
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ 

ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΌΛΗ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

 

 

Η Σχολή Καλών Τεχνών Φλώρινας, το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστήμιου Δυτικής 

Μακεδονίας  στο πλαίσιο της Διμερούς Συμφωνίας με τον Δήμο Κοζάνης, προκηρύσσει  διαγωνισμό για την δημιουργία 

σειρά εικαστικών παρεμβάσεων σε δημόσιες όψεις και χώρους του εν λόγου Δήμου. Στόχο του διαγωνισμού είναι η στήριξη, 

και η ενθάρρυνση της αλληλεπίδρασης των εικαστικών τεχνών στην καθημερινή ζωή των πολιτών. 

 

Στην παρούσα ακολουθούν φωτογραφίες από τις 5  θέσεις και τις διαστάσεις των τοίχων που θα φιλοτεχνηθούν οι 

τοιχογραφίες. Επισυνάπτονται επίσης ενημερωτικά φυλλάδια για την Πόλη της Κοζάνης. 

 

Οι πέντε θέσεις είναι: 

 

1. Εξωτερικός τοίχος διαστάσεων 7,60 x 18,0 = 136,80τμ (Πεζόδρομος οδός Ειρήνης).  

2. Εσωτερικός τοίχος διαστάσεων 4,05 x 1,93 = 7,82 τμ (Δημαρχείο Κοζάνη, Πλατεία Νίκης) 

3. Εσωτερικός τοίχος διαστάσεων  9,90 x 2,00 = 19,80 τμ (Κοβεντάρειος, Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού 

Συμβουλίου) 

4. Εξωτερικός τοίχος διαστάσεων 3,65 x 3,05 = 11,13τμ (Πεζόδρομος οδός Ειρήνης). 

5. Κάδοι απορριμμάτων,  πίλαρ στην Πλατεία Νίκης (τα  πίλαρ θα ζωγραφιστούν , οι κάδοι απορριμμάτων θα 

μετασχηματιστούν εικαστικά αντικείμενα/γλυπτά που θα χρησιμεύουν ως εμπόδια για την παράνομη στάθμευση και 

διέλευση) 

 

Τις προτάσεις θα υλοποιήσουν οι φοιτητές/τριες ή ομάδες που θα επιλεγούν. Την πρόταση που θα εγκριθεί θα υλοποιήσει 

εξειδικευμένο συνεργείο. 

 

Αντικείμενο του διαγωνισμού  

 

Είναι η μελέτη και η υποβολή μακέτας σε αναγραφόμενη κλίμακα και φακέλου  σχεδίων και αρχιτεκτονικών και 

τοποσηματικών σημειώσεων  των  τοιχογραφιών στο δημόσιο χώρο του Δήμου Κοζάνης. Ο φάκελος πρέπει να περιέχει και 

κειμενική υποστήριξη τριακοσίων λέξεων.  

 

Η θεματική θα πρέπει να εστιάζει στην πόλη, στην κοινωνική, πολιτική, πολιτιστική και γενικότερη ιστορία  της Κοζάνης, 

σε συνδυασμό με ευρύτερες αναφορές. Η εικαστική απόδοση των θεμάτων μπορεί να γίνει είτε με ρεαλιστικό, είτε με 

συμβολικό τρόπο. Θα ληφθεί σοβαρά υπόψη η τόπο-πολεοδομική θεώρηση και η πολλαπλότητα των ερεθισμάτων της 

πρότασης.  

  

Συμμετοχή στον διαγωνισμό  
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα (εγγεγραμμένοι/ες φοιτητές/τριες έως την 30

η
  Ιουνίου 2017)  ή ομάδες  

(εγγεγραμμένων/ες φοιτητών/τριων έως την 30
η
 Ιουνίου 2017)  από την Σχολή Καλών Τεχνών Φλώρινας. Οι ομάδες δεν 

μπορούν να ξεπερνούν τα τρία άτομα.  

 

Τρόπος υποβολής των προτάσεων και προθεσμία 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, κάθε καλλιτέχνης ή ομάδα καλείται να συμπληρώσει τα δικαιολογητικά που 

αναφέρονται παρακάτω και να το αποστείλει στο teetgs@uowm.gr  εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας.  

 

Μπορεί κάποιος να υποβάλει σε όσες θέσεις  επιθυμεί.συμπληρώνοντας από ένα δελτίο συμμετοχής  ανά θέση. Δεν μπορεί 

κανείς να υποβάλει παραπάνω από μία πρόταση ανά θέση. 

 

Θα πρέπει για κάθε πρόταση να υποβάλλονται: 

 

1.  Δελτίο συμμετοχής 

2. Έως 5 Φωτογραφίες των μακετών και του φακέλου με σχέδια σε ψηφιακή μορφή σε jpeg 300 dpi. 

3.  Κείμενο τεκμηρίωσης και περιγραφής 300 λέξεων  

4.  Βιογραφικά σημειώματα για τον καλλιτέχνη η για κάθε μέλος της ομάδα μελέτης.  

 

Οι πρωτότυπες  μακέτες  και τα σχέδια μελετών πρέπει να είναι σε διαθεσιμότητα, αν ζητηθούν, από την Επιτροπή  

Αξιολόγησης. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει κατ’ επιλογή διευκρινήσεις  γραπτώς ή με συνέντευξη 

από τους συμμετέχοντες. 

