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Αρ. Πρωτ. 2/2-05-2018 
                                                                        
Προς:  Αποκεντρωµένη Διοίκηση Θεσσαλίας  
Κοιν:   Τεχνική Υπηρεσία Δήµου Βόλου 
            Δήµο Βόλου 
            ΤΕΕ Μαγνησίας 
            ΥΠΕΚΑ  
            ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 
            Συνήγορο του Πολίτη 
            Επιτροπή Πολιτών 
             
             
          
Θέµα:ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
 «Κυκλοφοριακή Μελέτη υλοποίησης της διαµόρφωσης των οδών Ζάχου και 
Καραµπατζάκη ως οδών ήπιας κυκλοφορίας» 
 

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Μαγνησίας, µέσω του διαδικτυακού τόπου του Δήµου Βόλου,  
ενηµερώθηκε σχετικά µε τη διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισµού «Κυκλοφοριακή Μελέτη 
υλοποίησης της διαµόρφωσης των οδών Ζάχου και Καραµπατζάκη ως οδών ήπιας 
κυκλοφορίας», σχετικά µε παρεµβάσεις για τη διαµόρφωση  των παρόχθιων οδών του 
χειµάρρου Κραυσίδωνα.  

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Μαγνησίας κατόπιν ενδελεχούς έρευνας στα εξής πεδία :α) 
σπουδαιότητας του έργου και β) νοµιµότητας της διακήρυξης κατέληξε στις εξής διαπιστώσεις: 

1) Ο Κραυσίδωνας ως χείµαρρος είναι άρρηκτα συνδεδεµένος µε την αρχαία και 
νεότερη ιστορία της πόλης του Βόλου και του Πηλίου. Οι πηγές του Πηλίου (Μάνας, 
Μπράνη, Σταγιάτες, Γερακιάς και Κουκουράβα) απορρέονται σε αυτόν, συνδέοντας 
το πράσινο του Πηλίου µε τον Παγασιτικό κόλπο. Η συνεισφορά του χειµάρρου µαζί 
µε την παραποτάµια πανίδα και χλωρίδα, είναι σηµαντική, καθώς το φυσικό 
περιβάλλον που έχει αναπτυχθεί γραµµικά κατά το µήκος του χειµάρρου αποτελεί 
σπουδαίο πνεύµονα πρασίνου για το πολεοδοµικό συγκρότηµα αναβαθµίζοντας το 
κλίµα της ευρύτερης περιοχής. 

2) Σύµφωνα µε τη διακήρυξη για τη διαµόρφωση των οδών ως ήπιας κυκλοφορίας, 
απαιτείται µόνο η ειδικότητα του  Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού, ειδικότητα που δε 
συνάδει πλήρως µε τις απαιτούµενες παρεµβάσεις του έργου του λόγω του ότι ο 
τίτλος της προκήρυξης αναφέρεται και σε διαµόρφωση των οδών.  
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3) Επιπροσθέτως, στη διακήρυξη αναφέρεται προµελέτη της Υπηρεσίας Βιώσιµης 
Κινητικότητας ως βασική πηγή πληροφόρησης για τον ανάδοχο µελετητή µε τίτλο  
‘Ολοκληρωµένος σχεδιασµός διαµόρφωσης των οδών Ζάχου και Καραµπατζάκη ως 
οδών ήπιας κυκλοφορίας’  ΑΔΑ 7Η0ΒΩ96 (Απόφαση 779/2017) η διαδικασία της 
οποίας είναι σε αναστολή µε την απόφαση Αποκεντρωµένης Διοίκησης ΑΔΑ 
6ΟΜ7ΟΡ10-Ω0Γ την 26/02/2018. Συνεπώς τα απαιτούµενα της προκηρυξης δεν 
µπορούν να επικυρώνουν την προµελέτη που βρίσκεται ύπο καθεστώς αναστολής.  

 
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Μαγνησίας λαµβάνοντας υπόψη τις προαναφερόµενες 
διαπιστώσεις και: 

1) Την νοµοθεσία Ν. 3316/2005 ‘Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης 
µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις’ και την Υ.Α. αρ.πρωτ. 26804-
16-6-2011 περί ‘Υποχρέωση διενέργειας διαγωνισµού µελετών’, Άρθρο 2 α2,α3. 

Αποφάνθηκε ότι οποιοδήποτε έργο αφορά τη διαµόρφωση του χειµάρρου και του 
περιβάλλοντος χώρου του αποτελεί αξιόλογο τεχνικό έργο µε ευρύτερη κοινωνική 
αρχιτεκτονική πολεοδοµική συµβολική και περιβαλλοντική σηµασία και η  λειτουργία 
του,ο όγκος του έργου, η θέση του και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έχουν επίδραση 
στο ευρύτερο δοµηµένο και φυσικό περιβάλλον καθιστώντας τη µελέτη του ως έργο 
αστικού σχεδιασµού ευρύτερης κλίµακας. Συνεπώς απαιτείται η διενέργεια 
Αρχιτεκτονικού διαγωνισµού και συγκεκριµένα η µορφή σύνθετου Αρχιτεκτονικού 
διαγωνισµού. 

2) Την έλλειψη των  απαιτούµενων µελετών για την ολοκλήρωση του έργου,  τη 
µη συνάφεια του τίτλου έργου µε τις απαιτούµενες ειδικότητες, την προµελέτη που 
βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής και έχοντας υπόψιν τα Π.Δ. 541/1978 και Π.Δ. 
256/98 περί κατηγοριών µελετητικών πτυχίων δηµοσίων έργων, 

    Αποφάνθηκε ότι θα πρέπει να υπάρξει διεπιστηµονική συνεργασία µελετητών για 
την δηµιουργία πολλαπλών µελετών όπως Αρχιτεκτονική µελέτη, Μελέτη 
κυκλοφοριακών επιπτώσεων, Φυτοτεχνική µελέτη, Δηµόσιας επίπλωσης, αστικού  
εξοπλισµού Φωτισµού και άλλων συνδυασµένες σε µία τελική Μελέτη Εφαρµογής.  

 
3) Το χαρακτηρισµό από το ΓΠΣ Βόλου ΦΕΚ 237/2016  της οδού Καραµπατζάκη 
ως ποδηλατόδροµο (σελ 2585), η οποία θεσµοθετηµένη απόφαση θα πρέπει να 
περιλαµβάνεται στη µελέτη της διακήρυξης του Δ Βόλου.  

 
Συνεπώς ζητείται η ακύρωση της προκήρυξης του διαγωνισµού και απαιτείται η διενέργεια 
Αρχιτεκτονικού Διαγωνισµού µε στόχο την επιτυχή ανάδειξη της περιοχής και βελτίωσης των 
υφιστάµενων συνθηκών του ευρύτερου πολεοδοµικού συγκροτήµατος.  

Για το Διοικητικό Συµβούλιο 
 

            Η Πρόεδρος                                                                              Η Γραµµατέας     
 
     Μπρούζγου Μαρία                                                                            Πολύζου Ζωή 
 
  
 

 


