
Χρονοδιάγραμμα 

Ανωνυμία 
Η ανωνυµία των υποψηφίων θα διατηρηθεί καθ' όλη την διάρκεια του ∆ιαγωνισµού 
και την διαδικασία κρίσης, µέχρι την λήψη της τελικής απόφασης της Κριτικής Επιτροπής 
για την αξιολόγηση των προτάσεων. Η ανωνυµία θα αρθεί κατά την έκθεση των προτάσεων. 
Η δηµοσίευση των προτάσεων θα γίνει επίσης επωνύµως. 

Βραβεία και Διακρίσεις
Θα απονεµηθούν τρία χρηµατικά βραβεία και έξι 6 εύφηµες µνείες σύµφωνα µε την 
απόφαση της κριτικής επιτροπής. 

Α΄ Βραβείο  3.500€

Β΄ Βραβείο  2.500€

Γ΄ Βραβείο  1.500€

Έκθεση των συμμετοχών
Με βάση το πρόγραµµα Room18 το σύνολο των συµµετοχών στο διαγωνισµό θα εκτεθεί 
επωνύµως στο Μουσείο Μπενάκη, 23/11/2016 – 11/12/2016. Οι συµµετοχές, στις οποίες θα 
απονεµηθούν τα τρία χρηµατικά βραβεία θα κατασκευαστούν στον τόπο της έκθεσης υπό 
κλίµακα 1:1, µε την συνεργασία των δηµιουργών τους. Τα χρηµατικά έπαθλα νοούνται ως 
αποζηµίωση για την εργασία που θα καταβληθεί εκ µέρους τους για την υλοποίηση των 
µελετών στα πλαίσια και για τη διάρκεια της έκθεσης. Για την υλοποίηση των τριών 
βραβευµένων µελετών οι ∆ΟΜΕΣ θα εξασφαλίσουν την συνεργασία κορυφαίων παραγωγών 
και προµηθευτών δοµικών υλικών, εξοπλισµού και εξαρτηµάτων σχετικών µε την 
αρχιτεκτονική της φιλοξενίας. Η επιλογή δοµικών υλικών, εξοπλισµού και εξαρτηµάτων για 
την υλοποίηση των τριών βραβευµένων µελετών περιορίζεται αποκλειστικά στα διαθέσιµα 
των επιλεγµένων συνεργαζοµένων παραγωγών και προµηθευτών. 

Γενική σύλληψη
Ο πανευρωπαϊκός διαγωνισµός σχεδιασµού Room18 έχει ως αντικείµενο τον σχεδιασµό του 
εσωτερικού χώρου ενός δωµατίου ύπνου σε Ελληνικό αστικό ξενοδοχείο τεσσάρων 
αστέρων, για δύο άτοµα, µε λουτρό, συνολικού εµβαδού 18 - 24m2. Στόχος του διαγωνισµού 
είναι η διατύπωση νέων ιδεών για τον σχεδιασµό ενός χώρου, τα βασικά χαρακτηριστικά του 
οποίου ορίζονται από τις προδιαγραφές του E.O.T. Επιδιώκουµε τρόπους δηµιουργικής 
επανερµηνείας και υπέρβασης των προδιαγραφών αυτών σε ανταπόκριση προς τις πιθανές 
επιθυµίες και προσδοκίες του σύγχρονου ταξιδιώτη. 

Σχήμα
Το περίγραµµα του δωµατίου σε κάτοψη και τοµή θα οριστεί από τους συµµετέχοντες µε 
τρόπο τέτοιο, που θα περιέχει καθαρό εµβαδό κατόψεως 18 - 24m2 (συµπεριλαµβανοµένου 
τυχόν χώρου διέλευσης εγκαταστάσεων) και θα επιτρέπει την κτηριολογική οµαδοποίηση 
τους, κατά παράθεση και καθ’ ύψος. Το διαθέσιµο ύψος χώρου είναι 3,20 (από δάπεδο εώς 
όροφή στον φέροντα οργανισµό). 

Επικοινωνία
Η επικοινωνία του δωµατίου 

µε τους κλειστούς κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου (διάδροµος) θα γίνεται 
µέσω κατάλληλης διαµόρφωσης εισόδου. 

µε τον υπαίθριο χώρο θα γίνεται µέσω κατάλληλης διαµόρφωσης παραθύρου ή 
θύρας που εντάσσεται σε εξωτερική όψη που βλέπει προς νότο. Ο σχεδιασµός τυχόν 
υπαίθριου ή εξωτερικού στεγασµένου χώρου δεν περιλαµβάνεται στα αντικείµενα 
του διαγωνισµού. 

Εσωτερικός χώρος
Το εσωτερικό του δωµατίου πρέπει να ικανοποιεί τις προδιαγραφές του Ε.Ο.Τ. (βλ. 
συνηµµένο). Όλα τα άλλα στοιχεία εναπόκεινται στη δηµιουργική αυθεντία των σχεδιαστών. 

