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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

 

ΧΡΗΜ/ΣΗ: 

«ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ» 

 
ΣΑΤΑ 

 ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ 

ΑΜΟΙΒΗ: 

155.006,74  € (µε ΦΠΑ) 

 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

 
1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

Η παρούσα µελέτη αφορά:  

1. Την τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής της χαρακτηρισµένης µε απόφαση 

του Υπουργείου Πολιτισµού, ως Ιστορικός ∆ιατηρητέος Τόπος του Ιστορικού 

Κέντρου της πόλης της ∆ράµας, εξαιρουµένης της περιοχής των πηγαίων νερών 

της Αγίας Βαρβάρας (ανάντη και κατάντη της οδού Πατριάρχου ∆ιονυσίου) και 

διευρυµένης κατά 20µετρη περιµετρική λωρίδα αυτής, για την κάλυψη των 

αναγκών προσδιορισµού κορυφών Οικοδοµικών Τετραγώνων, όπως αυτή (η 

περιοχή) απεικονίζεται στο συνηµµένο στην παρούσα σχέδιο, υπό κλίµακα 

1:2000.    

2. Τις υποστηρικτικές, για την παραπάνω περιγραφόµενη στην παρ. 1 εργασία 

εργασίες, που αφορούν την ίδρυση νέου τριγωνοµετρικού δικτύου, την χρήση 

υπάρχοντος τριγωνοµετρικού δικτύου για την για την εξάρτηση του 

νεοϊδρυόµενου, την χρήση τριγωνοµετρικών σηµείων για την εξάρτηση του 

πολυγωνοµετρικού δικτύου, την σήµανση πολυγωνικών σηµείων και την 

επίλυση πολυγωνοµετρικού δικτύου εντός πυκνοδοµηµένης, κατοικηµένης 

περιοχής.  

3. Την γεωµετρική χωροστάθµηση των αξόνων των οδών εντός του 

περιγράµµατος της περιοχής µελέτης που περιγράφηκε στην παρ. 1 της 

παρούσας καθώς και τις υποστηρικτικές προς αυτή, εργασίες (ενδεικτικά 
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αναφέρονται η τοποθέτηση χωροσταθµικών  αφετηριών και η συνόρθωση  του 

χωροσταθµικού δικτύου).  

4. Τον προσδιορισµό των κορυφών των οικοδοµικών τετραγώνων που 

περικλείονται στην περιοχή που περιγράφηκε στην παρ. 1 της παρούσας 

(∆ίκτυο απόδοσης ΕΓΣΑ ’87).  

5. Την κτηµατογράφηση ήτοι την εξακρίβωση των ορίων των ιδιοκτησιών, τον 

προσδιορισµό της θέσης τους, την σύνταξη σχεδίων κτηµατογράφησης στο 

σύστηµα αναφοράς ΕΓΣΑ  ’87, µε αρίθµηση, εµβαδοµέτρηση των ιδιοκτησιών 

κ.λ.π., τον καθορισµό των πάσης φύσεως επικειµένων των ιδιοκτησιών και την 

σύνταξη κτηµατογραφικών πινάκων, στην πυκνοδοµηµένη περιοχή 

ενδιαφέροντος και σε κλίµακα 1:500.  

2) ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

α) Το Γ.Π.Σ. της πόλης της ∆ράµας. 

β) Το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο της περιοχής ενδιαφέροντος και οι 

εγκεκριµένες τροποποιήσεις του. 

γ) Το εγκατεστηµένο τριγωνοµετρικό και πολυγωνοµετρικό δίκτυο της πόλης της 

∆ράµας.  

δ) Η υφιστάµενη  από το έτος 2000,  µελέτη κυκλοφοριακής οργάνωσης της πόλης. 

3) ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα εκτιµώµενα ποσοτικά στοιχεία φυσικού αντικείµενου που απαιτούνται για την 

εκπόνηση της παρούσας µελέτης στην κατηγορία 16 –Μελέτες τοπογραφίας – είναι:  

 

Α/Α Ένδειξη Εργασιών 
Εκτελεσθει-
σόµενες 

ποσότητες 
Είδος Μονάδας  

1 
Ίδρυση τριγωνοµετρικών σηµείων IV 

τάξεως 
5 τεµάχιο 

2 
Χρήση υπαρχόντων 

τριγωνοµετρικών για εξάρτηση 
δικτύου 

3 τεµάχιο 

3 
Χρήση υπαρχόντων 

τριγωνοµετρικών σηµείων για 
εξάρτηση πολυγωνοµετρικού δικτύου 

7 τεµάχιο 
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4 
Πολυγωνοµετρία εντός κατοικηµένων 

περιοχών  
300 τεµάχιο 

5 
Μόνιµη σήµανση πολυγωνικών 

σηµείων  
250 τεµάχιο 

6 
Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις 
δοµηµένων εκτάσεων (κλίµακα 1:500         

πυκνοδοµηµένη)  
200 στρέµµα 

7 Προσδιορισµός κορυφών Ο.Τ. 780 κορυφή 

8 Τοποθέτηση ήλου επί κτίσµατος 6 τεµάχιο 

9 
Γεωµετρική χωροστάθµηση 

συνήθους ακρίβειας (κλίση εώς 
10%) 

7.5 χλµ 

10 Υψοµετρική ενηµέρωση σε δρόµους 7.5 χλµ. 

11 Μελέτη ερυθράς 7.5 χλµ. 

12 
Συνόρθωση χωροσταθµικού δικτύου 

(βρόγχοι) 
4 πολύγωνο 

13 
Κτηµατογραφήσεις (πυκνοδοµηµένη 

1:500) 
200 στρέµµα 

 
4) Αναφορά στο σύνολο των απαιτούµενων µελετών για την ολοκλήρωση της 

µελέτης του Ιστορικού Κέντρου.  

 

Οι µελέτες που θα απαιτηθούν να εκπονηθούν στο µέλλον, µετά την ολοκλήρωση της 

παρούσας είναι οι εξής:  

� Μελέτη Πράξεων και Αναλογισµού Υποχρεώσεων για την διάνοιξη – διάθεση 

κοινοχρήστων χώρων και σύγχρονη κήρυξη απαλλοτρίωση για τους 

κοινωφελείς.  
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� Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη. 

� Μηχανολογική – Ηλεκτρολογική µελέτη (άρδευση – φωτισµός). 

� Μελέτη υδραυλικών έργων (αποχέτευση – ύδρευση).  

� Φυτοτεχνική µελέτη. 

� Μελέτη ΣΑΥ- ΦΑΥ. 

� Αναγνωριστική γεωλογική µελέτη ή Γεωλογική µελέτη. 

� Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
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5) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 

 

Α/

Α 

Ένδειξη 

Εργασιών 

Εκτελεσθει
σόµενες 

Είδος 

Μονά
δας  

Υπουργική 

Απόφαση 
Άρθρο 

Τιµή 

Μονά
δας 

τκ/λ 
∆απάν
η σε € 

            
Εργα
σίας 

    

1 

Ίδρυση 
τριγωνοµετρι
κών σηµείων 

IV τάξεως 

5 
τεµάχι
ο 

Απόφαση Υπ. 
ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

∆ΜΕΟ/α/ο/1257 
09/08/2005 

ΤΟΠ.2.1 800 
1.24

9 
4996.00 

2 

Χρήση 
υπαρχόντων 
τριγωνοµετρι
κών για 
εξάρτηση 
δικτύου 

3 
τεµάχι
ο 

Απόφαση Υπ. 
ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

∆ΜΕΟ/α/ο/1257 
09/08/2005 

ΤΟΠ.2.2 800 
1.24

9 
2997.60 

3 

Χρήση 
υπαρχόντων 
τριγωνοµετρι
κών σηµείων 
για εξάρτηση 
πολυγωνοµετ
ρικού δικτύου 

7 
τεµάχι
ο 

Απόφαση Υπ. 
ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

∆ΜΕΟ/α/ο/1257 
09/08/2005 

ΤΟΠ.2.3 65 
1.24

9 
568.30 

4 

Πολυγωνοµετ
ρία εντός 

κατοικηµένων 
περιοχών  

300 
τεµάχι
ο 

Απόφαση Υπ. 
ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

∆ΜΕΟ/α/ο/1257 
09/08/2005 

ΤΟΠ.3.1.β 65 
1.24

9 
24355.50 

5 

Μόνιµη 
σήµανση 

πολυγωνικών 
σηµείων  

250 
τεµάχι
ο 

Απόφαση Υπ. 
ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

∆ΜΕΟ/α/ο/1257 
09/08/2005 

ΤΟΠ.3.2 25 
1.24

9 
7806.25 

6 

Επίγειες 
τοπογραφικές 
αποτυπώσεις 
δοµηµένων 
εκτάσεων 
(κλίµακα 

1:500         
πυκνοδοµηµέ

νη)  

