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παξαζέηνληαη όπσο απηά έρνπλ ππνβιεζεί, έζησ θαη εάλ είλαη θνηλά θαη ρξήδνπλ ηεο ίδηαο
απάληεζεο.

Α΄ ΕΙΡΑ ΕΡΩΣΗΕΩΝ- ΑΠΑΝΣΗΕΩΝ
1. Δάλ είλαη δπλαηή ε κεηαθίλεζε θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ ππαξρόλησλ αγαικάησλ ζε
δηαθνξεηηθά ζεκεία ηεο πεξηνρήο αλάπιαζεο. Δπίζεο εάλ είλαη εθηθηό θάπνηα από
ηα αγάικαηα λα απνκαθξπλζνύλ θαη λα ηνπνζεηεζνύλ ζε άιια ζεκεία ηεο πόιεο
εθηόο ηεο πεξηνρήο αλάπιαζεο.
Σα αγάικαηα δελ κπνξνύλ λα απνκαθξπλζνύλ από ηελ πεξηνρή
αλάπιαζεο. Μπνξνύλ όκσο λα ηνπνζεηεζνύλ ζε άιιε ζέζε εληόο ηεο
πεξηνρήο κειέηεο, κε εμαίξεζε ηα αγάικαηα ηεο πιαηείαο Μαθεδνλνκάρσλ,
ηα νπνία πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ εληόο ηνπ ρώξνπ ηεο πιαηείαο, ιόγσ
ηεο ζύλδεζήο ηνπο κε ην ρώξν (όρη απαξαίηεηα ζηελ αξρηθή ηνπο ζέζε).
2. Δάλ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα αλαδηακόξθσζεο ησλ πεξηηνηρίζεσλ ηνπ πεξηβόινπ
ησλ εθθιεζηώλ (Μεηξόπνιεο, Καηαθόκβεο Αγ.Ησάλλε, Αγ.νθίαο θαη
Αρεηξνπνηήηνπ) ή εμάιεηςεο ηνπο.
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Οη κειεηεηέο είλαη ειεύζεξνη λα πξνηείλνπλ, εθόζνλ ην θξίλνπλ ζθόπηκν,
ηελ αλαδηακόξθσζε πεξηηνηρίζεσλ ησλ λαώλ. Δπηζεκαίλεηαη όκσο, όηη νη
άκεζα πεξηβάιινληεο ρώξνη (πεξίβνινη-αύιεηνη) ησλ λαώλ Αγ. νθίαο,
Αρεηξνπνηήηνπ θαη ηεο
θαηαθόκβεο ηνπ Αγ.Ησάλλνπ, βξίζθνληαη
πςνκεηξηθά ζε ρακειόηεξε ζηάζκε από απηή ησλ πεδνδξνκίσλ. Ζ δηαθνξά
θαιύπηεηαη κε ηνηρεία αληηζηήξημεο. Δπνκέλσο, αθελόο νη εξγαζίεο
αλακόξθσζεο ησλ πεξηηνηρίζεσλ ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζζνύλ ζην
ζπλνιηθό θόζηνο ηνπ έξγνπ, αθεηέξνπ ε πεξίθξαμε άλσ ηεο ζηάζκεο ηνπ
πεδνδξνκίνπ, ζα πξέπεη λα παξέρεη ηελ απαηηνύκελε αζθάιεηα. ε θάζε
πεξίπησζε, δεδνκέλνπ όηη νη πξνηεηλόκελεο κεηαηξνπέο ζα πξέπεη λα
ηύρνπλ ησλ αλαγθαίσλ εγθξίζεσλ, δελ ζα πξέπεη λα είλαη δεζκεπηηθέο γηα
ηελ πινπνίεζε ηεο ππόινηπεο δηακόξθσζεο.
3. Οη ζηάζκεο ζηελ πεξηνρή ηεο αλάπιαζεο όπνπ απηέο δελ πξνζδηνξίδνληαη: πεξηκεηξηθά ηεο πιαηείαο Μαθεδνλνκάρσλ (επί ησλ νδώλ Παηξηάξρνπ Γηνλπζίνπ,
Πιάησλνο θαη Δγλαηία), -πεξηκεηξηθά ηνπ λανύ ηεο Αρεηξνπνίεηνπ (επί ησλ νδώλ
Παπαγεσξγίνπ, Αρεηξνπνίεηνπ θαη Παηξηάξρνπ Γηνλπζίνπ), -πεξηκεηξηθά ηνπ λανύ
ηεο Αγίαο νθίαο ( επί ησλ νδώλ Μαθέλδπ Κηλγθ, Αλ.Κεξακνπνύινπ θαη
Παηξηάξρνπ Ησαθείκ),-πεξηκεηξηθά ησλ Καηαθόκβσλ ηνπ Αγίνπ Ησάλλνπ (επί ησλ
νδώλ Ηθηίλνπ θαη Παύινπ Μειά), -πεξηκεηξηθά ηνπ νηθνδνκηθνύ ηεηξαγώλνπ ηεο
Μεηξόπνιεο (επί ησλ νδώλ Πξνμέλνπ Κνξνκειά, Βνγαηζηθνύ θαη Μεηξνπόιεσο)
θαη -επί ηεο νδνύ Δξκνύ.
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ζηάζκεο ζηα παξαπάλσ ζεκεία. Πξνηείλεηαη λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ πξνζεγγηζηηθά νη παξαθείκελεο ζηάζκεο, ρσξίο
αλαγξαθή ηνπο ζηα ζρέδηα ηεο πξόηαζεο. Σπρόλ επηπιένλ απαξαίηεηα
ζηνηρεία, ζα ρνξεγεζνύλ θαηά ηελ αλάζεζε ηεο κειέηεο.
4. Σα πςόκεηξα ησλ θηηξίσλ ησλ λαώλ θαη νη ζηάζκεο εληόο ηνπ πεξηβόινπ ηνπο.
ην παξόλ ζηάδην δελ κπνξνύλ λα ρνξεγεζνύλ επηπιένλ ζηνηρεία.
5. Δάλ νη ζράξεο εμαεξηζκνύ ησλ ζηαζκώλ Μεηξό είλαη νξηζηηθέο σο πξνο ηε
ρσξνζέηεζή ηνπο (όπσο πξνθύπηνπλ ζύκθσλα κε ην παξερόκελν ζρέδην γηα ηε
δηακόξθσζε ζηαζκνύ Μεηξό «Αγία νθία») θαη εάλ κπνξνύλ λα κεηαβιεζνύλ σο
πξνο ηηο δηαζηάζεηο θαη ηηο ζηάζκεο ηνπο.
Δίλαη νξηζηηθέο, δελ κεηαβάιινληαη.
6. Δάλ είλαη απνδεθηό ην ελδερόκελν δεκηνπξγίαο ππόγεηνπ ηακηεπηήξα λεξνύ θαη αλ
κπνξεί απηό λα γίλεη θάησ από ηνλ ζηαζκό ηνπ Μεηξό.
Γελ κπνξεί λα γίλεη θάησ από ηνλ ζηαζκό ηνπ Μεηξό, είλαη όκσο δπλαηόλ λα
πξνηαζεί ζε άιιε ζέζε. ηελ πεξίπησζε απηή, πξέπεη λα ζπλεθηηκεζεί ε
πηζαλόηεηα ύπαξμεο αξραηνινγηθώλ επξεκάησλ, θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ
εθζθαθώλ. Δπνκέλσο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ελαιιαθηηθή πξόηαζε, ζε
πεξίπησζε εύξεζεο αξραηνηήησλ.
7. Δάλ ππάξρεη δπλαηόηεηα ρξήζεο ηεο ζηάζκεο ησλ εηζηηεξίσλ ζε 24σξε
ιεηηνπξγία, σο ππόγεηαο δηάβαζεο θαη αλεμάξηεηα από ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξό.
Οη ππόγεηεο δηαβάζεηο ηνπ Μεηξό ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν ηηο ώξεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ, ιόγσ ηεο απαξαίηεηεο θύιαμεο ηνπ ρώξνπ.
8. Δάλ είλαη δπλαηό λα καο παξαζρεζνύλ θαηόςεηο θαη ηνκέο ηεο ζηάζκεο ησλ
εηζηηεξίσλ ηνπ ζηαζκνύ ηνπ Μεηξό θαη θάηνςε ηεο αθξηβνύο δηαδξνκήο ηνπ Μεηξό.
Πεξηζζόηεξα ζηνηρεία κπνξνύλ λα αλαδεηεζνύλ ζηα γξαθεία ηεο Αηηηθό
Μεηξό ΑΔ ζηε Θεζζαινλίθε.
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9.

Μπνξνύκε λα έρνπκε ην ππόκλεκα ησλ ζρεδίσλ ηνπ Μεηξό; Δηδηθόηεξα, ηη
ζεκαίλεη ην ζύκβνιν Δ, εληόο ηξηγώλνπ, πνπ επηζεκαίλεη κηα πεξηνρή εληόο
πξάζηλεο ηεζιαζκέλεο γξακκήο (ν ζπκβνιηζκόο εληνπίδεηαη θπξίσο ζηηο
εηζόδνπο / εμόδνπο ηνπ ζηαζκνύ).
Σα ςεθηαθά αξρεία γηα ην ζηαζκό ηνπ Μεηξό ζαο ρνξεγήζεθαλ γηα λα
ιεθζεί ππόςε ε νξηζηηθή ζέζε ησλ εηζόδσλ –εμόδσλ ηνπ
ζηαζκνύ(θιηκαθνζηάζηα, αζαλζέξ) θαη θξεαηίσλ εμαεξηζκνύ. Σα
ππόινηπα είλαη θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία ηνπ Μεηξό, πνπ δελ αθνξνύλ
ζην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ. ηα ζρέδηα ηνπ Μεηξό πνπ ζαο
ρνξεγήζεθαλ σζηόζν, πεξηιακβάλεηαη ππόκλεκα ησλ layers ηνπ
ζρεδίνπ, όπνπ κε κπιέ γξακκή ζπκβνιίδεηαη ην όξην ηνπ ζηαζκνύ θαη κε
θόθθηλε ην όξην ηνπ έξγνπ ηνπ Μεηξό. To ζύκβνιν «Δ» ζεκαίλεη
αλαζεώξεζε ηξνπνπνίεζεο ηεο κειέηεο ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν.