Οργάνωση και συντονισμός του διαγωνισμού

ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δικαίωμα Συμμετοχής
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα δηµιουργικά άτοµα, είτε ατοµικά, είτε µε την µορφή 
εταιρείας, είτε σε οµάδες φυσικών ή νοµικών προσώπων, που κινούνται στα πεδία του 
αρχιτεκτονικού σχεδιασµού, του σχεδιασµού εσωτερικών χώρων, της σύνθεσης εικαστικών 
εγκαταστάσεων, της σκηνογραφίας, της διακόσµησης και των συγγενών προς αυτά. Όσοι 
σχετίζονται µε την διοργάνωση ή την συγγραφή των τευχών του ∆ιαγωνισµού και όσοι 
έχουν αναµιχθεί στην διαµόρφωση ή στην προετοιµασία του προγράµµατός του δεν έχουν 
δικαίωµα συµµετοχής αµέσως ή εµµέσως. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να λάβουν άµεση ή 
έµµεση υποστήριξη σε σχέση µε τον ∆ιαγωνισµό από τα παραπάνω πρόσωπα.

Λήψη Στοιχείων για την Συμμετοχή
στον Διαγωνισμό
Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να λάβουν τα απαραίτητα στοιχεία, που αφορούν στον 
διαγωνισµό, µέσω του διαδικτυακού τόπου www.room18.gr

Διαδικασία Εγγραφής
Κάθε προτιθέµενος να υποβάλλει συµµετοχή υποχρεούται να εγγραφεί. Σε περίπτωση 
οµάδων µελετητών, ο υπεύθυνος µελέτης µε την εγγραφή του βεβαιώνει ότι τα µέλη της 
οµάδας την οποία εκπροσωπεί συναινούν στον ορισµό του ως εκπροσώπου και βεβαιώνει 
ότι η κατανοµή των ποσοστών είναι ακριβής. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον 
ακριβή τρόπο εγγραφής θα αναρτηθούν στο www.room18.gr στις 21/4.

Αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού
Με την συµµετοχή τους στον ∆ιαγωνισµό, οι διαγωνιζόµενοι αποδέχονται όλους τους όρους 
και τις προβλέψεις του ∆ιαγωνισµού. Οι αποφάσεις της κριτικής επιτροπής είναι οριστικές 
και µη υποκείµενες σε προσβολή. Οι ∆OΜΕΣ αποκτούν την κυριότητα των στοιχείων, που θα 
αποσταλούν από τους διαγωνιζοµένους. Μετά το πέρας της διαδικασίας κρίσης και την 
δηµόσια έκθεση των µελετών, τα αποσταλέντα στοιχεία θα παραχωρηθούν στα Αρχεία 
Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής του Μουσείου Μπενάκη. Οι ∆ΟΜΕΣ διατηρούν το δικαίωµα 
δηµοσίευσης, µε οποιονδήποτε τρόπο, των στοιχείων που θα υποβληθούν. Οι διαγωνιζόµενοι 
διατηρούν τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας της εργασίας τους.

Γλώσσα διεξαγωγής
Ελληνική / Αγγλική

Ερωτήσεις και Απαντήσεις
Ερωτήµατα σε σχέση µε τον ∆ιαγωνισµό µπορούν να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση questions@room18.gr. Όλα τα ερωτήµατα, που θα υποβληθούν εµπρόθεσµα, θα 
απαντηθούν και οι απαντήσεις θα κοινοποιηθούν σε όλους τους διαγωνιzόµενους µέσω του 
διαδικτυακού τόπου www.room18.gr. Οι απαντήσεις στο ερωτήµατα θα θεωρούνται σαν 
προσθήκες ή διορθώσεις των όρων του ∆ιαγωνισµού. 

Στοιχεία προς υποβολή
1 πινακίδα µεγέθους Α1 (pdf, 300 dpi, CMYK, max 20 MB) οριζόντια σύµφωνα µε το 
συνηµµένο πρότυπο.

Περιεχόμενα πινακίδας

Αποστολή συμμετοχών

Οι συµµετοχές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά. O ακριβής τρόπος αποστολής θα αναρτηθεί στο 
www.room18.gr στις 21/4/2016.
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αστέρων, για δύο άτοµα, µε λουτρό, συνολικού εµβαδού 18 - 24m2. Στόχος του διαγωνισµού 
είναι η διατύπωση νέων ιδεών για τον σχεδιασµό ενός χώρου, τα βασικά χαρακτηριστικά του 
οποίου ορίζονται από τις προδιαγραφές του E.O.T. Επιδιώκουµε τρόπους δηµιουργικής 
επανερµηνείας και υπέρβασης των προδιαγραφών αυτών σε ανταπόκριση προς τις πιθανές 
επιθυµίες και προσδοκίες του σύγχρονου ταξιδιώτη. 

