Πανελλήνιος Φοιτητικός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για τη διαμόρφωση της Εισόδου της
Αρχαίας Ολυμπίας

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1:
Γεια σας,
θα θέλαμε μια διευκρίνηση όσο αναφορά την περιοχή μελέτης 1:1000
η ανάπλαση αφορά τον γραμμικό άξονα του δρόμου ή και την γύρω περιοχή, η οποία παρουσιάζεται
εντελώς αδόμητη στο χάρτη.
Αν η ανάπλαση περιλαμβάνει και την γύρω περιοχή μέχρι το ποτάμι, πρέπει να θεωρήσουμε τα
στοιχεία του χάρτη ακριβή;
δηλαδή ότι δεν υπάρχει κάτι κτισμένο στην περιοχή;
Ευχαριστούμε

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 1:
Μπορείτε να επεκταθείτε πέρα από τα όρια του δρόμου εφόσον το κρίνετε απαραίτητο.
Ο χάρτης της ευρύτερης περιοχής έχει προκύψει από την ένωση διαφορετικών - επιλεκτικών
τοπογραφήσεων που έχουν γίνει για την περιοχή, οι οποίες περιείχαν στοιχεία με διαφορετικό βαθμό
λεπτομέρειας. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτόν είναι ακριβή, αλλά δεν είναι πλήρη.
Σε κάποιες περιοχές που βρίσκονται έξω από τα όρια του οικισμού υπάρχουν κτίσματα τα οποία δεν
περιλαμβάνονται στην τοπογράφηση. Το ίδιο ισχύει και για την περιοχή γύρω από το ποτάμι.
Αν και στους χάρτες της περιοχής μπορούν να προστεθούν στοιχεία από τις αεροφωτογραφίες ή από
την επίσκεψη στην περιοχή, τα στοιχεία που περιέχουν θεωρούνται επαρκή για έναν Αρχιτεκτονικό
Διαγωνισμό Ιδεών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2:
1. Θα ήταν ιδιαιτέρως χρήσιμη η διάθεση φωτογραφιών και αεροφωτογραφιών καλύτερης ποιότητας
και ανάλυσης στους συμμετέχοντες, τουλάχιστον όσον αφορά την περιοχή της εισόδου της πόλης.
Υπάρχει τέτοια δυνατότητα, ακόμη και αργότερα;
2. Κρίνονται σκόπιμες επεμβάσεις στην άμεση περιοχή του αρχαιολογικού χώρου και του μουσείου;
3. Η προγραμματιζόμενη παράκαμψη της εθνικής οδού έχει κατασκευαστεί /θα τεθεί σε κυκλοφορία;
4. Στο βόρειο τμήμα το τοπογραφικού, σε μικρή απόσταση από τον κόμβο Αρχαίας Ολυμπίας υπάρχει
μεγάλος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων και λεωφορείων. Είναι γνωστός ο σκοπός που εξυπηρετεί;
Σας ευχαριστώ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 2:
1. Οι αεροφωτογραφίες που έχουν δοθεί προέρχονται κυρίως από το διαδίκτυο. Κάποιες από τις
φωτογραφίες θα αναρτηθούν με καλύτερη ανάλυση στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.
2. Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η Ανάδειξη και Αναβάθμιση της Εισόδου στην πόλη της
Αρχαίας Ολυμπίας η οποία "δεν αφορά μόνο την οργάνωση της πρόσβασης στην πόλη, αλλά

ειδικότερα τη διαμόρφωση μίας πορείας, η οποία οδηγεί εντέλει στον σημαντικότατο, από άποψης
παγκόσμιας πολιτιστικής αναφοράς, αρχαιολογικό της χώρο". Με βάση τα παραπάνω θα
μπορούσαν να γίνουν εκείνες οι παρεμβάσεις οι οποίες εντάσσονται στην ευρύτερη λογική
διαμόρφωσης της Εισόδου στην πόλη και σηματοδοτούν την πορεία προς τον αρχαιολογικό χώρο.
3.

Ο νέος κόμβος για την Είσοδο στην πόλη της Αρχαίας Ολυμπίας έχει κατασκευαστεί και έχει τεθεί
σε κυκλοφορία, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό της ευρύτερης περιοχής.

4. Ο χώρος στάθμευσης έχει κατασκευαστεί για την παραμονή των τουριστικών λεωφορείων κατά
τη διάρκεια της επίσκεψης των τουριστών στην πόλη της Αρχαίας Ολυμπίας.

