παραστατικά όταν η αποστολή γίνεται µέσω ταχυδροµείου ή άλλης εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 12ο – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
12.1 Η όλη Πρόταση θα παραδοθεί συσκευασµένη σε ένα φάκελο, σφραγισµένο µε βουλοκέρι,
στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα αναγράφεται ο χαρακτηριστικός, αντί ψευδωνύµου,
επταψήφιος αριθµός σήµανσης και η διεύθυνση παραλήπτη ήτοι:
«∆ήµος Θεσσαλονίκης, ∆ιεύθυνση Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων.»

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
Οδός : Αγγελάκη 13
Ταχ. Κωδ. :54621
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ. :2310 296872
Με τον ίδιο τρόπο, αλλά σε ανεξάρτητη συσκευασία, παραδίδεται και η µακέτα της κάθε συµµετοχής.
12.2 Μέσα στον παραπάνω φάκελο κάθε ∆ιαγωνιζόµενος εκτός από τις πινακίδες και το cd θα
υποβάλει και ένα Φάκελο κλειστό, αδιαφανή και σφραγισµένο µε βουλοκέρι, ο οποίος θα φέρει
γραµµένο στο εξωτερικό του τον ίδιο µε τo φάκελο της Πρότασης χαρακτηριστικό επταψήφιο αριθµό
σήµανσης. Στο φάκελο αυτό θα περιέχονται το ονοµατεπώνυµο, η διεύθυνση, το τηλέφωνο (σταθερό
και κινητό), το φαξ και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (εφόσον υπάρχουν) του
µεµονωµένου ∆ιαγωνιζόµενου είτε του υπεύθυνου εκπροσώπου της οµάδος διαγωνιζόµενων ,
καθώς επίσης και βεβαίωση από το ΤΕΕ ότι ασκεί το επάγγελµα του Αρχιτέκτονα κατά το άρθρο 4,
παρ. 2 (είτε συµµετέχει ατοµικά είτε ως υπεύθυνος οµάδας) της παρούσας Προκήρυξης.
Επίσης πρέπει να υπάρχουν βεβαιώσεις ΤΕΕ ότι έχουν πληρωθεί οι µέχρι τότε οικονοµικές
υποχρεώσεις του, υπεύθυνη ∆ήλωσή του ότι αποδέχεται τους όρους της παρούσας Προκήρυξης και
φωτοτυπίες των αστυνοµικών ταυτοτήτων (ή διαβατηρίων ή ληξιαρχικών πράξεων γέννησης από
όπου προκύπτει η ηλικία των διαγωνιζοµένων) των υπευθύνων εκπρόσωπων και όλων των µελών
της οµάδας. Εφόσον πρόκειται για οµάδα διαγωνιζοµένων πρέπει να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση,
υπογεγραµµένη από όλα τα µέλη της οµάδας στην οποία
α. να φαίνεται το ποσοστό συµµετοχής του κάθε µέλους και
β. να ορίζεται ο υπεύθυνος απέναντι στον Αναθέτη εκπρόσωπος της οµάδας, στον οποίο και θα
καταβληθεί το ισόποσο του βραβείου, σε περίπτωση διάκρισης.
12.3 Οι ∆ιαγωνιζόµενοι έχουν την πλήρη ευθύνη της Πρότασης µέχρι την παραλαβή της από τον
Αγωνοθέτη. Τα τυχόν ασφαλιστικά έξοδα και τα µεταφορικά επιβαρύνουν τον ∆ιαγωνιζόµενο. Ο
Αγωνοθέτης δεν είναι υπεύθυνος για καθυστερήσεις που µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα τη µη
εµπρόθεσµη υποβολή της Πρότασης.

ΑΡΘΡΟ 13ο – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
13.1 Η Κριτική Επιτροπή θα παραλάβει τις Προτάσεις από τον αρµόδιο που θα ορίσει ο Αγωνοθέτης.
13.2 Η αποσφράγιση των φακέλων των Προτάσεων θα γίνει από την Κριτική Επιτροπή κατά την
πρώτη συνεδρίασή της, θα γίνει έλεγχος της έγκυρης υποβολής, θα συνταχθεί δε σχετικό πρακτικό
στο οποίο θα αναγράφονται τα παραληφθέντα στοιχεία κάθε µίας Πρότασης. Οι σφραγισµένοι
Φάκελοι που περιέχουν τα ονόµατα των ∆ιαγωνιζοµένων θα µονογραφηθούν και θα συσκευασθούν
σε δέµα που θα σφραγισθεί, θα µονογραφηθεί και θα φυλαχθεί µε ευθύνη του Αγωνοθέτη. Το δέµα
µε τους Φακέλους θα αποσφραγισθεί ενώπιον της Κριτικής Επιτροπής µετά την υπογραφή του
Πρακτικού της οριστικής κρίσης.

