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Συνδιοργάνωση:

Υπό την αιγίδα:

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ‐ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Για την καλύτερη κατανόηση των απαντήσεων στις ερωτήσεις σας, έγινε μια προσπάθεια
ομαδοποίησης των ομοειδών ερωτήσεων έτσι ώστε να έχετε μια συνολικότερη εικόνα των
αποριών σας διαβάζοντας όλες τις απαντήσεις και για αυτό τον λόγο διασπάσθηκαν όσες
ερωτήσεις σας ήταν μαζί
 Η κοστολόγηση προκύπτει από τις εταιρίες οι οποίες χορηγούν τον διαγωνισμό.
Όχι, ο προϋπολογισμός θα προκύψει από τα υλικά ποτ θα χρησιμοποιήσετε και τον
σχεδιασμό της κατασκευής σας


Υπάρχουν κατάλογοι υλικών (αλουμίνιο και ξύλο) από συγκεκριμένους
κατασκευαστές και προμηθευτές για την επιλογή των υλικών που θα
χρησιμοποιήσουμε στην πρόταση μας; Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε

καταλόγους ξυλείας από προμηθευτές δικής μας επιλογής; Η επιλογή των υλικών
μέχρι ποιό βαθμό πρέπει να οριστεί από τους συμμετέχοντες; (π.χ. ξυλεία bangkirai
της εταιρίας dipo)
Θα χρησιμοποιήσετε υλικά και προμηθευτές δικής σας επιλογής και μπορείτε να
ορίσετε τα υλικά χωρίς να είναι απαραίτητο
 Ποιος θα ήταν ένας προσδοκώμενος προϋπολογισμός για την κατασκευή?
Δεν υπάρχει προσδοκώμενος προϋπολογισμός


Ο προϋπολογισμός θα γίνει με βάση τις τιμές κάποιας προτεινόμενης εταιρίας
ενδεχομένως;
Ναι, αφού θα την χρησιμοποιήσετε για την σύνταξή του


Στο σύνολο του προϋπολογισμού θα πρέπει να συνυπολογιστεί η τιμή
δευτερευόντων υλικών (π.χ. βίδες, πριτσίνια κ.λπ.) ή αρκεί η κοστολόγηση των
βασικών υλικών και εγκαταστάσεων?
Ο προϋπολογισμός για δευτερεύοντα υλικά θα γίνει στην επόμενη φάση της
υλοποίησης της κατασκευής


Η αποστολή του θέματος πρέπει να συνοδεύεται από τον σχετικό προϋπολογισμό
των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν;

Ναι


Στον όρο "σημειακό ύψος" θα μπορούσε να εννοηθεί και επίπεδη επιφάνεια με
περιορισμένο εμβαδόν ή τρισδιάστατο στοιχείο μικρής διατομής ή μόνο κάποιο
είδος κεραίας;
Βεβαίως και μπορείτε να προτείνετε όχι μόνο γραμμικά στοιχεία αλλά και άλλα


Aν γίνει μια κατασκευή με στέγαστρο το οποίο ξεπερνά τα δύο μέτρα, είναι
προβληματικό;
Είναι, από την άποψη ότι θα ξεπεράσετε τα όρια των δεδομένων διαστάσεων


Οι διαστάσεις της κατασκευής είναι αυστηρώς ορισμένες ή επιτρέπονται μικρές
παρεκκλίσεις;
Δεν επιτρέπονται παρεκκλίσεις


Οι διαστάσεις της κατασκευής αναφέρονται στην αρχική μορφή ή κατά την
διάρκεια λειτουργίας που ενδεχομένως η κατασκευή να έχει μεγαλύτερες
διαστάσεις;
Οι διαστάσεις αναφέρονται στην τελική μορφή της κατασκευής


Στις μέγιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τυχόν
κινητά τμήματα;

Ναι


Όσον αφορά το όριο των 2 μέτρων, θα μπορούσε μήπως όπως εξελίσσεται η
κατασκευή σε ύψος να ξεπεραστεί αυτό το όριο εναέρια?
Όχι γιατί θα προκαλούσε πιθανά προβλήματα στην κυκλοφορία εκτός του ότι θα
ξεπεράσετε τα όρια των δεδομένων διαστάσεων


Μπορούμε να έχουμε προβολές σημειακά ή σε κάποιο άξονα εκτός των
διαστάσεων 2X6 και αν ναι μέχρι τι απόσταση?

