
 
 

 

 

Αγαπθτζ κε Πρόεδρε, 

Αξιότιμα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

 

Το γραφείο μασ ανζλαβε τθν τοπογραφικι αποτφπωςθ τθσ περιοχισ του 

Αρχαιολογικοφ Πάρκου Ορχομενοφ ςτθν οποία κα εφαρμοςτεί τροποποίθςθ του 

ρυμοτομικοφ ςχεδίου και πράξθ αναλογιςμοφ (Βϋ Φάςθ τοπογραφικισ 

αποτφπωςθσ). 

Δυςτυχϊσ, για λόγουσ διάφορουσ τθσ κζλθςισ μασ, δεν κατζςτθ δυνατι θ 

ολοκλιρωςθ τθσ υποχρζωςθσ που αναλάβαμε εντόσ χρονοδιαγράμματοσ. 

Οι λόγοι που οδιγθςαν ςτθν κακυςτζρθςθ αυτι είναι οι εξισ: 

1. Κατόπιν αλλεπάλλθλων επιςκζψεων μασ ςτθν αρμόδια Τοπογραφικι 

Υπθρεςία του Υ.Π.Ε.Κ.Α, τθν Πολεοδομία τθσ Λιβαδειάσ και τθν Τεχνικι 

Υπθρεςία του Διμου Ορχομενοφ, δεν βρζκθκε αρμόδια υπθρεςία να 

υλοποιιςει τισ ρυμοτομικζσ και οικοδομικζσ γραμμζσ ςτθν αποτφπωςι μασ, 

ωσ όφειλε. Αυτό ςυνζβθ γιατί το ρυμοτομικό ςχζδιο -υλοποιθμζνο το 1960- 

είναι ςε ανεξάρτθτο (αυκαίρετο) ςφςτθμα ςυντεταγμζνων ενϊ θ αποτφπωςθ 

ςτο εκνικό ςφςτθμα ςυντεταγμζνων (ΕΓΣΑ ’87), όπωσ ορίηουν οι 

προδιαγραφζσ. Για λόγουσ οικονομίασ χρόνου, αναλάβαμε τθν υποχρζωςθ 

αυτι αλλά και πάλι ςυναντιςαμε κακυςτεριςεισ ςτον ζλεγχο και τυχόν 

διορκϊςεισ που απαιτοφνται, ϊςτε το αποτζλεςμα να είναι άρτιο τεχνικά 

και εντόσ προδιαγραφϊν. Εντζλει, οι αρρυκμίεσ αυτζσ ξεπεράςτθκαν και 

ολοκλθρϊςαμε τθν υποχρζωςθ. 

2. Από τισ επιςκζψεισ μασ ςτισ προαναφερκείςεσ υπθρεςίεσ, προζκυψε ότι θ 

περιοχι που αρχικϊσ υποδείχκθκε ςε εμάσ και περιγράφθκε ςτθ ςφμβαςθ 

δεν επαρκεί, αφοφ πζραν τθσ τροποποίθςθσ του ρυμοτομικοφ ςχεδίου, θ 

ςυνολικι μελζτθ απαιτεί ζνα ευρφτερο υπόβακρο. Η τελικι περιοχι 

ςκιαγραφείται ςε επιςυναπτόμενο ςχζδιο και είναι διπλάςια (και πλζον) τθσ 

αρχικισ. 

 Θεωροφμε, τουλάχιςτον, υποχρζωςι μασ να ολοκλθρϊςουμε τθν εργαςία 

που αναλάβαμε (ανακεωρθμζνθ περιοχι αποτφπωςθσ) χωρίσ επιπλζον οικονομικι 

επιβάρυνςθ εκ μζρουσ του Διαηϊματοσ, λόγω τθσ αγαςτισ ςυνεργαςίασ που ζχουμε 



 
 

 

με το Σωματείο και προςωπικά με τον Πρόεδρό του, κο Σταφρο Μπζνο αλλά και 

λόγω τθσ επικυμίασ μασ να δοφμε τθ μελζτθ αυτι υλοποιθμζνθ.   

Για τουσ ανωτζρω λόγουσ, αιτοφμαςτε παράταςθ υποβολισ τθσ Βϋ Φάςθσ 

τοπογραφικισ αποτφπωςθσ κατά 30 εργάςιμεσ μζρεσ από τθν θμζρα τζλεςθσ του 

Δ.Σ. (Πζμπτθ 23 Μαΐου 2013).  

 

Με αμζριςτθ εκτίμθςθ, 

Γεϊργιοσ Αρτεμάκθσ, 

Τοπογράφοσ Μθχανικόσ Ε.Μ.Π. 

 


