
1. Διαδικαστικά

1.1. Μπορώ να καταθέσω το τέλος εγγραφής πρώτα και να στείλω τα αρχεία, ουσιαστικά την πινακίδα 
και το κείµενο, αργότερα ή πρέπει να σταλούν όλα µαζί; 
Μπορείτε να καταθέσετε το τέλος εγγραφής µέχρι και τις 8/2/2018. Μέχρι τις 31/12/2017 γίνεται η 
κατοχύρωση της συµµετοχής µε µειωµένο τέλος. 
Η κατάθεση των εγγράφων του διαγωνισµού έχει ως τελική ηµεροµηνία την 8/2/2018, ανεξάρτητα από 
το αν έχει γίνει η κατάθεση µε µειωµένο ή κανονικό τέλος.

1.2. Υπάρχει όριο ηλικίας;
Όχι.

1.3. Στον διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος και προπτυχιακοί φοιτητές αρχιτεκτονικής;
Ναι. O διαγωνισµός είναι ανοιχτός σε όλα τα δηµιουργικά άτοµα, ανεξάρτητα από ειδικότητα και 
επίπεδο εκπαίδευσης.

1.4. Υπάρχει περιορισµός στον αριθµό των µελών της οµάδας;
Όχι.

1.5. Υπάρχει δυνατότητα κατάθεσης περισσότερων της µιας προτάσεων ατοµικά ή οµαδικά;
∆εν υπάρχει περιορισµός στην κατάθεση περισσότερων της µιας προτάσεων, ατοµικά ή οµαδικά. 
Παρακαλούµε να λάβετε υπόψη σας, ότι για κάθε συµµετοχή απαιτείται η κατάθεση του αντίστοιχου 
τέλους, µε διαφορετικό οκταψήφιο κωδικό συµµετοχής.

1.6. Πως κατοχυρώνουµε την εγγραφή µε το µειωµένο τέλος των 40€; 
Η κατοχύρωση του µειωµένου τέλους γίνεται εφόσον το τέλος συµµετοχής κατατεθεί µέχρι τις 
31/12/2017, χρησιµοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία: Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (IBAN: GR65 0110 6660 
0000 6664 0031 440, SWIFT/BIC: ETHNGRAA, ∆ιεύθυνση: Ελπίδος 1, 15343 Αττική). 
∆ικαιούχος: ‘Πρόδροµος Αντωνίου Παπαδόπουλος'. 

Η κατάθεση πρέπει να φέρει το όνοµα του υπευθύνου οµάδας. Στο πεδίο της αιτιολογίας κατάθεσης, 
σηµειώστε  COOK8. Τα απαιτούµενα έγγραφα για τη συµµετοχή µπορούν να σταλούν έως και τις 
8/2/2018.

1.7. Το τέλος εγγραφής αφορά την κάθε συµµετοχή/πρόταση ή το κάθε µέλος της οµάδας;
Το τέλος εγγραφής αφορά την κατάθεση µιας πρότασης, ανεξάρτητα από τον αριθµό των µελών της 
οµάδας.

1.8. Το χρηµατικό βραβείο αφορά τη σχεδιαστική δουλειά πριν και µετά το διαγωνισµό ή 
περιλαµβάνει και το κόστος κατασκευής;
Το ποσό της βράβευσης αφορά µόνο τη σχεδιαστική δουλειά και την αποζηµίωση της εργασίας που 
ενδεχοµένως θα απαιτηθεί για την υλοποίηση των βραβευµένων προτάσεων. Ο προϋπολογισµός της 
κατασκευής δεν συσχετίζεται µε τα παραπάνω.

Ευχαριστούµε θερµά όλους όσους απέστειλαν τις ερωτήσεις τους για τον 
διαγωνισµό και συνέβαλαν σε ακριβέστερες διατυπώσεις. Υπενθυµίζουµε στους 
ενδιαφερόµενους ότι η περίοδος υποβολής ερωτήσεων έληξε στις 11 ∆εκεµβρίου 
2017. Επίσης, όπως αναφέρεται στους όρους του διαγωνισµού, οι παρακάτω 
απαντήσεις στα ερωτήµατα θεωρούνται προσθήκες ή διορθώσεις τους.
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2. Σχεδιαστικές Διευκρινίσεις
 
2.1. Οι διαστάσεις (µήκος και πλάτος) του προτεινόµενου χώρου είναι στην ευχέρεια των 
διαγωνιζοµένων εφόσον αυτές πληρούν τα απαιτούµενα τετραγωνικά των όρων του διαγωνισµού; 
Ναι.

2.2. Το περίγραµµα του προτεινόµενου χώρου πρέπει να είναι ορθοκανονικό ή υπάρχει δυνατότητα 
για ποικίλους σχηµατισµούς;
Ο προτεινόµενος χώρος µπορεί να έχει όποιο περίγραµµα κρίνετε κατάλληλο, τόσο σε κάτοψη όσο και 
σε τοµή.

