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Έκθεση βραβευµένων µελετών για τον Δηµόσιο Χώρο

Πρόσκληση
Το Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας διοργανώνει το 2ο
συνέδριο για τον δηµόσιο χώρο µε τίτλο «Δηµόσιος Χώρος +» που θα διεξαχθεί τον Μάρτιο
του 2019 στη Θεσσαλονίκη. Επιδίωξη και σκοπός της διοργάνωσης είναι η κινητοποίηση του
ενδιαφέροντος για τα δηµόσια µέρη της πόλης και η δηµιουργία ενός βήµατος λόγου για την
ανάπτυξη και την ανταλλαγή ιδεών, προτάσεων, επιστηµονικών θέσεων και ερευνών που
αφορούν πτυχές της δηµόσιας ζωής οι οποίες συνθέτουν τον χαρακτήρα της σύγχρονης
αστικότητας
Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων του συνεδρίου θα διοργανωθεί έκθεση
βραβευµένων µελετών αρχιτεκτονικού έργου των τελευταίων 8 ετών για τον δηµόσιο χώρο
και έκδοση σχετικού λευκώµατος παρουσίασης των συµµετοχών της έκθεσης.
Καλούµε όλες και όλους τους βραβευµένους και διακριθέντες αρχιτέκτονες να συµµετάσχουν
στην έκθεση και να συµβάλλουν µέσα από την έκθεση και προβολή της διακριθείσας µελέτης
τους, στην ανάδειξη της σηµασίας των αρχιτεκτονικών διαγωνισµών για την προαγωγή του
αστικού πολιτισµού και στην ανάδειξη της παρουσίας αρχιτεκτονικών προτάσεων και
απαντήσεων στα θέµατα διαχείρισης του δηµόσιου χώρου.
Όροι διεξαγωγής της Έκθεσης:
Στην έκθεση µπορούν να συµµετάσχουν βραβευµένες και διακριθείσες µελέτες αρχιτεκτονικού
έργου για τον Δηµόσιο Χώρο των τελευταίων 8 ετών.
Οι συµµετέχοντες θα αποστείλουν αρχικά δήλωση πρόθεσης συµµετοχής στην έκθεση, στην
οποία θα περιλαµβάνονται τα στοιχεία του αρχιτεκτονικού διαγωνισµού ( τίτλος διαγωνισµού,
αγωνοθέτης κλπ), τα στοιχεία των συµµετεχόντων στην διακριθείσα µελέτη, το βραβείο που
απονεµήθηκε κλπ. Συνηµµένα αποστέλλεται έντυπο δήλωσης συµµετοχής στην έκθεση.
Συνηµµένα αποστέλλονται επίσης οδηγίες σχετικά µε τη σύνθεση της πινακίδας και τον τρόπο
αποστολής της.
Κόστος συµµετοχής: 60,00 ευρώ
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Δήλωση πρόθεσης συµµετοχής στην έκθεση: έως 28 Σεπτεµβρίου 2018
Προθεσµία καταβολής του κόστους συµµετοχής: έως 28 Οκτωβρίου 2018
Προθεσµία αποστολής του ηλεκτρονικού αρχείου της πινακίδας: 28 Νοεµβρίου 2018
Τρόπος πληρωµής
Η πληρωµή της συµµετοχής θα γίνεται στον λογαριασµό του ΤΕΕ/ΤΚΜ:
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΛΛΑΔΟΣ IBAN
GR7101011210000000000026017 (αναγράφεται το Ονοµατεπώνυµο του
συµµετέχοντος και ο λόγος: συµµετοχή στην Έκθεση Αρχιτεκτονικών Διαγωνισµών για το
Δηµόσιο Χώρο ) είτε στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου 49, 1ος όροφος,
κ. Γ. Γκιόκας).
Η συµµετοχή στην έκθεση περιλαµβάνει το λεύκωµα παρουσίασης των συµµετοχών της
έκθεσης.
Η έγκαιρη καταβολή του παραπάνω ποσού είναι προϋπόθεση για τη συµµετοχή στην έκθεση.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούµε να αποτείνεστε:
Οργανωτική Επιτροπή της Έκθεσης Βραβευµένων Μελετών Αρχιτεκτονικού έργου για το
Δηµόσιο Χώρο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310883121 / 2310228320
Email: publicspace2019expo@gmail.com

!
Αντίστοιχη έκθεση έγινε το 2011 στο πλαίσιο του 1ου συνεδρίου «Δηµόσιος χώρος …
αναζητείται» µε 99 µελέτες στον υπαίθριο χώρο της Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης. Η έκθεση
ταξίδεψε στην Καβάλα, Ηράκλειο και στο Μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα. Με την ευκαιρία της
1ης έκθεσης εκδόθηκε κατάλογος των µελετών που συµµετείχαν στην έκθεση από τις εκδόσεις
IANOS µε τίτλο PUBLICCITY.

2

