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Θέμα: Απαμτήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαμ από τους συμμετέχομτες για τομ Σύμθετο
Αρχιτεκτομικό Διαγωμισμό Προσχεδίωμ με τίτλο: «Αρχιτεκτομικός Διαγωμισμός για τημ
αμέγερση κτιριακού συγκροτήματος της Σχολής Καλώμ Τεχμώμ του Παμεπιστημίου Δυτικής
Μακεδομίας στη Φλώριμα».
ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ
1. Θα μποροφςατε να μασ γνωςτοποιιςετε τουσ όρουσ δόμθςθσ του οικοπζδου;
Οι όροι δόμθςθσ τθσ περιοχισ κακορίηονται ςτο Π.Δ. 60/2 Απριλίου 2018, Σεφχοσ Α.Α.Π.,
άρκρο 2, παρ. 2.
α. Μζγιςτο ποςοςτό κάλυψθσ: 40%
β. υντελεςτισ δόμθςθσ: 0.6
γ. Μζγιςτο επιτρεπόμενο φψοσ: 14 μζτρα Πάνω από το μζγιςτο φψοσ επιτρζπεται θ
καταςκευι ςτζγθσ με μζγιςτθ κλίςθ 45%.
2. Θα ικελα να μου προςδιορίςετε τθν περιοχι όπου μποροφμε να εφαρμόςουμε τθν
επίλυςθ. Που είναι, δθλαδι, το εμβαδό όπου μποροφμε να τοποκετιςουμε το κτίριο ι τα
κτίρια του διαγωνιςμοφ.
το Σεφχοσ Δεδομζνων και τοιχείων, Κεφάλαιο Α, ςελ 12 αναφζρεται: «Ο χϊροσ όπου
προτείνεται να ανεγερθεί το κτιριακό ςυγκρότημα τησ Σχολήσ Καλϊν Τεχνϊν του Π.Δ.Μ. με
ςτοιχεία K1,K2,K3,K4,K1 ζχει ζκταςη 8.268,19 τ.μ.» και αποτυπϊνεται ςτο επιςυναπτόμενο
Σοπογραφικό Διάγραμμα με ςτοιχεία Κ1, Κ2, Κ3, Κ4, Κ1.
3. Σι ςθμαίνει θ διευκρίνιςθ «κφκλοσ» και «κατεφκυνςθ» για τθ Ηωγραφικι και για τθ
Γλυπτικι;
«Κφκλοσ» αφορά ςτα προκαταρκτικά ζτθ ςπουδϊν (1ο ζωσ 3ο εξάμθνο).
«Κατεφκυνςθ» αφορά ςτα υπόλοιπα εξάμθνα.
4. Σι ελάχιςτο φψοσ μποροφν να ζχουν οι αίκουςεσ και ποιο είναι το μζγιςτο επιτρεπόμενο
φψοσ του υπό μελζτθ κτιρίου;
Όςο αφορά ςτο ελάχιςτο φψοσ των αικουςϊν διδαςκαλίασ, ότι προβλζπει θ επικείμενθ
νομοκεςία. Για το μζγιςτο επιτρεπόμενο φψοσ βλ. απάντθςθ ςτθν ερϊτθςθ 1
5. Θ δόμθςθ και θ κάλυψθ του εν λόγω οικοπζδου Κ1Κ2… ορίηεται από το υπόλοιπο τθσ
πραγματοποιοφμενθσ δόμθςθσ και κάλυψθσ του ευρφτερου οικοπζδου Σ1Σ2… κτλ.;
Ακριβϊσ, απλά θ προτεινόμενθ δόμθςθ δεν κα μπορεί να ξεπερνάει τα τετραγωνικά (4600
+1000 υπόγειο ) όπωσ ορίηονται ςτο Σεφχοσ Δεδομζνων και τοιχείων, Κεφάλαιο Α, παρ. 2.3
6. Ιςχφουν οι όροι δόμθςθσ για εκτόσ ςχεδίου περιοχισ και εκπαιδευτικά κτίρια;
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Οι όροι δόμθςθσ τθσ περιοχισ κακορίηονται ςτο Π.Δ. 60/2 Απριλίου 2018, Σεφχοσ Α.Α.Π.,
άρκρο 2, παρ. 2.
α. Μζγιςτο ποςοςτό κάλυψθσ: 40%
β. υντελεςτισ δόμθςθσ: 0.6
γ. Μζγιςτο επιτρεπόμενο φψοσ: 14 μζτρα Πάνω από το μζγιςτο φψοσ επιτρζπεται θ
καταςκευι ςτζγθσ με μζγιςτθ κλίςθ 45%.
τθν ςελίδα 15/40 του Σ.Σ. Δεδομζνων αναφζρεται ότι "Θ οδικι ςφνδεςθ κα πρζπει να
γίνεται μόνο μζςω κόμβου, ο οποίοσ υπάρχει ςτο Νότιο μζροσ του γθπζδου ....."
Αυτό ςυνεπάγεται ότι κα προβλεφκεί Νζοσ Κόμβοσ με πρόςωπο ςτθν Εκνικι Οδό (ι και ςε
άλλθ οδό) ι αρκεί ο υπάρχον ςτο Νότιο Μζροσ? Αν ιςχφει αυτό (κόμβοσ ςτθν Δυτικι
Πλευρά), αυτό ςυνεπάγεται ότι τα οχιματα κα ειςζρχονται ςτο Πανεπιςτιμιο από τθν
Δυτικι (υπάρχουςα) είςοδο και κα διανφουν, μζςω εςωτερικισ οδοφ, τθν απόςταςθ ζωσ τα
όρια του διατικζμενου γθπζδου (των 8268,19μ2)?
Βάςθ νομοκεςίασ απαγορεφεται θ απευκείασ οδικι ςφνδεςθ τθσ Πανεπιςτθμιοφπολθσ
(O.T.2) με τον Εκνικό Οδικό άξονα Ελλάδασ – FΤΡΟΜ. Για το λόγο αυτό θ υπάρχουςα
είςοδοσ που εφάπτεται με τον εν λόγω άξονα καταργείται. Θ οδικι ςφνδεςθ κα
εξαςφαλίηεται από τον υπάρχοντα κόμβο ςτο Νότιο μζροσ του Ο.Σ. 2 (βλ. Σεφχοσ Δεδομζνων
και τοιχείων, Κεφάλαιο Α, παρ. 7, ςελ 15) με ςκοπό θ διζλευςθ των οχθμάτων να γίνεται
από τθ δυτικι πλευρά του οικοπζδου. Αυτι τθ ςτιγμι υπάρχει μια είςοδοσ και προτείνεται
ζνασ νζοσ κόμβοσ κοντά ςτθν περιοχι μελζτθσ. Σισ επόμενεσ μζρεσ κα αναρτθκεί ςτθ ςελίδα
του Πανεπιςτθμίου https://uowm.gr/architektonikos-diagonismos-gia-tin-anegersi-ktiriakousigkrotimatos-tis-scholis-kalon-technon-sti-florina/ επεξθγθματικό τοπογραφικό διάγραμμα.
