ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
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1. Υποθέτοντας ότι οι στάσεις θα έχουν δύο πλατφόρµες (µιά για κάθε κατεύθυνση
κίνησης της συγκοινωνίας), θα θέλαµε να γνωρίζουµε άν το ίδιο ισχύει και για τις δύο
ακριανές (Πλ. Ελευθερίας και Περαίας) ή θα είναι τερµατικοί σταθµοί οπότε θα έχουν
µία πλατφόρµα.
2. Ο ζητούµενος διαχωρισµός της κίνησης αφικνουµένων - αναχωρούντων θα ήταν πιο
εύκολος αν το µέσο συγκοινωνίας (πλοιάριο) διέθετε διαχωρισµένες εισόδους και
εξόδους. Υπάρχει κάποια τέτοια πρόβλεψη ή θεωρούµε ότι είσοδος και έξοδος γίνεται
από τις ίδιες πόρτες;
3. Θεωρούµε ότι η συγκοινωνία ανά κατεύθυνση επιτυγχάνεται µε ένα πλοιάριο ή θα
υπάρχει µετεβίβαση σε κάθε στάση;
4. Η συχνότητα των δροµολογίων και κατά συνέπεια οι χρόνοι αναµονής των επιβατών,
αποτελούν βασικό παράγοντα σχεδιασµού όσον αφορά την αντιµετώπιση των όρων
στάσης - κίνησης. Προφανώς ο χώρος για προβλεπόµενη αναµονή µισής ώρας θα πρέπει
να έχει άλλα χαρακτηριστικά από το χώρο για αναµονή 5 λεπτών. Μπορούµε να
γνωρίζουµε την τάξη χρόνου αναµονής;
5. Θα θέλαµε να γνωρίζουµε, κατά πόσο είναι θεµιτό, τµήµα των εν λόγω στάσεων, να
αποτελέσει κοµµάτι της δηµόσιας υπαίθριας βίωσης της πόλης ή θα αποτελούν αυστηρά
χώρους που θα εξυπηρετούν την θαλάσσια συγκοινωνία µε αυστηρά ωράρια και σενάριο
λειτουργίας.
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Σχετικά µε το διαγωνισµο θα ηθελα να µου πειτε που µπορω να βρω τις διευκρινηστικες
ερωτησεις και απαντησεις. Αν ειναι ευκολο να µου δωσετε ενα link διοτι στην
ιστοσελιδα του αγωνοθετη δεν µπορω να το βρω.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. όλες οι στάσεις θα ΄χουν δύο πλατφόρµες

2. θεωρείται ότι η είσοδος και η έξοδος θα
γίνεται και από τις δύο πόρτες του πλοίου

3. τα δροµολόγια θα είναι ολοκληρωµένα από
Περαία – Πλατεία Ελευθερίας και
αντιστρόφως χωρίς µετεπιβίβαση
4. η συχνότητα των δροµολογίων έχει
υπολογιστεί σε µία άφιξη/αναχώρηση ανά
15 λεπτά

5. όπως προκύπτει από τη διακήρυξη, η
λειτουργία των στάσεων οφείλει να
ενσωµατωθεί στη δηµόσια υπαίθρια ζωή
της πόλης

∆ιευκρινήσεις σχετικά µε το ∆ιαγωνισµό
αναρτούνται στο site του Υπουργείου
www.yme.gr και στο site του ∆ήµου
Θεσσαλονίκης www.thessaloniki.gr

∆ε διευκρινιζεται απο την προκυρηξη σε ποια ακριβως περιοχη µπορουµε να στησουµε
τις στασεις µας. Πανω στη νσιδα των 345µ2 ή σε καποιο αλλο σηµειο?
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1. Οι κατόψεις των προτεινόµενων προβλητών για τις 4 στάσεις της Αστικής
Θαλάσσιας Συγκοινωνίας που παρουσιάζονται στα
∆ιαγράµµατα 1 έως 4 του παραρτήµατος 1 της προκήρυξης υπάρχουν σε ηλεκτρονική
µορφή (να αποτελέσει κοµµάτι της δηµόσιας υπαίθριας βίωσης της πόλης και όχι pdf΄);
2. Οι θέσεις των τεσσάρων στάσεων που προτείνονται είναι αυστηρά καθορισµένες,
όπως είναι στα σχέδια που έχετε δηµοσιεύσει;
(τοποθεσία, µορφή, διαστάσεις).Υπάρχει ευελιξία στις επιλογές;
3. Τα 120 τµ που αναφέρονται στην προκύρηξη αφορούν το σύνολο των στάσεων ή
κάθε στάση ξεχωριστά;
4. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό που και πότε θα
ανακοινωθούν;