200 
στρεµ
µα 

Απόφαση Υπ. 
ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

∆ΜΕΟ/α/ο/2361/
30/12/2005 

ΤΟΠ.6Α.2.Ι 100 
1.24

9 
24980.00 

7 
Προσδιορισµ
ός κορυφών 

Ο.Τ. 
780 

κορυφ
ή 

Απόφαση Υπ. 
ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

∆ΜΕΟ/α/ο/1257 
09/08/2005 

ΤΟΠ.14.3 20 
1.24

9 
19484.40 

8 
Τοποθετηση 
ήλου επί 
κτίσµατος 

6 
τεµαχι
ο 

Απόφαση Υπ. 
ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

∆ΜΕΟ/α/ο/1257 
09/08/2005 

ΤΟΠ.4.3 26 
1.24

9 
194.84 

9 

Γεωµετρική 
χωροστάθµη
ση συνήθους 
ακρίβειας 
(κλίση εώς 

10%) 

7.5 χλµ 

Απόφαση Υπ. 
ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

∆ΜΕΟ/α/ο/1257 
09/08/2005 

ΤΟΠ.4.1.1 65 
1.24

9 
608.89 

10 

Υψοµετρική 
ενηµέρωση 
σε δρόµους 7.5 χλµ. 

Απόφαση Υπ. 
ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

∆ΜΕΟ/α/ο/1257 
09/08/2005 ΤΟΠ 9.1α 1032 

1.24
9 9667.26 
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11 
Μελέτη 
ερυθράς 7.5 χλµ. 

Αρθρο 6 Παρ. 
γ/ΑΠ.71934/973

4/89 
3000*λ=3000

*0.23368 3000 
0.23
368 5257.80 

12 

Συνόρθωση 
χωροσταθµικ
ού δικτύου 
(βρόγχοι) 

4 
πολύγ
ωνα 

Απόφαση Υπ. 
ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

∆ΜΕΟ/α/ο/1257 
09/08/2005 

ΤΟΠ.4.4 225 
1.24

9 
1124.10 

13 

Κτηµατογραφ
ήσεις 

(πυκνοδοµηµ
ένη 1:500) 

200 
στρεµ
µα 

Απόφαση Υπ. 
ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

∆ΜΕΟ/α/ο/2361/
30/12/2005 

ΤΟΠ.8Α.1.Ι 96 
1.24

9 
23980.80 

  

  

    

Άθροισµα ∆απάνης 

    

126 

021.74 

    ΦΠΑ 23%     28985.00 

    
ΣΥΝΟΛΟ     

155 

006.74 
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6) ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ  

 

Το ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των εργασιών της παρούσας µελέτης, 

εµφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί και αφορά τον ΚΑΘΑΡΟ ΧΡΟΝΟ εκπόνησης 

της µελέτης:  
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ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

"ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ"  

ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΜΗΝΕΣ 

Α/Α  Ένδειξη Εργασιών  
0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 

ΚΕΝΟ-
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

3,0 3,5 4,0 
ΚΕΝΟ-

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 
4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 

7,5 8,0 

ΚΕΝΟ-

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

1 
Ίδρυση τριγωνοµετρικών 
σηµείων IV τάξεως 

          ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ   
                        

2 

Χρήση υπαρχόντων 
τριγωνοµετρικών για 
εξάρτηση δικτύου 

          ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ   

                        

3 

Χρήση υπαρχόντων 
τριγωνοµετρικών 
σηµείων για εξάρτηση 
πολυγωνοµετρικού 
δικτύου 

          ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ   

                        

4 
Πολυγωνοµετρία εντός 
κατοικηµένων περιοχών  

          ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ   
                        

5 
Μόνιµη σήµανση 
πολυγωνικών σηµείων  

          ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ   
                        

6 

Επίγειες τοπογραφικές 
αποτυπώσεις δοµηµένων 
εκτάσεων (κλίµακα 1:500     
πυκνοδοµηµένη)  

          ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ   

                        

7 
Προσδιορισµός 
κορυφών Ο.Τ. 

