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ΘΔΜΑ: Σρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύληαμεο ησλ Μειεηώλ Γεσινγηθήο Καηαιιειόηεηαο
ζηα πιαίζηα ησλ κειεηώλ ΓΠΣ – ΣΦΟΟΑΠ

Κύξηε Γεληθέ,
Όπσο γλσξίδεηε, ζηελ πεξηνρή επζύλε ζαο, βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία εθπόλεζεο
κειέηεο ΓΠΣ/ΣΦΟΟΑΠ, νη νπνίεο έρνπλ αλαηεζεί πξηλ ηελ ηζρύ ηεο Υπνπξγηθήο
Απόθαζεο (ΦΔΚ 1902-14/9/2007), ζύκθσλα κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη
πξνδηαγξαθέο εθπόλεζεο Γεσινγηθώλ Μειεηώλ ζηα πιαίζηα εθπόλεζεο κειεηώλ
ΓΠΣ/ΣΦΟΟΑΠ.
Σύκθσλα κε ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηεο παξαπάλσ ΥΑ αιιά θαη ηελ ζρεηηθή
εγθύθιην ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ/Γεληθή Γ/λζε Πνιενδνκίαο/Γ/λζε ΟΚΚ κε αξ. πξση.
19818/05.06.2008, γηα ηηο κειέηεο, πνπ ήηαλ ζε δηαδηθαζία εθπόλεζεο, πξηλ ηελ
δεκνζίεπζε ηνπ ΦΔΚ 1902-14/9/2007, αλαθέξνληαη ηα εμήο :
-

Η πξνθαηαξθηηθή κειέηε γεωινγηθήο θαηαιιειόηεηαο εθπνλείηαη ππνρξεωηηθά, παξάιιεια κε ηε
κειέηε ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ. Οη κειέηεο γεωινγηθήο θαηαιιειόηεηαο ζπληάζζνληαη γηα όιεο ηηο κειέηεο
Γ.Π.Σ. – Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ θαη όζωλ νη δηαδηθαζίεο αλάζεζεο ηεο κειέηεο ήηαλ
ζε εμέιημε (είραλ πξνθπξερζεί) πξηλ από ηελ 14ε/09/07, γηαηί απνηεινύλ απαξαίηεην ζηνηρείν
ηεθκεξίωζεο ηεο κειέηεο Γ.Π.Σ. – Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Από ηε δηάηαμε απηή εμαηξνύληαη κόλν νη
πεξηπηώζεηο γηα ηηο νπνίεο έρεη νινθιεξωζεί ε έγθξηζε ηεο πξνθαηαξθηηθήο κειέηεο γεωινγηθήο
θαηαιιειόηεηαο θαη έρεη εθδνζεί γλωκάηεπζε γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ηεο πεξηνρήο.

-

Γηα ηηο κειέηεο πνπ έρνπλ ήδε αλαηεζεί, ν εξγνδόηεο απνθαζίδεη εάλ ζα ζπληαρζεί κειέηε
γεωινγηθήο θαηαιιειόηεηαο ζηελ Β1 θάζε.