5. Υπάρχει κάποιο σχέδιο (π.χ. τοµή) που να δείχνει τη σχέση θάλασσας και
υφιστάµενης κατάστασης;

6. Υπάρχουν τεχνικές προδιαγραφές για το καράβι που θα κάνει τη διαδροµή;
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1. Αν θα πρέπει να σχεδιάσουµε τις προβλήτες (πλωτά κοµµάτια).

2. Αν θα πρέπει να σχεδιαστούν οι κυµµατοθραύστες

Οι στάσεις θα κατασκευαστούν στις νησίδες
διαστάσεων 15,0 x 23,0 µέτρα, οι οποίες
προορίζονται για την συγκεκριµένη χρήση
1. Τα διαγράµµατα autocad θα αποσταλούν
σε κάθε ενδιαφερόµενο µε ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο µέχρι τις 5-8-2011
2. οι θέσεις των στάσεων είναι αυστηρά
καθορισµένες, όπως έχουν δοθεί
3. τα 120 τµ αντιστοιχούν στη στεγασµένη
επιφάνεια της κάθε στάσης
4. οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις θα δίνονται
σταδιακά στη σελίδα του αγωνοθέτη και
του ∆ήµου Θεσσαλονίκης έως την
Παρασκευή 5-8-2011
5. Τα διαγράµµατα των κατόψεων και των
τοµών σε autocad θα αποσταλούν σε κάθε
ενδιαφερόµενο µε ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο µέχρι τις 5-8-2011
6. τα ζητούµενα τεχνικά χαρακτηριστικά των
πλοίων, είναι τα εξής: µήκος σκάφους 3035 µέτρα, µέγιστη ταχύτητα πλεύσης 20-25
κόµβοι, χωρητικότητα 200 – 250
επιβάτες/σκάφος
1. Οι προβλήτες είναι σχεδιασµένες και
παρουσιάζονται στα παραρτήµατα της
προκήρυξης
2. Οι κυµµατοθραύστες είναι σχεδιασµένοι

4. Υπάρχει περιορισµός στην κάλυψη και σε µέγιστο ύψος κτιρίων?

και παρουσιάζονται στα παραρτήµατα της
προκήρυξης
3. στην προκήρυξη αναφέρονται αναλυτικά
όλα τα στοιχεία του λειτουργικού
προγράµµατος, που πρέπει να
εξυπηρετούνται στους στεγασµένους
χώρους
4. η ζητουµενη κάλυψη είναι 120 τµ. Το ύψος
των προτεινόµενων κατασκευών δεν
ορίζεται από τη διακήρυξη, αλλά προφανώς
συναρτάται µε την ατµόσφαιρα και το
τοπίο της περιοχής της κάθε στάσης καθώς
και µε το επιδιωκόµενο, από κάθε
υποβαλλόµενη πρόταση, αρχιτεκτονικό
ύφος για την κάθε συγκεκριµένη στάση
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Και επείσης αν υπάρχει όριο ύψους στις προτάσεις

Βλ. ερώτηση 4, παράγραφο 4.
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ενδιαφέροµαι να σας ρωτήσω για το διαγωνισµό µια διευκρίνηση
στην προκύρηξη αναφέρει ότι τα τετραγωνικά των σταθµών θα είναι µέχρι 120τµ
περίπου.
∆ηλαδή περίπου 30τµ ο ένας? ή στο σύνολο?

τα 120 τµ αντιστοιχούν στη στεγασµένη
επιφάνεια κάθε στάσης

7

1. Θα δωθούν επιπλέον υπόβαθρα για τις περιοχές παρέµβασης.

