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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ιδεών  

με τίτλο: 
«Μετασχηματισμοί του Τοπίου στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας» 

 

 

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ 

Διοργανώτρια Αρχή του Διαγωνισμού είναι η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 
Α.Ε. Η αρμόδια υπηρεσία, η οποία θα διεξάγει το διαγωνισμό είναι η 

«ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»: 
 

Οδός :  23ο  χλμ. ΠΕΟ Κοζάνης – Πτολεμαΐδας  
Τ.Θ. 21 

Ταχ. Κωδ. :  50200 Πτολεμαΐδα  
Τηλ. : 2463 0 52534-5: Πληροφορίες για το διαγωνισμό, τηλ: 2463 0 52441 
Fax : 2463 0 52279 

E-mail :  architectonikos@dei.com.gr  
 

Η Διοργανώτρια Αρχή θα δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε ενδεχόμενη μεταβολή των 
παραπάνω στοιχείων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της, στην ενότητα 
«Ανακοινώσεις Διακηρύξεων»: https://eprocurement.dei.gr/ , όπου θα αναρτηθεί 

και η παρούσα διακήρυξη. 
 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η διατύπωση ιδεών, μέσω κειμένων, χαρτών και 
σχεδίων, και η ανάπτυξη αρχιτεκτονικών στρατηγικών και σχεδιαστικών προτάσεων 

που συμβάλλουν στην τοπιακή αναβάθμιση μέρους της περιοχής της εξωτερικής 
απόθεσης του ορυχείου Νοτίου Πεδίου μέσω: 

• της λειτουργικής οργάνωσης του χώρου με κατανομή των χρήσεων γης και 
των υποστηρικτικών υποδομών, καθώς και τη λειτουργική διασύνδεση των 

επεμβάσεων αυτών σε μεσαία και μεγάλη κλίμακα,  
• της ανάγνωσης των τοπιολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής και της 
μορφολογικής διασύνδεσης τους με τις προτεινόμενες επεμβάσεις 

 

3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία 
κατέχουν την από το Νόμο οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής 
δραστηριότητας του Αρχιτέκτονα Μηχανικού στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος.  

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.  
Διεύθυνση Λειτουργικής Υποστήριξης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής 

Μακεδονίας 
Οδός : 23ο χλμ.ΠΕΟ Κοζάνης – Πτολεμαΐδας, Τ.Κ. : 50200, Τηλ. : 2463 0 52534-5, Fax: 

2463 0 52279 
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Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν είναι προαπαιτούμενο η εγγραφή στο μητρώο 

μελετητών ή/ και η λήψη αντίστοιχης τάξης μελετητικού πτυχίου σύμφωνα με το 
άρθρο 3, παρ.1, της ΥΑ 26804/16.06.2011 ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1427 Β’/2011). Στην 
ομάδα των διαγωνιζομένων είναι δυνατόν οι συμμετέχοντες να συνεργαστούν και 

με άλλες ειδικότητες, καθώς και σπουδαστές Αρχιτεκτονικών Σχολών οι οποίοι θα 
συμμετέχουν ς μέλη ομάδας εργασίας, χωρίς υποχρέωση της Διοργανώτριας Αρχής 

για καταβολή επιπλέον αμοιβής πέραν των προβλεπομένων βραβείων. Κάθε 
διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει μόνο με μία (1) συμμετοχή, μόνος ή ως μέλος 
ομάδας. 

 
 

4. ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο παρών Διαγωνισμός χαρακτηρίζεται ως ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός 

Ιδεών, ενός σταδίου, κατά την έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 2 (α.1-β.1-γ.1-
δ.1) της με αρ. πρωτ. οικ. 26804/16.06.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕ.Κ.Α., 
όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 22186/04.05.2012 ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1494 Β’/2012).  

 
 

5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
Για την κρίση της κριτικής επιτροπής θα ληφθεί υπ’ όψιν ο βαθμός προσέγγισης 
στους τεθέντες στόχους και κυρίως ως προς την αρχιτεκτονική σύλληψη και ιδέα, 

τον τοπιακό σχεδιασμό την περιβαλλοντική προσέγγιση, την χωροθέτηση των 
λειτουργιών, και την τεχνική και οικονομική προσέγγιση, όπως αυτά περιγράφονται 

στο Τεύχος Δεδομένων και Στοιχείων.   
 

6. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Λήξη της προθεσμίας υποβολής Προτάσεων ορίζεται η Παρασκευή, 20 
Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 14:00. Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει στα 

γραφεία της Διεύθυνσης Λειτουργικής Υποστήριξης του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής 
Μακεδονίας. Δεκτές γίνονται επίσης προτάσεις που αποστέλλονται στα γραφεία της 

Διοργανώτριας Αρχής στην παραπάνω διεύθυνση, με το ταχυδρομείο ή μέσω 
ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών με ευθύνη του διαγωνιζόμενου για την έγκαιρη 
υποβολή.  

 

7. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η Κριτική Επιτροπή θα είναι πενταμελής: 
· Ένας κριτής «εκ προσωπικοτήτων» υποδεικνυόμενος από την Διοργανώτρια Αρχή. 
· Ένας κριτής υποδεικνυόμενος από την Διοργανώτρια Αρχή. 

· Τρείς κριτές με κλήρωση από τον κατάλογο κριτών του ΥΠΕΝ, από τον κατάλογο 
της κατηγορίας μελέτης. 

Η Κριτική Επιτροπή θα συγκροτηθεί έπειτα από απόφαση της Διοργανώτριας Αρχής, 
και θα ανακοινωθεί είκοσι (20) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προτάσεων. 

 

8. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι οριστική και υποχρεωτική για τη 
Διοργανώτρια Αρχή εφόσον δεν είναι αντίθετη με τους όρους της Προκήρυξης. 
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9. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ 

Στον Διαγωνισμό θα απονεμηθούν τρία (3) χρηματικά βραβεία 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ):   
                 

1. 9.000,00 (εννέα χιλιάδες) € για το 1ο  Βραβείο, 
2. 6.600,00 (έξι χιλιάδες εξακόσια) € για το 2ο  Βραβείο, και, 

3. 4.400,00 (τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια) € για το 3ο  Βραβείο. 
 
Επιπλέον των παραπάνω, η Διοργανώτρια Αρχή μπορεί μετά από υπόδειξη της 

Κριτικής Επιτροπής και χωρίς αυτή να είναι δεσμευτική, να εξαγοράσει επιπλέον 
αριθμό μελετών (μέχρι τρεις (3)), αντί του ποσού των 1.000 (χιλίων) € 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ) εκάστη. 
 

 

10. ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Η Αναλυτική Προκήρυξη, μαζί με τα Προσαρτήματα της με τα παρεχόμενα στοιχεία, 

θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά μαζί με το Τεύχος Δεδομένων και Στοιχείων που τη 
συνοδεύουν, μετά από αίτηση, –σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρούσης-, για 

εγγραφή στον κατάλογο συμμετεχόντων, η οποία προσκομίζεται στην αρμόδια 
υπηρεσία της Διοργανώτριας Αρχής: 
 

«ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 

 
Οδός :  23ο  χλμ. ΠΕΟ Κοζάνης – Πτολεμαΐδας  
Τ.Θ. 21 

Ταχ. Κωδ. :  50200 Πτολεμαΐδα 
Τηλ. : 24630 52534-5: Πληροφορίες για το διαγωνισμό, τηλ: 24630 52441 

Fax : 24630 52279 
E-mail :  architectonikos@dei.com.gr   
 

Η Περιληπτική Προκήρυξη του Διαγωνισμού δημοσιεύεται κατά τα προβλεπόμενα 
στην παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει. Επίσης αναρτάται στις 

ιστοσελίδες  της Διοργανώτριας Αρχής καθώς και στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. και 
του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. και αποστέλλεται ενημερωτικά για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του 
ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, και στο ΥΠΕΚΑ. 
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AΡ.ΠΡΩΤ:                                                                                                               

 

                                                                                                  

HMEΡΟΜΗΝΙΑ:                                                                                                                               

                 

ΑΙΤΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ  

 
 «Μετασχηματισμοί του Τοπίου στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας» 

 

 

ΠΡΟΣ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ  

ONOMA  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

AΡ.ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ  

EMAIL  

 

Mε την παρούσα αίτησή μου δηλώνω συμμετοχή στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό 

Ιδεών με θέμα «Μετασχηματισμοί του Τοπίου στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής 

Μακεδονίας» 

 και αιτούμαι την αποστολή της Αναλυτικής Προκήρυξης του Διαγωνισμού μαζί με  

το Τεύχος Δεδομένων και Στοιχείων που τη συνοδεύουν. 

                   

                                                                                   Ο/Η ΑΙΤ…… 

         

 

 