              
    

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 
                  

8 
Τοποθετηση ήλου επί 
κτίσµατος 

              
              ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 
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9 

Γεωµετρική 
χωροστάθµηση 
συνήθους ακρίβειας 
(κλίση εώς 10%) 

              

              ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

10 
Υψοµετρική ενηµέρωση σε 
δρόµους 

              
              ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

11 Μελέτη ερυθράς               
              ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

12 
Συνόρθωση 
χωροσταθµικού δικτύου 
(βρόγχοι) 

              
              ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

13 
Κτηµατογραφήσεις 
(πυκνοδοµηµένη 1:500) 

              
                      

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 
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7) ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 
 
Έχοντας υπόψη:  
 

� α) το από 30 Μαρτίου 1990 Προεδρικό ∆ιάταγµα (Π.∆.)  “Τροποποίηση όρων 

και περιορισµών δόµησης στην περιοχή των πηγών Αγίας Βαρβάρας του 

∆ήµου ∆ράµας (Ν. ∆ράµας) και καθορισµός ειδικών όρων δόµησης και 

χρήσεων γης” , δηµοσιευθέν στο ΦΕΚ 230 ∆΄/ 10-04-1990  

� β) τη  “∆ιόρθωση σφάλµατος στο από 30.3.1990 Π.∆. Τροποποίηση όρων και 

περιορισµών δόµησης στην περιοχή των πηγών Αγίας Βαρβάρας του ∆ήµου 

∆ράµας”, δηµοσιευθείσα στο ΦΕΚ 522 ∆΄/  25-09-1990  

� γ) την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισµού και Επιστηµών ( ΥΠ.Π.Ε.) ∆ΙΛΑΠ/ 

Γ/ 3248/ 69830/ 7-5-84 περί χαρακτηρισµού ως ιστορικού διατηρητέου τόπου 

του Ιστορικού κέντρου της πόλεως ∆ράµας, δηµοσιευθείσα στο ΦΕΚ Β΄ 427/ 

26-06-84  

� δ) το από 18 ∆εκεµβρίου 1998 Π.∆. “Περί αναθεωρήσεως του Ρυµοτοµικού 

Σχεδίου του Ιστορικού Κέντρου της πόλης ∆ράµας και καθορισµός όρων και 

περιορισµών δόµησης αυτού”,  δηµοσιευθέν ΦΕΚ 28 ∆΄/ 25-01-1999 

� ε) το γεγονός ότι για οποιαδήποτε παρέµβαση στην περιοχή ενδιαφέροντος 

όπως ενδεικτικά αναφέρουµε :  

• σύνθεση όγκων κτιρίων που ανοικοδοµούνται ή ανακαινίζονται ή 

αναστυλώνονται 

• διάταξη κτιρίων  

• µορφολογική οργάνωση κτιρίων 

• κατεδάφιση κτιρίων  

• κατασκευή προσθηκών σε κτίρια 

• κατασκευή εξωστών, αρχιτεκτονικών προεξοχών 

• ανάρτηση ή εγκατάσταση φωτεινών επιγραφών ή διαφηµιστικών 

πινακίδων 

• διαµόρφωση, τροποποίηση ή ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων (οδών, 

πλατειών , πεζοδρόµων, τοίχων αντιστήριξης, κρηπιδωµάτων κ.ο.κ.)  
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• κατασκευή, βελτίωση ή αναβάθµιση έργων υποδοµής των Ο.Κ.Ω. 

(Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας ) – όπως ∆.Ε.Η. , Ο.Τ.Ε., ύδρευσης, 

αερίου κ.ο.κ. 

• χρήση πεζοδροµίων ή πεζοδρόµων  

• καθαίρεση εξοπλισµού δηµόσιων χώρων (όπως µάντρες, λιθόστρωτα, 

βρύσες, δένδρα κ.λ.π.)  

• κ.α. 