1.Οι κατόψεις και οι τοµές των προβλητών σε
αρχεία autocad θα αποσταλούν στους
ενδιαφερόµενους µε ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο έως την Παρασκευή

3. Εαν στα τετραγωνικά µέτρα των 120 συµπεριλαµβάνονται και οι χώροι στάθµευσης
ποδηλάτων και οι κάδοι απορριµάτων

2. Η παρέµβαση µας µπορεί να επεκταθεί σε όλη την επιφάνεια των 345τ.µ.(15x23µ.).
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Α) Το περίγραµµα της προβλήτας είναι αυστηρό δηλαδή η κατασκευή µπορεί να βγαίνει
έξω από τα όρια του ορθογωνίου των 345τµ;
Β) Σε ποιο ύψος από την επιφάνεια της θάλασσας πρέπει να σχεδιαστεί η προβλήτα
ώστε η επιβίβαση αποβίβαση των επιβατών από το κατάστρωµα του πλοίου να γίνεται
οµαλά;
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5/8/2011.
2. η ζητούµενη αρχιτεκτονική πρόταση
αφορά τη συνολική επιφάνεια της κάθε
προβλήτας (345τµ), αλλά η µέγιστη
στεγασµένη επιφάνεια οφείλει να µην
υπερβαίνει τα 120,0 τµ
Α) το περίγραµµα της προβλήτας
περιγράφεται µε ακρίβεια στα
παραρτήµατα της προκήρυξης
Β) η ζητούµενη πρόταση, τόσο ως προς το
στεγασµένο όσο και ως προς το υπαίθριο
τµήµα της θα έχει ως επίπεδο αναφοράς τη
στάθµη του παραλιακού περιπάτου. Τα
ζητήµατα ασφαλούς πρόσδεσης των
σκαφών επί της προβλήτας αφορούν τον
τύπο των σκαφών που θα επιλεγούν και θα
αντιµετωπισθούν από τον ανάδοχο της
θαλάσσιας συγκοινωνίας

∆ιαβασά την σχετική προκυρηξή και σε κάποιο σηµείο γράφεται οτι
"Οι κατόψεις των προτεινόµενων προβλητών για τις 4 στάσεις της Αστικής θαλάσσιας
Συγκοινωνίας παρουσιάζονται στα ∆ιαγράµµατα 1 έως 4 του παραρτήµατος 1 της
παρούσης προκήρυξης." εχω δεί αυτα τα 4 διαγραµµατα και την προτεινοµένη θέση των
στάσεων και την γεωµετρία των προβλητών, θα ήθελα να σας ρωτησω αν οι
διαγωνιζόµενοι εχουµε την δυνατότητα να αλλάξουν την θέση της στάσης; εννοώ την
θέση κατα καποια µέτρα και όχι την περιοχή. Επίσης αν µπορούµε να αλλάξουµε την

• Οι θέσεις, οι διαστάσεις και η µορφή των
προβλητών, όπως και το λειτουργικό
Πρόγραµµα που θα εξυπηρετηθεί από τις
προτεινόµενες κατασκευές, ισχύουν όπως
περιγράφονται στη ∆ιακήρυξη

γεωµετρία των προβλητών; και τέλος το κτίριο πρεπει να σχεδιαστεί επάνω στην
προβλήτα; η µηπως καποιες απο της χρήσεις που ζητάται, π.χ τουάλετες,χώρος
στάθµευσης ποδηλάτων, µπορει να βρίσκονται σε καποιο άλλο σηµειο κοντα στην
προβλήτα αλλα όχι επάνω; ευχαριστώ πολύ
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1.
2.
3.
4.

Ο κυµατοθραύστης αποτελεί αντικείµενο σχεδιασµού;
Στα 120 τµ περιλαµβάνονται και οι στεγασµένοι χώροι;
Υπάρχει περιορισµός στο ύψος της κατασκευής;
Οι σταθµοί επιβίβασης – απόβασης µπορεί να είναι πλωτοί;

"Μας δίνονται 4 στασεις, που περιλαµβανουν πλωτο κυµατοθραυστη, νησίδα και
γεφύρωµα πρόσβασης.
Τα σχέδια αυτά είναι ενδεικτικά ή θα τα λάβουµε υπόψιν µας στο σχεδιασµό των
προτάσεων?"