10. Τπάξρεη ε δπλαηόηεηα πξόηαζεο λέσλ, πξόζζεησλ εηζόδσλ / εμόδσλ γηα ην
ζηαζκό ηνπ Μεηξό;
Όρη, δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα.
Β΄ ΔΗΡΑ ΔΡΩΣΖΔΩΝ- ΑΠΑΝΣΖΔΩΝ
1. Όηαλ αλαθέξεηε « απνθαηάζηαζε όςεσλ, επαλάρξεζε - αλαθύθισζε
θηεξίσλ, θαζώο θαη (άξζξν14) ….ηξόπν αλάδεημεο θαη πξνζηαζίαο ησλ
Βπδαληηλώλ θαη ινηπώλ κλεκείσλ …….Με ηνλ όξν πξνζηαζία ελλνείηαη Μειέηε
ζπληήξεζεο ?, Πξνηάζεηο νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ απνθαηάζηαζεο; Αλ λαη,
πνηα κλεκεία είλαη αληηθείκελα ηνπ παξόληνο δηαγσληζκνύ κε απηέο ηηο
απαηηήζεηο απνθαηάζηαζεο;
Ο ηξόπνο αλάδεημεο αλαθέξεηαη σο δεηνύκελν ζην πεξηερόκελν ηεο
έθζεζεο, κε ηελ έλλνηα όηη ε πξνηεηλόκελε ιύζε δηακόξθσζεο ηνπ
ρώξνπ, πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάδεημε θαη πξνζηαζία ησλ
κλεκείσλ. Γελ δεηείηαη κειέηε ζπληήξεζεο ή απνθαηάζηαζήο ηνπο.
2. ηελ πιαηεία Μαθεδνλνκάρσλ θαη ζηελ νδό Δξκνύ, ζα κπνξνύζε λα πξνηαζεί
ε θαηαζθεπή ππόγεησλ parking ή απηό έρεη απνθιεηζηεί από γεληθόηεξν
ζρεδηαζκό ηεο πεξηνρήο (π.ρ. πξόβιεςε ζε θνληηλή απόζηαζε, βεβαησκέλε
ύπαξμε αξραηνηήησλ θ.ι.π.);
Γελ κπνξνύλ λα πξνηαζνύλ ππόγεηα parking, σο εθηόο ηνπ αληηθεηκέλνπ
ηνπ δηαγσληζκνύ.
3. Τπάξρνπλ λπρηεξηλέο κεηξήζεηο 3.00 – 5.00 γηα λα γλσξίδνπκε ηνλ αξηζκό ησλ
θαηνίθσλ ζηελ πεξηνρή ηεο αλάπιαζεο;
Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία.
4. Πνηα είλαη ε ρσξεηηθόηεηα θαη ε ζέζε ησλ ππαξρόλησλ (θαη πξνβιεπνκέλσλ
βάζεη ζρεδηαζκνύ) θιεηζηώλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ζε
αθηίλα 200κ., από ηα όξηα ηεο πεξηνρήο αλάπιαζεο;
Οη ππάξρνληεο ηδησηηθνί θιεηζηνί ρώξνη ζηάζκεπζεο, ζύκθσλα κε ηα
ζηνηρεία πνπ ρνξεγήζεθαλ από ην Γήκν Θεζζαινλίθεο είλαη:
 Λ.Νίθεο 11 ………………………………………………35 ζέζεηο
 Γεκνζζέλνπο 3………………………………………….25 ζέζεηο

>>
4………………………………………….45 ζέζεηο

>>
6………………………………………….60 ζέζεηο
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Πινπηάξρνπ 3…………………………………………..50 ζέζεηο
>>
7…………………………………………..45 ζέζεηο
>>
1……………….....................................60 ζέζεηο
Tζηκηζθή θαη Καξόινπ Νηει (ODEON)……………..475 ζέζεηο
Βαζ.Ζξαθιείνπ (απέλαληη)…………………………...180 ζέζεηο
Πξνμέλνπ Κνξνκειά 49……………………………….110 ζέζεηο
>>
>>
37………………………………...60 ζέζεηο
>>
>>
36…………………………………60 ζέζεηο
Λαζάλε 6 ………………………………………………….40 ζέζεηο
Μεηξνπόιεσο θαη Σζηκηζθή (NOTOS COM)………150 ζέζεηο

Γ΄ ΔΗΡΑ ΔΡΩΣΖΔΩΝ- ΑΠΑΝΣΖΔΩΝ
1. Γηα ηηο βαζηθέο αξρέο δηακόξθσζεο πξαζίλνπ απαηηείηαη «ζρέδην θύηεπζεο» ή
ζθαξηθηκαηηθή απεηθόληζε;
ηα γεληθά ζρέδηα ζα ππάξρνπλ ελδείμεηο θύηεπζεο. Δθόζνλ απαηηείηαη
επηπιένλ αηηηνιόγεζε κπνξεί ζηελ έθζεζε λα επηζπλαθζεί ζρεηηθό
ζθαξίθεκα γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πξόηαζεο.
2. Ση πεξηιακβάλεη ε Ζιεθηξνκεραλνινγηθή Μειέηε πνπ δεηείηαη;
Γελ απαηηείηαη αλεμάξηεην ζρέδην, κόλν ππνζηεξηθηηθά ζηελ έθζεζε ζα
αλαθέξνληαη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία π.ρ. γηα ην θσηηζκό.

Γ΄ ΔΗΡΑ ΔΡΩΣΖΔΩΝ- ΑΠΑΝΣΖΔΩΝ
1. ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ πεξηιακβάλνληαη θαη νη πεξηθξάμεηο ησλ λαώλ
ηεο πεξηνρήο κειέηεο;
Οη κειεηεηέο είλαη ειεύζεξνη λα πξνηείλνπλ, εθόζνλ ην θξίλνπλ ζθόπηκν,
ηελ αλαδηακόξθσζε ησλ πεξηηνηρίζεσλ ησλ λαώλ. Δπηζεκαίλεηαη
όκσο, όηη νη άκεζα πεξηβάιινληεο ρώξνη (πεξίβνινη-αύιεηνη) ησλ λαώλ
Αγ. νθίαο, Αρεηξνπνηήηνπ θαη ηεο θαηαθόκβεο ηνπ Αγ. Ησάλλνπ,
βξίζθνληαη πςνκεηξηθά ζε ρακειόηεξε ζηάζκε από απηή ησλ
πεδνδξνκίσλ. Ζ δηαθνξά θαιύπηεηαη κε ηνηρεία αληηζηήξημεο.
Δπνκέλσο, αθελόο νη εξγαζίεο αλακόξθσζεο ησλ πεξηηνηρίζεσλ ζα
πξέπεη λα ζπλππνινγηζζνύλ ζην ζπλνιηθό θόζηνο ηνπ έξγνπ, αθεηέξνπ
ε πεξίθξαμε άλσ ηεο ζηάζκεο ηνπ πεδνδξνκίνπ, ζα πξέπεη λα παξέρεη
ηελ απαηηνύκελε αζθάιεηα. ε θάζε πεξίπησζε, δεδνκέλνπ όηη νη
πξνηεηλόκελεο κεηαηξνπέο ζα πξέπεη λα ηύρνπλ ησλ
αλαγθαίσλ
εγθξίζεσλ, δελ ζα πξέπεη λα είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο
ππόινηπεο
δηακόξθσζεο.
2. Δίλαη ππνρξεσηηθή ε δηαηήξεζε ηεο πηάηζαο ηαμί επί ηεο νδνύ Μεηξνπόιεσο;
Ζ δηαηήξεζή ηεο θξίλεηαη απαξαίηεηε.
3. Δίλαη ππνρξεσηηθή ε δηαηήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΓΔΖ θαη ηνπ ζηαζκνύ
κέηξεζεο πεξηβαιινληηθώλ ζπλζεθώλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πιαηεία Αγίαο
νθίαο;