Όχι


Τα 6μ. επί 2μ. που δίνονται στην εκφώνηση, ορίζουν τα τετραγωνικά κάλυψης του
κάθε περιπτέρου;
Όχι, ορίζουν τα όρια εντός των οποίων θα τοποθετηθεί η κάτοψη της πρότασης σας



Μέσα στα 200μ2 που δίνονται σε κάθε σημείο για τον σχεδιασμό του κάθε
περιπτέρου, απαιτείται ή επιτρέπεται σχεδιασμός αστικού εξοπλισμού; Ή πρέπει
αυστηρά να μελετηθούν τα τετραγωνικά που ζητούνται για κάθε περίπτερο (6χ2μ) ;
Οι θέσεις όπως σημειώνονται είναι ενδεικτικές για την τοποθέτηση της προτεινόμενης
κατασκευής και σίγουρα δεν είναι 200μ2 και δεν απαιτείται ο σχεδιασμός αστικού
εξοπλισμού, ο σχεδιασμός σας θα περιορισθεί εντός των δεδομένων διαστάσεων των
2μ επί 6μ


Εκτός της τοποθέτησης του πλαισίου 6 x 2 μ. , στον ευρύτερο χώρο των 200μ2
επιτρέπεται να υπάρχουν κινητά μέλη του περιπτέρου, τα οποία μπορούν να βγουν
εκτός του πλαισίου ;

Όχι


Στην εκφώνηση όταν ζητείται '..σημειακά να μην ξεπερνά τα τέσσερα (4) μέτρα
ύψος' , αναφέρεται αυστηρά σε σήμανση ή επιτρέπεται και τμήμα του κτηρίου να
φθάνει σημειακά αυτό το ύψος ;
Αν τμήμα της δομής της κατασκευής προσδιορίζει την σήμανσή του, ναι επιτρέπεται


Επιτρέπεται η χρήση προβόλου εκτός των ορίων του οικοπέδων? Αν επιτρέπεται σε
ποιο ύψος?

Όχι


Είναι δυνατή η χρήση βοηθητικών υλικών (π.χ. γυαλί, πλαστικό κ.λπ.) στην
κατασκευή?
Βέβαια, ανάλογα με τον προτεινόμενο σχεδιασμό


Μπορούμε σε κάποια σημεία της κατασκευής να χρησιμοποιήσουμε και κάποιο
άλλο υλικό, όπως γυαλί ή πλεξιγκλάς πχ, για προστασία από βροχή;
Βέβαια, ανάλογα με τον προτεινόμενο σχεδιασμό


Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε άλλα υλικά ως στοιχεία πλήρωσης της
κατασκευής (π.χ. μέταλλο, γυαλί, Plexiglas, πανί, δίχτυ)?
Βέβαια, ανάλογα με τον προτεινόμενο σχεδιασμό


Το υλικό του δαπέδου της επιφάνειας έδρασης της κατασκευής αποτελεί μέρος της
μελέτης ή ορίζεται από εσάς?
Αποτελεί μέρος της μελέτης



Ως προς υλικότητα:
α) πέραν των υλικών στερέωσης, θεμελίωσης της κατασκευής, αλουμινίου και
ξύλου, θα μπορούσε να υπάρξει τρίτο (3ο) υλικό στην πρόταση;
Η δομή της προτεινόμενης κατασκευής θα είναι από αλουμίνιο και ξύλο και άλλα υλικά
μπορούν να συμμετέχουν σε περιορισμένες ποσότητες


β) τα υλικά της συνδεσμολογίας της κατασκευής συγκαταλέγονται στα υλικά
στερέωσης; Δηλαδή μπορούν να είναι διαφορετικά από αλουμίνιο/ξύλο?
Ναι, μπορούν