Είναι αποδεκτι μια νζα είςοδοσ (κόμβοσ) ςτθν Δυτικι πλευρά, και ςε ςχετικι επαφι με
διατικζμενο γιπεδο των 8268,19μ2 ? Με αυτόν τον τρόπο αποφεφγεται θ διακίνθςθ
οχθμάτων ςε όλθ τθν ζκταςθ του Πανεπιςτθμίου.
Βλ. απάντθςθ ςτθν ερϊτθςθ 7.
Θ εμφανιηόμενθ Ηϊνθ των 10μ. ςτθν Βόρεια πλευρά του οικοπζδου και εκτόσ των ορίων
του, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςαν περιφερειακι οδόσ κυκλοφορίασ, για πικανι διζλευςθ
οχθμάτων και πρόςβαςθ ςτθν Ανατολικι (προσ Εκ. Οδό) πλευρά του γθπζδου, όπου και
κατά τεκμιριο κα τοποκετθκεί θ Κφρια Είςοδοσ ςτο Νζο Κτίριο.
Θ εμφανιηόμενθ ηϊνθ των 10μ. είναι χαρακτθριςμζνοσ δρόμοσ χωρίσ να προβλζπεται τθν
παροφςα ςτιγμι θ διαμόρφωςθ του. Θ κζςθ τθσ κφριασ ειςόδου του νζο κτιριακοφ
ςυγκροτιματοσ προκφπτει από τθν αρχιτεκτονικι πρόταςθ του κάκε διαγωνιηόμενου.
Ο υπολογιςμόσ του ς.δ. και κάλυψθσ κα γίνει ςτθν επιφάνεια των 8268,19μ2?
Σα επιτρεπόμενα ςτοιχεία δόμθςθσ αφοροφν το ςφνολο του Ο.Σ. 2 Σ1-Σ9 (βλ. Σεφχοσ
Δεδομζνων και τοιχείων, Κεφάλαιο Α, παρ. 1.1 ςελ 9). κα πρζπει φυςικά να λθφκοφν
υπόψθ τα πραγματοποιθμζνα ςτοιχεία δόμθςθσ (βλ. Σεφχοσ Δεδομζνων και τοιχείων,
Κεφάλαιο Α, παρ. 1.1 ςελ 7).
Από μια προςζγγιςθ, ςχεδιαςτικι, που κάναμε ιδθ, διαπιςτϊςαμε ότι αν εφαρμοςκοφν οι
ηθτοφμενεσ επιφάνειεσ, ανά χριςθ (αίκουςεσ διδαςκαλίασ, αλλά και Κ. Χϊροι), τότε θ
ςυνολικι επιφάνεια υπερβαίνει τα 4635,40μ2, κατά ποςοςτό άνω του 20%. Αυτό κα ιταν
αποδεκτό ; Διευκρινίηεται ότι θ υπζρβαςθ κυρίωσ προκφπτει από τουσ Κοινόχρθςτουσ
διαδρόμουσ και τισ κοινόχρθςτεσ επιφάνειεσ διαλλειμάτων.
το Εγκεκριμζνο από το Τπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων που παρακζτεται
ςτο Σεφχοσ Δεδομζνων και τοιχείων, Κεφάλαιο Α, παρ. 2.3 ςελ 21 ςτο ςφνολο ωφζλιμων
χϊρων 3.311,00 τ.μ. ζχει υπολογιςτεί προςαφξθςθ τθσ τάξεωσ του 40% για τοιχοποιία,
χϊρουσ κυκλοφορίασ, φουαγιζ και χϊρουσ διαλειμμάτων.
το Α.1.3 ςτοιχεία μελζτθσ ζργου ςτο τεφχοσ δεδομζνων να διευκρινιςτεί θ ςφνδεςθ με τισ
ιδθ υπάρχουςεσ κτιριακζσ υποδομζσ και ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία απαιτείται
αντιμετϊπιςθ.
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Λόγω κοινισ χριςθσ κάποιων υποδομϊν (εςτιατόριο, βιβλιοκικθ κεντρικό αμφικζατρο) που
ςτεγάηονται ςτισ υπάρχουςεσ κτιριακζσ υποδομζσ κα πρζπει να εξαςφαλιςτεί ςφνδεςθ
πεηϊν μζςω υπαίκριων ςτεγαςμζνων διαμορφϊςεων με αυτζσ.
Θ ςτζγθ είναι υποχρεωτικι θ μπορεί να αντιμετωπιςτεί με άλλεσ αρχιτεκτονικζσ λφςεισ με
μζγιςτθ κλίςθ 45%
Θ ςτζγθ είναι προαιρετικι αλλά θ προςαφξθςθ φψουσ είναι επιτρεπτι μόνο ςε περίπτωςθ
ςτζγθσ, με μορφι που κα ορίςουν οι μελετθτζσ. φμφωνα με Π.Δ. 60/2 Απριλίου 2018,
Σεφχοσ Α.Α.Π., άρκρο 2, παρ. 2γ «Πάνω από το μζγιςτο επιτρεπόμενο φψοσ επιτρζπεται η
καταςκευή ςτζγησ με μζγιςτη κλίςη ςαράντα πζντε τοισ εκατό (45%)».
Πρζπει να εγγραφοφν όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ ι μόνο ο εκπρόςωποσ;
Μόνο ο εκπρόςωποσ.
Θα παραδοκεί περίλθψθ ςτα αγγλικά και εάν είναι κετικι θ απάντθςθ, αυτι
ςυμπεριλαμβάνεται ςτισ 12 ςελίδεσ;
τα παραδοτζα θ ζκκεςθ περιγραφισ κα είναι ςτα ελλθνικά και δεν απαιτείται περίλθψθ
αυτισ ςτα αγγλικά.
Να δοκεί περιγραφι τθσ μορφοποίθςθσ του κειμζνου του τεφχουσ (μζγεκοσ
γραμματοςειράσ, διαςτιματα, πλάγιεσ αποςτάςεισ κ.λ.π.) επειδι ςτθ ςελίδα 17 τθσ
προκιρυξθσ είναι ελλιπι τα ςτοιχεία. Πωσ κα εμφανίηεται ο κωδικόσ ςυμμετοχισ ςτισ
ςελίδεσ του κειμζνου, εκτόσ από τθν πρϊτθ, όπου το φψοσ των ψθφίων του είναι 1 εκ,
ςφμφωνα με τθ ςελίδα 19 τθσ προκιρυξθσ. Επίςθσ πωσ κα εμφανίηεται ςτο παράρτθμα Α3
τθσ ζκκεςθσ, με τισ πινακίδεσ των ςχεδίων. Σο τεφχοσ Α3 με τισ μελζτεσ ςτατικϊν και Θ-Μ
αποτελεί ξεχωριςτό παράρτθμα; Σο τεφχοσ Α4 και τα δφο παραρτιματα Α3 κα παραδοκοφν
ξεχωριςτά ι ςε ενιαίο τεφχοσ;
Θ μορφοποίθςθ του κειμζνου επαφίεται ςτθν κρίςθ κάκε διαγωνιηομζνου. Όλα τα ςτοιχεία
πρζπει να είναι ευανάγνωςτα. φμφωνα με τθν Προκιρυξθ άρκρο 15 παρ. 15.3 ο
χαρακτθριςτικόσ κωδικόσ φψουσ 1 εκ. κα εμφανίηεται μόνο ςτθν πρϊτθ ςελίδα. Θα
παραδοκεί ζνα ενιαίο τεφχοσ μαηί με τα παραρτιματα.
