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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
Πανελλινιου Διαγωνιςμοφ Ιδεϊν
με τίτλο:

«Σοπιακόσ Επαναπροςδιοριςμόσ και Παραγωγική Επανζνταξη
τησ εξωτερικήσ απόθεςησ του Ορυχείου Αμυνταίου»
1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΡΙΑ ΑΡΧΗ
Διοργανϊτρια Αρχι του Διαγωνιςμοφ είναι θ Δθμόςια Επιχείρθςθ Ηλεκτριςμοφ Α.Ε. Η αρμόδια υπθρεςία, θ
οποία κα διεξάγει το διαγωνιςμό είναι θ «ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΛΙΓΝΙΣΙΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ
ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»:
Οδόσ : 23ο χλμ. Κοηάνθσ – Πτολεμαΐδασ
Σαχ. Κωδ. : 50200
Σθλ. : 2463 0 52534-5; Πλθροφορίεσ για το διαγωνιςμό, τθλ: 2463 0 52441
Fax : 2463 0 52279
E-mail : architectonikos@dei.com.gr
Η Διοργανϊτρια Αρχι κα δθμοςιοποιιςει οποιαδιποτε ενδεχόμενθ μεταβολι των παραπάνω ςτοιχείων με
ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ, ςτθν ενότθτα «Ανακοινϊςεισ Διακθρφξεων»: https://eprocurement.dei.gr/,
όπου κα αναρτθκεί και θ παροφςα διακιρυξθ.

2. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Αντικείμενο του Διαγωνιςμοφ είναι θ διατφπωςθ ιδεϊν, μζςω κειμζνων, χαρτϊν και ςχεδίων, και θ ανάπτυξθ
χωροταξικϊν ςτρατθγικϊν και ςχεδιαςτικϊν προτάςεων που ςυμβάλλουν ςτθν παραγωγικι επανζνταξθ και
τοπιακι αναβάκμιςθ τθσ περιοχισ τθσ εξωτερικισ απόκεςθσ του ορυχείου του Αμυνταίου μζςω:
•
τθσ λειτουργικισ οργάνωςθσ του χϊρου με κατανομι των (πρωτογενοφσ παραγωγισ κατά κφριο
λόγο) χριςεων γθσ και των υποςτθρικτικϊν υποδομϊν, κακϊσ και τθ λειτουργικι διαςφνδεςθ των
επεμβάςεων αυτϊν ςε μεςαία και μεγάλθ κλίμακα,
•
τθσ ανάγνωςθσ των τοπιολογικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ περιοχισ και τθσ μορφολογικισ διαςφνδεςθσ
τουσ με τισ προτεινόμενεσ επεμβάςεισ

3. ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, τα οποία κατζχουν τθν από το Νόμο
οριηόμενθ άδεια άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ για τθ μελζτθ κατθγορίασ «(Ι) «Χωροταξικζσ και
Ρυκμιςτικζσ Μελζτεσ (Ν. 4412 ΦΕΚ 147/8-8-2016)» ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ, ςφμφωνα με το άρκρο 3
τθσ με αρ. Πρωτ. Οικ. 26804/16.-6.2011 απόφαςθσ του Τπουργοφ ΠΕ.Κ.Α., ατομικά είτε ωσ υπεφκυνοι ομάδασ.

4. ΕΙΔΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Ο παρϊν Διαγωνιςμόσ χαρακτθρίηεται ωσ ανοικτόσ Χωροταξικόσ Διαγωνιςμόσ Ιδεϊν, ενόσ ςταδίου, μιασ
κατθγορίασ μελετϊν κατά τθν ζννοια του άρκρου 1, παράγραφοσ 2 (α1-β1-γ1-δ1) τθσ με αρ. πρωτ. οικ.
26804/16.06.2011 απόφαςθσ του Τπουργοφ ΠΕ.Κ.Α.
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5. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ
Για τθν κρίςθ τθσ κριτικισ επιτροπισ κα λθφκεί υπ’ όψιν ο βακμόσ προςζγγιςθσ ςτουσ τεκζντεσ ςτόχουσ και
κυρίωσ ωσ προσ ηθτοφμενα χωροταξικοφ και τοπιακοφ ςχεδιαςμοφ, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο Σεφχοσ
Δεδομζνων και τοιχείων.

6. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΣΟΠΟΤ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΤ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ
η

Λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ Προτάςεων ορίηεται θ Πζμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2019 και ϊρα 14:00. Η
υποβολι των προτάςεων κα γίνει ςτα γραφεία τθσ Διεφκυνςθσ Λειτουργικισ Τποςτιριξθσ του Λιγνιτικοφ
Κζντρου Δυτικισ Μακεδονίασ. Δεκτζσ γίνονται επίςθσ προτάςεισ που αποςτζλλονται ςτα γραφεία τθσ
Διοργανϊτριασ Αρχισ ςτθν παραπάνω διεφκυνςθ, με το ταχυδρομείο ι μζςω ιδιωτικισ εταιρείασ μεταφορϊν
με ευκφνθ του διαγωνιηόμενου για τθν ζγκαιρθ υποβολι.

7. ΚΡΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
Η Κριτικι Επιτροπι κα είναι πενταμελισ:
· Ζνασ κριτισ «εκ προςωπικοτιτων» υποδεικνυόμενοσ από τθν Διοργανϊτρια Αρχι.
· Ζνασ κριτισ υποδεικνυόμενοσ από τθν Διοργανϊτρια Αρχι.
· Σρείσ κριτζσ με κλιρωςθ από τον κατάλογο κριτϊν του Τ.Π.Ε.Κ.Α.
Η Κριτικι Επιτροπι κα ςυγκροτθκεί ζπειτα από απόφαςθ τθσ Διοργανϊτριασ Αρχισ, και κα ανακοινωκεί
είκοςι (20) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των μελετϊν.

8. ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΚΡΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
Η απόφαςθ τθσ κριτικισ επιτροπισ είναι οριςτικι και υποχρεωτικι για τθ Διοργανϊτρια Αρχι εφόςον δεν
είναι αντίκετθ με τουσ όρουσ τθσ Προκιρυξθσ.

9. ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΙ ΤΨΟ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
τον Διαγωνιςμό κα απονεμθκοφν τρία (3) χρθματικά βραβεία (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ):
1. 9.810,00 (εννζα χιλιάδεσ οχτακόςια δζκα) € για το 1ο Βραβείο,
2. 7.194,00 (επτά χιλιάδεσ εκατόν ενενιντα τζςςερα) € για το 2ο Βραβείο, και,
3. 4.796,00 (τζςςερισ χιλιάδεσ επτακόςια ενενιντα ζξι) € για το 3ο Βραβείο.
Επιπλζον των παραπάνω, θ Διοργανϊτρια Αρχι μπορεί μετά από υπόδειξθ τθσ Κριτικισ Επιτροπισ και χωρίσ
αυτι να είναι δεςμευτικι, να εξαγοράςει επιπλζον αρικμό μελετϊν (μζχρι τρεισ (3)), αντί του ποςοφ των
1.000 (χιλίων) € (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ ) εκάςτθ.

10. ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
Η Αναλυτικι Προκιρυξθ, μαηί με τα Προςαρτιματα τθσ με τα παρεχόμενα ςτοιχεία, κα αποςτζλλεται
θλεκτρονικά μαηί με το Σεφχοσ Δεδομζνων και τοιχείων που τθ ςυνοδεφουν, μετά από αίτθςθ, –ςφμφωνα με
το υπόδειγμα τθσ παροφςθσ-, για εγγραφι ςτον κατάλογο ςυμμετεχόντων, θ οποία προςκομίηεται ςτθν
αρμόδια υπθρεςία τθσ Διοργανϊτριασ Αρχισ:
«ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΛΙΓΝΙΣΙΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»
Οδόσ : 23ο χλμ. Κοηάνθσ – Πτολεμαΐδασ
Σαχ. Κωδ. : 50200
Σθλ. : 2463 0 52534-5; Πλθροφορίεσ για το διαγωνιςμό, τθλ: 2463 0 52441
Fax : 2463 0 52279
E-mail : architectonikos@dei.com.gr
Η Περιλθπτικι Προκιρυξθ του Διαγωνιςμοφ δθμοςιεφεται κατά τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 1 του άρκρου 12
του του Ν.4412/2016 όπωσ ιςχφει. Επίςθσ αναρτάται ςτισ ιςτοςελίδεσ τθσ Διοργανϊτριασ Αρχισ κακϊσ και
ςτθν ιςτοςελίδα του Σ.Ε.Ε. και του Σ.Ε.Ε./Σ.Δ.Μ. και αποςτζλλεται ενθμερωτικά για ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα
του ΑΔΑ-ΠΕΑ, του ΕΜΠΧΠΑ και ςτο ΤΠΕΚΑ.
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AΡ.ΠΡΩΣ:

HMEΡΟΜΗΝΙΑ:

ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΥΗ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΙΔΕΩΝ

«Σοπιακόρ Επαναπποζδιοπιζμόρ και Παπαγωγική Επανένηαξη
ηηρ εξωηεπικήρ απόθεζηρ ηος Οπςσείος Αμςνηαίος»

ΠΡΟ : ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΛΙΓΝΙΣΙΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΕΠΩΝΤΜΟ
ONOMA
ΔΙΕΤΘΤΝΗ
AΡ.ΣΗΛΕΦΩΝΟΤ
EMAIL

Mε ηην παπούζα αίηηζή μος δηλώνω ζςμμεηοσή ζηον Πανελλήνιο Διαγωνιζμό Ιδεών με θέμα «Σοπιακόρ
Επαναπποζδιοπιζμόρ και Παπαγωγική Επανένηαξη
ηηρ εξωηεπικήρ απόθεζηρ ηος Οπςσείος Αμςνηαίος»
και αιηούμαι ηην αποζηολή ηηρ Αναλςηικήρ Πποκήπςξηρ ηος Διαγωνιζμού μαζί με ηο Σεύσορ Δεδομένων και
ηοισείων πος ηη ζςνοδεύοςν.

Ο/Η ΑΙΣ……
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