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Προς :  Το Σωµατείο ∆ιάζωµα  

υπ’ όψιν κυρίου Στ. Μπένου. 
 

 

Θέµα : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Α. Υποστηρικτικές µελέτες του Αρχαιολογικού Πάρκου   

Σας ενηµερώνουµε ότι η θεσµοθέτηση της τροποποίησης του ρυµοτοµικού θα προωθηθεί 

από τις κεντρικές υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ. 

Μετά από συνεργασίες µε τα αρµόδια στελέχη του Υπουργείου προέκυψε, σύµφωνα µε τις 

υποδείξεις τους,  η ανάγκη τοπογράφησης περισσότερων οικοδοµικών τετραγώνων από τα 

προβλεπόµενα στην σύµβαση.  

Παράλληλα έπρεπε να αντιµετωπισθούν σηµαντικές δυσκολίες στην µεταφορά του 

ισχύοντος ρυµοτοµικού του 1960 (που είναι σχεδιασµένο µε τον συµβατικό τρόπο εκείνης 

της εποχής και υλοποιηµένο κατά περίπτωση επιλεκτικά) στις σύγχρονες ψηφιακές 

σχεδιαστικές απαιτήσεις χωρίς να δηµιουργηθούν από την µεταφορά αυτή σε υπόβαθρα 

που δεν ταυτίζονται, προβλήµατα εφαρµογής και συνεπώς και θέµατα αµφισβητήσεων και 

ενστάσεων. 

Για όλα αυτά έχει ζητηθεί από τους τοπογράφους παράταση 30 εργάσιµων ηµερών για την 

εκπόνηση αυτών των συµπληρωµατικών εργασιών. 

Το γεγονός αυτό µεταθέτει κατά αντίστοιχο χρονικό διάστηµα την ολοκλήρωση της 

Πολεοδοµικής µελέτης, η οποία έχει προχωρήσει εκτός από το ότι αφορά την µεταφορά 

της σε ολοκληρωµένα υπόβαθρα. 
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Β. Μελέτες για την δηµιουργία του  Αρχαιολογικού Πάρκου 

Ως προς το Β Στάδιο της σύνταξης της Οριστικής και της Μελέτης Εφαρµογής των 

µελετών του Αρχαιολογικού Πάρκου, δεδοµένου ότι η σχεδίαση αυτών προϋποθέτει 

ταύτιση υποβάθρων και των νέων ρυµοτοµικών γραµµών που θα προκύψουν από την 

Πολεοδοµική µελέτη αναθεώρησης, προκύπτει ότι απαιτείται και για αυτές  µετάθεση του 

χρόνου παράδοσής τους.. 

Τον χρόνο παράτασης που θα απαιτηθεί θα είµαστε σε θέση να σας διευκρινίσουµε στο 

επόµενο ∆.Σ του ∆ιαζώµατος. 

 

  

 

 

Με Τιµή 

Ο Γενικός  Μελετητής του Αρχαιολογικού Πάρκου 

 

 

 

∆ηµήτρης ∆ιαµαντόπουλος 

Αρχιτέκτων 


