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1. Παρατηρήθηκαν κάποιες ελλείψεις στην αποτύπωση του RUBY 2 αναφορικά με κολώνες και δοκάρια στους 
τοίχους του εξωτερικού περιβλήματος, καθώς και αναντιστοιχίες σε ποδιές/πρέκια παραθύρων. Πιθανολογούμε 
ότι τα νέα δεδομένα δεν επιφέρουν σημαντικές αλλαγές ή προβλήματα στο σχεδιασμό. Σε κάθε περίπτωση θα 
ανανεώσουμε τα υπόβαθρά μας σύμφωνα με αυτά και θα προσαρμόσουμε τη μελέτη όπου χρειάζεται.
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Νο3. εδώ μοιάζει 
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Νο1 & Νο2. 
κολώνες και δοκάρια δε 
φαίνονται σε κάτοψη ούτε 
σε τομές. 
εδώ μπορεί να επηρεάσει 
τη σκάλα για το πατάρι.
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2. Στο RUBY 3 μεγάλος χώρος κάτω από τη σκάλα μοιάζει να μην είναι εκμεταλλεύσιμος λόγω μηχανημάτων 
εξαερισμού του υπογείου που περνάνε από εκει. Αυτό αλλάζει δραστικά τα δεδομένα και επηρεάζει το σχεδιασμό. 
Ιδανικά χρειάζεται να αποξηλωθούν έστω τμηματικά οι τοίχοι που περιβάλλουν το χώρο των μηχανημάτων και 
να γίνει εκ νέου αποτύπωση του σημείου ώστε να γνωρίζουμε αν υπάρχει κάποιος διαθέσιμος χώρος για να 
περιλάβουμε στη νέα μας μελέτη.

κάτοψη αποτύπωσης
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3. Όπως μας ενημέρωσε η Θεοδώρα, στο RUBY 1 θα χρειαστεί να ορίσουμε τις τυχόν επιθυμητές θέσεις  
parking στην πρασιά, καθώς και τον αύλειο χώρο που θέλουμε να “δεσμεύσουμε” για δική μας χρήση. Αναμένουμε 
απόφαση για τις θέσεις parking ώστε να δώσουμε σκαρίφημα που θα περάσει στο συμβόλαιο και την άδεια. 
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1.θέλουμε 
κατοχυρωμένες θέσεις 
Parking? Πόσες?

3. εδώ είχαμε ορίσει 
έναν καθιστικό χώρο. 
Θα δώσουμε διαστάσεις 
του περιγράμματός του.

2. Στην κύρια όψη της εισόδου, θέλουμε 
parking? Θέλουμε κάποιο καθιστικό?
-Να ορίσουμε το χώρο που θα 
καταλάβουν οι χρήσεις μας-