Ποιεσ θλεκτρομθχανολογικζσ μελζτεσ είναι υποχρεωτικό να παραδοκοφν ςτο τεφχοσ Α3;
Βλ. απάντθςθ ςτθν ερϊτθςθ 59
Θ προτεινόμενθ διάταξθ των πινακίδων παράδοςθσ, που δίνεται με το αρχείο LAYOUT-A0_1
και LAYOUT-A0_2, είναι δεςμευτικι ι υπάρχει δυνατότθτα αναδιάταξθσ των παραδοτζων
ςτοιχείων;
Θ διάταξθ είναι δεςμευτικι.
Διαπιςτϊνεται απόκλιςθ ςτουσ όρουσ δόμθςθσ ανάμεςα ςτο τοπογραφικό διάγραμμα που
επικαλείςκε ςτθ ςελ 15 του τεφχουσ δεδομζνων και ςτοιχείων και ςτο ΦΕΚ (ΠΔ 60/ 2-42018) που αναφζρεται ςτθ ςελ 4 του τεφχουσ δεδομζνων και ςτοιχείων. Σι από τα δφο
ιςχφει;
Βλ. απάντθςθ ςτθν ερϊτθςθ 1
Μπορεί να γίνει ελεφκερθ κατανομι των ποςοςτϊν ςυμμετοχισ ςτισ αμοιβζσ των βραβείων
μεταξφ των τριϊν διαφορετικϊν ειδικοτιτων μθχανικϊν;
φμφωνα με τθν Προκιρυξθ άρκρο 7 παρ. 7.1 και άρκρο 17, παραγράφουσ 17.2.4 και
17.2.5, ο επιμεριςμόσ τθσ αμοιβισ των βραβείων κα κακοριςτεί από κάκε ομάδα
διαγωνιηομζνων με υπεφκυνθ διλωςθ.
Ο ςχεδιαςμόσ του κόμβου ειςόδου των αυτοκινιτων ςτο τοπογραφικό διάγραμμα κα
κεωρθκεί δεδομζνοσ ι μπορεί να αναςχεδιαςκεί? Επίςθσ, ο ςχεδιαςμόσ του περιβάλλοντοσ
χϊρου κα γίνει μζςα ςτα όρια Κ1-Κ4, ι μπορεί να περιλάβει το ςφνολο ι μζροσ του
οικοδομικοφ τετραγϊνου ΟΣ2 (π.χ. πραςιά, υπαίκριοσ χϊροσ μεταξφ του νζου κτιρίου και
των υφιςτάμενων);
Ο υπάρχων κόμβοσ ςτο νότιο μζροσ του γθπζδου κεωρείται δεδομζνοσ. Απαιτοφμενο του
διαγωνιςμοφ είναι ο ςχεδιαςμόσ του περιβάλλοντα χϊρου ςτα όρια του Κ1-Κ4.
Ενκαρρφνεται ο ςχθματικόσ αναςχεδιαςμόσ του περιβάλλοντα χϊρου περιμετρικά από τα
όρια Κ1-Κ4 ςε ςυνάρτθςθ τθσ αρχιτεκτονικισ πρόταςθσ των διαγωνιηομζνων.

22. Που βρίςκεται ςτάςθ του λεωφορείου που ςυνδζει τισ εκπαιδευτικζσ μονάδεσ με τθν πόλθ
τθσ Φλϊρινασ;
Θ ςτάςθ του λεωφορείου βρίςκεται ςτθ δυτικό πλευρά των υπαρχουςϊν κτιριακϊν
εγκαταςτάςεων. Σισ επόμενεσ μζρεσ κα αναρτθκεί επεξθγθματικό τοπογραφικό διάγραμμα.
23. Θα ςθμειωκοφν τα υφιςτάμενα δζνδρα ςτο τοπογραφικό διάγραμμα;
τα αρχεία μασ δεν υπάρχει αποτφπωςθ των δζντρων και δεν προβλζπεται να γίνει.
24. Σο υπαίκριο parking και ο χϊροσ φορτοεκφόρτωςθσ, κα είναι μζςα ςτα όρια Κ1 – Κ4 ι μζςα
ςτα όρια Σ1 –Σ9;
Θα μποροφςε να είναι ςτα όρια Σ1-Σ9 αλλά εφαπτόμενοσ με τθν περιοχι μελζτθσ Κ1-Κ4.
25. Ποιεσ ΑΠΕ χρθςιμοποιοφνται ιδθ ευρζωσ ςτθν πόλθ τθσ Φλϊρινασ;
Θα πρζπει να μελετθκεί από το διαγωνιηόμενο λαμβάνοντασ υπόψθ κλιματολογικζσ τοπικζσ
ςυνκικεσ.
26. Θα δοκοφν τομζσ και όψεισ των υπαρχόντων εκπαιδευτικϊν κτιρίων;
Θα
αναρτθκοφν
τισ
επόμενεσ
μζρεσ
ςτθ
ςελίδα
του
Πανεπιςτθμίου
https://uowm.gr/architektonikos-diagonismos-gia-tin-anegersi-ktiriakou-sigkrotimatos-tisscholis-kalon-technon-sti-florina/
27. Θ αίκουςα ςυνεδριάςεων, 56 τ.μ., από ποιον κα χρθςιμοποιείται;
Θ αίκουςα υνεδριάςεων (Κτιριολογικό Πρόγραμμα παρ. 4.5) ανικει ςτουσ κοινοφσ χϊρουσ,
που ςθμαίνει ότι χριςθ κα γίνεται ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ χολισ, είτε από κακθγθτζσ
είτε από φοιτθτζσ.
