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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 3-7-2019 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (Μαραθωνοδρόμου 95),
σήμερα την 3ην του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄, συνήλθε, παρόντος και
του Δημάρχου κ. Παντελή Ξυριδάκη, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.
9388/26-6-2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 87), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των
κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.
ΘΕΜΑ 9ο Η.Δ.
Παραλαβή της μελέτης προσδιορισμού παροχετευτικής ικανότητας ρέματος Φιλόθεης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων
παρόντες ήταν δεκατέσσερις (14) και απόντες δεκατρείς (13) ήτοι: οι κ.κ. Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος,
Καριώτης Αλέξανδρος, Κομνηνού-Κούμπα Άννα, Μπετροσιάν Άλεξ, Μαναός Δημήτριος, Χριστοδούλου Γαβριέλλα,
Χαροκόπος Παντελής, Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα, Συμεωνίδου Χαρίκλεια, Καβαλάρης Ιωάννης,
Γαλάνης Δημήτριος, Παπαχρόνης Γεώργιος και Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αλεξοπούλου Αικατερίνη
Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη
Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία
Λάβδα Ελένη
Τρέζου Μαρία-Ελένη
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης
Παπαγεωργίου Λεωνίδας
Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία
Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη
Κανελλάκης Νικόλαος
Δελακουρίδης Ιωάννης
Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη
Ζερβός Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Σαμαρόπουλος Βύρωνας-Παύλος
Καριώτης Αλέξανδρος
Κομνηνού-Κούμπα Άννα
Μπετροσιάν Άλεξ
Μαναός Δημήτριος
Χριστοδούλου Γαβριέλλα
Χαροκόπος Παντελής
Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κων/να
Συμεωνίδου Χαρίκλεια
Καβαλάρης Ιωάννης
Γαλάνης Δημήτριος
Παπαχρόνης Γεώργιος
Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Λάβδα Ελένη απεχώρησε μετά τη ψήφιση του 5ου θέματος Η.Δ.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κανελλάκης Νικόλαος απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος Η.Δ.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος
Γεώργιος.
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Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:
Θέτω υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου:
1. την υπ’ αριθμ. 338/18-12-2018 (ΑΔΑ : ΩΙΥ1ΩΗ8-2ΩΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί
κατακύρωσης της σύμβασης στο μελετητικό σχήμα: ENCODIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ της μελέτης
προσδιορισμού παροχετευτικής ικανότητας ρέματος Φιλοθέης
2. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2282/22-02-2019 σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της παραπάνω μελέτης.
3. την υπ’ αριθμ. 8935/20-06-2019 αναφορά της επιβλέπουσας για την παραλαβή της μελέτης.
4. την υπ’ αριθμ. 8951/20-06-2019 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την παραλαβή της μελέτης.
5. τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Αντικείμενο της μελέτης είναι ο προσδιορισμός της παροχετευτικής ικανότητας του ρέματος Φιλοθέης, ώστε με
βάση το μέγεθος αυτό αλλά και την πλημμυρική απορροή του Ποδονίφτη στα ανάντη αυτού, όπως έχει
προσδιοριστεί από τη σχετική Υδρολογική Μελέτη του Ε.Μ.Π, να ληφθούν οι αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο
αντιμετώπισης του προβλήματος αντιπλημμυρικής προστασίας.
Ο προσδιορισμός της παροχετευτικής ικανότητας του ρέματος Φιλοθέης γίνεται ως εξής :


Ελέγχεται η παροχετευτική ικανότητα του ρέματος με βάση τη σημερινή του γεωμετρία. Η γεωμετρία
αυτή περιλαμβάνει στενώσεις σε γέφυρες ή σε άλλα σημεία, διευρύνσεις προερχόμενες από διαβρώσεις,
πλευρικά τοιχία υπερύψωσης της κοίτης κλπ.



Ελέγχεται η παροχετευτική ικανότητα του ρέματος με βάση τη γεωμετρία που θα διαμορφωθεί από
συγκεκριμένες επεμβάσεις. Οι επεμβάσεις αυτές θα έχουν ως σκοπό αφ’ ενός την άρση της αρνητικής
επιρροής προβληματικών σημείων (π.χ. στενώσεων) στην παροχετευτική ικανότητα και αφ’ ετέρου την
προστασία του ρέματος σε συγκεκριμένες περιοχές (π.χ. επενδύσεις με συρματοκιβώτια για προστασία
δένδρων). Θα μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν εύλογες, περιβαλλοντικά αποδεκτές, υπερυψώσεις της
όχθης σε σημεία υπερχειλίσεων.

Εκτιμάται ότι με τις επεμβάσεις αυτές θα υπάρξει εξομάλυνση των

συνθηκών ροής στο ρέμα με θετικές επιπτώσεις στην παροχετευτική του ικανότητα.


Ελέγχεται η παροχετευτική ικανότητα του ρέματος με βάση τη γεωμετρία που θα διαμορφωθεί από
δραστικότερες επεμβάσεις στην κοίτη, με σκοπό τη μεγιστοποίηση αυτής. Δίνει επομένως το υλικό ώστε
να ληφθούν αποφάσεις για το κατά πόσον η αντιμετώπιση του πλημμυρικού προβλήματος θα γίνει με τις
επεμβάσεις αυτές ή με την κατασκευή ανακουφιστικού έργου.

Στόχος της μελέτης είναι η διερεύνηση της παροχετευτικής ικανότητας του ρέματος ώστε με βάση τα
αποτελέσματα, να αναδειχθούν αφενός οι θέσεις που απαιτούνται επεμβάσεις και αφετέρου οι μορφές των
παρεμβάσεων αυτών ώστε να διασφαλίζεται η αντιπλημμυρική προστασία των παραρεμάτιων περιοχών με τρόπο
περιβαλλοντικά αποδεκτό.

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ν’ αποφασίσουν για την παραλαβή της μελέτης προσδιορισμού
παροχετευτικής ικανότητας ρέματος Φιλοθέης που έχει εγκριθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία κι έχει εκδοθεί
σχετική βεβαίωση για την έγκαιρη περαίωση των εργασιών της σύμβασης.
Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
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ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του:
1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 189 του Ν.4412/2016,
4. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006,
5. Την υπ’ αριθμ. 338/18-12-2018 (ΑΔΑ : ΩΙΥ1ΩΗ8-2ΩΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί
κατακύρωσης της σύμβασης στο μελετητικό σχήμα: ENCODIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ της μελέτης
προσδιορισμού παροχετευτικής ικανότητας ρέματος Φιλοθέης,
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2282/22-02-2019 σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της παραπάνω μελέτης,
7. Την υπ’ αριθμ. 8935/20-06-2019 αναφορά της επιβλέπουσας για την παραλαβή της μελέτης,
8. Την υπ’ αριθμ. 8951/20-06-2019 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την παραλαβή της μελέτη,
μετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Την παραλαβή της μελέτης προσδιορισμού παροχετευτικής ικανότητας ρέματος Φιλοθέης που έχει εγκριθεί από τη
Διευθύνουσα Υπηρεσία κι έχει εκδοθεί σχετική βεβαίωση για την έγκαιρη περαίωση των εργασιών της σύμβασης,
σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4412/2016 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας περί κατασκευής δημοσίων έργων» ως
ισχύει, και του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη και Ζερβός Νικόλαος απέχουν.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 165/2019
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 11ης Συνεδριάσεως του
Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την
3ην- 7- 2019
Ψυχικό, 9-7-2019
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΑΝΙΗΛ ΣΟΦΙΑ
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ
ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΛΥΚΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

