Διευκρινίςεισ επί τησ Πρόςκληςησ Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ για την υλοποίηςη του
ζργου «ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΣΗΝ ΠΟΛΗ», ςτη θεματική «εράφειο – Δημόςιο Κτίριο και
Ψηφιακή Σζχνη» Αρ. Γεν.Πρωτ. 1976/ΕΤΤΑΠ 1919/01.06.2018 Ε.Α.Σ.Α. Α.Ε.
(ΑΔΑ:7ΜΧ8ΟΡΙΝ-ΧΚΑ ) δήμου Αθηναίων.

ΕΡΩΣΗΗ 1
Θα ικελα να ρωτιςω αν υπάρχει θ πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ ςτα αγγλικά;
ΑΠΑΝΣΗΗ 1
το πλαίςιο τθσ εξυπθρζτθςθσ όλων των ενδιαφερόμενων, ζχει γίνει μετάφραςθ τθσ ελλθνικισ
πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ για όςουσ δεν γνωρίηουν (κακόλου ι επαρκϊσ) ελλθνικά. Μπορείτε να
βρείτε τθ μετάφραςθ τθσ Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τον κεματικό άξονα
ΕΡΑΦΕΙΟ – ΔΗΜΟΙΟ ΚΣΙΡΙΟ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΕΧΝΗ ςτον εξισ ςφνδεςμο:
http://www.polis2.thisisathens.org/wp-content/uploads/2018/06/open-call_serafio-english-en2.pdf

ΕΡΩΣΗΗ 2

Θα μποροφςε να ςκαφτεί το ζδαφοσ ςε ςυγκεκριμζνα ςθμεία του κτιρίου, ζτςι ϊςτε να
περάςει καλωδίωςθ;
ΑΠΑΝΣΗΗ 2
Θα πρζπει να εξεταςτεί κατά περίπτωςθ. Τπάρχει θ δυνατότθτα να ςκαφτεί το ζδαφοσ αν το
υπόβακρο ι το ςθμείο βρίςκεται ςε πραςιά και το υλικό που το περιβάλλει είναι μαλακό, όπωσ
χϊμα. Αν όμωσ είναι ςε κοινόχρθςτο ι εςωτερικό χϊρο με διαμορφωμζνο δάπεδο, όπωσ πλάκεσ,
μάρμαρο, τςιμζντο, δεν υπάρχει δυνατότθτα ςκαψίματοσ.
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ΕΡΩΣΗΗ 3
Θα μποροφςε να γίνεται χριςθ του δικτφου internet ςτο εράφειο κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ
παρζμβαςθσ, για ζνα ζτοσ δθλαδι;
ΑΠΑΝΣΗΗ 3
Φυςικά και υπάρχει αυτι θ δυνατότθτα.
ΕΡΩΣΗΗ 4
Επιτρζπεται να χρθςιμοποιθκοφν οι υδρορροζσ του κτιρίου για τθν καλλιτεχνικι παρζμβαςθ;
ΑΠΑΝΣΗΗ 4
Κατά κανόνα δεν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν, αν θ χριςθ που προτείνετε επιβαρφνει ι
διακόπτει τθν υφιςτάμενθ χριςθ τουσ, επομζνωσ το αίτθμα κα πρζπει να εξεταςτεί ανά περίπτωςθ
ανάλογα με τθ φφςθ τθσ χριςθσ.
ΕΡΩΣΗΗ 5
Επιτρζπεται θ προβολι (projection) ςτισ εξωτερικζσ όψεισ του κτιρίου (οδ. Πειραιϊσ & οδ. Πζτρου
Ράλλθ);
ΑΠΑΝΣΗΗ 5
Ναι, θ προβολι οπτικοφ υλικοφ υπάγεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που ζχουν οριςτεί.
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ΕΡΩΣΗΗ 6
Θα υπάρχει παροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ για τισ τεχνικζσ εργαςίεσ από τθν τεχνικι υπθρεςία του
διμου Ακθναίων;
ΑΠΑΝΣΗΗ 6
Ναι, κα δοκεί παροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ κακϊσ και πιςτοποίθςθ για τθν καταλλθλότθτα τθσ
εγκατάςταςθσ.
ΕΡΩΣΗΗ 7
Θα υπάρχει υποςτιριξθ από τον διμο Ακθναίων ςχετικά με τθν εφρεςθ χρθματοδότθςθσ και
χορθγϊν;
ΑΠΑΝΣΗΗ 7
το πλαίςιο υποςτιριξθσ για τθν καλφτερθ λειτουργία του ζργου, θ Ε.Α.Σ.Α ΑΕ ζχει ςτθ διάκεςι τθσ
ζνα δίκτυο χορθγιϊν το οποίο κα αξιοποιθκεί βάςει τθσ καταλλθλότθτασ των προτάςεων.
ΕΡΩΣΗΗ 8
Θα μποροφςε θ ομάδα που κα επιλεγεί να χρθςιμοποιιςει το Makerspace για τθ δθμιουργία
μερϊν τθσ καλλιτεχνικισ εγκατάςταςθσ;
ΑΠΑΝΣΗΗ 8
Φυςικά και είναι εφικτό, απλϊσ χρειάηεται να ελζγχεται πάντα θ διακεςιμότθτα του χϊρου. Οι
ακριβείσ διαδικαςίεσ κα οριςτοφν από τον υπεφκυνο του χϊρου.
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ΕΡΩΣΗΗ 9
Από πόςα μζλθ αποτελείται θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ;
ΑΠΑΝΣΗΗ 9
Η Επιτροπι Αξιολόγθςθσ απαρτίηεται από τρία μζλθ τθσ Ε.Α.Σ.Α Α.Ε και του διμου Ακθναίων,
κακϊσ και δφο εξωτερικοφσ εμπειρογνϊμονεσ.
ΕΡΩΣΗΗ 10
Τπάρχει προγραμματιςμόσ για το πότε κα γίνουν τα εγκαίνια τθσ καλλιτεχνικισ παρζμβαςθσ;
ΑΠΑΝΣΗΗ 10
Θα γίνουν με τθν ολοκλιρωςθ του ζργου.
ΕΡΩΣΗΗ 11
Θα υπάρχει προςωπικό φφλαξθσ για το καλλιτεχνικό ζργο;
ΑΠΑΝΣΗΗ 11
Σο ζργο κα πρζπει να εντάςςεται ςτον κανονιςμό λειτουργίασ του κτιρίου και τισ ϊρεσ λειτουργίασ
αντίςτοιχα. Ζθτείται από τον καλλιτζχνθ να παραδϊςει ζναν οδθγό λειτουργίασ του ζργου, τον
οποίο κα ακολουκεί το προςωπικό του εραφείου. το πλαίςιο αυτό εντάςςεται και θ φφλαξθ του
καλλιτεχνικοφ ζργου.
ΕΡΩΣΗΗ 12
Θα υπάρχει τεχνικό προςωπικό υπεφκυνο για τθ ςωςτι λειτουργία και τθ ςυντιρθςθ τθσ
καλλιτεχνικισ παρζμβαςθσ;
ΑΠΑΝΣΗΗ 12
Θα υπάρχει ανάλογο προςωπικό ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ καλλιτεχνικισ παρζμβαςθσ.
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ΕΡΩΣΗΗ 13
Θα μποροφςατε να μασ εξθγιςετε το χρονοδιάγραμμα των δόςεων τθσ χρθματοδότθςθσ;