28. Οι χϊροι υπογείου του κτιριολογικοφ προγράμματοσ που αναφζρονται ςτθ ςελ19 του
τεφχουσ δεδομζνων και ςτοιχείων είναι δεςμευτικοί ωσ προσ το μζγεκοσ, ι μπορεί να
τροποποιθκοφν εφόςον απαιτθκεί από τισ Θ_Μ μελζτεσ ι τον χϊρο ςτάκμευςθσ;
Θ ςυνολικι επιφάνεια του υπογείου είναι δεςμευτικι κακϊσ επθρεάηει άμεςα τα ποςοτικά
ςτοιχεία φυςικοφ αντικειμζνου (Σεφχοσ Δεδομζνων και τοιχείων, Κεφάλαιο Α, παρ. 3 ςελ
22) ςφμφωνα με τα οποία ζχουν υπολογιςτεί οι προεκτιμϊμενεσ αμοιβζσ (Κεφάλιο Γ) κακϊσ
επίςθσ και τον εκτιμϊμενο προχπολογιςμό ζργου (βλ. Προκιρυξθ, άρκρο 5, παρατθριςεισ).
29. Ποιεσ είναι οι απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ π.χ. αναλογίεσ, φψοσ, φωτιςμόσ, εγκαταςτάςεισ
υδραυλικζσ, θλεκτρολογικζσ, για κάκε ζνα από τα αναφερόμενα εργαςτιρια; Πόςεσ κζςεισ
εργαςίασ ανά εργαςτιριο;
Θα πρζπει να διαςφαλίηεται διάχυτοσ φωτιςμόσ, το φψοσ να είναι τουλάχιςτον 3.60 μζτρα,
να προβλεφκεί ΗΝΧ, ςωςτό αποχετευτικό κακϊσ κακαρίηονται υλικά, αρκετζσ πρίηεσ ςτο
χϊρο και υποδοχι και για ςτακερό ιντερνζτ ςε κάκε αίκουςα.
30. Αρχιτζκτων Μθχανικόσ, Δθμόςιοσ Τπάλλθλοσ και κάτοχοσ των κάτωκι ςτοιχείων: α) Εγγραφι
ςτον επαγγελματικό φορζα (Σ.Ε.Ε.), β) Άδεια Άςκθςθσ Επαγγζλματοσ γ) Αςφαλιςτικι &
Φορολογικι ενθμερότθτα, πλθροί τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτον ωσ άνω Αρχιτεκτονικό
Διαγωνιςμό;
Οι δθμόςιοι υπάλλθλοι δεν ζχουν δικαίωμα άςκθςθσ ελευκζριου επαγγζλματοσ και κατά
ςυνζπεια δεν ζχουν τθ δυνατότθτα ανάλθψθσ μελζτθσ
31. το κτθριολογικό πρόγραμμα αναφζρεται: "Βοθκθτικοι χϊροι εργαςτθρίων, ςε
διαφορετικζσ κζςεισ". Σί είδουσ βοθκθτικοί χϊροι είναι αυτοί; Τπάρχουν περιςςότερεσ
λεπτομζρειεσ;
Κάκε εργαςτιριο χρειάηεται και ζνα χϊρο που κα λειτουργεί ωσ αποκθκευτικόσ χϊροσ,
χϊροσ φφλαξθσ εξοπλιςμοφ και για βοθκθτικζσ χριςεισ όπωσ το φιξάριςμα ζργων (αν
υπάρχει κατάλλθλοσ εξαεριςμόσ).
32. Για τα εργαςτιρια, υπάρχει κάποιο ελάχιςτο απαιτοφμενο φψοσ;
Σο ελάχιςτο απαιτοφμενο φψοσ 3.60 μζτρα
33. Απαιτοφνται ανοίγματα ιδιαίτερων διαςτάςεων για τα εργαςτιρια; (πχ μεταφοράσ ογκοδϊν
πρϊτων υλϊν;)
τα εργαςτιρια Γλυπτικισ, Διακοςμθτικισ, Κεραμικισ τα ανοίγματα κα πρζπει να είναι
ελάχιςτου πλάτουσ 2.00μ. και ελάχιςτου φψουσ 2.40μ. τα υπόλοιπα εργαςτιρια το άνοιγμα
κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 1.20μ.

34. Σα εργαςτιρια ξφλου και μετάλλων κα ζχουν ςτακερό μθχανολογικό εξοπλιςμό; Αν ναι,
υπάρχουν προδιαγραφζσ για αυτόν;
Τπάρχουν κάποια ςτακερά εργαλεία, ςτθν Διακοςμθτικι κυρίωσ, (πριονοκορδζλλα, 1000L
πιεςτικό αζρα, πολυμθχάνθμα ξφλου και μελλοντικό πλάνο για CNC. Για τθν ϊρα τα
περιςςότερα μθχανιματά μασ είναι μονοφαςικά, αλλά απαιτοφν υψθλά φορτία ρεφματοσ.
Θ Κεραμικι ζχει ςτακεροφσ φοφρνουσ με τριφαςικι παροχι. Για το εργαςτιριο γλυπτικισ
κα πρζπει να προβλεφκεί χϊροσ χυτθρίου.
35. Τπάρχουν ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ ςε ανελκυςτιρεσ; (πχ ανελκυςτιρασ φορτίων)
Πρζπει ζνασ ανελκυςτιρασ να είναι ανελκυςτιρασ φορτίων με πεφκολθ ρόςβαςθ ςτο δρόμο
36. Τπάρχει απαίτθςθ για ςτεγαςμζνθ ςφνδεςθ με το υφιςτάμενο κτιριο
αικουςϊν/βιβλιοκικθσ/διοικθςθσ;
Λόγω κοινισ χριςθσ κάποιων υποδομϊν (εςτιατόριο, βιβλιοκικθ κεντρικό αμφικζατρο) που
ςτεγάηονται ςτισ υπάρχουςεσ κτιριακζσ υποδομζσ κα πρζπει να εξαςφαλιςτεί ςφνδεςθ
πεηϊν μζςω υπαίκριων ςτεγαςμζνων διαμορφϊςεων με αυτζσ.
37. Σα δϊματα (φυτεμζνα ι μθ) επιτρζπονται;
Κάκε πρόταςθ είναι δεκτι, αρκεί να ζχει λάβει υπόψθ τισ ιδιαίτερεσ κλιματολογικζσ τοπικζσ
ςυνκικεσ. (βλ. Σεφχοσ Δεδομζνων και τοιχείων, Κεφάλαιο Α, παρ. 1.3 Παρατθριςεισ ςελ
17).
38. Σο μζγιςτο φψοσ κα λθφκεί κατά ΝΟΚ;
Οι όροι δόμθςθσ τθσ περιοχισ κακορίηονται ςτο Π.Δ. 60/2 Απριλίου 2018, Σεφχοσ Α.Α.Π.,
άρκρο 2, παρ. 2γ. Μζγιςτο επιτρεπόμενο φψοσ: 14 μζτρα Πάνω από το μζγιςτο φψοσ
επιτρζπεται θ καταςκευι ςτζγθσ με μζγιςτθ κλίςθ 45%.