Τα υλικά της κατασκευής πρέπει να είναι υποχρεωτικά τα τρία αναγραφόμενα ή
μπορούμε να προτείνουμε κάποια επιπρόσθετα?
Μπορείτε να προτείνετε και άλλα σε περιορισμένες ποσότητες και ως μη συμμετέχοντα
στον Φέροντα Οργανισμό της πρότασης


Ναι

Εκτός από το αλουμίνιο και το ξύλο τα οποία αναφέρονται στην παρουσίαση του
θέματος, υπάρχει δυνατότητα χρήσης άλλων υλικών, όπως μετάλλου, υφάσματος,
γυαλιού ή άλλου υλικού σε μικρή ποσότητα;



Είναι υποχρεωτική η χρήση και των δύο υλικών που αναφέρονται στην εκφώνηση
του θέματος (αλουμίνιο και ξύλο) ή μπορεί η κατασκευή να σχεδιαστεί και μόνο με
την χρήση του ενός, είτε του ξύλου, είτε του αλουμινίου;
Ναι, θα χρησιμοποιήσετε και τα δύο υλικά


Στην χρήση αλουμινίου συμπεριλαμβάνονται και κουφώματα αλουμινίου, συνεπώς
και χρήση τζαμιού.
Αν χρησιμοποιήσετε κουφώματα στον σχεδιασμό σας, επιλέξτε όποιο υλικό επιθυμείτε
 Σε τι ποσοστό μπορούμε να επέμβουμε στο άμεσο περιβάλλον;
Καθόλου, περιοριστείτε στα δεδομένα όρια


Πόση ελευθερία υπάρχει στη διαμόρφωση και επεξεργασία του εδάφους κάτω από
την κατασκευή;
Απόλυτη, οτιδήποτε συμβατό με την πρόταση σας


Στο πλαίσιο της θεμελίωσης θα είναι δυνατή η εκσκαφή του εδάφους ή πρέπει να
εγκατασταθεί στην ήδη υπάρχουσα επιφάνειά του?
Ναι, στα σημεία που θα ορίσετε


Οι διαστάσεις και η ποσότητα οθονών που θα τοποθετηθούν είναι
προδιαγεγραμμένες;
Όχι, εξαρτώνται από τον σχεδιασμό της πρότασης σας


Δεν δίνεται κάποια συγκεκριμένη ή ελάχιστη επιφάνεια που θα πρέπει να
καλύπτουν οι πληροφορίες. Θα μπορούσε να δοθεί κάποια ενδεικτική τιμή για αυτό
το μέγεθος;
Έχετε δίκαιο, όμως θέλαμε να αφήσουμε στην κρίση σας την διάταξη και το μέγεθος της
επιφάνειας. Απλά να σημειώσουμε ότι δεν είναι απαραίτητο να είναι ίδιες οι
επιφάνειες για την μόνιμη και για την εφήμερη πληροφόρηση


Στην περίπτωση της ενημέρωσης των δράσεων και εκδηλώσεων εφήμερου
χαρακτήρα, η διοργάνωση θα γίνεται από κάποιον συγκεκριμένο φορέα και αν ναι,
από ποιόν;
Ναι, από τους ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ


Πόσο δεσμευτική είναι η πληροφορία που θα χρησιμοποιηθεί στο info point; Είναι
δική μας η επιλογή αυτής της πληροφορίας (π.χ. εκδηλώσεις των φίλων της νέας
παραλίας) ;
Αφορά κυρίως τις εκδηλώσεις του συλλόγου των ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ


Η αφισοκόλληση και η προβολή πληροφοριών στην εγκατάσταση, θα απευθύνεται
σε συγκεκριμένο κοινό?
Γενικά σε όλους τους επισκέπτες της ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ


Θα μας στείλετε και το περιεχόμενο και την έκταση των πληροφοριών που θα
πρέπει να προβάλλουμε;

Όχι
 Ποιος ο αριθμός των προβλεπόμενων σημείων αφισοκόλλησης?
Αφήνετε στην δική σας κρίση