1.Οι κυµατοθραύστες δεν αποτελούν
αντικείµενο του διαγωνισµού
Ερωτήσεις2,3,4
Βλ. απαντήσεις στις παραπάνω ερωτήσεις 5
και 9.
Τα σχέδια των παραρτηµάτων είναι ακριβή
και αποτελούν τις τεχνικές προϋποθέσεις
για το σχεδιασµό των αρχιτεκτονικών σας
προτάσεων

1) Η πρόταση µας θα γίνει πάνω στην υφιστάµενη επιφάνεια των 345 τ.µ. που δίνετε σε
2) Τα όρια της συγκεκριµένης επιφάνειας θα
κάθε σηµείο?
πρέπει να τηρηθούν αυστηρά
2) Τα όρια της συγκεκριµένης επιφάνειας (εφόσον αυτή υπάρχει) θα πρέπει να τηρηθούν 1-4.
αυστηρά ή το σχήµα της µπορεί να αλλάξει?
Οι προβλήτες είναι σταθερές κατασκευές
3) Από τι θα είναι κατασκευασµένη αυτή η επιφάνεια (ελαφριά κατασκευή, µπάζωµα)?
στηριζόµενες σε πασσάλους. Το σχήµα
4) Εφόσον η επιφάνεια υπάρχει και είναι κατασκευασµένη µε τα ίδια χαρακτηριστικά
τους ορίζεται στη διακήρυξη και φαίνεται
για όλους, θα µπορεί ο µελετητής να επέµβει την υλικότητα του εδάφους της νησίδας και
στα σχέδια (15,0 µ. x 23,0 µ.).
του γεφυρώµατος πρόσβασης ή περιορίζεται στον σχεδιασµό του κτιριακού τµήµατος?
Οι αρχιτεκτονικές προτάσεις που θα
υποβάλετε (λειτουργία, τυπολογία,
κατασκευή, µορφή, υλικά, …) αφορούν
τόσο στο µη στεγασµένο όσο και στο
στεγασµένο (120 τµ) τµήµα τους.
5) Τα 120 τ.µ. που αναφέρονται στην προκήρυξη αφορούν το σύνολο και των τεσσάρων Η αρχιτεκτονική διαχείριση των 120 τµ

στάσεων ή της κάθε µίας ξεχωριστά?

στεγασµένου χώρου κάθε στάσης πάνω στα
345,0 τµ της κάθε προβλήτας είναι,
προφανώς, ελεύθερη
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Για τις νησίδες:
Θα πρέπει να κρατηθούν οι συγκεκριµένες διαστάσεις 15*23 όπως φαίνονται στα
σχέδια?
Υπάρχει περιορισµός αν είναι πλωτές ή όχι?
Οι θέσεις των πλοιαρίων θα είναι αυτές που φαίνονται στα σχέδια κατά την επιβίβαση
και αποβίβαση των ατόµων?
Σε αυτές θα τοποθετηθούν οι εγκαταστάσεις που ορίζει ο διαγωνισµός και θα έχουν
επιφάνεια 120µ2 συνολικά στην κάθεµια νησίδα-στάση ή θα έχουν επιφάνεια 30µ2
(δηλαδή 4στάσεις x 30µ2= 120µ2)?

• Οι διαστάσεις είναι αυτές που φαίνονται
στα σχέδια
• οι νησίδες θα είναι σταθερές κατασκευές
στηριζόµενες επι πασσάλων
• Οι θέσεις των πλοιαρίων θα είναι αυτές που
φαίνονται στα σχέδια.
• Όπως φαίνεται στην προκήρυξη σε κάθε
στάση προβλέπονται στεγασµένες
κατασκευές µε συνολικό εµβαδόν 120 τµ.
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Θα ήθελα να ρωτήσω αν οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να λάβουν τα σχέδια του
περιβάλλοντα χώρου των στάσεων (δηλαδή αυτά που δίνονται σε µορφή pdf) σε µια
αρχιτεκτονικά επεξεργάσιµη µορφή πχ. autocad.
1) Η προτεινόµενες θέσεις και διαστάσεις των νησίδων που διακρίνονται στα σχέδια
της αναλυτικής προκήρυξης του διαγωνισµού αποτελούν δεδοµένο ή είναι ενδεικτικές
και µπορούν να µεταβληθούν ανάλογα µε την κάθε πρόταση;

