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  Νάουςα      19-10-2017              
  Αρ. πρωτ.:  24585         

 
   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ (214/2017 Απόφαση  Ο.Ε. Δ.Ν.)  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΦΟΙΣΗΣΙΚΟΤ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΤ  ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΙΔΕΩΝ με τίτλο: 
"ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΑΟΤΑ: Δημιουργώντας τη νέα εποχή" 

 
1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΡΙΑ   ΑΡΧΗ - ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Διοργανώτρια Αρχι  είναι  ο Διμοσ Ηρωικισ Πόλεωσ Νάουςασ 
Οδόσ : Δθμθτρίου Βλάχου (πρώθν Δθμαρχίασ) 30, 59200 Νάουςα 
Σθλ  : 2332020352,29622,29609  - fax 2332029626 
Ε-mail.: future.park@naoussa.gr , Ιςτοςελίδα   http://futurepark.naoussa.gr 
2. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ  
Φορζασ  χρθματοδότθςθσ είναι ο Διμοσ Ηρωικισ Πόλεωσ Νάουςασ. 
3.ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 κοπόσ του Διαγωνιςμοφ είναι θ αναηιτθςθ  Προτάςεων για τθν ανάπλαςθ του Δθμοτικοφ Πάρκου 
τθσ  Νάουςασ  με ςτόχο τθ δθμιουργία ενόσ οργανωμζνου χώρου πραςίνου.  Αντικείμενο του 
Διαγωνιςμοφ είναι θ ανάδειξθ ιδεών για τθν ανάπλαςθ του ςυνόλου τθσ περιοχισ  μελζτθσ με  
καινοτόμεσ ςχεδιαςτικζσ  προτάςεισ . 
4. ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ - ΤΜΜΕΣΟΧΗ  
 Διεξάγεται Πανελλινιοσ Ανοικτόσ Αρχιτεκτονικόσ Διαγωνιςμόσ Ιδεών, ενόσ ςταδίου, μιασ κατθγορίασ 
μελετών ςπουδαςτών αρχιτεκτονικών ςχολών *άρκρων 1 και 3 τθσ Τπουργικισ Απόφαςθσ 
26804/2011 (ΦΕΚ 1427/ Β’/16.06. 2011), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει+. 
Ο διαγωνιςμόσ  απευκφνεται ςε ςπουδαςτζσ/ςτριεσ  Αρχιτεκτονικισ οι οποίοι/εσ φοιτοφν ςε 
προπτυχιακό επίπεδο (μόνο 3

ο
 , 4

ο
 και 5

ο
 ζτοσ ςπουδών) ςτισ Αρχιτεκτονικζσ ςχολζσ ι Σμιματα 

Πολυτεχνείων τθσ χώρασ.  
Οι  διαγωνιηόμενοι μποροφν να ςυμμετζχουν είτε μεμονωμζνα είτε ςε ομάδεσ. τισ ομάδεσ μποροφν 
να ςυμμετζχουν ωσ μζλθ και άλλεσ ειδικότθτεσ (π.χ. γεωπόνοι). Κάκε διαγωνιηόμενοσ ι ομάδα ζχει 
δικαίωμα ςε μια και μόνο  ςυμμετοχι. 
5. ΚΡΙΣΗΡΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
Η Κριτικι Επιτροπι κα προβεί ςε αιτιολογθμζνθ κατάταξθ των υποβλθκειςων μελετών ςφμφωνα με 
τισ διαδικαςίεσ και τα αντίςτοιχα κριτιρια  που αναφζρονται ςτουσ όρουσ τθσ αναλυτικισ 

διακιρυξθσ. 
6. ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΕΩΝ 
Ωσ θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των φακζλων ςυμμετοχισ, ορίηεται θ 12-01-2018 
και ώρα 12:00  το μεςθμζρι.  
Η υποβολι των προτάςεων κα πραγματοποιθκεί ςτο γραφείο πρωτοκόλλου του Διμου Ηρωικισ 
πόλεωσ Νάουςασ  τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ώρεσ  όπωσ περιγράφεται ςτθν αναλυτικι διακιρυξθ  
του διαγωνιςμοφ.  
7. Κριτική επιτροπή 
Η Κριτικι Επιτροπι κα είναι πενταμελισ. 
Ζνασ κριτισ  «εκ προςωπικοτιτων», με τον αναπλθρωτι του, υποδεικνυόμενοι από το Διμο Ηρωικισ 
Πόλεωσ Νάουςασ (Διοργανώτρια Αρχι) 
Ζνασ κριτισ εκπρόςωποσ του Δ. Ηρωικισ Πόλεωσ Νάουςασ  (Διοργανώτρια Αρχι)  με τον 
αναπλθρωτι του.  
Σρεισ κριτζσ και οι αναπλθρωτζσ αυτών από τον κατάλογο κριτών του ΤΠΕΚΑ 
Η απόφαςθ τθσ κριτικισ επιτροπισ, για τθν απονομι των βραβείων, είναι δεςμευτικι για τθ 
διοργανώτρια αρχι. 
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8. ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΙ ΤΨΟ ΒΡΑΒΕΙΩΝ 
τον Διαγωνιςμό κα απονεμθκοφν τρία (3) βραβεία ςυνολικοφ ποςοφ 7.000,00 ευρώ ενώ 
προβλζπεται και θ εξαγορά δφο μελετών ςυνολικοφ ποςοφ 1.000,00 ευρώ. 
  Α'   ΒΡΑΒΕΙΟ - 4.000,00 ΕΤΡΩ 
  Β'   ΒΡΑΒΕΙΟ - 2.000,00 ΕΤΡΩ 
  Γ΄   ΒΡΑΒΕΙΟ - 1.000,00 ΕΤΡΩ 
9. ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 
 Η Αναλυτικι  Διακιρυξθ  του διαγωνιςμοφ  με τα χορθγοφμενα ςτοιχεία και τθν αίτθςθ εγγραφισ  
κα είναι αναρτθμζνα ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου  Η. Π. Νάουςασ  http://futurepark.naoussa.gr.  
Επίςθσ θ Περιλθπτικι  διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ κα δθμοςιευτεί ςε θμεριςια εφθμερίδα και κα 
αποςταλεί ενθμερωτικά για ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα του Σ.Ε.Ε., του .Α.Δ.Α.. και του ΤΠΕ.ΚΑ, 
κακώσ επίςθσ και ςτισ Αρχιτεκτονικζσ χολζσ τθσ Χώρασ. 
 
Η Διοργανώτρια Αρχι  κα δθμοςιοποιιςει οποιαδιποτε μεταβολι των παραπάνω ςτοιχείων  με 
ανάρτθςθ τθσ  ςτθν ιςτοςελίδα του διαγωνιςμοφ. 
 

 

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΕΩ ΝΑΟΤΑ 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟ    ΚΟΤΣΟΓΙΑΝΝΗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