 

 

mailto:teetgs@uowm.gr


Καταληκτική προθεσμία υποβολής των  παραπάνω στοιχείων (δελτίων συμμετοχής, φωτογραφιών, βιογραφικών 

σημειωμάτων) ορίζεται η  12
η
 Ιουλίου 2017 

 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ορίζεται ως ακολούθως: 

 

19 Ιουνίου:           Εξαγγελία/Πρόσκληση ενδιαφέροντος 

30 Ιουνίου:   Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν πρόταση μπορούν να επισκεφθούν την πόλη της Κοζάνης με 

πρόσκληση/φιλοξενία του Δήμου Κοζάνης σε ημερήσια γνωριμία/ξενάγηση σε σημεία ενδιαφέροντος της πόλης. 

12 Ιουλίου:         Τελευταία ημέρα για υποβολή δικαιολογητικών 

12-15 Ιουλίου:    Συνεδρίαση επιτροπής αξιολόγησης 

19 Ιουλίου:         Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 

20 Ιουλίου έως 1 Σεπτεμβρίου: Πρώτη φάση υλοποίησης,  επεξεργασία των εγκεκριμένων προτάσεων 

1 έως 20 Σεπτεμβρίου:     Τελική φάση υλοποίησης 

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Την Επιτροπή  αποτελούν οι : 

 

ΤΕΕΤ 

Γιάννης Ζιώγας, Κοσμήτορας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΕΤ 

Αγγελική Αυγητίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΤΕΕΤ 

Ζωή Γοδόση, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΤΕΕΤ 

Γιάννης Καστρίτσης, Επίκουρος Καθηγητής, ΤΕΕΤ 

Χάρης Κοντοσφύρης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΕΤ 

Έκτωρ Παπαδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΕΤ 

Βασίλης Μπούζας, Επίκουρος Καθηγητής, ΤΕΕΤ 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

        Κωνσταντίνος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού 

        Παναγιώτης Δημόπουλος, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού 

        Κώστας Ζιώγας Αρχιτέκτονας, Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου 

 

 

 

Η επιτροπή επιλέγει προτάσεις Α διάκρισης και ενός επαίνου για κάθε μια από τις προτεινόμενες θέσεις. 

 

Διάκριση πρώτης θέσης: Υλοποίηση  Πρόταση: 

- Φιλοξενία κατά τη διάρκεια της υλοποίησης στο Δήμο Κοζάνης 

-  Εικαστικά υλικά ή εξοπλισμός αξίας 300 ευρώ 

  

 

Ομάδα Καλλιτεχνικής Υλοποίησης 

 

Γιάννης Ζιώγας, Κοσμήτορας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΕΤ 

Αγγελική Αυγητίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΤΕΕΤ 

Ζωή Γοδόση, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΤΕΕΤ 

Γιάννης Καστρίτσης, Επίκουρος Καθηγητής, ΤΕΕΤ 

Χάρης Κοντοσφύρης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΕΤ 

Βασίλης Μπούζας, Επίκουρος Καθηγητής, ΤΕΕΤ 

 
 

 

Συντονισμός- Πρόεδρος Επιτροπής: Γιάννης Ζιώγας, Κοσμήτορας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΕΤ 

Διοικητικός Συντονισμός/Επικοινωνία: Σοφία Γρηγοριάδου (Διοικητική Υπάλληλος) 

                                                                    Αναστασία Γροσδάνη (ΕΤΕΠ, ΤΕΕΤ)  



1. Εξωτερικός τοίχος διαστάσεων 7,60 x 18,0 = 136,80τμ (Πεζόδρομος 

οδός Ειρήνης).  

 

 
 

 



2. Εσωτερικός τοίχος διαστάσεων 4,05 x 1,93 = 7,82 τμ (Δημαρχείο 

Κοζάνη, Πλατεία Νίκης) 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



3. Εσωτερικός τοίχος διαστάσεων  9,90 x 2,00 = 19,80 τμ (Κοβεντάρειος, 

Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Εξωτερικός τοίχος διαστάσεων 3,65 x 3,05 = 11,13τμ (Πεζόδρομος 

οδός Ειρήνης). 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

5. Κάδοι απορριμμάτων,  πίλαρ στην Πλατεία Νίκης 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 
 

 



 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ 

ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΌΛΗ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 

 

Επώνυμο     ……………………………… 

Όνομα         …………………………….... 

ΑΕM           ………………………………. 

E mail          ………………………………. 

Τηλέφωνο  ……………………………….. 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ………………………………… 

 

 

ΘΕΣΗ 

 

Εξωτερικός τοίχος διαστάσεων/Πεζόδρομος οδός Ειρήνης                                             □ 

Εσωτερικός τοίχος διαστάσεων/Δημαρχείο Κοζάνη, Πλατεία Νίκης                                □ 

Εσωτερικός τοίχος διαστάσεων, Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου              □ 

Εξωτερικός τοίχος διαστάσεων Πεζόδρομος οδός Ειρήνης                                              □ 

       Κάδοι απορριμμάτων, πίλαρ στην Πλατεία Νίκης                                                           □ 

 

 

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ 

 

 

Έως 5 Φωτογραφίες των μακετών και του φακέλου με σχέδια σε ψηφιακή μορφή σε jpeg 300 dpi. □ 

 

Κείμενο τεκμηρίωσης και περιγραφής 300 λέξεων                                                                   □ 

 

Βιογραφικά σημειώματα για τον καλλιτέχνη η για κάθε μέλος της ομάδα μελέτης.                        □ 

 
Ο/η Δηλών/ουσα                                                                                            Ημερομηνία 

(όνομα, υπογραφή) 

 