4

Ζ κεηαθίλεζε ησλ ππνζηαζκώλ ηεο ΓΔΖ γεληθά είλαη δπζρεξήο σο
αδύλαηε, ελώ θαη ην θόζηνο είλαη κεγάιν. Ωζηόζν, κπνξεί λα πξνηαζεί
κεηαθίλεζε ζε λέα θνληηλή ζέζε, ε νπνία όκσο ζα εμεηαζζεί αξκνδίσο
ζε επόκελν ζηάδην ηεο κειέηεο. ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα ππάξρεη
ελαιιαθηηθή ιύζε κε δηαηήξεζε ηνπ ππνζηαζκνύ ζηελ ίδηα ζέζε.
Ο ζηαζκόο κέηξεζεο πεξηβαιινληηθώλ ζπλζεθώλ, κπνξεί λα
κεηαθηλεζεί ζε άιιε ζέζε, εληόο ηεο πεξηνρήο κειέηεο.
4. ε πνην βαζκό επηηξέπεηαη ν επαλαζρεδηαζκόο ησλ εηζόδσλ ηνπ κεηξό; Ζ ζέζε
θαη ην κέγεζνο ησλ ππέξγεησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ κεηξό είλαη δεζκεπηηθή;
Δπηηξέπεηαη ε πξνζζήθε ζηνηρείσλ, όπσο ζηέγαζηξα ή άιιεο θαηαζθεπέο;
ύκθσλα κε ην ηεύρνο δεδνκέλσλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ δηαγσληζκνύ, ε
ζέζε θαη νη δηαζηάζεηο ησλ εμόδσλ ηνπ Μεηξό (θιηκαθνζηάζηα θαη
αζαλζέξ) θαη ησλ θξεαηίσλ εμαεξηζκνύ είλαη δεζκεπηηθέο. Δπηηξέπεηαη ε
πξνζζήθε ζηεγάζηξσλ θιπ ππέξγεησλ ζηνηρείσλ.
5. Γίλεηαη λα δνζνύλ ηα όξηα ηνπ ππόγεηνπ ζηαζκνύ Μεηξό θαη ησλ αλαζθαθώλ γηα
λα γίλεη αθξηβήο πξνζδηνξηζκόο ηεο δπλαηόηεηαο θύηεπζεο ή άιισλ
επεκβάζεσλ γηα θάζε πεξηνρή;
Γελ κπνξνύλ λα δνζνύλ ζηνηρεία ησλ αξραηνινγηθώλ αλαζθαθώλ ζε
απηό ην ζηάδην (δηαγσληζκόο).
6. Γίλεηαη λα δνζνύλ δείγκαηα ησλ επξεκάησλ ησλ αλαζθαθώλ ζηελ πεξηνρή ηνπ
ζηαζκνύ ηνπ Μεηξό Αγίαο νθίαο;
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία.
7. Ζ θπθινθνξηαθή κειέηε επηηξέπεηαη λα πξνβιέπεη παξεκβάζεηο (όπσο
πεδνδξόκεζε ή αληηδξόκεζε) ζε δξόκνπο εθηόο ησλ νξίσλ ηεο πεξηνρήο
κειέηεο;
Ναη.
8. Οη θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζε έλαλ θεληξηθό άμνλα ηεο πόιεο αλαγθαζηηθά
αθνξνύλ έθηαζε πνπ ππεξβαίλεη ην δνζέλ όξην κειέηεο. Δπηηξέπεηαη ε κειέηε
λα πξνηείλεη ηνλ επαλαζρεδηαζκό πεδνδξνκίσλ, θξαζπέδσλ θαη δηαβάζεσλ ζε
πεξηνρέο πνπ εθάπηνληαη ζην όξην ησλ πεξηνρώλ κειέηεο; Ο επαλαζρεδηαζκόο
ησλ δηαζηαπξώζεσλ Δξκνύ - Καξόινπ Νηει θαη Νίθεο - Αγίαο νθίαο δελ
απνηειεί αληηθείκελν ηεο παξνύζαο κειέηεο;
Μπνξεί λα αλαθεξζεί ζηελ έθζεζε ε αλαγθαηόηεηα επαλαζρεδηαζκνύ,
ρσξίο λα πξνβιέπεηαη ζε απηό ην ζηάδην (δηαγσληζκόο) ε πιήξεο
δηακόξθσζε, ιόγσ έιιεηςεο ηνπνγξαθηθώλ ππνβάζξσλ (π.ρ. Δξκνύ
θαη Καξόινπ Νηει). Ζ δηαζηαύξσζε Νίθεο- Βαζ. νθίαο, έρεη εμαηξεζεί
από ηελ πεξηνρή κειέηεο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζεί εληαία όιν ην
παξαιηαθό κέησπν.
9. Ζ κειέηε νθείιεη λα ιάβεη σο δεδνκέλε ηελ ύπαξμε θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ
κεηξό ή πξέπεη λα πξνβιέςεη κεηαβαηηθά ζηάδηα;
Πξέπεη λα ιάβεη σο δεδνκέλε ηελ ύπαξμε θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξό
10. Σν ηκήκα ηεο νδνύ Αγίαο νθίαο αλάκεζα ζηηο νδνύο Αγίαο Θενδώξαο θαη
Σζηκηζθή ζα επαλαζρεδηαζηεί ζηα πιαίζηα ηνπ παξόληνο δηαγσληζκνύ;
Ναη, πεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά ζην ζρέδην ηεο πηλαθίδαο 1. Γελ
πεξηιακβάλεηαη ζηηο πηλαθίδεο 2,3,4,5. ηελ πηλαθίδα 6 κπνξνύλ
πξναηξεηηθά λα επηιεγνύλ ζεκεία δηακόξθσζεο ηνπ ηκήκαηνο απηνύ.
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11. Πνιινί ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο δελ αλαγλσξίδνπλ πιήξσο ηα ειιεληθά
νλόκαηα ζε αξρεία. Σα παξαδνηέα αξρεία ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή νθείινπλ
λα έρνπλ νλνκαζία κε ειιεληθνύο ραξαθηήξεο;
ηελ νλνκαζία ησλ αξρείσλ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη ιαηηληθνί
ραξαθηήξεο.
12. Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε όξσλ δηεζλνύο νξνινγίαο ζηα θείκελα ή είλαη
ππνρξεσηηθή ε ειιεληθή κεηάθξαζε;
Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ειιεληθή κεηάθξαζε (κπνξεί λα παξαηεζεί θαη ε
μέλε νξνινγία)
13. ηηο 15 ζειίδεο ηνπ ηεύρνπο Έθζεζεο Πεξηγξαθήο πεξηιακβάλεηαη θαη ηπρόλ
εμώθπιιν; Ζ δηακόξθσζε ζειίδαο (παξάγξαθνο 15.4) αθνξά θαη ηηο 17 (15
ειιεληθέο +2 αγγιηθέο) ζειίδεο ηνπ ηεύρνπο; Οη ζκηθξύλζεηο Α3 ζα δηπισζνύλ
ζην ηεύρνο κεγέζνπο Α4 ή γίλεηαη λα απνηεινύλ μερσξηζηά ηεύρε κεγέζνπο Α3;
Σν ζύλνιν ηεο έθζεζεο είλαη 15 ζειίδεο (ειιεληθό θείκελν θαη θείκελν
ζηα αγγιηθά), ρσξίο λα ππνινγίδνληαη ηα εμώθπιια. Οη ζκηθξύλζεηο Α3
ζα δνζνύλ ζε μερσξηζηό ηεύρνο ρσξίο λα δηπισζνύλ.
14. Πνηα είλαη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο εηδηθήο ηερληθήο ηθαλόηεηαο εθπόλεζεο
ηεο θπθινθνξηαθήο κειέηεο; Αξθεί κειεηεηηθό πηπρίν ηεο θαηεγνξίαο 2
(Πνιενδνκηθέο / Ρπκνηνκηθέο Μειέηεο) ή απαηηείηαη κειεηεηηθό πηπρίν
θαηεγνξίαο 10; Τπάξρεη απαηηνύκελε δπλακηθόηεηα κειεηεηηθνύ πηπρίνπ; Αξθεί
κεηαπηπρηαθόο ή δηδαθηνξηθόο ηίηινο πνιενδνκίαο / ρσξνηαμίαο; Απαηηνύληαη
επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα; Αλ ππάξρεη κεηαπηπρηαθόο ηίηινο απαηηείηαη
πίλαθαο κε εθπνλεζείζεο κειέηεο;
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό δελ απαηηείηαη κειεηεηηθό πηπρίν,
αιιά κόλν ε ζρεηηθή άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο. Απνδεηθηηθό
ζηνηρείν γηα ηελ εηδηθή ηερληθή ηθαλόηεηα, είλαη ε εκπεηξία γηα ηελ
θπθινθνξηαθή κειέηε ή κεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζηα θπθινθνξηαθά (άξζξν
6.3 ηεο πξνθήξπμεο).
15. Απνδεθηό απνδεηθηηθό ζπκκεηνρήο απνηειεί ν παλεπηζηεκηαθόο ηίηινο, ε άδεηα
αζθήζεσο επαγγέικαηνο ή ην κειεηεηηθό πηπρίν; Απαηηνύληαη επηθπξσκέλα
θσηναληίγξαθα;
Απαηηείηαη επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν εγγξαθήο ζηνλ επαγγεικαηηθό
θνξέα (άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο).
16. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκό ππάξρνπλ απαηηνύκελεο ηάμεηο θαη
θαηεγνξίεο ηνπ Μεηξώνπ Μειεηεηώλ ή ηνπ Μεηξώνπ Δηαηξεηώλ Μειεηώλ, πνπ
ηεξνύληαη από ην ΤΠΔΚΑ;
Όρη
17. ε πνην βάζνο από ηελ πθηζηάκελε ζηάζκε ηεο νδνύ κπνξνύλ λα επεθηαζνύλ
νη πξνηάζεηο;
Γελ ππάξρεη δέζκεπζε, εθηόο από ηελ πεξηνρή ησλ ζηαζκώλ ηνπ Μεηξό,
όκσο πξέπεη λα ζπλεθηηκεζεί ε πηζαλόηεηα ύπαξμεο αξραηνινγηθώλ
επξεκάησλ, θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ εθζθαθώλ.
18. Τπάξρνπλ άιιεο δεζκεύζεηο εθηόο από ην Μεηξό, πνπ αθνξνύλ ηερληθά δίθηπα
ή αξραηόηεηεο ζην ππέδαθνο ηεο νδνύ Αγ. νθίαο;
Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία.
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Δ΄ ΔΗΡΑ ΔΡΩΣΖΔΩΝ- ΑΠΑΝΣΖΔΩΝ
Με δεδνκέλν όηη ζηα ζπλνδεπηηθά θείκελα ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ
πξνζρεδίσλ γηα ηελ «Αλάπιαζε ηνπ Άμνλα Αρεηξνπνίεηνπ – Αγίαο νθίαο ηνπ
Γήκνπ Θεζζαινλίθεο» πεξηγξάθεηαη θαη θαζνξίδεηαη όηη απηή ε αλάπιαζε ζα
πξέπεη λα ζηνρεύεη ζηνλ κεηαζρεκαηηζκό ηνπ άμνλα, ζε πεδόδξνκν αξραηνινγηθό πεξίπαην:
1. Τπάξρνπλ ελδείμεηο αξραίσλ ή βπδαληηλώλ επξεκάησλ, άιισλ εθηόο ησλ
αλαθεξζέλησλ ζηελ πξνθήξπμε κλεκείσλ, πνπ πξέπεη λα αλαδεηρζνύλ ή
πξνζέζεηο γηα κειινληηθέο αλαζθαθέο;
Γελ ππάξρνπλ άιια δηαζέζηκα ζηνηρεία, πιένλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ
πξνθήξπμε. Ζ αλαθνξά ζε αξραηνινγηθό πεξίπαην, ζπλδέεηαη κε ηα
αλαθεξόκελα ζηελ πξνθήξπμε κλεκεία (βπδαληηλνύο λανύο, δηαηεξεηέα
θηίξηα θ.ά.).
2. Τπάξρνπλ κειέηεο ζρεηηθέο κε ηνλ αξραηνινγηθό πινύην ηεο πεξηνρήο ζηηο
νπνίεο κπνξνύλ νη δηαγσληδόκελνη λα αλαηξέμνπλ;
Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία.
3. Τπάξρεη πηζαλόηεηα λα ηξνπνπνηεζεί ην ζρέδην πξόζβαζεο θαη εηζόδσλ ηνπ
Μεηξό ιόγσ ησλ αξραηνινγηθώλ επξεκάησλ ή γηα άιιε αηηία πνπ ζρεηίδεηαη κε
ηελ αλάπιαζε; Καηά ζπλέπεηα ππάξρεη δπλαηόηεηα ελαιιαθηηθώλ πξνηάζεσλ
από ηνπο δηαγσληδόκελνπο;
Όρη.
Σ΄ ΔΗΡΑ ΔΡΩΣΖΔΩΝ- ΑΠΑΝΣΖΔΩΝ
1. Σν ηκήκα ηνπ άμνλα από ηελ νδό Αγ. Θενδώξαο κέρξη ηελ νδό Σζηκηζθή, ζην
Πξνζάξηεκα 4, απνζησπάηαη, δειαδή δελ αλήθεη ζε θάπνηα από ηηο νξηδόκελεο
πεξηνρέο. Ξέξνπκε όηη γηα ην ηκήκα απηό πξνρσξά ν Γήκνο ηελ πεδνδξόκεζή ηνπ.
Πσο είλαη δπλαηόλ όκσο λα κε ζπκπεξηιάβνπκε απηό ην ηκήκα ζηε ζπλνιηθή
κειέηε θαη αλ ππάξρνπλ νη κειέηεο πνπ ην αθνξνύλ, ηνπιάρηζηνλ ζα πξέπεη λα
καο γλσζηνπνηεζνύλ.
Πεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά ζην ζρέδην ηεο πηλαθίδαο 1. Γελ
πεξηιακβάλεηαη ζηηο πηλαθίδεο
2,3,4,5. ηελ πηλαθίδα 6 κπνξνύλ
πξναηξεηηθά λα επηιεγνύλ ζεκεία δηακόξθσζεο ηνπ ηκήκαηνο απηνύ.
2. Πξνβιέπεηαη ζε απηήλ ηε θάζε εθπόλεζε ΦΑΤ-ΑΤ θαη Σεπρώλ Γεκνπξάηεζεο;
Όρη, δελ πξνβιέπεηαη ζε απηή ηε θάζε (δηαγσληζκόο) ε εθπόλεζε ΦΑΤ-ΑΤ
θαη Σεπρώλ Γεκνπξάηεζεο. ην ηεύρνο δεδνκέλσλ θαη ζηνηρείσλ ηεο
πξνθήξπμεο αλαθέξεηαη όηη, κεηαμύ ησλ κειεηώλ πνπ πξνβιέπεηαη λα
αλαηεζνύλ, είλαη θαη
ε εθπόλεζε κειέηεο ΑΤ-ΦΑΤ θαη ε ζύληαμε ησλ
ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο.
3. ην άξζξν 4 γηα ην «θνπό ηνπ Γηαγσληζκνύ» αλαθέξεηαη ε αλάπιαζε θαη ησλ
ρώξσλ πνπ πεξηβάιινπλ ηνπο Βπδαληηλνύο Νανύο, ελώ ζην άξζξν 5, γηα ην
«αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ», αλαθέξεηαη όηη από ηελ πεξηνρή δηακόξθσζεο
εμαηξείηαη ν ρώξνο εληόο ηνπ πεξηβόινπ ησλ παξαπάλσ Ηεξώλ Ναώλ θαη ινηπώλ
κλεκείσλ, όπσο θαίλεηαη θαη ζηα πξνζαξηήκαηα. Άξα πνην πεξηβάιινλ δεηείηαη λα
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αλαπιαζηεί αθνύ απηό πνπ κέλεη είλαη έηζη θη αιιηώο ην ζηνηρεηώδεο πεδνδξόκην,
πνπ ππάξρεη θαη ζήκεξα;
Δλλνείηαη όηη ζηε κειέηε πεξηιακβάλεηαη ν επξύηεξνο πεξηβάιισλ ρώξνο
ησλ λαώλ θαη όρη ν εληόο ηεο πθηζηάκελεο πεξηηνίρηζεο ησλ λαώλ ρώξνο
(πεξίβνινο-αύιεηνο).
4. Πνηα είλαη ε ρξνλνινγία ηνπ εξεπλεηηθνύ ηνπ Α.Π.Θ. θαη αλ καο αθνξά. Ζ νδόο
Αγίαο νθίαο παξνπζηάδεηαη σο νδηθό δίθηπν ήπηαο θπθινθνξίαο, ελώ βαζηθό
αληηθείκελν είλαη ε κεηαηξνπή ηνπ ζε άμνλα πεξηπάηνπ.
Σν εξεπλεηηθό ηνπ Α.Π.Θ. αλαηέζεθε ην 2007 θαη παξνπζηάζηεθε ην 2010. Γελ
είλαη δεζκεπηηθέο νη πξνηάζεηο ηνπ.
Ε΄ ΔΗΡΑ ΔΡΩΣΖΔΩΝ- ΑΠΑΝΣΖΔΩΝ
1. ρεηηθά κε ηελ εθπόλεζε ηεο ζπγθνηλσληαθήο κειέηεο παξαθαιώ δηεπθξηλήζηε κνπ
αλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θαη κεραληθνί, κε κέιε ηνπ Δ, κε απνδεδεηγκέλε
εκπεηξία ζπκκεηνρήο (δειηία παξνρήο ππεξεζηώλ) ζε θπθινθνξηαθέο /
ζπγθνηλσληαθέο κειέηεο πνπ θαιύπηνπλ αζξνηζηηθό ρξνληθό δηάζηεκα κεγαιύηεξν
ησλ δύν εηώλ (αιιά κηθξόηεξν ησλ ηξηώλ εηώλ πνπ απαηηείηαη από ηνλ Δ γηα ηελ
εγγξαθή ησλ κειώλ ηνπ).
Γελ ελδηαθέξεη αλ είλαη κέιε ηνπ Δ, αιιά πξέπεη λα έρνπλ εκπεηξία ζε
θπθινθνξηαθέο κειέηεο αλεμαξηήησο ρξόλνπ.
2. Αλαθέξεηαη κέζα ζηελ πξνθήξπμε όηη γηα ηηο εθάζηνηε ζπκκεηνρέο ζε
θπθινθνξηαθέο κειέηεο ζα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη ζπγθεθξηκέλα πνζνζηά
ζπκκεηνρήο. Καζνξηζκέλα πνζνζηά ζπκκεηνρήο δελ είλαη δηαζέζηκα ζηε
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε αιιά αλη' απηνύ αλαγξάθεηαη ζηα δειηία ¨Γηα ζπκκεηνρή
ζηελ Υ κειέηε". Γειαδή ν κεραληθόο ήηαλ απιώο κέινο ηεο κειεηεηηθήο νκάδαο
πνπ εθπόλεζε ηελ κειέηε θαη δελ θαζνξίζηεθαλ πνζνζηά. Δίλαη ε εκπεηξία απηή
απνδεθηή;
Δίλαη απνδεθηή.
3. Δίλαη απνδεθηή ε εκπεηξία ζπκκεηνρήο ζε ζπγθνηλσληαθέο / θπθινθνξηαθέο κειέηεο
πνπ έρνπλ γίλεη ζηα πιαίζηα εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ αλσηάησλ
παλεπηζηεκηαθώλ ηδξπκάησλ;
Δίλαη απνδεθηή.
Ζ΄ ΔΗΡΑ ΔΡΩΣΖΔΩΝ- ΑΠΑΝΣΖΔΩΝ