Είναι απαραίτητη η φύλαξη ή στέγαση των οθονών σε στεγασμένο/κλειστό χώρο
(για λόγους ασφάλειας ή συντήρησης);
Αν χρησιμοποιήσετε οθόνες θα ακολουθήσετε τις προδιαγραφές τους ως προς την
στεγάνωση τους και την προστασία τους


Οι κατασκευές που θα τοποθετηθούν στα δύο σημεία πρέπει να είναι
πανομοιότυπες ή μπορεί και να διαφέρουν σημειακά; (διατηρώντας βεβαίως την
ίδια σχεδιαστική λογική και εξυπηρετώντας ένα κοινό concept)

Όχι απαραίτητα, δεν χρειάζεται να ταυτίζονται και θα μπορούσαν να διαφοροποιηθούν


Η κατασκευή θα είναι η ίδια και στα δύο σημεία ή υπάρχει δυνατότητα για
σχεδιασμό δυο διαφορετικών κατασκευών; Αν ισχύει η δεύτερη περίπτωση, ίσως τα
υπό κλίμακα σχέδια να μην χωράνε σε μια πινακίδα Α0, τι γίνεται σε αυτή την
περίπτωση;
Αν έχετε αποφασίσει να προτείνετε δυο διαφορετικές κατασκευές τότε θα πρέπει να
υποβάλετε δυο ξεχωριστές προτάσεις, μια για κάθε θέση


Οι δύο ενότητες πληροφοριών θα πρέπει να εμφανίζονται και στις δύο κατασκευές,
ή θα μπορούσαν να χωριστούν; (π.χ. στη "θέση 1" η μόνιμη πληροφορία και στη
"θέση 2" η περιοδική)
Ναι, οι δυο ενότητες και στις δυο θέσεις


Η πρόταση θα αφορά σε μία (1) κατασκευή, αποτελούμενη από δύο (2)ενότητες και
τοποθετημένη σε δύο (2) θέσεις, ή αφορά σε δύο (2) κατασκευές αποτελούμενες
από μία (1) ενότητα η καθεμία;
Μια κατασκευή με τις δυο ενότητες τοποθετημένη στις δυο οριζόμενες θέσεις


Οι νέες θέσεις που δίνονται στα mail είναι οι τελικές ή έχουμε ακόμη κάποια
ελευθερία στην τοποθέτηση τους στην ευρύτερη περιοχή;
Είναι οι τελικές


Πέρα από τις προβλεπόμενες θέσεις, μπορούμε να προτείνουμε διαφορετική
τοποθεσία επί της Νέας Παραλίας?

Όχι


Εκτός των σημείων που έχουν ορισθεί για τον σχεδιασμό των δύο περιπτέρων στην
νέα παραλία, επιτρέπεται κάποιου είδους επέμβαση σε κάποιο άλλο σημείο κατά
μήκος της νέας παραλίας, ως συνθετική χειρονομία σύνδεσης των δύο περιπτέρων ;
Όχι, δεν απαιτείται


Πρέπει η ομάδα να επιλέξει ποια από τις δύο θέσεις θα εμπεριέχει τη μόνιμη
πληροφορία και ποιά τη μεταβαλλόμενη?
Όχι, και στις δυο θέσεις και τις δυο ενότητες πληροφορίας


Στη φωτογραφία με τις θέσεις 1 και 2 δεν είναι ξεκάθαρο εάν η κατασκευή θα
μπορούσε να συμβεί σε όλο το πλάτος της παραλίας ή εάν υπάρχει συγκεκριμένος
χώρος.
Δείτε το τοπογραφικό που συνοδεύει τις φωτογραφίες, όπου οι θέσεις τοποθέτησης
είναι ορισμένες


Υπάρχει δυνατότητα μικρής διαφοροποίησης κάποιου στοιχείου ή του
προσανατολισμού τοποθέτησης της καθεμίας από τις δύο κατασκευές‐σήματα,
ώστε να δηλώνεται η διαφορετική τους τοποθεσία κατά μήκος της παραλίας ή θα
πρέπει τα κατασκευαστικά και αρχιτεκτονικά σχέδια να ταυτίζονται απόλυτα και
στα δύο τμήματα του παράλιου σήματος;
Δεν είναι απαραίτητο να ταυτίζονται οπότε μπορούν να διαφοροποιηθούν