Τα σχέδια σε µορφή autocad θα αποσταλούν
σε κάθε ενδιαφερόµενο µε ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο µέχρι τις 5-8-2011
1) Η προτεινόµενες θέσεις και διαστάσεις
των νησίδων που διακρίνονται στα σχέδια
της αναλυτικής προκήρυξης του
διαγωνισµού αποτελούν δεδοµένο και είναι
δεσµευτικές
2) τα πλοία θα είναι τύπου καταµαράν, µε
µήκος σκάφους 30-35 µέτρα, µέγιστη
ταχύτητα πλεύσης 20-25 κόµβους, και
χωρητικότητα 200 – 250 επιβάτες/σκάφος
3) η πρόταση δηµιουργίας του φορέα
Αστικής Θαλάσσιας Συγκοινωνίας για τη
Θεσσαλονίκη στηρίζεται σε κυκλοφοριακή
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2) Ο τύπος των πλοίων είναι καθαρισµένος όπως και η δυναµικότητα αυτών; Και αν
ναι, ποιος είναι αυτός, ποιες είναι οι απαιτήσεις τους για την επιβίβαση/αποβίβαση και
τυχών άλλες προδιαγραφές λειτουργίας τους;
3) Υπάρχει συγκοινωνιολογική µελέτη στην οποία στηρίζεται η πρόταση δηµιουργίας
του φορέα Αστικής Θαλάσσιας Συγκοινωνίας για την πόλη της Θεσσαλονίκης, στην
οποία αναλύεται η επιλογή του κάθε προτεινόµενου σηµείου για τις νησίδες, το µέγεθος

αυτών, ο επιβατικός φόρτος των αντίστοιχων περιοχών και κατ επέκταση των σταθµών;
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4) Οι ζητούµενες εγκαταστάσεις των σταθµών, που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ.3,
είναι δεσµευτικές ή υπάρχει η ελαστικότητα για προτάσεις µε ανταποδοτικά οφέλη για
την λειτουργία των σταθµών (εµπορικές, πολιτιστικού χαρακτήρα);
Πόσο δεσµευτικά είναι τα δεδοµένα που δίνονται στα προσχέδια;
Για παράδειγµα, υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του σχήµατος των προβλητών,
του κυµατοθραύστη και του µεγέθους του διαδρόµου.
Όταν αναφέρεστε στην διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου,
εννοείται τον χώρο επάνω στην προβλήτα ή σε µια ακτίνα ευρύτερης επιρροής της
στάσης;
Υπάρχει δυνατότητα επαναπροσδιορισµού της τελικής θέσης των στάσεων
(στον άµεσο περίγυρο της θέσης που δίνεται).
Τι τύποι πλοίων προβλέπεται να χρησιµοποιηθούν (ώστε να γνωρίζουµε τον τρόπο
επιβίβασης και αποβίβασης),
τι χωρητικότητας, και πόσο αυστηρός θα είναι ο αριθµός των επιβατών που θα
µεταφέρουν.
Σας ευχαριστούµε
1. Εάν είναι δεσµευτικά το µέγεθος της νησίδας (345 τµ) και το µήκος του γεφυρώµατος
πρόσβασης (11 µ)
2. Ποιο είναι το µέγεθος των προβλεπόµενων σκαφών που θα προσεγγίζουν τις στάσεις.
3. Εάν το αναψυκτήριο – µικρό κατάστηµα εξυπηρέτησης πελατών απευθύνεται µόνο
στους επιβάτες ή είναι ανοικτό σε όλη την πόλη

µελέτη στην οποία προεκτιµάται ο
επιβατικός φόρτος που θα αναληφθεί από
τη θαλάσσια συγκοινωνία, τεκµηριώνεται η
επιλογή των θέσεων των στάσεων των
σκαφών και παρουσιάζονται οι προµελέτες
των προβλητών
4) Ισχύει η διακήρυξη. Ελαστικότητα για
εναλλακτικές προτάσεις δεν υφίσταται.
Τα δεδοµένα στα προσχέδια είναι δεσµευτικά.
∆υνατότητα αλλαγής του σχήµατος των
προβλητών, του κυµατοθραύστη και του
µεγέθους του διαδρόµου δεν υπάρχει.
Η διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου
αφορά στην επιφάνεια του προβλήτα.
∆εν υπάρχει δυνατότητα επαναπροσδιορισµού
της τελικής θέσης των στάσεων
Ο ζητούµενος τύπος των πλοίων είναι
ταχύπλοα καταµαραν –χωρητικότητας 200
έως 250 ατόµων, µήκους 30-35 µέτρων, µε
µέγιστη ταχύτητα πλεύσης έως 24 κόµβούς.
1. Τα µεγέθη της νησίδας και του
γεφυρώµατος πρόσβασης είναι δεσµευτικά
2. Τα σκάφη θα έχουν µήκους 30-35 µέτρα
3. Το αναψυκτήριο της κάθε στάσης είναι
ανοικτό στην πόλη - όχι µόνο στους
χρήστες της θαλάσσιας συγκοινωνίας