1. Εεηνύκε λα καο παξαρσξήζεηε ηα ζρέδηα ηνπ ηαζκνύ Αγ. νθίαο ηνπ Μεηξό γηα
όιεο ηηο ππόγεηεο ζηάζκεο (γεληθά αξρηηεθηνληθά ζρέδηα).
Πεξηζζόηεξα ζηνηρεία κπνξνύλ λα αλαδεηεζνύλ ζηα γξαθεία ηεο Αηηηθό
Μεηξό ΑΔ ζηε Θεζζαινλίθε.

2.

ηε δηαζηαύξσζε ησλ νδώλ Δγλαηία θαη Αγ. νθίαο, πέξα από ηα όξηα ηνπ
πεξηγξάκκαηνο ηνπ ζηαζκνύ ηνπ Μεηξό (θαηά πάζα πηζαλόηεηα ηα όξηα ηνπ
ζηαζκνύ είλαη ην «κπιε πεξίγξακκα» ζηα ζρέδηα επηθαλεηαθήο δηακόξθσζεο, πνπ
έρεηε παξαρσξήζεη), ζε πνηεο ζηάζκεο ππάξρνπλ δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο θαη ζε
πνηα ζηάζκε βξίζθεηαη ην άλσ όξην ηεο ζήξαγγαο ηνπ Μεηξό;
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Σα ςεθηαθά αξρεία γηα ην ζηαζκό ηνπ Μεηξό ζαο ρνξεγήζεθαλ γηα λα ιεθζεί
ππόςε ε νξηζηηθή ζέζε ησλ εηζόδσλ –εμόδσλ ηνπ ζηαζκνύ(θιηκαθνζηάζηα,
αζαλζέξ) θαη θξεαηίσλ εμαεξηζκνύ.Σα ππόινηπα είλαη θαηαζθεπαζηηθά
ζηνηρεία ηνπ Μεηξό, πνπ δελ αθνξνύλ ζην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ. ηα
ζρέδηα ηνπ Μεηξό πνπ ζαο ρνξεγήζεθαλ σζηόζν, πεξηιακβάλεηαη
ππόκλεκα ησλ layers ηνπ ζρεδίνπ, όπνπ κε κπιέ γξακκή ζπκβνιίδεηαη ην
όξην ηνπ ζηαζκνύ θαη κε θόθθηλε ην όξην ηνπ έξγνπ. Ζ πιάθα ηεο νξνθήο ηνπ
ζηαζκνύ βξίζθεηαη πεξίπνπ ζην 1,70κ θάησ από ην επίπεδν ηεο νδνύ θαη ηνπ
πεδνδξνκίνπ. Ζ ζήξαγγα πνιύ ρακειόηεξα.
ε όηη αθνξά ζηα δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο, δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία
ζην παξόλ ζηάδην (δηαγσληζκόο).
3.

Ο «γεσπόλνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο θπηνηερληθήο κειέηεο», πνπ δεηά ε
πξνθήξπμε, κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί από (εηδηθόηεηα) θπηνηέρλε ή αξρηηέθηνλα
ηνπίνπ;
Ζ θπηνηερληθή κειέηε κπνξεί λα εθπνλεζεί από αξρηηέθηνλα ηνπίνπ,
γεσπόλν ή δαζνιόγν (βι. ζρεηηθό έγγξαθν ΓΔΔΑΠ κε αξ.πξση. 50544
/28.11.11).