Πρόκειται για 2 κατασκευές οι οποίες θα είναι συνθετικά και λειτουργικά ίδιες ή
μπορεί να διαφοροποιούνται ;
Μπορούν να διαφοροποιούνται


Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε συγκεκριμένες γραμματοσειρές και μέγεθος
γραμμάτων;
Όχι, ό,τι επιθυμείτε εκτός φυσικά από το ύψος των ψηφίων του ενδεικτικού σας
αριθμού όπως αυτό ορίζεται στον τρόπο υποβολής των προτάσεων. Παρακαλώ
προσέξτε ιδιαίτερα αυτό το σημείο, η μη τήρηση των προδιαγραφών μπορεί να
προκαλέσει τον αποκλεισμό σας



Σε περίπτωση που δεν καλύπτονται οι ενεργειακές απαιτήσεις αυτόνομα, θα
μπορέσουν να υπάρξουν βοηθητικές πηγές ενέργειας από άλλους φορείς?
Δεν προβλέπεται κάτι ανάλογο
 Ποια θα ήταν η αναμενόμενη βιωσιμότητα ια το έργο?
Δεν έχει τεθεί τέτοιο θέμα, ανάλογα με τα χρησιμοποιούμενα υλικά και την σωστή
συντήρηση τους θα ακολουθήσει και τις υπόλοιπες κατασκευές


Η αποθήκευση των εγκαταστάσεων Η/Μ της κατασκευής θα γίνονται σε κάποιο
προσχεδιασμένο χώρο εκτός της κλίμακας του έργου ή θα πρέπει να
ενσωματώνονται μέσα στην προτεινόμενη λύση?
Θα πρέπει να ενσωματωθούν στον σχεδιασμό σας


Υπάρχουν κάποιες προκαθορισμένες προδιαγραφές σε σχέση με την επιλογή του
ηλεκτρονικού εξοπλισμού της κατασκευής?
Όχι, ορίζονται από εσάς


Επειδή τα σχήματα των θέσεων στο τοπογραφικό είναι διαφορετικά, είναι
αναγκαστικό να μείνουμε μέσα στα όρια αυτά και στις 2 θέσεις;

Ναι


Απαιτείται μελέτη φωτισμού ολόκληρης της κατασκευής, ή μόνο των σημείων
αφισοκόλλησης?
Είναι στην κρίση σας ανάλογα με την πρόταση σας


Τα φωτοβολταϊκά πανέλα δύνανται να τοποθετηθούν οριζόντια ή χρειάζονται
τοποθέτηση ανάλογη των σχετικών δεδομένων της περιοχής (μοίρες,
προσανατολισμός, ώρες ηλιοφάνειας);
Ανάλογα με τις προδιαγραφές των φωτοβολταϊκών που θα προτείνετε


Σχετικά με την ενεργειακή αυτονομία της κατασκευής, πρέπει να υπάρχει μελέτη
για τον τύπο των φωτοβολταϊκών και την ακριβή απόδοσή τους;
Η επιλογή για των φωτοβολταϊκών θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του
σχεδιασμού σας


Όσον αφορά την ενεργειακή αυτονομία καλούμαστε να σχεδιάσουμε και την τυχόν
τεχνολογία ‐ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και να τα εντάξουμε στον γενικό
προϋπολογισμό του έργου? ποιά είναι τα προσφερόμενα τεχνολογικά εργαλεία‐
πχ.οθόνες προβολής(?) που πρέπει να ενταχθούν στο σχεδιασμό?
Όχι δεν θα σχεδιάσετε, ναι θα τα εντάξετε στον προϋπολογισμό και τα τεχνολογικά
εργαλεία που πιθανόν θα ενταχθούν, είναι στην κρίση σας
 Ο προσανατολισμός της κατασκευής είναι επιλογή της κάθε πρότασης;
Ναι


Η κατασκευή θα πρέπει να μην αφήνει αποτύπωμα στο έδαφος ή μπορεί να
θεμελιώνεται?
Όχι γιατί θα είναι μόνιμη


