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ΘΕΜΑ: 

 

Παράταση προθεσµίας υπο-
βολής της µελέτης << Υδραυ-
λική µελέτη οριοθέτησης τµή-
µατος του ρέµατος Καλλιφύ-
του ∆ράµας, από τη χιλιοµε-
τρική θέση µε συντεταγµένες 
Χ= 516926.79,  Υ= 4557220.47 
(προβολικό σύστηµα ΕΓΣΑ’ 
87) µέχρι και το όριο της ανά-
πλασης επί της οδού Χελµού  
της πόλης της ∆ράµας>> 
 

 

       Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 24 Νοεµβρίου 2015, ηµέρα  Τρίτη 
και ώρα 11.00 π.µ , συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, υπό την 
Προεδρία του προεδρεύοντα κ. Σολάκη Αγγέλου, ως πρώτου πλειοψηφούντα  εν απουσία 
του προέδρου και αντιπροέδρου αυτής, µετά από την 51687/17-11-2015 γραπτή 
πρόσκληση του προέδρου της, κ. Μαµσάκου Χριστόδουλου ∆ηµάρχου ∆ράµας, που 
δόθηκε σε καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, µε αποδεικτικό και δηµοσιεύθηκε 
νόµιµα,σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6/2010 )  
       Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών, βρέθηκαν 
παρόντα 5 µέλη :  

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
2. Σολάκης Άγγελος  
3. Μουρβετίδης Μιχαήλ 
4. Βασιλειάδης Αναστάσιος. 
5. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  

    1.        Μαµσάκος Χριστόδουλος  
    2.        Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος      
    3.        Ηλιάδης Νικόλαος  
    4.        Ζαχαριάδης  Παύλος 

 

               Το τακτικό µέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 
απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. 
Μουρβετίδης Μιχαήλ 

Το τακτικό µέλος κ. Παπαδόπουλος Γεώργιος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 

απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Βασιλειάδης 
Αναστάσιος. 

Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  ∆ήµου  ∆ράµας, 
γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου  ∆ράµας, ο  κ. προεδρεύων κήρυξε  
την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης στα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   
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Το  µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής, Σολάκης Αγγέλος, προεδρεύων ως πρώτος 
πλειοψηφών , απουσία του προέδρου και αντιπροέδρου αυτής εισάγοντας εισάγοντας το 
2ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ’ αριθµ. 
9558/04-03-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆όµησης Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών του  
∆ήµου ∆ράµας, σχετικά µε την παράταση προθεσµίας υποβολής της µελέτης << 
Υδραυλική µελέτη οριοθέτησης τµήµατος του ρέµατος Καλλιφύτου ∆ράµας, από τη 
χιλιοµετρική θέση µε συντεταγµένες Χ= 516926.79,  Υ= 4557220.47 (προβολικό σύστηµα 
ΕΓΣΑ’ 87) µέχρι και το όριο της ανάπλασης επί της οδού Χελµού  της πόλης της 
∆ράµας>>  και καλεί αυτά να αποφασίσουν σχετικά :     

   
           Το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας , έχει όπως παρακάτω : 

 

«ΣΧΕΤ:   Η από 23-10-2015 αίτηση του αναδόχου της µελέτης του θέµατος 
     
 Σε συνέχεια του άνω σχετικού, σας αποστέλλουµε συνηµµένα την αίτηση του 
αναδόχου της µελέτης του θέµατος, κ. Αλπίδη Ιωάννη, µε την οποία ζητάει να του 
χορηγηθεί παράταση προθεσµίας υποβολής της µελέτης «Υδραυλική µελέτη οριοθέτησης 
τµήµατος του ρέµατος Καλλιφύτου ∆ράµας από τη χιλιοµετρική θέση µε συντεταγµένες X = 
516926.79, Y = 4557220.47 (προβολικό σύστηµα ΕΓΣΑ’87) µέχρι και το όριο της 
ανάπλασης επί της οδού Χελµού της πόλης της ∆ράµας» κατά έναν µήνα (1) µήνα, δηλαδή  
µέχρι την 23η Νοέµβριου 2015 για τους ακόλουθους λόγους: 
 

 Έπειτα από τον υδρολογικό υπολογισµό της παροχής πληµµυρικής ροής και την 
υδραυλική επίλυση στον µελετούµενο χείµαρρο, προέκυψαν προβλήµατα πληµµύρας σε 
διάφορα σηµεία κατά µήκους του χειµµάρου (τα οποία τίθενται υπ’ όψιν του επιβλέποντα). 
Το γεγονός αυτό καθιστά αδύνατη την οριοθέτηση του χείµαρρου µε τη φυσική µορφή 
όπως αυτή έχει διαµορφωθεί έως σήµερα και απαιτείται η κατασκευή τεχνικών έργων 
διευθέτησης του χείµαρρου στα εν λόγω σηµεία για τον περιορισµό της πληµµυρικής 
κοίτης. Μελετητικά αυτό συνεπάγεται ακριβή καθορισµό των απαιτούµενων έργων και εκ 
νέου υδραυλική επίλυση του χείµαρρου και τελικά πρόταση καθορισµού των γραµµών 
οριοθέτησης. Η έγκριση της οριοθέτησης από τις υπερκείµενες υπηρεσίες απαιτεί την 
ύπαρξη και των δύο επιλύσεων. Όπως γίνεται κατανοητό απαιτείται επιπλέον χρόνος για 
το επιπρόσθετο µελετητικό αντικείµενο το οποίον σηµειωτέον δεν ήταν δυνατόν να 
προβλεφθεί πριν την υδραυλική επίλυση. 
   

  Η ∆/νση ∆όµησης του ∆ήµου ∆ράµας, µε την αρµοδιότητα της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας που ασκεί, αποδέχεται τους παραπάνω λόγους ως πραγµατικούς και εισηγήτε 
την έγκριση της παράτασης προθεσµίας υποβολής της µελέτης «Υδραυλική µελέτη 
οριοθέτησης τµήµατος του ρέµατος Καλλιφύτου ∆ράµας από τη χιλιοµετρική θέση µε 
συντεταγµένες X = 516926.79, Y = 4557220.47 (προβολικό σύστηµα ΕΓΣΑ’87) µέχρι και 
το όριο της ανάπλασης επί της οδού Χελµού της πόλης της ∆ράµας» κατά πενήντα µέρες, 
δηλαδή µέχρι την 12η ∆εκεµβρίου 2015, λόγω µη αποκλειστικής ευθύνης του µελετητή. 
  Παρακαλούµε για την απόφασή σας              

 

        Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
Είδε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 , το έγγραφο της υπηρεσίας 
καθώς και την αίτηση .  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο µ ό φ ω ν α 
�      ΕΓΚΡΙΝΕΙ  την παράταση κατά  έναν  (1) µήνα για την ολοκλήρωση της µελέτης 
που  ανατέθηκε  στον µελετητή κ. Αλπίδη  Ιωάννη, για το έργο: «Υδραυλική µελέτη οριο-
θέτησης τµήµατος  του ρέµατος Καλλιφύτου ∆ράµας από τη χιλιοµετρική θέση µε συντε-
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ταγµένες X = 516926.79, Y = 4557220.47 (προβολικό σύστηµα ΕΓΣΑ’87) µέχρι και το 
όριο της ανάπλασης επί  της οδού Χελµού της πόλης της ∆ράµας »  προκειµένου  να 
ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου που  ζητήθηκε  µε σχετικό έγγραφο της ∆/νσης 
∆όµησης Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών  του ∆ήµου ∆ράµας . 

                                                                                                                                                                     
           Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο ∆ράµας. 
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