2.3. Οι περιµετρικοί τοίχοι θα είναι απαραίτητα συµπαγείς ή υπάρχει δυνατότητα χρήσης διάτρητων 
µορφών;
Στους περιµετρικούς τοίχους ζητείται µια είσοδος και ένα τουλάχιστον άνοιγµα. Ο διαγωνισµός αφορά 
στον σχεδιασµό του εσωτερικού χώρου. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε όποιο υλικό επιθυµείτε, αλλά 
αυτό που ενδιαφέρει είναι η αίσθηση που δηµιουργείται στο εσωτερικό και όχι οι εξωτερικές όψεις.

2.4. Οι 8 χρήστες, για τους οποίους σχεδιάζουµε είναι οι ίδιοι που τρώνε και παρασκευάζουν το 
φαγητό ή είναι µόνο οι επισκέπτες του χώρου και έχουν κάποιο σεφ να τους µαγειρέψει;
∆εν προσδιορίζεται αν το φαγητό παρασκευάζεται από τους ίδιους ή από κάποιον άλλον, ο οποίος 
συµπεριλαµβάνεται στα 8 άτοµα.

2.5. Ο προτεινόµενος χώρος εστίασης πρέπει να προβλέπει και τη χρήση του από εργαζοµένους ως 
προς την παρασκευή φαγητού; Αν ναι, πόσοι θα πρέπει να εργάζονται στον χώρο;
Όχι, δεν είναι απαραίτητο να προδιαγράψετε ειδική χρήση από εργαζοµένους, ούτε το πλήθος τους.

2.6. Υπάρχει κάποιος περιορισµός στο ύψος του χώρου;
Το µέγιστο επιτρεπόµενο καθαρό  ύψος έχει οριστεί στα 3,50 µέτρα.

2.7. Ο χώρος πρέπει να είναι κλειστός και από πάνω;
Το αν θα υπάρχει οροφή ή άνοιγµα στην οροφή του προτεινόµενου χώρου αποτελεί δική σας επιλογή.

2.8. Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να προβλέψουν συγκεκριµένο σηµείο τροφοδοσίας του χώρου;
Όχι.

2.9. Έχουµε τη δυνατότητα να ορίσουµε το περιβάλλον, όπου θα τοποθετηθεί ο σχεδιαζόµενος 
χώρος (πχ. καντίνα σε ελεύθερο οικόπεδο/ εστιατόριο σε όροφο πολυκατοικίας κ.λπ.) -ορίζοντας 
αντίστοιχα ανοίγµατα-, ή ο χώρος πρέπει να σχεδιαστεί ανεξάρτητα αυτής της παραµέτρου; 
Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε το περιβάλλον που θα τοποθετηθεί ο σχεδιαζόµενος χώρος, αλλά 
αυτό δεν θα ληφθεί υπόψη από τους κριτές. Το αντικείµενο του διαγωνισµού αφορά στον εσωτερικό 
χώρο.

2.10. 2.10. Ο χώρος εστίασης  (περιοχή παρασκευής, περιοχή κατανάλωσης και περιοχή υγιεινής) θα 
σχεδιαστεί ως χώρος ενσωµατωµένος σε όροφο κτηρίου, ή ως ανεξάρτητο κτήριο;
Ο διαγωνισµός αφορά στον σχεδιασµό ενός εσωτερικού χώρου εστίασης 24-30m2, οι εξωτερικές 
όψεις δεν περιλαµβάνονται στο αντικείµενο του διαγωνισµού. Ως εκ τούτου, ο χώρος αυτός θα 
µπορούσε να βρίσκεται οπουδήποτε.
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2.11.  Υπάρχει κάποιος περιορισµός στην τοποθεσία του χώρου σε ορισµένο τοπίο/τόπο; Εάν έχει 
επιλεγεί από εµάς κάποιο τοπίο θα πρέπει να αναφερθεί στα σχέδια;

Ο διαγωνισµός αφορά στον σχεδιασµό εσωτερικού χώρου. ∆εν είναι στο αντικείµενο του διαγωνισµού 
ο προσδιορισµός συγκεκριµένου τοπίου/τόπου.  Η θέα που πιθανόν φαίνεται από το δωµάτιο, είναι της 
επιλογής σας, αλλά δεν θα ληφθεί υπόψη από τους κριτές.

2.12. Πρέπει να περιοριστούµε στον σχεδιασµό ενός χώρου µε σαφή όρια στα τετραγωνικά που 
αναγράφονται ή είµαστε ελεύθεροι να δηµιουργήσουµε µια φορητή -αυτόνοµη κατασκευή µη 
οριοθετηµένη που θα τοποθετείται παντού, καταλαµβάνοντας τα ίδια τετραγωνικά πάντα;
Ο διαγωνισµός αφορά στον σχεδιασµό εσωτερικού χώρου, και όχι κάποια αυτόνοµη ή µη 
οριοθετηµένη κατασκευή. Αν θέλετε, µπορείτε να εµφανίσετε στην πινακίδα τις πιθανές εφαρµογές 
του χώρου, αλλά οι κριτές θα αξιολογήσουν αποκλειστικά το εσωτερικό του.