ΑΡΘΡΟ 14ο – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Θα συνεκτιµηθούν η καταλληλότητα, η οικονοµία και η πρωτοτυπία της λύσης, η αναγνωρισιµότητα
των κτισµάτων ως στοιχείων που ανήκουν στο ενιαίο σύστηµα θαλάσσιας συγκοινωνίας, η
βιοκλιµατική προσέγγιση, η ένταξη των έργων στο θαλάσσιο µέτωπο του πολεοδοµικού
συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης. Είναι επιθυµητό τα νέα κτίσµατα να έχουν µηδενικό ή σχεδόν
µηδενικό ενεργειακό ισοζύγιο.

ΑΡΘΡΟ 15ο – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
15.1 Η Κριτική Επιτροπή συνέρχεται για κρίση, ύστερα από πρόσκληση του Αγωνοθέτη και εξετάζει
την τυπική εκπλήρωση των όρων της Προκήρυξης. Κάθε Πρόταση που δεν συµφωνεί µε τους όρους
της Προκήρυξης θα αποκλεισθεί από την κρίση, θα συνταχθεί δε σχετικό πρακτικό.
15.2 Στην πρώτη της συνεδρίαση, η Κριτική Επιτροπή θα αποφασίσει τη διαδικασία που θα
ακολουθήσει για την εξέταση και την τελική επιλογή των Προτάσεων. Η Κριτική Επιτροπή µπορεί να
αποφασίζει µόνον όταν βρίσκεται σε απαρτία. Απαρτία θεωρείται όταν η παρουσία τουλάχιστον
τεσσάρων µελών συµπεριλαµβανοµένου του Προέδρου της. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του
Προέδρου είναι διπλή.
15.3 Η Κριτική Επιτροπή προχωρά στην κριτική αξιολόγηση όλων των Προτάσεων που πληρούν τα
τυπικά στοιχεία της Προκήρυξης, λαµβάνοντας υπόψη µεταξύ άλλων, τα Κριτήρια του Άρθρου 14,
κατατάσσει κατά σειρά επιτυχίας και επιλέγει εκείνες που θα λάβουν έπαθλα ή επαίνους σύµφωνα µε
το άρθρο 5 της παρούσας.
15.4 Η Επιτροπή πρέπει να εκδώσει την απόφασή της µέσα σε 20 ηµερολογιακές µέρες από την
αποσφράγιση των Προτάσεων. Υπάρχει δυνατότητα παράτασης της ως άνω προθεσµίας µε
απόφαση του Αγωνοθέτη.
15.5 Η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής είναι οριστική και υποχρεωτική για τον Αγωνοθέτη
εφόσον δεν είναι αντίθετη προς τους όρους της Προκήρυξης.
15.6 Μετά την απόφαση απονοµής των επάθλων και επαίνων, η Κριτική Επιτροπή, κατά την
τελευταία της συνεδρίαση, προβαίνει στην αποσφράγιση των Φακέλων για τη διαπίστωση των
ονοµάτων εκείνων που έχουν λάβει έπαθλα ή επαίνους. Οι υπόλοιποι Φάκελοι επιστρέφονται
κλειστοί, κατά τη διαδικασία επιστροφής των Προτάσεων. Αν µετά την αποσφράγιση αποδειχθεί ότι ο
συντάκτης µίας από τις Προτάσεις που έλαβαν έπαθλο ή έπαινο δεν δικαιούται να συµµετάσχει στο

∆ιαγωνισµό το οικονοµικό ισόποσο του επάθλου ή επαίνου που απονεµήθηκε σε αυτόν περιέρχεται
στον Αγωνοθέτη.
15.7 Τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Κριτικής Επιτροπής, τα οποία θα περιλαµβάνουν
αιτιολογηµένη Έκθεση για τη διαδικασία επιλογής και τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των
Προτάσεων που έλαβαν έπαθλα ή επαίνους, καθώς και την Απόφασή της, υπογράφονται από όλα τα
µέλη της Κριτικής Επιτροπής και παραδίδονται στον Αγωνοθέτη.