4.

Σν ηκήκα ηεο νδνύ Αγ. νθίαο, κεηαμύ ησλ νδώλ Δξκνύ θαη Σζηκηζθή δελ
«δηαγξακκίδεηαη» γηα λα πεξηιεθζεί κε κία από ηηο πεξηνρέο Α,Β,Γ θαη Γ, ελώ
βξίζθεηαη ζηα όξηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο ηνπ Γηαγσληζκνύ. Ση δεηείηαη γηα ην ηκήκα
απηό ηεο νδνύ Αγ. νθίαο;
Πεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά ζην ζρέδην ηεο πηλαθίδαο 1. Γελ
πεξηιακβάλεηαη ζηηο πηλαθίδεο 2,3,4,5. ηελ πηλαθίδα 6 κπνξνύλ πξναηξεηηθά
λα επηιεγνύλ ζεκεία δηακόξθσζεο ηνπ ηκήκαηνο απηνύ.

5. Σν ηκήκα ηεο νδνύ Αγ. νθίαο, κεηαμύ ησλ νδώλ Δξκνύ θαη Σζηκηζθή, ζήκεξα έρεη
«πξνζσξηλά» πεδνδξνκεζεί. Ζ πεδνδξόκεζε ζα παξακείλεη όπσο έρεη; Αλ
παξακείλεη όπσο έρεη, παξαρσξήζεηε ηα γεληθά ζρέδηα δηακόξθσζεο.
Θα πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξόηαζε ρσξίο δεζκεύζεηο από ηελ πξνζσξηλή
δηακόξθσζε.
6. Οη πεξηθξάμεηο ησλ «απιώλ» (ρώξσλ πνπ πεξηβάιινπλ) ηα κλεκεία είλαη εθηόο
αληηθεηκέλνπ ηνπ δηαγσληζκνύ;
Οη πεξηθξάμεηο απνηεινύληαη από ηκήκαηα επάλσ από ηηο ζηάζκεο ησλ
πεδνδξνκίσλ πνπ πεξηβάιινπλ ηα κλεκεία εμσηεξηθά, αιιά θαη από ηκήκαηα
πξνο ηηο εζσηεξηθέο πιεπξέο ησλ «απιώλ», πνπ απνηεινύλ ηνίρνπο
αληηζηήξημεο.
7. Ση ηζρύεη γηα ηα ηκήκαηα επάλσ από ηηο ζηάζκεο ησλ πεδνδξνκίσλ θαη ηη ηζρύεη γηα
ηκήκαηα ησλ ηνίρσλ αληηζηήξημεο;
Οη κειεηεηέο είλαη ειεύζεξνη λα πξνηείλνπλ, εθόζνλ ην θξίλνπλ ζθόπηκν, ηελ
αλαδηακόξθσζε ησλ πεξηηνηρίζεσλ ησλ λαώλ. Δπηζεκαίλεηαη όκσο, όηη νη
άκεζα πεξηβάιινληεο ρώξνη (πεξίβνινη-αύιεηνη) ησλ λαώλ Αγ. νθίαο,
Αρεηξνπνηήηνπ θαη ηεο θαηαθόκβεο ηνπ Αγ.Ησάλλνπ, βξίζθνληαη πςνκεηξηθά
ζε ρακειόηεξε ζηάζκε από απηή ησλ πεδνδξνκίσλ. Ζ δηαθνξά θαιύπηεηαη
κε ηνηρεία αληηζηήξημεο. Δπνκέλσο, αθελόο νη εξγαζίεο αλακόξθσζεο ησλ
πεξηηνηρίζεσλ ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζζνύλ ζην ζπλνιηθό θόζηνο ηνπ
έξγνπ, αθεηέξνπ ε πεξίθξαμε άλσ ηεο ζηάζκεο ηνπ πεδνδξνκίνπ, ζα πξέπεη
λα παξέρεη ηελ απαηηνύκελε αζθάιεηα. ε θάζε πεξίπησζε, δεδνκέλνπ όηη νη
πξνηεηλόκελεο κεηαηξνπέο ζα πξέπεη λα ηύρνπλ ησλ αλαγθαίσλ εγθξίζεσλ,
δελ ζα πξέπεη λα είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ππόινηπεο
δηακόξθσζεο.
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8. «Οη παξάιιεινη ζηελ παξαιία, κνλνδξνκεκέλνη νδηθνί άμνλεο, (π.ρ. Λ. Νίθεο,
Μεηξνπόιεσο, Σζηκηζθή), παξαιακβάλνπλ ζήκεξα κεγάιν κέξνο ηεο δηακπεξνύο
θπθινθνξίαο. Η Εγλαηία νδόο είλαη αξηεξία δηπιήο θαηεύζπλζεο, ελώ νη νδνί Αγίαο
νθίαο θαη Πιάησλνο είλαη άμνλεο ηνπηθήο θπθινθνξίαο κνλνδξνκεκέλνη αλά ηκήκα.
…. Γηα ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο ζα ιεθζνύλ σο δεδνκέλα-δεζκεύζεηο: Η
ιεηηνπξγία ηεο Εγλαηίαο νδνύ, σο δηπιήο θαηεύζπλζεο κε εθαηέξσζελ εηδηθέο δώλεο
απνθιεηζηηθήο θίλεζεο ιεσθνξείσλ (ιεσθνξεηνισξίδεο),όπσο απηή ζα
ιεηηνπξγήζεη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ ηνπ Μεηξό. Οη ηζρύνπζεο
κνλνδξνκήζεηο ζηηο νδνύο Σζηκηζθή θαη Μεηξνπόιεσο θαη ε δηέιεπζε από απηέο
κέζσλ αζηηθήο ζπγθνηλσλίαο ζε ιεσθνξεηνισξίδεο». Οη θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο
ησλ ππνινίπσλ νδώλ είλαη δεζκεπηηθό λα παξακείλνπλ σο έρνπλ;
Γηα ηηο ππόινηπεο νδνύο δελ ππάξρνπλ δεζκεύζεηο
9. «εκαληηθέο γξακκέο αζηηθήο ζπγθνηλσλίαο δηαζρίδνπλ ηελ νδό Αγίαο νθίαο
εγθάξζηα κεηαμύ Εγλαηίαο θαη Μεηξνπόιεσο. ηηο κνλνδξνκεκέλεο νδνύο Σζηκηζθή
θαη Μεηξνπόιεσο ιεηηνπξγνύλ δώλεο απνθιεηζηηθήο θίλεζεο ιεσθνξείσλ
(ιεσθνξεηνισξίδεο), ελώ ζηελ Εγλαηία νδό, νη πθηζηάκελεο ζε θάζε θαηεύζπλζε
ιεσθνξεηνισξίδεο δελ ιεηηνπξγνύλ πξνζσξηλά εμ’ αηηίαο ησλ έξγσλ ηνπ Μεηξό.»
Οη ιεσθνξεηνισξίδεο ζηηο παξαπάλσ νδνύο είλαη δεδνκέλεο ζην ζρεδηαζκό καο;
Τπάξρεη πεξίπησζε αιιαγήο θαηεύζπλζεο (αληηδξόκεζε); Μπνξεί λα πξνηαζεί σο
κέηξν ή είλαη δεζκεπηηθέο νη ζεκεξηλέο θνξέο θαηεύζπλζεο; Δθαξκνγή
ιεσθνξεηνισξίδσλ ζε άιια νδηθά ηκήκαηα πξνβιέπεηαη;
Δίλαη δεδνκέλεο. Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηελ εθαξκνγή
ιεσθνξεηνισξίδσλ ζε άιια νδηθά ηκήκαηα.
10. «Πηάηζα ηαμί ππάξρεη ζηελ νδό Μεηξνπόιεσο». Δίλαη δεζκεπηηθή ε ύπαξμή ηεο;
Μπνξεί λα πξνηαζεί ε ρσξνζέηεζή ηεο ζε άιιε ζέζε; Ή θαη ζε άιιε ζέζε;
Ζ δηαηήξεζή ηεο θξίλεηαη απαξαίηεηε.
11. Σν πθηζηάκελν ζύζηεκα ζηάζκεπζεο ζεσξείηαη δεδνκέλν ή κπνξεί λα
ηξνπνπνηεζεί; Π.ρ. θαηάξγεζε ζέζεσλ;
Μπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί
12. «Φσηεηλή ζεκαηνδόηεζε ππάξρεη ζηνπο θόκβνπο ζπκβνιήο ηεο νδνύ Αγίαο νθίαο
κε ηελ Λ. Νίθεο θαη ηηο νδνύο Μεηξνπόιεσο, Σζηκηζθή θαη Εγλαηίαο.»
Δίλαη δεδνκέλεο νη ζέζεηο ησλ θσηεηλώλ ζεκαηνδνηώλ ή κπνξνύλ θάπνηεο λα
θαηαξγεζνύλ; Σα πξνγξάκκαηα ησλ θσηεηλώλ ζεκαηνδνηώλ κπνξνύλ λα
ηξνπνπνηεζνύλ;
Μπνξεί λα ηξνπνπνηεζνύλ ηόζν νη ζέζεηο ησλ θσηεηλώλ ζεκαηνδνηώλ, όζν
θαη ηα πξνγξάκκαηά ηνπο.
13.«ηελ παξαιηαθή Λ. Νίθεο ππάξρεη πνδειαηόδξνκνο ζην θξεπίδσκα. ρεδηάδεηαη ε
κεηαθνξά ηνπ από ηνλ Δήκν Θεζζαινλίθεο επάλσ ζην νδόζηξσκα, πξνο ηελ πιεπξά
ηεο ζάιαζζαο (πιάηνο 2,00 κ.)» . Ζ πξόηαζε ζεσξείηαη δεδνκέλε; Ζ πιεπξά ηνπ
πνδειαηνδξόκνπ πξνο ηε ζάιαζζα κπνξεί λα αιιάμεη; Τπάξρνπλ άιια νδηθά
ηκήκαηα πνπ ζα πινπνηεζεί ην ελ ιόγσ κέηξν;
Θεσξείηαη δεδνκέλε γηα ην δηαγσληζκό, αλ θαη βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία
ρνξήγεζεο ησλ απαηηνύκελσλ εγθξίζεσλ. Από ην Γήκν Θεζζαινλίθεο δελ
ππάξρεη πξνο ην παξόλ πξόγξακκα πνδειαηνδξόκσλ γηα άιια νδηθά
ηκήκαηα. Μπνξεί πάλησο λα πξνηαζεί ε δηεύξπλζε ηνπ δηθηύνπ
πνδειαηνδξόκσλ.
14.«Μπνξνύλ, ελδεηθηηθά θαη όρη δεζκεπηηθά, λα ιεθζνύλ ππόςε ζηηο ππνβαιιόκελεο
πξνηάζεηο: H Γεληθή Μειέηε Μεηαθνξώλ θαη Κπθινθνξίαο γηα ην Πνιενδνκηθό