4. Εάν τα εισιτήρια θα ακυρώνονται κατά την επιβίβαση στα σκάφη ή εάν θα υπάρχει
προηγουµένος έλεγχος εισιτηρίων.
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4. Η έκδοση των εισιτηρίων θα γίνεται επί της
προβλήτας. Τα ακυρωτικά µηχανήµατα θα
βρίσκονται επί των σκαφών και σε θέσεις
που θα επιλέξει ο φορέας λειτουργίας της
Αστικής θαλάσσιας Συγκοινωνίας.
5. Εάν εξυπηρετούνται παράλληλα δύο σκάφη στο χώρο της στάσης.
5. Προβλέπεται η ταυτόχρονη εξυπηρέτηση
δύο πλοίων σε κάθε προβλήτα.
- Οι προβλήτες προτείνεται να είναι σταθερές κατασκευές µε πασσάλους ή πλωτές
• Οι προβλήτες είναι σταθερές κατασκευές
κατασκευές; Υπάρχει δυνατότητα συνδυασµού σταθερής και πλωτής κατασκευής;
πάνω σε πασσάλους
- Το ορθογωνικό σχήµα που προτείνεται στα διαγράµµατα είναι δεσµευτικό; Μπορούν οι • Το σχήµα και η διάσταση των προβλητών
προβλήτες να αναπτυχθούν ως σύνθεση διαφορετικών κατασκευών, εφόσον διατηρείται
είναι αυτό που περιγράφεται στα
το συνολικό µέγιστο εµβαδόν;
διαγράµµατα
- Ποιες είναι οι προβλεπόµενες διαστάσεις των σκαφών;
• τα σκάφη έχουν µήκους 30-35 µέτρα
- Γίνεται να περιγραφεί η διαδικασία προσέγγισης και αποµάκρυνσης ενός σκάφους;
• Το µήκος των γεφυρωµάτων πρόσβασης
- Το µήκος των γεφυρωµάτων πρόσβασης είναι δεσµευτικό; Γίνεται να δοθούν όλα τα
είναι δεσµευτικό
υψόµετρα στα διαγράµµατα έτσι ώστε να συσχετιστεί το µήκος των γεφυρωµάτων
• η ζητούµενη πρόταση, τόσο ως προς το
πρόσβασης µε την ικανότητα εξυπηρέτησης ατόµων µειωµένης κινητικότητας; Ποιο
στεγασµένο όσο και ως προς το υπαίθριο
είναι το προτεινόµενο ύψος του χώρου επιβίβασης µιας προβλήτας (απόσταση από τη
τµήµα της, θα έχει ως επίπεδο αναφοράς
στάθµη της θάλασσας);
τη στάθµη του υφιστάµενου παραλιακού
- Υπάρχει περιορισµός στο µέγεθος της µακέτας ή των µακετών;
περιπάτου. Τα γεφυρώµατα πρόσβασης
είναι οριζόντια και βρίσκονται στην ίδια
στάθµη µε τον παραλιακό περίπατο.
Ενδεχόµενες ανισοσταθµίες που θα
προταθούν για τα 345τµ της προβλήτας δεν
πρέπει να µην περιορίζουν την
επισκεψιµότητα των εξυπηρετήσεων από
άτοµα µειωµένης κινητικότητας και από
τροχήλατα οχήµατα.Τα ζητήµατα
ασφαλούς πρόσδεσης των σκαφών επί της
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1) Το περίγραµµα της κάθε προβλήτας είναι, όπως φαίνεται στο σχέδιο, το ορθογώνιο
διαστάσεων 15x23 ή αυτό δείχνει τα όρια µέσα στα οποία πρέπει να σχεδιαστεί η
προβλήτα; Υπάρχει δυνατότητα η προβλήτα να έχει άλλο σχήµα;
2) Για το σχεδιασµό τοµών είναι απαραίτητη η γνώση των υψοµέτρων. Ποια είναι η
υψοµετρική στάθµη των κατά τόπους περιοχών της διαµορφωµένης παραλίας και σε
ποιά υψοµετρική στάθµη, αντίστοιχα, προβλέπεται η κάθε προβλήτα;
3) Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής του τρόπου κατασκευής της προβλήτας από τους
διαγωνιζόµενους ή πρόκειται για κάτι καθορισµένο;
4) Ζητούνται γενικά κατόψεις και τοµές. Είναι στη κρίση των διαγωνιζοµένων πόσες για
κάθε προβλήτα;
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προβλήτας αφορούν τον τύπο των σκαφών
που θα επιλεγούν και θα αντιµετωπισθούν
από τον ανάδοχο της θαλάσσιας
συγκοινωνίας
Το µέγεθος των µακετών ορίζεται στην
προκήρυξη
1) ∆εν υπάρχει δυνατότητα η προβλήτα να
έχει άλλο σχήµα
2) Τα απαραίτητα για την διευκόλυνση των
διαγωνιζόµενων συµπληρωµατικά στοιχεία
θα αποσταλούν µε ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο έως την Παρασκευή 5/8/2011
3) η προβλήτα θα είναι σταθερή κατασκευή
επί πασσάλων
4) πρέπει να υποβληθούν τα απαραίτητα για
την κατανόηση της υποβαλλόµενης
πρότασης σχέδια