39. Θ οδικι ςφνδεςθ του νζου κτιριακοφ ςυγκροτιματοσ τθσ χολισ Καλϊν Σεχνϊν είναι
υποχρεωτικό να εξυπθρετείται απ’ τθν υφιςτάμενθ οδικι ςφνδεςθ τθσ
Πανεπιςτθμιοφπολθσ, ι δφναται να δθμιουργθκεί νζα ανεξάρτθτθ είςοδοσ ι και είςοδοι επί
τθσ δυτικισ και βόρειασ πλευράσ του γθπζδου;
Βάςθ νομοκεςίασ απαγορεφεται θ απευκείασ οδικι ςφνδεςθ τθσ Πανεπιςτθμιοφπολθσ
(O.T.2) με τον Εκνικό Οδικό άξονα Ελλάδασ – FΤΡΟΜ, για αυτό και θ υπάρχουςα είςοδοσ
που εφάπτεται με τον εν λόγω άξονα καταργείται. Θ οδικι ςφνδεςθ κα εξαςφαλίηεται από
τον υπάρχοντα κόμβο ςτο Νότιο μζροσ του Ο.Σ. 2 (βλ. Σεφχοσ Δεδομζνων και τοιχείων,
Κεφάλαιο Α, παρ. 7, ςελ 15) με ςκοπό θ διζλευςθ των οχθμάτων να γίνεται από τθ δυτικι
πλευρά του οικοπζδου. Αυτι τθ ςτιγμι υπάρχει μια είςοδοσ και προτείνεται ζνασ νζοσ
κόμβοσ κοντά ςτθν περιοχι μελζτθσ. Σισ επόμενεσ μζρεσ κα αναρτθκεί ςτθ ςελίδα του
Πανεπιςτθμίου:
https://uowm.gr/architektonikos-diagonismos-gia-tin-anegersi-ktiriakousigkrotimatos-tis-scholis-kalon-technon-sti-florina/ επεξθγθματικό τοπογραφικό διάγραμμα
40. Τπάρχει θ δυνατότθτα να διατεκοφν ςτουσ διαγωνιηόμενουσ επιπλζον ςτοιχεία των
υφιςτάμενων κτιρίων τθσ Πανεπιςτθμιοφπολθσ ςτο ΟΣ2 πζραν των φωτογραφιϊν και των
ςχεδίων κατόψεων όπωσ ςχζδια όψεων και τομϊν;
Θα
αναρτθκοφν
τισ
επόμενεσ
μζρεσ
ςτθ
ςελίδα
του
Πανεπιςτθμίου
https://uowm.gr/architektonikos-diagonismos-gia-tin-anegersi-ktiriakou-sigkrotimatos-tisscholis-kalon-technon-sti-florina/
41. Είναι δυνατόν να χρθςιμοποιθκεί ο χϊροσ του προκθπίου του γθπζδου τθσ
Πανεπιςτθμιοφπολθσ ςτθν ανατολικι του πλευρά (δλδ θ περιοχι μεταξφ των κορυφϊν Κ2,
Κ3 και του περιφερειακοφ πεηόδρομου τθσ Εκνικισ Οδοφ) για τθν δθμιουργία
διαμορφϊςεων του περιβάλλοντοσ χϊρων που κα αφοροφν τθ διζλευςθ πεηϊν (μονοπάτια
– πεηόδρομοι);
Απαιτοφμενο του διαγωνιςμοφ είναι ο ςχεδιαςμόσ του περιβάλλοντα χϊρου ςτα όρια του
Κ1-Κ4. Ενκαρρφνεται ο ςχθματικόσ αναςχεδιαςμόσ του περιβάλλοντα χϊρου περιμετρικά
από τα όρια Κ1-Κ4 ςε ςυνάρτθςθ τθσ αρχιτεκτονικισ πρόταςθσ των διαγωνιηομζνων.
42. το Σεφχοσ Σεχνικϊν Δεδομζνων αναφζρεται: «Θ χριςθ του κτιρίου ζχει βαςικά
χαρακτθριςτικά κτιρίου τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και ςυνεπϊσ ζχει ςυγκεκριμζνεσ

43.

44.

45.

46.

47.

48.

απαιτιςεισ που πρζπει να λθφκοφν υπόψθ κατά τον ςχεδιαςμό» (ςελ. 17). Μποροφν να
δοκοφν περαιτζρω πλθροφορίεσ ςχετικά με αυτζσ τισ προδιαγραφζσ, δθλαδι να δοκοφν οι
ιςχφουςεσ διατάξεισ και θ ςχετικι νομοκεςία για κτίρια τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ;
Πρόκειται για τισ αρχιτεκτονικζσ απαιτιςεισ που κζτουν κατά τθν αντίλθψθ τουσ οι
διαγωνιηόμενοι ςε ςχζςθ με τθ ςυνκετικι, πρακτικι και ςυμβολικι λειτουργία ενόσ κτθρίου
τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ.
τθν Αναλυτικι Προκιρυξθ αναφζρεται ςτο αντικείμενο του διαγωνιςμοφ: «φνδεςθ με τισ
ιδθ υπάρχουςεσ κτιριακζσ υποδομζσ, κακϊσ εκεί ςτεγάηονται το εςτιατόριο, θ βιβλιοκικθ
και το κεντρικό αμφικζατρο τθσ Πανεπιςτθμιοφπολθσ τθσ Φλϊρινασ και κα γίνει κοινι
χριςθ αυτϊν από τισ δφο χολζσ» (ςελ. 8). Είναι επιτρεπτό να γίνουν προςκικεσ,
προςαρμογζσ ι/και μετατροπζσ των υφιςτάμενων κτιρίων προκειμζνου να επιτευχκεί αυτι
θ ςφνδεςθ ι τα υφιςτάμενα κτίρια πρζπει να παραμείνουν ωσ ζχουν;
Θ εξαςφάλιςθ τθσ ςφνδεςθσ δεν πρζπει να επθρεάςει τθ μορφολογία των υφιςτάμενων
εγκαταςτάςεων.
Θ περιοχι ςτθν οποία προτείνεται να ανεγερκεί το κτιριακό ςυγκρότθμα ςθμειϊνεται ςτο
Σοπογραφικό με ςτοιχεία Κ1, Κ2,Κ3, Κ4, Κ1. Μποροφν να γίνουν επεμβάςεισ περιβάλλοντοσ
χϊρου ζκτοσ αυτισ;
Απαιτοφμενο του διαγωνιςμοφ είναι ο ςχεδιαςμόσ του περιβάλλοντα χϊρου ςτα όρια του
Κ1-Κ4. Ενκαρρφνεται ο ςχθματικόσ αναςχεδιαςμόσ του περιβάλλοντα χϊρου περιμετρικά
από τα όρια Κ1-Κ4 ςε ςυνάρτθςθ τθσ αρχιτεκτονικισ πρόταςθσ των διαγωνιηομζνων.