ΑΡΘΡΟ 16ο– ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
16.1 Όλες οι Προτάσεις µαζί µε την Έκθεση της Κριτικής Επιτροπής µετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Αγωνοθέτη www.yme.gr, και θα εκτεθούν σε ειδική
αίθουσα, που θα οριστεί και θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Αγωνοθέτη www.yme.gr και στην
ιστοσελίδα της χορηγού Τράπεζα Πειραιώς www. piraeusbank.gr µε ελεύθερη είσοδο στο κοινό.
16.2 Στις Προτάσεις που θα λάβουν έπαθλο ή έπαινο θα αναφέρονται και τα ονόµατα των
∆ιαγωνιζοµένων που τις εκπόνησαν. Επίσης θα αναφερθούν τα ονόµατα όσων ∆ιαγωνιζοµένων
επιθυµούν να άρουν την ανωνυµία τους. H γνωστοποίηση της επιθυµίας άρσης της ανωνυµίας των
∆ιαγωνιζοµένων θα µπορεί να γίνει µόνο µετά από επιστολή που οι ∆ιαγωνιζόµενοι (σε περίπτωση
οµαδικής συµµετοχής: ο εξουσιοδοτηµένος προς τούτο εκπρόσωπός του) θα αποστείλουν στην
Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση του Αγωνοθέτη κατά το διάστηµα µεταξύ 30/9/2011-07/10/2011.
16.3 Όλες οι προτάσεις θα παρουσιαστούν σε κατάλογο µετά το τέλος του ∆ιαγωνισµού και σε
έκθεση που θα παρουσιαστούν σε κάποιον από τους Εκθεσιακούς χώρους της Α Προβλήτας στο
Λιµάνι.

ΑΡΘΡΟ 17ο – ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
17.1 Η Προκήρυξη του ∆ιαγωνισµού θα είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του Αγωνοθέτη
www.yme.gr, στην ιστοσελίδα της χορηγού τράπεζα Πειραιώς www. piraeusbank.gr, στην ιστοσελίδα
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στις ιστοσελίδες των τριών δήµων Θεσσαλονίκης,
Καλαµαριάς και Θερµαϊκού.
17.2 Η Περιληπτική Προκήρυξη του ∆ιαγωνισµού θα δηµοσιευθεί τουλάχιστον σε δύο (2) εφηµερίδες
πανελλήνιας κυκλοφορίας και θα σταλεί στα Μεταπτυχιακά Τµήµατα των Αρχιτεκτονικών Σχολών της
χώρας .
17.3 Η δαπάνη των πιο πάνω δηµοσιεύσεων θα βαρύνει τον Αγωνοθέτη.
17.4 Τα αποτελέσµατα του ∆ιαγωνισµού µε τα ονόµατα των ∆ιαγωνιζοµένων που έλαβαν έπαθλο ή
έπαινο, θα σταλούν για δηµοσίευση στον ηµερήσιο τύπο (τουλάχιστον στις ίδιες εφηµερίδες που
δηµοσιεύθηκε η Προκήρυξη του ∆ιαγωνισµού), στην ιστοσελίδα του Αγωνοθέτη και στην ιστοσελίδα
του χορηγού.

ΑΡΘΡΟ 18ο – ∆ΙΑΦΟΡΑ
18.1 Γλώσσα του ∆ιαγωνισµού είναι η Ελληνική.
18.2 Στοιχεία των προτάσεων που δε θα είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα δεν θα ληφθούν
υπόψη στην κρίση.
ΑΡΘΡΟ 19ο – ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
Ανάρτηση
προκήρυξης
διαγωνισµού στην ιστοσελίδα του
Αγωνοθέτη
Προθεσµία υποβολής ερωτηµάτων
από τους ∆ιαγωνιζόµενους
Απαντήσεις
στα
ερωτήµατα,
διαθέσιµες στην ιστοσελίδα του
Αγωνοθέτη
Λήξη
προθεσµίας
υποβολής
Προσχεδίων

∆ευτέρα 27/06/11

Κυριακή 31/07/11
Παρασκευή 05/8/11

Πέµπτη 15/9/11

Ανακοίνωση Αποτελεσµάτων

Παρασκευή 30/9/11

Προθεσµία
δήλωσης
των
∆ιαγωνιζόµενων για άρση της
ανωνυµίας τους
Απονοµή επάθλων

Παρασκευή 07/10/11

Αθήνα 27 Ιουλίου 2011

Παρασκευή 14/10/11