1. Όσον αφορά τα ταχύπλοα σκάφη, στα σχεδιαγράµµατα των στάσεων απεικονίζονται
1. Η επιβίβαση – αποβίβαση θα
να «δένουν» στις προβλήτες σε δύο σηµεία το καθένα, µπροστά κοντά στην πρύµνη και
πραγµατοποιείται συγχρόνως και από τα
πίσω κοντά στην πλώρη. Τα δύο αυτά σηµεία αντιστοιχούν στην είσοδο και την έξοδο
δύο σηµεία
των επιβατών στο σκάφος, ή αυτή θα πραγµατοποιείται συγχρόνως και από τα δύο; Η
απόσταση αυτών των σηµείων επί του σχεδίου είναι ενδεικτική της πραγµατικότητας;
2. Όσον αφορά τα δροµολόγια των σκαφών, το κάθε σκάφος από τα δύο που µπορούν να 2. Είναι ανοικτά και τα δύο ενδεχόµενα. Η
«δέσουν» σε κάθε προβλήτα αναχωρεί πάντα από την ίδια πλευρά της προβλήτας για την
ακριβής κίνηση των σκαφών θα ρυθµίζεται
κατεύθυνση στην οποία αυτή αντιστοιχεί; π.χ. Στην στάση του Μεγάρου Μουσικής τα
συνεχώς από τον φορέα λειτουργίας της

σκάφη µε κατεύθυνση την Πλατεία Ελευθερίας αναχωρούν πάντα από τα δεξιά
(κοιτώντας τη θάλασσα) και τα σκάφη µε κατεύθυνση την Καλαµαριά πάντα από
αριστερά;
3. Αν ισχύει η λογική του προηγούµενου ερωτήµατος, στους τερµατικούς σταθµούς
Πλατείας Ελευθερίας και Περαίας η αναχώρηση των σκαφών γίνεται µόνο από την µία
πλευρά, αυτή της αντίστοιχης κατεύθυνσης, π.χ. στη στάση της Πλατείας Ελευθερίας
µόνο από τα αριστερά (κοιτώντας τη θάλασσα), ή πραγµατοποιείται ελεύθερα και από
τις δύο πλευρές δεδοµένου του ότι η αναχώρηση στις δύο αυτές στάσεις
πραγµατοποιείται µόνο προς µία κατεύθυνση;
4. Ποιος είναι ο µέγιστος αριθµός επιβατών καθώς και ποδηλάτων που προορίζεται να
µεταφέρει το κάθε ταχύπλοο σκάφος;
5. Οι προβλήτες των στάσεων µαζί µε τα γεφυρώµατά τους µε την εκάστοτε προκυµαία
είναι σταθερές κατασκευές ή πλωτές;
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θα ήθελα µια διευκρίνηση για το άρθρο 3 παρ.3
Η προκήρυξη γράφει
"Οι προτεινόµενες εγκαταστάσεις πρέπει να είναι µικρής κλίµακας (να καταλαµβάνουν
συνολικά έως 120 τ.µ) ώστε να έχουν τη µικρότερη δυνατή επίπτωση στο περιβάλλον."
Και αναφέρετε τις εγκαταστάσεις λίγο παρακάτω.
Όµως για το συνολικό εµβαδό της προβλήτας υπάρχει κάποιο όριο?
Όπως επίσης για το µήκος και το πλάτος της ή και για το επιτρεπόµενο ύψος που πρέπει
να έχουν οι προτεινόµενες εγκαταστάσεις?
Τέλος, επειδή τα σχέδια δεν έχουν αναρτηθεί ακόµα, δεν ξέρω αν οι θέσεις για τις 4
προβλήτες είναι πολύ συγκεκριµένες στην κάθε περιοχή ή πρέπει εµείς να επιλέξουµε
που ακριβώς θα µπει η κάθε προβλήτα.
∆ηλαδή να προτείνουµε και χωροθέτηση της εκάστοτε προβλήτας.