Οι ιςχφοντεσ όροι δόμθςθσ (μζγιςτο φψοσ, ελάχιςτο εμβαδόν, ελάχιςτο πρόςωπο, υντ.
Όγκου) για το Ο.Σ 2, ςτο οποίο κα ανεγερκεί το νζο κτίριο, είναι αυτοί που αναγράφονται
ςτο «Σοπικό Ρυμοτομικό χζδιο Γθπζδου κτιριακϊν εγκαταςτάςεων Πανεπιςτθμίου Δυτ.
Μακεδονίασ (Νότιο Σμιμα)», όπωσ ζχει αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Διαγωνιςμοφ
(TRS.pdf);
Οι όροι δόμθςθσ τθσ περιοχισ κακορίηονται ςτο Π.Δ. 60/2 Απριλίου 2018, Σεφχοσ Α.Α.Π.,
άρκρο 2, παρ. 2.
α. Μζγιςτο ποςοςτό κάλυψθσ: 40%
β. υντελεςτισ δόμθςθσ: 0.6
γ. Μζγιςτο επιτρεπόμενο φψοσ: 14 μζτρα Πάνω από το μζγιςτο φψοσ επιτρζπεται θ
καταςκευι ςτζγθσ με μζγιςτθ κλίςθ 45%.
τθν παράγραφο 15.3 τθσ Αναλυτικισ Προκιρυξθσ ςχετικά με τον χαρακτθριςτικό κωδικό
του κάκε ςυμμετζχοντα, αν και αναφζρεται ότι κα εμφανίηεται ςε κάκε ςελίδα τθσ τεχνικισ
ζκκεςθσ, όμωσ δεν ορίηονται προδιαγραφζσ πζραν τθσ πρϊτθσ ςελίδασ (μζγεκοσ
γραμματοςειράσ, κζςθ ςτο κείμενο, κλπ). Τπάρχουν κάποιεσ διευκρινιςεισ για αυτζσ τισ
προδιαγραφζσ;
Θ μορφοποίθςθ του κειμζνου επαφίεται ςτθν κρίςθ κάκε διαγωνιηομζνου. Όλα τα ςτοιχεία
πρζπει να είναι ευανάγνωςτα. φμφωνα με τθν Προκιρυξθ άρκρο 15 παρ. 15.3 ο
χαρακτθριςτικόσ κωδικόσ φψουσ 1 εκ. κα εμφανίηεται μόνο ςτθν πρϊτθ ςελίδα. Θα
παραδοκεί ζνα ενιαίο τεφχοσ μαηί με τα παραρτιματα.
το τεφχοσ τεχνικϊν δεδομζνων, περιγράφεται ωσ αντικείμενο του Διαγωνιςμοφ, «θ
ανζγερςθ ενόσ κτιριακοφ ςυγκροτιματοσ 4.600 τ.μ., με υπόγειο ςυνολικισ επιφάνειασ 1.000
τ.μ.». Με δεδομζνο ότι ςφμφωνα με τον Ν.Ο.Κ. επιτρζπεται θ καταςκευι υπόγειου χϊρου
μεγαλφτερθσ ζκταςθσ, είναι δεςμευτικό το μζγεκοσ του υπογείου;
Θ ςυνολικι επιφάνεια του υπογείου είναι δεςμευτικι κακϊσ επθρεάηει άμεςα τα ποςοτικά
ςτοιχεία φυςικοφ αντικειμζνου (Σεφχοσ Δεδομζνων και τοιχείων, Κεφάλαιο Α, παρ. 3 ςελ
22) ςφμφωνα με τα οποία ζχουν υπολογιςτεί οι προεκτιμϊμενεσ αμοιβζσ (Κεφάλιο Γ) κακϊσ
επίςθσ και τον εκτιμϊμενο προχπολογιςμό ζργου (βλ. Προκιρυξθ, άρκρο 5, παρατθριςεισ).
το άρκρο 5 τθσ Αναλυτικισ Προκιρυξθσ, ςτθ ςελίδα 8, αναφζρεται ότι πρζπει να
εξαςφαλίηεται θ ςφνδεςθ με τισ υφιςτάμενεσ υποδομζσ (εςτιατόριο, βιβλιοκικθ, κεντρικό
αμφικζατρο). Πωσ ορίηεται θ ςφνδεςθ μζςω κλειςτϊν ι υπαίκριων διαμορφϊςεων;
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Λόγω κοινισ χριςθσ κάποιων υποδομϊν (εςτιατόριο, βιβλιοκικθ κεντρικό αμφικζατρο) που
ςτεγάηονται ςτισ υπάρχουςεσ κτιριακζσ υποδομζσ κα πρζπει να εξαςφαλιςτεί ςφνδεςθ
πεηϊν μζςω υπαίκριων ςτεγαςμζνων διαμορφϊςεων με αυτζσ.
το άρκρο 5 τθσ Αναλυτικισ Προκιρυξθσ, ςτθ ςελίδα 8, αναφζρεται ςχετικά με τθ
διαμόρφωςθ των υπαίκριων χϊρων ότι κα πρζπει να προβλεφκεί χϊροσ για βιωματικά
εργαςτιρια. Σι δραςτθριότθτεσ προβλζπονται ςε αυτά. Σι προδιαγραφζσ απαιτοφνται;
Εκκζςεισ, παραςτάςεισ και διαδραςτικά εργαςτιρια και ότι επιπλζον κρίνει ο μελετθτισ.
ίγουρα κα πρζπει να προβλεφκεί ζνα μικρό υπαίκριο αμφικζατρο 100 κζςεων με κάποιουσ
αποκθκευτικοφσ χϊρουσ
το Σεφχοσ Σεχνικϊν Δεδομζνων, ςελιδα 15, παράγραφοσ η, δεν γίνεται απόλυτα κατανοθτό
αν προβλζπονται οδικι πρόςβαςθ, από τθν ανατολικι πλευρά του οικοπζδου, όπου
αναφζρεται ότι κα υπάρχουν είςοδοι για τουσ πεηοφσ. Θ παλαιά εκνικι οδόσ Ελλάδασ Fyrom
γίνεται πεηόδρομοσ;
Βάςθ νομοκεςίασ απαγορεφεται θ απευκείασ οδικι ςφνδεςθ τθσ Πανεπιςτθμιοφπολθσ
(O.T.2) με τον Εκνικό Οδικό άξονα Ελλάδασ – FΤΡΟΜ, για αυτό και θ υπάρχουςα είςοδοσ
που εφάπτεται με τον εν λόγω άξονα καταργείται. Θ οδικι ςφνδεςθ κα εξαςφαλίηεται από
τον υπάρχοντα κόμβο ςτο Νότιο μζροσ του Ο.Σ. 2 (βλ. Σεφχοσ Δεδομζνων και τοιχείων,
Κεφάλαιο Α, παρ. 7, ςελ 15) με ςκοπό θ διζλευςθ των οχθμάτων να γίνεται από τθ δυτικι
πλευρά του οικοπζδου. Αυτι τθ ςτιγμι υπάρχει μια είςοδοσ και προτείνεται ζνασ νζοσ
κόμβοσ κοντά ςτθν περιοχι μελζτθσ. Σισ επόμενεσ μζρεσ κα αναρτθκεί ςτθ ςελίδα του
Πανεπιςτθμίου
https://uowm.gr/architektonikos-diagonismos-gia-tin-anegersi-ktiriakousigkrotimatos-tis-scholis-kalon-technon-sti-florina/ επεξθγθματικό τοπογραφικό διάγραμμα.