ΑΠΑΝΣΗΗ 13
Η χρθματοδότθςθ κα ςυντελεςτεί ςε δφο φάςεισ. Η Φάςθ Α ςυνιςτά το 30% του ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ, αντιςτοιχϊντασ ςε 6.000 ευρϊ, και αφορά τθν καταςκευι, ενϊ θ Φάςθ Β
αντιςτοιχεί ςε 14.000 ευρϊ και κα καταβλθκεί με τθν ολοκλιρωςθ του ζργου. Η Ε.Α.Σ. Α Α.Ε είναι
διακζςιμθ να ςυηθτιςει με τουσ ενδιαφερόμενουσ ςχετικά με τθν προςαρμογι ςτισ απαιτιςεισ του
εκάςτοτε ζργου.
ΕΡΩΣΗΗ 14
χετικά με τουσ χορθγοφσ για τθν πρόταςθ που κα επιλεγεί. Κατά πόςο κα υποςτθρίξει ο διμοσ
Ακθναίων τθν εφρεςθ χορθγοφ; Ποιο είναι το χρονικό πλαίςιο;
ΑΠΑΝΣΗΗ 14
Εφόςον επιλεχκεί το ζργο, κα εξεταςκεί άμεςα και το κζμα τθσ χορθγίασ. το πλαίςιο υποςτιριξθσ
για τθν καλφτερθ λειτουργία του ζργου, θ Ε.Α.Σ.Α ΑΕ ζχει ςτθ διάκεςι τθσ ζνα δίκτυο χορθγιϊν το
οποίο κα αξιοποιθκεί βάςει τθσ καταλλθλότθτασ των προτάςεων.

ΕΡΩΣΗΗ 15
Ποιο είναι το ποςοςτό τθσ αμοιβισ των καλλιτεχνϊν; Μζχρι πόςο τοισ εκατό του προχπολογιςμοφ
μπορεί να αντιςτοιχεί ςτθν αμοιβι τθσ ομάδασ;

ΑΠΑΝΣΗΗ 15
Θα προχωριςετε ςε ανάλυςθ προχπολογιςμοφ ο κακζνασ ςτθν πρόταςθ του.
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ΕΡΩΣΗΗ 16
Πότε είναι θ τελικι θμερομθνία παράδοςθσ του ζργου; τθν προκιρυξθ αναφζρεται ότι το ζργο
πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ τριμινου, επομζνωσ αν κεωριςουμε ότι ο Αφγουςτοσ είναι
εκτόσ, θ προκεςμία μεταφζρεται για τον Νοζμβριο;

ΑΠΑΝΣΗΗ 16
Μζχρι τϊρα θ ολοκλιρωςθ του ζργου ζχει ωσ τελικι προκεςμία τον Οκτϊβριο. Δεν ζχει
ανακοινωκεί ςχετικι παράταςθ.
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