10

πγθξόηεκα θαη ηελ Πεξηαζηηθή Ζώλε Θεζζαινλίθεο. Πξνηάζεηο Μεηξνπνιηηηθήο
Πεξηνρήο. Οξγαληζκόο Θεζζαινλίθεο- ΤΠΕΥΩΔΕ.»
Ζ Γεληθή Μειέηε Μεηαθνξώλ θαη Κπθινθνξίαο δελ είλαη εγθεθξηκέλε; Γηαηί δελ είλαη
δεζκεπηηθέο νη πξνηάζεηο ηεο;
Έρεη κελ εγθξηζεί ε κειέηε από ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Οξγαληζκνύ
Θεζζαινλίθεο, αιιά δελ έρνπλ αδεηνδνηεζεί ηα πξνβιεπόκελα έξγα θαη
επνκέλσο ζην παξόλ ζηάδην (δηαγσληζκόο) δελ είλαη δεζκεπηηθέο νη
πξνηάζεηο ηεο.
15. «Η «Γεληθή θπθινθνξηαθή εηθόλα ηνπ ηζηνξηθνύ θέληξνπ» ράξηεο Γ. 2.2.3 – Γ 2.2.7
από ην Εξεπλεηηθό πξόγξακκα ηνπ Α.Π.Θ πνπ εθπνλήζεθε γηα ινγαξηαζκό ηνπ
Δήκνπ Θεζζαινλίθεο κε ηίηιν «Υσξηθή αλάιπζε θαη αξρηηεθηνληθέο παξεκβάζεηο ζηελ
επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Δ. Θεζζαινλίθεο.»
Σν ηεύρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνύ κπνξεί λα καο δνζεί;
Σα ζηνηρεία ηνπ εξεπλεηηθνύ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δηαγσληζκό, έρνπλ ήδε
ρνξεγεζεί
16.«Γηα ηνπο θόξηνπο θπθινθνξίαο νρεκάησλ ηνπ Πνιενδνκηθνύ πγθξνηήκαηνο
Θεζζαινλίθεο ζηα ζηνηρεία ηνπ έηνπο 2009 ηα νπνία θαηαγξάθεθαλ από ηελ
Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο- Δ/λζε Δεκνζίσλ Έξγσλ.»
Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ζεσξνύληαη σο αμηόπηζηα ή ιόγσ έξγσλ κεηξό είλαη,
πηζαλόλ, δηαθνξνπνηεκέλα; Μπνξνύλ λα καο ρνξεγεζνύλ; Τπάξρνπλ άιια ζηνηρεία
θόξησλ (κεηαγελέζηεξα) πνπ κπνξνύλ λα ιεθζνύλ ππ' όςηλ;
Γελ ππάξρνπλ άιια λεόηεξα ζηνηρεία
17. «Η θπθινθνξηαθή κειέηε έρεη σο βαζηθό αληηθείκελν ηελ ππνζηήξημε ηεο
αξρηηεθηνληθήο κειέηεο δηακόξθσζεο ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ηόζν ζηηο αλαιύζεηο
ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο όζν θαη ζηηο πξνηάζεηο- κειέηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα
παξαθάησ ζέκαηα:
 Ρπζκίζεηο ηεο θπθινθνξίαο (πεδνδξνκήζεηο, κνλνδξνκήζεηο, δεκηνπξγία νδώλ
ήπηαο θπθινθνξίαο, απαγόξεπζε δηέιεπζεο δηαθόξσλ ηύπσλ νρεκάησλ θιπ).
 Δηαπιαηύλζεηο ή κεηώζεηο πεδνδξνκίσλ, αλαζρεδηαζκό ηζόπεδσλ θόκβσλ,
δηακνξθώζεηο λεζίδσλ, πνδειαηνδξόκνπ, νδνζηξώκαηνο νδώλ.
 Δηακνξθώζεηο παξόδησλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο θαη είδνο ζηάζκεπζεο (γηα ηνπο
θαηνίθνπο, γηα επηζθέπηεο, γηα ηαμί, γηα ηξνθνδνζία θαηαζηεκάησλ, θιπ, θαη
δηαδηθαζίεο ρνξήγεζεο πξνλνκίσλ ζηάζκεπζεο αλά θαηεγνξία ρξεζηώλ, σξάξηα
ρξήζεο θιπ.
 Θέζεηο ζηάζκεπζεο ΜΜΜ θαη είδνο ζηάζεσλ(πρ ζε εζνρή ή όρη)
 Αλαγθαίεο κεηαβνιέο ζηελ νξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε ζήκαλζε θαη ζηε
ζεκαηνδόηεζε
 Μειέηε θπθινθνξηαθώλ επηπηώζεσλ από ηηο πεξηιακβαλόκελεο ζηε ζπλνιηθή
πξόηαζε θπθινθνξηαθέο παξεκβάζεηο θαη ηνπο ηξόπνπο αληηκεηώπηζήο ηνπο
 Μειέηε θπθινθνξηαθήο ιεηηνπξγίαο θαη ζρέδηα γηα ηελ πιεξνθνξηαθή θαη
ξπζκηζηηθή ζήκαλζε γηα θάζε θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλνληαο θαη
ηελ πεξίπησζε εθηξνπήο ηεο θπθινθνξίαο (νη δηαδξνκέο θίλεζεο ησλ νρεκάησλ
εξγνηαμίνπ, ν αξηζκόο ηνπο αλά ώξα ζηελ θάζε δηαδξνκή, ηα πθηζηάκελα
θπθινθνξηαθά ζηνηρεία θαη ηα αλακελόκελα κεηά ηελ ελζσκάησζε ησλ επηπιένλ
θόξησλ θαη νη πξνηεηλόκελεο επεκβάζεηο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ
επηπηώζεσλ από ηελ θπθινθνξία ησλ εξγνηαμηαθώλ νρεκάησλ, δηαηάμεηο
ζήκαλζεο θαη αζθάιεηαο, δεκηνπξγία αζθαιώλ δηαδξόκσλ θίλεζεο πεδνύ θαη
ΑκεΑ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ).
Σα παξαπάλσ, ηα νπνία απνηεινύλ ππνρξέσζε θαηά ηελ σξίκαλζε ησλ κειεηώλ
κεηά ηελ αλάζεζή ηνπο, απνηεινύλ θαη θαηεπζύλζεηο πξνθαηαξθηηθήο ζεώξεζεο ησλ
θπθινθνξηαθώλ παξεκβάζεσλ πνπ ζα εληαρζνύλ θαη ζα ππνζηεξίδνπλ ηε ζπλνιηθή
πξόηαζε πνπ ζα ππνβιεζεί θαηά ην ζηάδην ηνπ αξρηηεθηνληθνύ δηαγσληζκνύ.»
ηελ παξνύζα θάζε ηη ελλνείηαη κε ηε δηαηύπσζε ησλ θαηεπζύλζεσλ
πξνθαηαξθηηθήο ζεώξεζεο; Σα παξαπάλσ ζέκαηα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνύλ ηώξα,
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λα ζρεδηαζηνύλ θαη λα δηαηππσζνύλ ιύζεηο; Π.ρ. γηα ηνπο θόκβνπο; γηα ηηο ζέζεηο
ζηάζκεπζεο θαη ηξνθνδνζίαο; Δίλαη απηέο δεδνκέλεο ή κπνξνύλ θάπνηεο λα
θαηαξγεζνύλ;
Ωο ζέζεηο ζηάζκεπζεο ησλ ΜΜΜ ηη ελλνείηαη; Οη ζέζεηο ζηάζεο ησλ ιεσθνξείσλ
είλαη νη δεδνκέλεο ή κπνξνύλ λα κεηαθεξζνύλ;
Ζ κειέηε θπθινθνξηαθώλ επηπηώζεσλ ζα δηαηππσζεί θαη ζ' απηή ηε θάζε; Με πνηα
ζηνηρεία (π.ρ. θόξησλ); Θα γίλνπλ κεηξήζεηο; Θα ιεθζνύλ ππ' όςηλ ηα δεδνκέλα
ζηνηρεία;
Σα ζελάξηα ηεο θπθινθνξηαθήο νξγάλσζεο θαηά ηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ζα
αλαθεξζνύλ θαη ηώξα ζ' απηή ηελ θάζε; Σα έξγα ηνπ κεηξό ζα ιεθζνύλ ππ' όςηλ ή
ζα ζεσξεζεί όηη έρνπλ νινθιεξσζεί;
ην παξόλ ζηάδην (δηαγσληζκόο), ηα παξαπάλσ αλαθεξόκελα ζέκαηα ζα
αληηκεησπηζζνύλ ζε επίπεδν πξνθαηαξθηηθήο κειέηεο, ώζηε ζύκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 14.1 Α2.3. ηεο πξνθήξπμεο, λα ππάξρεη ηεθκεξίσζε ηεο
πξνηεηλόκελεο βαζηθήο θπθινθνξηαθήο νξγάλσζεο , ζπλνδεπόκελε από
επεμεγεκαηηθό ζρέδην-ζθαξίθεκα.
Οη ζέζεηο ζηάζκεπζεο θαη ηξνθνδνζίαο κπνξνύλ λα δηαθνξνπνηεζνύλ
Ωο ζέζε ζηάζκεπζεο ΜΜΜ λνείηαη ε ζηάζε ιεσθνξείσλ
Ζ κειέηε θπθινθνξηαθώλ επηπηώζεσλ θαη ε θπθινθνξηαθή νξγάλσζε θαηά
ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, απνηεινύλ αληηθείκελν ησλ κεηέπεηηα ζηαδίσλ
σξίκαλζεο ηεο κειέηεο
Σα έξγα ηνπ Μεηξό ζα ζεσξεζεί όηη έρνπλ νινθιεξσζεί
18.ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ αλαθέξεηαη σο επηδίσμε- ζηόρνο «ν πεξηνξηζκόο
ηνπ θπθινθνξηαθνύ θόξηνπ θαη ηεο ερνξύπαλζεο». Οη αξλεηηθέο επηπηώζεηο ηνπ
πεξηνξηζκνύ ηνπ θόξηνπ βάζεη ησλ όπνησλ πξνηάζεσλ πώο ζα αμηνινγεζνύλ από
ηελ Τπεξεζία; Ζ κείσζε ηεο πξνζθνξάο ζέζεσλ ζηάζκεπζεο πώο ζα αμηνινγεζεί;
Ο παξαπάλσ ζηόρνο ηέζεθε ιακβάλνληαο ππόςε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνύ
ηνπ Μεηξό, ζε ζπλδπαζκό κε ηα ινηπά ΜΜΜ, ηα νπνία ζα εμππεξεηνύλ
θπθινθνξηαθά ηελ πεξηνρή θαη επνκέλσο αλακέλεηαη λα κεησζνύλ νη
θπθινθνξηαθνί θόξηνη, ρσξίο λα πξνθαινύληαη αξλεηηθέο επηπηώζεηο.
ε όηη αθνξά ζηε ζηάζκεπζε, δεηνύκελν είλαη ε νξγάλσζε ηεο παξόδηαο
ζηάζκεπζεο ζηελ πεξηνρή κειέηεο.
Οη πξνηάζεηο ζα αμηνινγεζνύλ από ηελ θξηηηθή επηηξνπή.
19.Σν «πξόγξακκα παξεκβάζεσλ Θεζζαινλίθε 2012» είλαη δεζκεπηηθό; κπνξεί λα καο
ρνξεγεζεί ηεύρνο ηνπ;
Γελ είλαη κελ δεζκεπηηθό, έρνπλ όκσο ρνξεγεζεί ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ
αθνξνύλ ζην δηαγσληζκό.
Θ΄ ΔΗΡΑ ΔΡΩΣΖΔΩΝ- ΑΠΑΝΣΖΔΩΝ
1. Μπνξεί κηα νκάδα δηαγσληδνκέλσλ λα παξαδώζεη κόλν ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε
θαη όρη ηελ θπηνηερληθή ή ηελ θπθινθνξηαθή; Να ζπκκεηέρεη δειαδή ζην δηαγσληζκό
ππνβάιινληαο κόλν κειέηε αξρηηεθηνληθώλ;
Tα ζηνηρεία ελζσκαηώλνληαη ζηελ αξρηηεθηνληθή πξόηαζε θαη πξέπεη λα
ππάξρεη ζπκκεηνρή όισλ ησλ εηδηθνηήησλ ησλ κειεηεηώλ
2. Δίλαη δπλαηόλ λα δνζνύλ θάπνηεο πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο θαη πιεξνθνξίεο γηα
ζηνηρεία πνπ ζα ππνβιεζνύλ ζρεηηθά κε ηελ θπθινθνξηαθή κειέηε; Γηαηί νη
πηλαθίδεο γίλεηαη θαλεξό όηη
ζα πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ζηνηρεία γηα ηελ
αξρηηεθηνληθή κειέηε, ελώ ε έθζεζε πεξηγξαθήο ζα πεξηιακβάλεη κόλν έλα
επεμεγεκαηηθό ζρέδην - ζθαξίθεκα θαη ηεθκεξίσζε ησλ θπθινθνξηαθώλ
παξεκβάζεσλ;
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ηα ζρέδηα ησλ πηλαθίδσλ κπνξνύλ λα πεξηιακβάλνληαη πιεξνθνξίεο γηα
θάζε απαξαίηεην ζηνηρείν ηεο κειέηεο.
3. Ο ραξαθηεξηζηηθόο εμαςήθηνο αξηζκόο κε ηνλ νπνίν επηζεκαίλεηαη ε θάζε κειέηε,
δίλεηαη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή ζηνπο δηαγσληδόκελνπο από ηελ Γηνξγαλσηηθή
Αξρή ή ε θάζε νκάδα δηαγσληδνκέλσλ νξίδεη ην δηθό ηεο ραξαθηεξηζηηθό αξηζκό;
Κάζε νκάδα νξίδεη ην δηθό ηεο
4. Μπνξεί ζε κηα νκάδα κειεηεηώλ ηνπ ίδηνπ επηζηεκνληθνύ αληηθεηκέλνπ λα έρεη ν
έλαο ζπκκεηέρσλ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη νη άιινη λα αλαγξάθνληαη σο
ζπλεξγάηεο; ηελ πεξίπησζε δειαδή, πνπ θάπνηνο δελ έρεη άδεηα άζθεζεο
επαγγέικαηνο, απνθιείεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ, αθόκα θαη σο ζπλεξγάηεο, ζε κηα
επξύηεξε νκάδα κειεηεηώλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνλ αξκόδην επαγγεικαηηθό
θνξέα;