Για να είναι επαρκής η στήριξη της κατασκευής θα προβλεφθεί στην πρόταση
κανονική θεμελίωση στο σημείο τοποθέτησης που θα αφήνει μόνιμα ίχνη στο ήδη
υπάρχον οδόστρωμα ή θα υπάρχει απλή έδραση με πρόβλεψη μη ανατροπής της
κατασκευής;
Θα προβλέψετε κανονική θεμελίωση


Πρέπει να ληφθεί υπόψη η περίπτωση μεταφοράς (εύκολη επανατοποθέτηση και
αποσυναρμολόγηση) της κατασκευής;
Όχι, πρόκειται για μόνιμη κατασκευή



Στο Παράλιο Σήμα θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι κάποιες ώρες θα απασχολείται
κάποιος άνθρωπος που θα εξυπηρετεί το κοινό ή η πληροφορία θα μεταφέρεται
κατευθείαν στον ενδιαφερόμενο σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή; Υπάρχει η ανάγκη
έντυπου υλικού και φύλαξης αυτού σε κάποιο ερμάριο ή δεν θεωρείται
απαραίτητο;
Δεν προβλέπεται να απασχολείται κάποιος άνθρωπος, ούτε θεωρείται απαραίτητη η
φύλαξη κάποιου υλικού


Είναι αναγκαίο να είναι η κατασκευή περιμετρικά κλειστή με ύπαρξη θυρών ή
μπορεί να έχει κενά σημεία;
Το ζητούμενο είναι μια κατασκευή ανοιχτή και προσβάσιμη, όχι κλειστή και φυσικά
χωρίς πόρτες
 Το περίπτερο θα πρέπει να κλείνει ή να είναι προσβάσιμο 24 ώρες τη μέρα;
Θα είναι προσβάσιμο όλο το 24ωρο


Πρόκειται για κατασκευές κλειστές ώστε να προφυλάσσονται τυχόν ηλ. συσκευές;
Μονωμένες;
Για ό,τι συσκευές θα χρησιμοποιήσετε θα ακολουθήσετε τις προδιαγραφές τους


Όσον αφορά τις πληροφορίες που θα υπάρχουν στην κατασκευή για την περιοχή
της Νέας Παραλίας, θα θέλαμε να ρωτήσουμε αν χρειάζεται να τις συλλέξουμε και
να γράψουμε τα κείμενα εμείς ή είναι εκτός των αρμοδιοτήτων μας;
Τα κείμενα για την μόνιμη πληροφόρηση θα συγκεκριμενοποιηθούν στην επόμενη
φάση οπότε μην σας απασχολεί τώρα
 Ποια πρέπει να είναι η απόσταση των κατασκευών αυτών από την θάλασσα;
Συμβουλευθείτε το τοπογραφικό κάθε θέσης
 Θα μπορούσε μία (1) ομάδα να παραδώσει παραπάνω από μία (1) προτάσεις?
Ναι, αν όμως έχετε αποφασίσει να υποβάλετε δυο ξεχωριστές προτάσεις, θα πρέπει να
γίνουν δύο εγγραφές.
 Υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθεί χώρος στάσης?
Ναι, είναι στην κρίση σας ανάλογα με τον σχεδιασμό σας
 Θα μας σταλεί τοπογραφικό των σημείων σε μορφή dwg;
Ό,τι σας δόθηκε με την εγγραφή σας, δεν προβλέπεται κάτι επί πλέον
 Το πρόπλασμα πρέπει να σταλεί στο τέλος σε δέμα;
Το πρόπλασμα θα παραδοθεί ταυτόχρονα με την πινακίδα σας και ό,τι άλλο ζητείται την
ορισμένη ημερομηνία παράδοσης του διαγωνισμού
 Χρειάζονται τίτλοι και υπότιτλοι στα σχέδια;
Βέβαια, τα σχέδια πρέπει να είναι εύληπτα οπότε χρησιμοποιήστε ό,τι νομίζετε για
αυτόν τον σκοπό
 Μπορεί η κατασκευή να είναι πλωτή;
Όχι

