ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών
«1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ»
ο

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, ως η Αρμόδια Υπηρεσία της Διοργανώτριας Αρχής
του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, για την διεξαγωγή του Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού
Διαγωνισμού Ιδεών «1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ»,
Κατόπιν συνεχούς τηλεφωνικής ενημέρωσης και επικοινωνίας με συμμετέχοντες μελετητές,
Σας ενημερώνουμε εν συντομία για το ιστορικό εξέλιξης του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού:
Στις 05/11/2014 ορίστηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των μελετών, λόγω της υπ΄
αριθμ. 341/15-09-2014 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την Συγκρότηση Κριτικής
Επιτροπής.
Στις 20/11/2014 είχε οριστεί η έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης του Αρχιτεκτονικού
Διαγωνισμού: Στάδιο 1ο/ Αποσφράγιση Μελετών – Προκαταρκτική Εξέταση Συμμετοχών, η
οποία δεν πραγματοποιήθηκε εφόσον δύο τακτικά μέλη και δύο αναπληρωματικά μέλη,
παρέδωσαν δήλωση μη αποδοχής της θέσης. Επιπρόσθετα όλα τα επιλαχόντα μέλη έκαναν
αποδεκτή την αίτηση συμμετοχής με την προϋπόθεση της κάλυψης των δαπανών
μετάβασης, εφόσον η επιτροπή θα συγκληθεί εκτός της έδρας τους.
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, η Υπηρεσία κίνησε
άμεσα διαδικασία έγκρισης δαπανών μετάβασης των μελών της Επιτροπής, έτσι ώστε να
γίνει δυνατή η συγκρότηση της Κριτικής Επιτροπής.
Στις 1/12/2014 συγκλήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο και με την 515/2014 Απόφαση Δ.Σ.
εγκρίθηκε η δαπάνη, λαμβάνοντας υπόψη: α) την 520/2014 Εισήγηση της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών και β) την 68793/26-11-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών. Η Απόφαση διαβιβάστηκε στην Περιφέρεια (αρ. πρωτ. 71311/9-12-2014) και
πήρε αρ. πρωτ. 119686/24-12-2014 ως εισερχόμενο. Η έγκριση από την Περιφέρεια
αναμένεται. Με την οριστική έγκριση της δαπάνης και την αναμόρφωση του
προϋπολογισμού του 2015, θα σας ενημερώσουμε για την έναρξη της διαδικασίας
αξιολόγησης από την Κριτική Επιτροπή.
Εκτιμούμε πως η διαδικασία θα ξεκινήσει εντός διμήνου. Η Κριτική Επιτροπή πρέπει να
εκδώσει την απόφαση σε 30 ημερολογιακές μέρες από την αποσφράγιση των μελετών.
Υπάρχει δυνατότητα παράτασης της ως άνω προθεσμίας με απόφαση της Διοργανώτριας
Αρχής (μέχρι το διπλάσιο του παραπάνω χρόνου).
Ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία σας.
Είμαστε πάντα στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Συκιές 15/01/2015,
Η Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Νεάπολης – Συκεών
Γαλανάκη Τριανταφυλλιά