το τεφχοσ Σεχνικϊν Δεδομζνων, ςτο Κτιριολογικό πρόγραμμα ςτο 3.11, ςελ. 20
αναφζρεται το εργαςτιριο performance. Σι δραςτθριότθτεσ προβλζπονται ςε αυτό;
Απαιτοφνται ειδικζσ προδιαγραφζσ;
Θα πρζπει να προβλεφκεί ξφλινο δάπεδο
Τπάρχουν ςτοιχεία για τον υδροφόρο ορίηοντα και τθν ποιότθτα των εδαφϊν τθσ περιοχι
μελζτθσ;
Σισ επόμενεσ μζρεσ κα αναρτθκοφν ςτοιχεία ςτθ ςελίδα του Πανεπιςτθμίου
https://uowm.gr/architektonikos-diagonismos-gia-tin-anegersi-ktiriakou-sigkrotimatos-tisscholis-kalon-technon-sti-florina/ γεωτεχνικι μελζτθ που αφορά ςτθν περιοχι των
υπαρχουςϊν εγκαταςτάςεων και περιζχονται κάποια ςτοιχεία.
το Ν.Ο.Κ. περιγράφονται επιφάνειεσ οι οποίεσ δεν προςμετροφνται ςτο ςυντελεςτι
δόμθςθσ. Συχόν τζτοιεσ επιφάνειεσ κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνονται ςτα μεγζκθ των
χϊρων όπωσ περιγράφονται ςτο κτιριολογικό πρόγραμμα του Διαγωνιςμοφ ι υπάρχει
δυνατότθτα αντίςτοιχθσ προςαφξθςθσ αυτϊν;
Περιλαμβάνονται με τθν προςαφξθςθ 40% για τοιχοποιία, χϊρουσ κυκλοφορίασ, φουαγιζ
και χϊρουσ διαλειμμάτων. Βλ. Σεφχοσ Δεδομζνων και τοιχείων, Κεφάλαιο Α, παρ. 2.3 ςελ
21.
Παρακαλοφμε να μασ ενθμερϊςετε πωσ ακριβϊσ εννοείτε τον όρο ‘’βαςικά χαρακτθριςτικά
κτιρίου τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ’’.
Πρόκειται για τισ αρχιτεκτονικζσ απαιτιςεισ που κζτουν κατά τθν αντίλθψι τουσ οι
διαγωνιηόμενοι ςε ςχζςθ με τθ ςφνκετθ, πρακτικι και ςυμβολικι, λειτουργία ενόσ κτθρίου
τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ
Παρακαλοφμε να μασ ενθμερϊςετε πωσ ακριβϊσ εννοείτε τον όρο ‘’υλικά ςυμβατά με το
φυςικό τοπίο’’.
Τλικά εναρμονιςμζνα με το φυςικό περιβάλλον και τισ ιδιαίτερεσ κλιματολογικζσ τοπικζσ
ςυνκικεσ.
Θ αςφαλιςτικι και φορολογικι ενθμερότθτα αφορά τον εκπρόςωπο ι όλα ανεξαιρζτωσ τα
μζλθ τθσ ομάδασ;
Αφορά κάκε ςυμμετζχοντα μελετθτι.

57. Θ αςφαλιςτικι και φορολογικι ενθμερότθτα είναι προχπόκεςθ για τθν ςυμμετοχι ςτον
διαγωνιςμό τθν 10/5/2019 ι είναι αποδεκτό να τακτοποιθκεί ςτθν ςυνζχεια μετά τθν
ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων και πάντωσ πριν από τθν καταβολι των βραβείων;
Κάκε ςυμμετζχοντασ μελετθτισ πρζπει να είναι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροσ κατά
τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, κατάςταςθ θ οποία δθλϊνεται
υπεφκυνα ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ (ΕΕΕ). Πιςτοποιθτικά φορολογικισ και
αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ κα προςκομιςτοφν μετά τθν ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων
και προ τθσ καταβολισ των βραβείων.
58. Παρακαλοφμε να μασ ξεκακαρίςετε εάν για τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό ομάδασ
διαγωνιηομζνων απαιτείται εγγραφι του κάκε μζλουσ τθσ ομάδασ ξεχωριςτά ι είναι αρκετι
θ εγγραφι του εκπροςϊπου μόνο και αν αυτι καλφπτει όλεσ τισ διαφορετικζσ ειδικότθτεσ
(αρχιτζκτων, ςτατικόσ, μθχανολόγοσ, γεωτζχνθσ).
τον κατάλογο εγγράφεται μόνο ο εκπρόςωποσ.
59. χετικά με τα ςυνοπτικά ςτοιχεία ςτατικισ και θλεκτρομθχανολογικισ μελζτθσ υπάρχει
περιοριςμόσ με ποινι αποκλειςμοφ όςον αφορά το πλικοσ των παραδοτζων και τον αρικμό
ςελίδων ςτο παράρτθμα τθσ τεχνικισ ζκκεςθσ;
Και για τισ δυο μελζτεσ κα πρζπει να παραδοκεί μόνο τεχνικι ζκκεςθ ζκταςθσ ζωσ 5
πρόςκετων ςελίδων με τισ βαςικζσ τεχνικζσ επιλογζσ και τθν ςυνοπτικι αιτιολόγθςι τουσ.
60. Τπάρχει δυνατότθτα ςε περίπτωςθ ανάκεςθσ εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ ο τρόποσ
καταμεριςμοφ του ςυνολικοφ ποςοφ τθσ αμοιβισ μελζτθσ μεταξφ μελετθτϊν διαφορετικοφ
επιςτθμονικοφ αντικειμζνου να ακολουκεί διαφορετικι ποςόςτωςθ από αυτι που
παρουςιάηετε ςτουσ πίνακεσ αμοιβϊν τθσ προκιρυξθσ?. Εφόςον ςυμφωνοφν μεταξφ τουσ οι
μελετθτζσ και δθλϊςουν τα κοινά ςυμφωνθμζνα ποςά ανά ειδικότθτα είναι κάτι τζτοιο
αποδεκτό;
Ο καταμεριςμόσ του ςυνολικοφ ποςοφ μελζτθσ, δεν δφναται να τροποποιθκεί.
