
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Μαρούσι, 15/05/2018 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Αρ. Πρ.: 21365 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

Ταχ.     
Διεύθυνση: 

Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα 
151 24 Μαρούσι 

 

Πληροφορίες: Ι. Χάλαρης  

Τηλέφωνο: 213 2038140  

Fax: 213 2038514  

E-mail: ty@maroussi.gr  

 Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΓΕΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΤΜ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΩΝ 

ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ 

Λ. Συγγρού 80-88, 117 41 Αθήνα 

 
Θέμα: Οριστική μελέτη έργων διευθέτησης στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης 

«ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ - ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ 

ΣΑΠΦΟΥΣ» 

Σχετικά: 1. Τα με αρ.66 (23-12-2009) και 84 (18-12-2013) πρακτικά της ΚΣΕ 

2. Οι με α.π. 53299/2008 και 095898/2010 συμβάσεις 

3. Η με α.π. Φ4443/2762/20-06-2013 απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 

και Περιορισμών 

4. Η με αρ. Φ4443/3472/14 απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

(ΦΕΚ 438Δ/24-09-2014) 

5. Η με α.π. 016195/08-04-2016 εναπυποβολή οριστικής μελέτης έργων 

διευθέτησης 

6. Το με 152935/21.02.2017 (εισερχ. 10175/08.03.2017) έγγραφό σας με θέμα: 

«Παρατηρήσεις επί της υποβληθείσας οριστικής μελέτης έργων διευθέτησης του 

ρέματος Σαπφούς, στα διοικητικά όρια του Δήμου Αμαρουσίου» 

7. Το με αρ. 57847/04-12-2017 έγγραφο μας με θέμα: Διαβίβαση οριστικής 

μελέτης έργων διευθέτησης στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης 

«ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ - ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ 

ΣΑΠΦΟΥΣ». 
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8. Το με αρ πρωτ. 6503/13-02-2018 έγγραφο μας. 

 

  Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά και σε συνέχεια του (7) σχετικού, με το οποίο σας 

διαβιβάστηκε η οριστική μελέτη έργων διευθέτησης του ρέματος Σαπφούς, αλλά και σε 

συνέχεια της συνάντησης μας στα γραφεία σας στις 11/01/2018, σας αποστείλαμε το (6) 

σχετικό έγγραφο μας, ζητώντας ενημέρωση για την πορεία του ελέγχου της μελέτης που 

διενεργείται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας. Επίσης, ζητήσαμε να προγραμματιστεί 

συνάντηση στα γραφεία σας, παρουσία του μελετητή μας, προκειμένου να δοθούν πιθανές 

εξηγήσεις για να επιταχυνθεί ο χρόνος ελέγχου σας.  

  Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχουμε καμία ενημέρωση για την πορεία του φακέλου και 

λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα των έργων διευθέτησης για την αντιπλημμυρική 

θωράκιση του Δήμου μας, επανερχόμαστε στο αίτημα μας για καθορισμό συνάντησης και 

ενημέρωση μας. 

  Στο πλαίσιο της καλής συνεργασία μας είμαστε στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση και 

παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας και την προώθηση της μελέτης με στόχο την 

προστασία των κατοίκων και των περιουσιών τους από μελλοντικές καταστροφές.  

  Ο Αντιδήμαρχος  
Τεχνικών Έργων 

   
 
 
 

Ε. Κάββαλος 
 

 

Εσωτ. διανομή: - Αρχείο Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

- Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

- Προϊστάμενο Τμήματος Προγραμματισμού & Μελετών 

- Επιβλέπουσα μελέτης κα Π. Καβάγια (Φάκελος Έργου) 

 

Κοινοποίηση: - Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων κ. Ε. Κάββαλο 

- Σύμπραξη Γραφείων Μελετών Γ. Μαραγκός - Δ. Ντουσσόπουλος - Α. 

Αθανασιάδης 