Ζ νκάδα ζπγθξνηείηαη από ηηο απαξαίηεηεο 4 εηδηθόηεηεο κειεηεηώλ, νη
νπνίνη πξέπεη λα έρνπλ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη γηα ηελ
θπθινθνξηαθή κειέηε ηελ απαηηνύκελε εκπεηξία ή κεηαπηπρηαθό ηίηιν ζην
αληηθείκελν απηό. ύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6.2 κπνξνύλ λα
ζπλεξγαζηνύλ κε άιιεο εηδηθόηεηεο ή κε ζπλεξγάηεο άλεπ αδείαο
επαγγέικαηνο, ρσξίο ππνρξέσζε απηνί λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαηαλνκή ηνπ
βξαβείνπ θαη ζηελ αλάζεζε ηεο.
Η΄ ΔΗΡΑ ΔΡΩΣΖΔΩΝ- ΑΠΑΝΣΖΔΩΝ
1. Σα όξηα ησλ αύιεησλ ρώξσλ ησλ κλεκείσλ (π.ρ. θάγθεια, ηνίρνη , θπηεύζεηο) κπνξνύλ λα
επαλαπξνζδηνξηζηνύλ σο πξνο ηε κνξθνινγία θαη ηελ ρξήζε ηνπο;
Tα όξηα δελ κπνξνύλ λα κεηαβιεζνύλ. Οη κειεηεηέο είλαη ειεύζεξνη λα
πξνηείλνπλ, εθόζνλ ην θξίλνπλ ζθόπηκν, ηελ αλαδηακόξθσζε ησλ
πεξηηνηρίζεσλ ησλ λαώλ. Δπηζεκαίλεηαη όκσο, όηη νη άκεζα πεξηβάιινληεο
ρώξνη (πεξίβνινη-αύιεηνη) ησλ λαώλ Αγ.νθίαο, Αρεηξνπνηήηνπ θαη
θαηαθόκβεο ηνπ Αγ.Ησάλλνπ, βξίζθνληαη πςνκεηξηθά ζε ρακειόηεξε ζηάζκε
από απηή ησλ πεδνδξνκίσλ. Ζ δηαθνξά θαιύπηεηαη κε ηνηρεία αληηζηήξημεο.
Δπνκέλσο, αθελόο νη εξγαζίεο αλακόξθσζεο ησλ πεξηηνηρίζεσλ ζα πξέπεη
λα ζπλππνινγηζζνύλ ζην ζπλνιηθό θόζηνο ηνπ έξγνπ, αθεηέξνπ ε
πεξίθξαμε άλσ ηεο ζηάζκεο ηνπ πεδνδξνκίνπ, ζα πξέπεη λα παξέρεη ηελ
απαηηνύκελε αζθάιεηα. ε θάζε πεξίπησζε, δεδνκέλνπ όηη νη πξνηεηλόκελεο
κεηαηξνπέο ζα πξέπεη λα ηύρνπλ ησλ αλαγθαίσλ εγθξίζεσλ, δελ ζα πξέπεη
λα είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ππόινηπεο δηακόξθσζεο.
2. Παξακέλνπλ ή όρη ηα αγάικαηα θαζώο θαη ε πξνεγνύκελε δηακόξθσζε ηεο
πιαηείαο Μαθεδνλνκάρσλ;
Παξακέλνπλ ηα αγάικαηα ηεο πιαηείαο Μαθεδνλνκάρσλ, ηα νπνία έπξεπε
λα ηνπνζεηεζνύλ εληόο ηνπ ρώξνπ ηεο πιαηείαο, ιόγσ ηεο ζύλδεζήο ηνπο
κε ην ρώξν. Ζ ππάξρνπζα δηακόξθσζε δελ δηαηεξείηαη.
3. Θα ζέιακε λα καο αλαθέξεηε ηα ζαθή όξηα ηεο ζπγθνηλσληαθήο κειέηεο ζε όηη αθνξά
ηνλ έιεγρν ησλ θπθινθνξηαθώλ επηπηώζεσλ, θαη ηε δηεπζέηεζε ησλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο
πέξαλ ηεο πεξηνρήο ησλ αξρηηεθηνληθώλ επεκβάζεσλ.
Σα όξηα ηεο ζπγθνηλσληαθήο κειέηεο εμαξηώληαη από ηελ πξόηαζε θαη δελ
πεξηνξίδνληαη ζην όξην πεξηνρήο κειέηεο. ηελ έθζεζε ζα πεξηγξαθνύλ νη
θπθινθνξηθέο επηπηώζεηο θαη νη πξνηεηλόκελεο παξεκβάζεηο θαη εθηόο πεξηνρήο
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κειέηεο. Ζ νξγάλσζε ηεο παξόδηαο ζηάζκεπζεο, πεξηνξίδεηαη ζηελ πεξηνρή
κειέηεο.
4. Μπνξεί ε κειέηε λα ζπκπεξηιάβεη πξνηάζεηο γηα ζπκπιεξσκαηηθέο ππνδνκέο (θηίξηα
ζηάζκεπζεο, ππόγεηνπο ζηαζκνύο ζηάζκεπζεο θ.α.)πνπ κπνξεί λα κελ θαηαγξάθνληαη
ζηα δεηνύκελα ηνπ δηαγσληζκνύ αιιά ζπλδένληαη κε ηα δεηήκαηα θπθινθνξηαθήο
ξύζκηζεο ηνπ ρώξνπ;
Σα θηίξηα θαη νη ππόγεηνη ρώξνη ζηάζκεπζεο είλαη εθηόο αληηθεηκέλν.
5. Μπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκό δεκνηηθόο ππάιιεινο ηνπ δήκνπ Θεζζαινλίθεο
ή άιινπ δήκνπ ηνπ πνιενδνκηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ζηνλ δηαγσληζκό;
Γελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκό δεκνηηθόο ππάιιεινο ηνπ δήκνπ
Θεζζαινλίθεο, δεδνκέλεο ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο δηνξγαλώηξηαο αξρήο κε ην Γήκν
γηα ηε ζύληαμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ. Τπάιιεινη άιισλ δήκσλ
κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ κε ηηο δεζκεύζεηο ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα θαη ηηο
πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 6.4 ηεο πξνθήξπμεο
6. Μπνξνύλ λα θαηαηεζνύλ – ζπκπεξηιεθζνύλ ζηελ πξόηαζε (θαη αλ λαη, κέζσ πνηαο
δηαδηθαζίαο) ζηνηρεία απεηθόληζεο θαη πξνζνκνίσζεο ηεο ζρεδηαζηηθήο πξόηαζεο είηε
επί κέξνπο δεηεκάησλ (όπσο ν θπθινθνξηαθόο θόξηνο, νη βηνθιηκαηηθνί παξάκεηξνη θηι)
ζε κνξθή βίληεν;
ηνηρεία ζε κνξθή βίληεν δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα δεηνύκελα ζην δηαγσληζκό,
επνκέλσο δε ιακβάλνληαη ππόςε
7. ε όηη αθνξά ηε ζήκαλζε ηεο κειέηεο δεηείηαη ε θαηαγξαθή εμαςήθηνπ θσδηθνύ ζηηο
πηλαθίδεο ησλ ζρεδίσλ, ηεο ηερληθήο έθζεζεο θαη ζηνλ θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ
(άξζξν 16 ηνπ ηεύρνπο ηεο πξνθήξπμεο). Ο παξαπάλσ αξηζκόο είλαη δηαθνξεηηθόο από
ηνλ αξηζκό πνπ δίλεηαη ζην απνδεηθηηθό εγγξαθήο ζηνλ θαηάινγν ησλ εθπξνζώπσλ; Αλ
λαη, πνηα είλαη ε δηαδηθαζία απόθηεζεο ηνπ εμαςήθηνπ θσδηθνύ;
Οξίδεηαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο κειεηεηέο
8. ην πξνζάξηεκα 3 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο πξνθήξπμεο παξνπζηάδνληαη ηα όξηα ηεο πεξηνρήο
κειέηεο ζην ζύλνιό ηεο ζπκπεξηιακβάλνληαο ην ηκήκα ηνπ άμνλα ηεο Αγ.νθίαο πνπ
βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ νδώλ Σζηκηζθή θαη ηνπ πεδνδξόκνπ ηεο νδνύ Αγ.Θενδώξαο. ην
πξνζάξηεκα 4 ηνπ άξζξνπ 14.3 ηεο πξνθήξπμεο όκσο όπνπ παξνπζηάδεηαη ε
νξηνζέηεζε ησλ πεξηνρώλ αλαθνξάο ησλ ππνρξεσηηθώλ ζρεδίσλ ην θνκκάηη πνπ
πξναλαθέξακε δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε θακηά από ηηο πεξηνρέο. Δπνκέλσο : α) Σν
ηκήκα ηνπ άμνλα ηεο Αγ.νθίαο κεηαμύ Σζηκηζθή θαη Αγ.Θενδώξαο ζπκπεξηιακβάλεηαη
ζηελ πεξηνρή κειέηεο; Καη αλ λαη, πέξα από ηελ πηλαθίδα 1 (θιίκαθα 1:750) ζα
παξνπζηαζηεί ζηηο πηλαθίδεο 3 ή 5 (θιίκαθα 1:250) πνπ ζα παξαδνζνύλ (πηλαθίδεο
1,3,5 όπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 14.3 ηεο πξνθήξπμεο)
Ναη, πεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά ζην ζρέδην ηεο πηλαθίδα. Γελ πεξηιακβάλεηαη
ζηηο πηλαθίδεο 2,3,4,5. ηελ πηλαθίδα 6 κπνξνύλ πξναηξεηηθά λα επηιεγνύλ ζεκεία
δηακόξθσζεο ηνπ ηκήκαηνο απηνύ.
9. Ο ηδησηηθόο αζηηθόο εμνπιηζκόο ζηελ έθηαζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο (θηόζθηα,
εγθαηαζηάζεηο εληόο ηεο πξάζηλεο λεζίδαο επί ηεο νδνύ Δξκνύ) παξακέλεη δεδνκέλνο,
σο πξνο ηε ζέζε ηνπ θαη ηε κνξθνινγία ηνπ;
Δθόζνλ σο ηδησηηθό αζηηθό εμνπιηζκό ελλνείηε επεθηάζεηο ησλ παξόδησλ
ρξήζεσλ ζηνλ θνηλόρξεζην ρώξν, όπσο δεκηνπξγία θιεηζηώλ ρώξσλ κε
ηδακαξίεο ή πιαζηηθά, δελ ιακβάλνληαη ππόςε ζηε κειέηε. εκεηώλεηαη όκσο όηη
επηηξέπεηαη ε παξαρώξεζε θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε
ηξαπεδνθαζηζκάησλ γηα ηελ εμππεξέηεζε
θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνύ
ελδηαθέξνληνο, θαζώο θαη 2 ςπγείσλ εθηόο ηνπ πεξηγξάκκαηνο ησλ πεξηπηέξσλ
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K΄ ΔΗΡΑ ΔΡΩΣΖΔΩΝ- ΑΠΑΝΣΖΔΩΝ
1. Με δεδνκέλν όηη ε πξόηαζε πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηε ιεηηνπξγηθή ζύλδεζε ησλ
κλεκείσλ εληόο θαη εθηόο ηνπ πεξηβόινπ ηνπο, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα νη κειεηεηέο λα
επέκβνπλ-έζησ ζεκεηαθά θαη ήπηα-ζην ρώξν εληόο ηνπ πεξηβόινπ ησλ κλεκείσλ? Ή δελ
επηηξέπεηαη απνιύησο θακία επέκβαζε;
Γελ επηηξέπεηαη παξέκβαζε ζην ρώξν εληόο ηνπ πεξηβόινπ-αύιεηνπ ρώξνπ ησλ
λαώλ.
2. Οη κειεηεηέο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα επέκβνπλ ζηα όξηα ηνπ πεξηβόινπ ησλ κλεκείσλ;
Γηα παξάδεηγκα κπνξνύλ λα θαηεδαθίζνπλ ή λα κεηαηνπίζνπλ έζησ θαη ιίγν ηηο
πεξηθξάμεηο ή λα πξνηείλνπλ λέεο πνπ ζα ζπκβαδίδνπλ κε ηελ πξόηαζε? Ή θαη ε
πεξίθξαμε ζπληζηά ηκήκα ηνπ πεξηβόινπ ησλ κλεκείσλ θαη ζπλεπώο εμαηξείηαη από ηελ
πξόηαζε δηακόξθσζεο;
Οη κειεηεηέο είλαη ειεύζεξνη λα πξνηείλνπλ, εθόζνλ ην θξίλνπλ ζθόπηκν, ηελ
αλαδηακόξθσζε ησλ πεξηηνηρίζεσλ ησλ λαώλ. Δπηζεκαίλεηαη όκσο, όηη νη άκεζα
πεξηβάιινληεο ρώξνη (πεξίβνινη-αύιεηνη) ησλ λαώλ Αγ. νθίαο, Αρεηξνπνηήηνπ
θαη ηεο θαηαθόκβεο ηνπ Αγ.Ησάλλνπ, βξίζθνληαη πςνκεηξηθά ζε ρακειόηεξε
ζηάζκε από απηή ησλ πεδνδξνκίσλ. Ζ δηαθνξά θαιύπηεηαη κε ηνηρεία
αληηζηήξημεο. Δπνκέλσο, αθελόο νη εξγαζίεο αλακόξθσζεο ησλ πεξηηνηρίζεσλ
ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζζνύλ ζην ζπλνιηθό θόζηνο ηνπ έξγνπ, αθεηέξνπ ε
πεξίθξαμε άλσ ηεο ζηάζκεο ηνπ πεδνδξνκίνπ, ζα πξέπεη λα παξέρεη ηελ
απαηηνύκελε αζθάιεηα. ε θάζε πεξίπησζε, δεδνκέλνπ όηη νη πξνηεηλόκελεο
κεηαηξνπέο ζα πξέπεη λα ηύρνπλ ησλ αλαγθαίσλ εγθξίζεσλ, δελ ζα πξέπεη λα
είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ππόινηπεο δηακόξθσζεο.
Σν ΣΔΔ θαη νη ζύιινγνη,
ζηνπο νπνίνπο θνηλνπνηείηαη
παξαθαινύληαη γηα ηελ αλάξηεζε ηνπ ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπο.