Αστικής Θαλάσσιας Συγκοινωνίας
3. πραγµατοποιείται ελεύθερα και από τις δύο
πλευρές ανάλογα µε τις ανάγκες και τη
λειτουργία του φορέα

4. η χωρητικότητα των σκαφών υπολογίζεται
σε 200-250 επιβάτες
5. Οι προβλήτες των στάσεων µαζί µε τα
γεφυρώµατά τους είναι σταθερές
κατασκευές, στηριζόµενες επί πασσάλων.

Το συνολικό εµβαδόν της προβλήτας είναι
345 τ.µ όπως φαίνεται στα παραρτήµατα
Το ύψος των προτεινόµενων κατασκευών δεν
ορίζεται από τη διακήρυξη, αλλά προφανώς
συναρτάται µε την ατµόσφαιρα και το
τοπίο της περιοχής της κάθε στάσης καθώς
και µε το επιδιωκόµενο, από κάθε
υποβαλλόµενη πρόταση, αρχιτεκτονικό
ύφος για την κάθε συγκεκριµένη στάση
Στα παραρτήµατα της Προκήρυξης
παρουσιάζονται ακριβώς οι θέσεις και η
χωροθέτηση των στάσεων – προβλητών

22

1. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αρχικά σε ποιά ακριβώς διεύθυνση µπορούµε να µπαίνουµε
για να βλέπουµε τα νεότερα για τον διαγωνισµό?
δηλαδη τις ερωτησεις απαντησεις απο τους διαφορους ενδιαφεροµενους? (µπαίνω στο
site www.yme.gr αλλα δυστηχως δεν εχω σταθει τυχερη να βρω οτιδηποτε σχετικα µε
τον διαγωνισµο)
θα το εκτιµουσα ιδιαιτερα αν µπορειτε να µου αποστειλεται το ακριβες link, και θα ηταν
καλο και για τους υπολοιπους ενδιαφεροµενους να µπει καπου ευδιακριτα πιστευω
µπαινοντας στην αρχικη σελιδα του site, κατα την διαρκεια του διαγωνισµου
2. ο ακριβης αριθµος των εκδοτηριων ανα στάση ειναι γνωστος? (συγχωρηστε µε αν εχω
παραλείψει να διαβασω κατι)
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Στο άρθρο 11 του τεύχους της προκύρηξης αναφέρεται ότι η πρόταση θα σηµανθεί µε
έναν 7ψήφιο αριθµό.
Η επιλογή των αριθµών γίνεται από τον διαγωνιζόµενο ή δίνεται σε αυτόν από τον
αγωνοθέτη ?
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θα ηθελα να σθµµετασχω στον διαγωνισµο για τισ στασεις τησ νεας αστικης
συγνοινωνιας στη Θεσ/κη.Θα επιθυµουσα λοιπον να µου αποστειλλεται τον ακριβες
συνδεσµο για υποβολεις αιτησεων καθως απο που µπορω να κατεβασω οτι υλικο
παραχωρειται εσεις (τοπογραφικα,φωτο κτλ)..

1.

στο site του Υπουργείου www.yme.gr
και στο site του ∆ήµου Θεσσαλονίκης
www.thessaloniki.gr

2. Η έκδοση των εισιτηρίων θα γίνεται επί της
προβλήτας. Τα ακυρωτικά µηχανήµατα θα
βρίσκονται επί των σκαφών και σε σηµεία
που θα επιλέξει ο φορέας λειτουργίας της
Αστικής Θαλάσσιας Συγκοινωνίας
Η επιλογή των αριθµών γίνεται από τον
διαγωνιζόµενο

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται σύµφωνα µε
την προκήρυξη, πληροφορίες και υλικό για
το διαγωνισµό παρουσιάζονται στο site του
Υπουργείου www.yme.gr και στο site του
∆ήµου Θεσσαλονίκης www.thessaloniki.gr