Σχήμα
Το περίγραµµα του δωµατίου σε κάτοψη και τοµή θα οριστεί από τους συµµετέχοντες µε 
τρόπο τέτοιο, που θα περιέχει καθαρό εµβαδό κατόψεως 18 - 24m2 (συµπεριλαµβανοµένου 
τυχόν χώρου διέλευσης εγκαταστάσεων) και θα επιτρέπει την κτηριολογική οµαδοποίηση 
τους, κατά παράθεση και καθ’ ύψος. Το διαθέσιµο ύψος χώρου είναι 3,20 (από δάπεδο εώς 
όροφή στον φέροντα οργανισµό). 

Επικοινωνία
Η επικοινωνία του δωµατίου 

µε τους κλειστούς κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου (διάδροµος) θα γίνεται 
µέσω κατάλληλης διαµόρφωσης εισόδου. 

µε τον υπαίθριο χώρο θα γίνεται µέσω κατάλληλης διαµόρφωσης παραθύρου ή 
θύρας που εντάσσεται σε εξωτερική όψη που βλέπει προς νότο. Ο σχεδιασµός τυχόν 
υπαίθριου ή εξωτερικού στεγασµένου χώρου δεν περιλαµβάνεται στα αντικείµενα 
του διαγωνισµού. 

Εσωτερικός χώρος
Το εσωτερικό του δωµατίου πρέπει να ικανοποιεί τις προδιαγραφές του Ε.Ο.Τ. (βλ. 
συνηµµένο). Όλα τα άλλα στοιχεία εναπόκεινται στη δηµιουργική αυθεντία των σχεδιαστών. 

Οργάνωση και συντονισμός του διαγωνισμού

Δικαίωμα Συμμετοχής
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα δηµιουργικά άτοµα, είτε ατοµικά, είτε µε την µορφή 
εταιρείας, είτε σε οµάδες φυσικών ή νοµικών προσώπων, που κινούνται στα πεδία του 
αρχιτεκτονικού σχεδιασµού, του σχεδιασµού εσωτερικών χώρων, της σύνθεσης εικαστικών 
εγκαταστάσεων, της σκηνογραφίας, της διακόσµησης και των συγγενών προς αυτά. Όσοι 
σχετίζονται µε την διοργάνωση ή την συγγραφή των τευχών του ∆ιαγωνισµού και όσοι 
έχουν αναµιχθεί στην διαµόρφωση ή στην προετοιµασία του προγράµµατός του δεν έχουν 
δικαίωµα συµµετοχής αµέσως ή εµµέσως. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να λάβουν άµεση ή 
έµµεση υποστήριξη σε σχέση µε τον ∆ιαγωνισµό από τα παραπάνω πρόσωπα.

Λήψη Στοιχείων για την Συμμετοχή
στον Διαγωνισμό
Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να λάβουν τα απαραίτητα στοιχεία, που αφορούν στον 
διαγωνισµό, µέσω του διαδικτυακού τόπου www.room18.gr

Διαδικασία Εγγραφής
Κάθε προτιθέµενος να υποβάλλει συµµετοχή υποχρεούται να εγγραφεί. Σε περίπτωση 
οµάδων µελετητών, ο υπεύθυνος µελέτης µε την εγγραφή του βεβαιώνει ότι τα µέλη της 
οµάδας την οποία εκπροσωπεί συναινούν στον ορισµό του ως εκπροσώπου και βεβαιώνει 
ότι η κατανοµή των ποσοστών είναι ακριβής. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον 
ακριβή τρόπο εγγραφής θα αναρτηθούν στο www.room18.gr στις 21/4.

Αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού
Με την συµµετοχή τους στον ∆ιαγωνισµό, οι διαγωνιζόµενοι αποδέχονται όλους τους όρους 
και τις προβλέψεις του ∆ιαγωνισµού. Οι αποφάσεις της κριτικής επιτροπής είναι οριστικές 
και µη υποκείµενες σε προσβολή. Οι ∆OΜΕΣ αποκτούν την κυριότητα των στοιχείων, που θα 
αποσταλούν από τους διαγωνιζοµένους. Μετά το πέρας της διαδικασίας κρίσης και την 
δηµόσια έκθεση των µελετών, τα αποσταλέντα στοιχεία θα παραχωρηθούν στα Αρχεία 
Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής του Μουσείου Μπενάκη. Οι ∆ΟΜΕΣ διατηρούν το δικαίωµα 
δηµοσίευσης, µε οποιονδήποτε τρόπο, των στοιχείων που θα υποβληθούν. Οι διαγωνιζόµενοι 
διατηρούν τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας της εργασίας τους.