Δζση. Γηαλνκή

ην παξόλ έγγξαθν

Ζ Γ/ληξηα ΓΔΔΑΠ

ΓΔΔΑΠ
Σκήκα Γ΄
Ρ. Σζηξνγηάλλε
Μ. Γεσξγαλά
Η. Παπαθίιεο

Π. ΚΑΠΔΡΩΝΖ
Αξρ. πνιενδόκνο

ΠΗΝΑΚΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΔΩΝ
(απνζηνιή θαη κε ην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν)
1. ΑΓΑ-ΠΔΑ
Βξπζαθίνπ 15, Αζήλα 105 55
Fax 210 3215147.
2.ύιινγνο Διιήλσλ πγθνηλσληνιόγσλ
Παλόξκνπ,61, Αζήλα 115 24
Fax 210 3609220
3 . Παλειιήληνο ύιινγνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ
Αξηζηνλίθνπ 18, Αζήλα 116 36
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Fax 210 9217928
4. Παλειιήληα Οκνζπνλδία πιιόγσλ Γεσπόλσλ
Γηδόηνπ 26 – Αζήλα 10680
FAX: 210 3637579
5. ΣΔΔ – Δλεκεξσηηθό Γειηίν-Ηζηνζειίδα
FAX: 210 3221772
6. Παλειιήληα Κίλεζε Γαζνιόγσλ
Γηδόηνπ 26 - Αζήλα 10680
FAX: 210 3641374
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