2.13. Οι χώροι παρασκευής και υγιεινής, που αναφέρονται στα ζητούµενα, πρέπει να πληρούν 
κάποιες συγκεκριµένες προδιαγραφές όπως αυτές του υγειονοµικού ελέγχου;
Η συµµόρφωση σε τέτοιου είδους προδιαγραφές δεν περιλαµβάνονται στο πλαίσιο της προκήρυξης 
του διαγωνισµού, του οποίου στόχος είναι η υπέρβαση των τυποποιηµένων προσεγγίσεων. 

2.14. Υπάρχει κάποια υποχρέωση στο είδος/τύπο κουζίνας (ελληνική, ιαπωνική, αµερικάνικη, 
αγγλική, κινέζικη ή µεξικάνικη κουζίνα/ ζαχαροπλαστείο) για την οποία πρέπει να σχεδιαστεί η 
πρόταση;

Είστε ελεύθεροι εάν θέλετε να ορίσετε κάποιο συγκεκριµένο τύπο κουζίνας. ∆ιευκρινίζεται ότι, ο 
διαγωνισµός αφορά κουζίνα για την παρασκευή φαγητού και όχι ζαχαροπλαστείου.

2.15. Υπάρχει περιορισµός στον αριθµό των τραπεζιών και των καθισµάτων; 

∆εν υπάρχει περιορισµός στον αριθµό των τραπεζιών και των καθισµάτων του χώρου εστίασης, ούτε 
ως προς άλλα ποσοτικά στοιχεία, πέραν του εµβαδού και του ύψους του χώρου. Επισηµαίνεται ότι ο 
αριθµός των σιτιζοµένων προσώπων είναι οκτώ.

3. Υλοποίηση Βραβείων

3.1. Ποιος αναλαµβάνει το κόστος της κατασκευής;  
Οι ∆ΟΜΕΣ. 

3.2. Υπάρχει όριο κόστους κατασκευής; 
∆εν υπάρχει όριο στον προϋπολογισµό της µελέτης του χώρου. Για τις ανάγκες της έκθεσης, που είναι 
προσωρινή, ίσως παραστεί ανάγκη κατασκευής "οµοιώµατος" του προτεινόµενου χώρου, σε φυσική 
κλίµακα και µε κατάλληλα υποκατάστατα υλικών.

3.3. Θα είναι κριτήριο το πόσο υλοποιήσιµη είναι η πρόταση σε σχέση µε τις ικανότητες των 
κατασκευαστών µε τους οποίους είστε σε συµφωνία; 
Όχι, τα κριτήρια θα είναι µόνο αρχιτεκτονικά. Οι ανάδοχοι κατασκευής των τριών βραβείων θα 
επιλεγούν µε κριτήριο την δυνατότητα τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις υλοποίησης των 
προτάσεων.
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3.4. Υπάρχει δυνατότητα για συνεργασία µε κάποιον άλλον κατασκευαστή για την παραγωγή 
εξεζητηµένων απαιτήσεων της κατασκευής; Ναι, υπό την προϋπόθεση της έγκρισής του από τους 
διοργανωτές και τον γενικό ανάδοχο της κατασκευής.

3.5. Αν κάποια πρόταση φαίνεται πολύπλοκη και εξεζητηµένη υπάρχει περίπτωση να απορριφθεί 
λόγω ρίσκου στο κόστος και στην υλοποίηση της κατασκευής;
Όχι, τα κριτήρια διάκρισης των συµµετοχών είναι αµιγώς αρχιτεκτονικά. 

3.6. Πόσο χρόνο θα έχουµε για την κατασκευή από την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων µέχρι τη 
στιγµή που θα παρουσιαστεί η πρόταση στην έκθεση;
Βάσει του χρονοδιαγράµµατος του διαγωνισµού, η ανακοίνωση των αποτελεσµάτων θα γίνει στις 
28/2/2018, και τα εγκαίνια της έκθεσης είναι στις 13/6/2018.

Προτείνουµε στους ενδιαφερόµενους/συµµετέχοντες να εγγραφούν στο newsletter προς ενηµέρωσή 
τους σχετικά µε νέα που αφορούν τον διαγωνισµό.

Σηµειώνεται ότι η ενηµέρωση θα γίνεται αποκλειστικά για τον σκοπό του διαγωνισµού και τις συναφείς 
µε αυτόν δράσεις και όχι για διαφηµιστικούς ή άλλους λόγους.

Σας ευχόµαστε καλή επιτυχία!
Cook8 Team