61. Παρακαλοφμε αν είναι δυνατόν να αποςαφθνιςτοφν επί του τοπογραφικοφ αφενόσ μεν θ
κζςθ του κόμβου και αφετζρου οι επικυμθτζσ είςοδοι και ζξοδοι οχθμάτων και πεηϊν ςτο
υπό μελζτθ οικόπεδο.
Βάςθ νομοκεςίασ απαγορεφεται θ απευκείασ οδικι ςφνδεςθ τθσ Πανεπιςτθμιοφπολθσ
(O.T.2) με τον Εκνικό Οδικό άξονα Ελλάδασ – FΤΡΟΜ. Για το λόγο αυτό θ υπάρχουςα
είςοδοσ που εφάπτεται με τον εν λόγω άξονα καταργείται. Θ οδικι ςφνδεςθ κα
εξαςφαλίηεται από τον υπάρχοντα κόμβο ςτο Νότιο μζροσ του Ο.Σ. 2 (βλ. Σεφχοσ Δεδομζνων
και τοιχείων, Κεφάλαιο Α, παρ. 7, ςελ 15) με ςκοπό θ διζλευςθ των οχθμάτων να γίνεται
από τθ δυτικι πλευρά του οικοπζδου. Αυτι τθ ςτιγμι υπάρχει μια είςοδοσ και προτείνεται
ζνασ νζοσ κόμβοσ κοντά ςτθν περιοχι μελζτθσ. Σισ επόμενεσ μζρεσ κα αναρτθκεί ςτθ ςελίδα
του Πανεπιςτθμίου https://uowm.gr/architektonikos-diagonismos-gia-tin-anegersi-ktiriakousigkrotimatos-tis-scholis-kalon-technon-sti-florina/ επεξθγθματικό τοπογραφικό διάγραμμα.
62. τθν αναλυτικι προκιρυξθ, άρκρο 6, παράγραφοσ 6, αναφζρεται πωσ αποκλείονται από το
διαγωνιςμό "οι ςυμμετζχοντεσ που δεν ζχουν φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα".
Παρακαλϊ διευκρινίςτε εάν τα παραπάνω είναι προαπαιτοφμενα για τθ ςυμμετοχι ςτο
διαγωνιςμό, ι εάν απαιτοφνται μόνο ςε περίπτωςθ καταβολισ βραβείων ι εξαγορϊν.
Κάκε ςυμμετζχοντασ μελετθτισ πρζπει να είναι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροσ κατά
τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, κατάςταςθ θ οποία δθλϊνεται
υπεφκυνα ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ (ΕΕΕ). Πιςτοποιθτικά φορολογικισ και
αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ κα προςκομιςτοφν μετά τθν ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων
και προ τθσ καταβολισ των βραβείων.
63. Τπάρχει θ δυνατότθτα ςυμμετοχισ με παραπάνω από μία προτάςεισ για τουσ
διαγωνιηόμενουσ; Είναι δυνατι θ ςυμμετοχι των ςυνεργαηόμενων πολιτικϊν μθχανικϊν μθχανολόγων ςε περιςςότερεσ από μία προτάςεισ;
Ναι.
64. τθν αναλυτικι προκιρυξθ, άρκρο 11, παράγραφοσ 3, αναφζρεται πωσ "θ θμερομθνία
παραλαβισ τθσ μελζτθσ από το ταχυδρομείο ι τθν ιδιωτικι εταιρία δεν κα πρζπει να είναι
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μεταγενζςτερθ τθσ θμερομθνίασ λιξθσ του διαγωνιςμοφ". Αυτό ςθμαίνει πωσ θ θμερομθνία
παραλαβισ τθσ μελζτθσ κα πρζπει να είναι εντόσ τθσ προκεςμίασ παράδοςθσ του
διαγωνιςμοφ και όχι θ θμερομθνία τθσ αποςτολισ. Παρακαλϊ επιβεβαιϊςτε.
τθν αναλυτικι προκιρυξθ, άρκρο 11, παρ. 3, αναφζρεται «η ημερομηνία παραλαβήσ τησ
μελζτησ από το ταχυδρομείο ή την ιδιωτική εταιρία δεν θα πρζπει να είναι μεταγενζςτερη
τησ ημερομηνίασ λήξησ του διαγωνιςμοφ». Δθλαδι θ παράδοςθ τθσ ςυμμετοχισ από το
μελετθτι ςτο ταχυδρομείο ι τθν ιδιωτικι εταιρία προσ μεταφορά δεν πρζπει να γίνει μετά
τθν οριςμζνθ θμερομθνία.
τθν αναλυτικι προκιρυξθ, άρκρο 15, παράγραφοσ 3, αναφζρεται πωσ "ο κωδικόσ κα
εμφανίηεται ςε κάκε ςελίδα του κειμζνου - μόνο ςτθν πρϊτθ ςελίδα των τευχϊν, όπου το
φψοσ των ψθφίων του κα είναι 1εκ." Παρακαλϊ διευκρινίςτε εάν ο κωδικόσ κα εμφανίηεται
ςε κάκε ςελίδα του κειμζνου, ι μόνο ςτθν πρϊτθ ςελίδα των τευχϊν.
Ο χαρακτθριςτικόσ κωδικόσ φψουσ 1 εκ. κα εμφανίηεται μόνο ςτθν πρϊτθ ςελίδα.
τθν αναλυτικι προκιρυξθ, άρκρο 14, παράγραφοσ 1, αναφζρεται πωσ θ ζκκεςθ
περιγραφισ κα περιλαμβάνει ςυνοπτικά ςτοιχεία ςτατικισ και θλεκτρομθχανολογικισ
μελζτθσ ςε μζγεκοσ Α3. Σι ζκταςθσ κα πρζπει να είναι αυτά και τι κα πρζπει να
περιλαμβάνουν;
Και για τισ δυο μελζτεσ κα πρζπει να παραδοκεί μόνο τεχνικι ζκκεςθ ζκταςθσ ζωσ 5
πρόςκετων ςελίδων με τισ βαςικζσ τεχνικζσ επιλογζσ και τθν ςυνοπτικι αιτιολόγθςι τουσ.
Ο χϊροσ του αμφικεάτρου είναι δυνατόν να τοποκετθκεί ολικϊσ ι μερικϊσ ςε υπόγεια
ςτάκμθ (υπόςκαφοσ).
Είναι ςτθν κρίςθ του κάκε μελετθτι.
Οι βοθκθτικοί χϊροι των εργαςτθρίων προςδιορίηονται ςαν ςυνολικι επιφάνεια αλλά όχι
ςαν αρικμόσ επιμζρουσ χϊρων. Αυτό ςθμαίνει ότι επιμερίηονται κατά τθν κρίςθ του
μελετθτι;
Ναι. υμπλθρωματικά βλ. απάντθςθ ςτθν ερϊτθςθ 31