απαιτείται έγκριση της αρµόδιας ΕΠΑΕ  (Επιτροπής Πολεοδοµικού 

Αρχιτεκτονικού Ελέγχου), στην οποία υποβάλλεται φάκελος ο οποίος -εκτός 

των άλλων- περιέχει πλήρες τοπογραφικό και κτηµατολογικό διάγραµµα της 

περιοχής παρέµβασης  

� στ) το γεγονός ότι για πολλές από τις παραπάνω παρεµβάσεις ( µηδέ αυτής, 

της διαµόρφωσης των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων του Ιστορικού 

Κέντρου εξαιρουµένης), απαιτείται και έκδοση οικοδοµικής αδείας από την 

Αρµόδια Υπηρεσία ∆όµησης.  

� ζ) το γεγονός ότι στους χαρακτηρισµένους κοινόχρηστους χώρους του 

Ιστορικού Κέντρου της ∆ράµας, επιτρέπεται να κατασκευάζονται µόνιµα 

καθιστικά ή υπαίθριοι χώροι συγκέντρωσης, ελαφρές ηµιϋπαίθριες κατασκευές 

και να τοποθετούνται µόνιµες επιπλώσεις εξωτερικών χώρων, οι οποίες πρέπει 

να εφαρµόζονται στο ανάγλυφο του εδάφους και να µη το καταργούν, οπότε και 

απαιτείται απόλυτη αποτύπωση του υψοµετρικού ανάγλυφου των κ.χ.  

� η) το γεγονός ότι η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και η Εφορεία Νεοτέρων 

Μνηµείων του Υπουργείου Πολιτισµού έχουν επισηµάνει πολλές φορές, την 

ανάγκη προστασίας των Αρχαιοτήτων και των Μνηµείων του Ιστορικού 

Κέντρου της ∆ράµας, καθώς και την ανάγκη εξυγίανσης - εξωραϊσµού του, 

σύµφωνα µε ειδική µελέτη ανάπλασης που θα πρέπει να προγραµµατιστεί 

προς υλοποίηση  

ο δήµος ∆ράµας αποφάσισε να προκηρύξει την πρώτη από τις απαιτούµενες µελέτες 

για το Ιστορικό Κέντρο της ∆ράµας, αυτή της Τοπογραφικής Αποτύπωσης του, µε 

απώτερο σκοπό:  
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 την διαφύλαξη του συνολικού πολεοδοµικού χαρακτήρα της περιοχής 

 την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς 

 την διαµόρφωση των οδικών αξόνων και των λοιπών οδικών στοιχείων 

 την αναβάθµιση ή την λειτουργική βελτίωση ή την αρχική διαµόρφωση των 

χώρων πρασίνου και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων (Κ.Χ.) 

 την έρευνα δυνατότητας χρηµατοδότησης όλων των παραπάνω παρεµβάσεων 

(συµπεριλαµβανοµένων των κτιριακών µελετών) 

 την διαµόρφωση των πλατειών και των περιβαλλόντων χώρων των µνηµείων  

 την επαναφορά ή την ανάδειξη του παραδοσιακού οικιστικού περιβάλλοντος, 

που είναι δείγµα αρχιτεκτονικής περασµένων εποχών 

 την απαγκίστρωσή των µνηµείων  από την κατάσταση (εικόνα) εγκατάλειψης 

που παρουσιάζουν  

 την προστασία των µνηµείων από την ανωνυµία και το πέρασµα σε ένα 

επώνυµο ιστορικό δοµηµένο περιβάλλον 

 την ενίσχυση της εικόνας της εξέλιξης της αρχιτεκτονικής µέσα στο χρόνο 

 την ανάδειξη του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (δοµηµένου 

και πολιτιστικού)   

 την εξυπηρέτηση της διακίνησης των πεζών 

 την εξασφάλιση ή και την δηµιουργία καλής λειτουργίας πολιτιστικών χρήσεων  

 τον εξορθολογισµό ή και την εφαρµογή κυκλοφοριακών ρυθµίσεων 

 τον σχεδιασµό του αστικού εξοπλισµού 

 την σύνδεση των αρχαιολογικών χώρων µε την κεντρική περιοχή της πόλης και 

µε το εµπορικό της κέντρο 

 την τόνωση της επισκεψιµότητας των Αρχαιολογικών χώρων 

 την τόνωση των όποιων εµπορικών δραστηριοτήτων  

 κ.α.     

∆ΡΑΜΑ  ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 
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