Γλώσσα διεξαγωγής
Ελληνική / Αγγλική

Ερωτήσεις και Απαντήσεις
Ερωτήµατα σε σχέση µε τον ∆ιαγωνισµό µπορούν να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση questions@room18.gr. Όλα τα ερωτήµατα, που θα υποβληθούν εµπρόθεσµα, θα 
απαντηθούν και οι απαντήσεις θα κοινοποιηθούν σε όλους τους διαγωνιzόµενους µέσω του 
διαδικτυακού τόπου www.room18.gr. Οι απαντήσεις στο ερωτήµατα θα θεωρούνται σαν 
προσθήκες ή διορθώσεις των όρων του ∆ιαγωνισµού. 

Στοιχεία προς υποβολή
1 πινακίδα µεγέθους Α1 (pdf, 300 dpi, CMYK, max 20 MB) οριζόντια σύµφωνα µε το 
συνηµµένο πρότυπο.

Περιεχόμενα πινακίδας

Αποστολή συμμετοχών

Οι συµµετοχές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά. O ακριβής τρόπος αποστολής θα αναρτηθεί στο 
www.room18.gr στις 21/4/2016.

Κάτοψη δωµατίου (κλ. 1:33,3) προσανατολισµένη 
κατά την διεύθυνση βορρά – νότου 

Ανάπτυγµα τοίχων κύριου χώρου του ∆ωµατίου 
(κλ. 1:33,3) 

∆ύο απεικονίσεις του δωµατίου (προοπτικά, 
αξονοµετρικά, κλπ) 
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Προβολή οροφής δωµατίου (κλ. 1:66,6) 
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Χρονοδιάγραμμα 

Ανωνυμία 
Η ανωνυµία των υποψηφίων θα διατηρηθεί καθ' όλη την διάρκεια του ∆ιαγωνισµού 
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Η δηµοσίευση των προτάσεων θα γίνει επίσης επωνύµως. 

Βραβεία και Διακρίσεις
Θα απονεµηθούν τρία χρηµατικά βραβεία και έξι 6 εύφηµες µνείες σύµφωνα µε την 
απόφαση της κριτικής επιτροπής. 

Α΄ Βραβείο  3.500€

Β΄ Βραβείο  2.500€

Γ΄ Βραβείο  1.500€
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των επιλεγµένων συνεργαζοµένων παραγωγών και προµηθευτών. 
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Aνακοίνωση του διαγωνισµού04.04.2016

Έναρξη εγγραφής µε µειωµένο τέλος 21.04.2016

Λήξη προθεσµίας υποβολής διευκρινιστικών ερωτήσεων09.05.2016

∆ηµοσίευση απαντήσεων στις υποβληθείσεις ερωτήσεις16.05.2016

Λήξη προθεσµίας εγγραφής µε µειωµένο τέλος30.05.2016

Λήξη προθεσµίας εγγραφής µε κανονικό τέλος27.06.2016

Λήξη προθεσµίας αποστολής συµµετοχών04.07.2016

Ανακοίνωση αποτελεσµάτων25.07.2016

www.room18.gr



Κοινές προδιαγραφές για δίκλινα δωμάτια 
ξενοδοχείων 4 αστέρων

Κρεβάτι (ελάχιστες διαστάσεις µονών κρεβατιών  0,90µ x 1,90µ και διπλών 
κρεβατιών  1,60µ x 2,00µ)

Τηλεόραση  κατ’ ελάχιστον 24¨ νέας τεχνολογίας

Ψυγείο ή Mini bar

Ντουλάπα

∆υο καθίσµατα/καρέκλες

Τραπεζάκι

Τραπέζι ή γραφείο ή άλλη επιφάνεια εργασίας

Κοµοδίνα ή άλλη αντίστοιχη επιφάνεια

Φωτισµός ανάγνωσης δίπλα στο κρεβάτι

∆υνατότητα πλήρους συσκότισης του δωµατίου (π.χ. παραθυρόφυλλα, κουρτίνα 
συσκότισης)

Πάγκος αποσκευών (πτυσσόµενος ή µη)

Καλάθι αχρήστων

Μπανιέρα ή ντουζιέρα µε τα λοιπά είδη υγιεινής και εξοπλισµό µπάνιου (λουτρό)

Καθρέπτης (λουτρό)

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πηγή: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ, Αρ. Φύλλου 10,  9 Ιανουαρίου 2015



ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΙΝΑΚΙ∆ΑΣ

Αυτή η περιοχή
για τις ανάγκες της έκθεσης
θα καλυφθεί µε τα ονόµατα
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To νοτιότερο σηµείο της κάτοψης να εφάπτεται σε αυτή τη γραµµή

Η στάθµη της οροφής του αναπτύγµατος των εσωτερικών όψεων του κυρίως χώρου να εφάπτεται σε αυτή τη γραµµή
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