-

Γεληθά, γηα ηηο κειέηεο πνπ ήηαλ ζε εμέιημε ηελ 14ε/09/07, ηζρύνπλ νη εμήο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο:
1. Σηηο κειέηεο Γ.Π.Σ. – Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π πνπ ήηαλ ζε εμέιημε θαη ζηε ζύλζεζε ηεο κειεηεηηθήο
νκάδαο δελ έρεη πεξηιεθζεί κειεηεηήο ή γξαθείν κειεηώλ θαηεγνξίαο 20, πξέπεη, κε βάζε ηηο
ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, είηε λα ζπκπιεξωζεί ε κειεηεηηθή νκάδα, είηε λα γίλεη μερωξηζηή
δηαδηθαζία αλάζεζεο κε ην γεωινγηθό αληηθείκελν.
2. Γηα όζεο κειέηεο Γ.Π.Σ. – Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π πνπ ήηαλ ζε εμέιημε, ζηε ζύλζεζε ηεο κειεηεηηθήο
νκάδαο έρεη πεξηιεθζεί κειεηεηήο ή γξαθείν κειεηώλ, θαηεγνξίαο 20 θαη ην γεωινγηθό
αληηθείκελν εθπνλείηαη κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΥΑ 9572/1845/00 (ΦΔΚ 209/Γ/7-42000), ηζρύνπλ νη ζρεη. πξνδηαγξαθέο γηα ηελ πξνθαηαξθηηθή κειέηε, ηεο ΥΑ 27691/14-09-07
(ΦΔΚ 1902/Β/07), “Πεξί εγθξίζεωο πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ εθπόλεζε κειεηώλ γεωινγηθήο
θαηαιιειόηεηαο πνπ ζπληάζζνληαη ζηα πιαίζηα ηωλ κειεηώλ ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ.
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3. Οη κειέηεο Γ.Π.Σ. – Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π πνπ ήηαλ ζε εμέιημε, ζηε ζύλζεζε ηεο κειεηεηηθήο νκάδαο
έρεη πεξηιεθζεί κειεηεηήο ή γξαθείν κειεηώλ κε πηπρίν θαηεγνξίαο 20 θαη ην γεωινγηθό
αληηθείκελν εθπνλείηαη κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο Υ.Α. 16374/3696/18-6-98 (ΦΔΚ 723/Β/98),
ζπλερίδνπλ ωο έρνπλ.»
Οη κειέηεο ησλ ΓΠΣ/ΣΦΟΟΑΠ, πνπ βξίζθνληαλ θαη εμαθνινπζνύλ λα βξίζθνληαη ζε
εμέιημε, αλαθέξνληαη ζηελ 1ε θαη 2ε πεξίπησζε ησλ κεηαβαηηθώλ δηαηάμεσλ.
Σύκθσλα κε θαηαγγειίεο κειώλ ηνπ Σπλδέζκνπ καο, ην ηειεπηαίν δηάζηεκα
πξνσζνύληαη δηαδηθαζίεο παξάθακςεο ηεο πξναλαθεξζείζαο ΥΑ από Γήκνπο θαη
ΤΥΓΚ. Πην ζπγθεθξηκέλα :
α) Καινύληαη ζπλάδειθνη γεσιόγνη, νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ζηελ εθπόλεζε κειεηώλ
ΓΠΣ/ΣΦΟΟΑΠ, λα απνζπάζνπλ από ηελ Α’ Φάζε ηεο κειέηεο ηα εδάθηα, πνπ
αλαθέξνληαη ζηηο γεσινγηθέο ζπλζήθεο θαη ηα νπνία έρνπλ ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ηηο
πξνδηαγξαθέο ηνπ ΦΕΚ 209/Δ/7-4-2000, λα ηα ζπλζέζνπλ ζε κία μερσξηζηή έθζεζε, ε
νπνία «βαθηίδεηαη» κειέηε (1 ράξηεο θαη 5-6 ζειίδεο έθζεζε) θαη λα ηα ππνβάιινπλ,
βεβαηώλνληαο, ςεπδώο, όηη ε «κειέηε» είλαη ζύκθσλε κε ηηο λέεο πξνδηαγξαθέο ηνπ

ΦΔΚ 1902/Β/07.
β) Σηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπλάδειθνο γεσιόγνο αξλεζεί, ηόηε πξνσζνύληαη, δελ
γλσξίδνπκε κε ηελ πξσηνβνπιία πνηώλ, δηαδηθαζίεο απεπζείαο αλάζεζεο κε βάζε ην
30% ηεο Α’ ηάμεο πηπρίνπ θαη κε ακνηβέο ηεο ηάμεο ησλ 3.000 ή 4.000€, λα
εθπνλεζνύλ κειέηεο, ε πξαγκαηηθή ακνηβή ησλ νπνίσλ αλέξρεηαη ζε 40.000 ή
50.000€.
γ) Τέινο ζεκεηώλνληαη επίζεο πεξηπηώζεηο, πνπ ν ζπλάδειθνο γεσιόγνο αξλείηαη
λα ζπλαηλέζεη θαη, ελ αγλνία ηνπ ζπλαδέιθνπ, ζπληάζζεηαη μερσξηζηή έθζεζε, ε νπνία
«βαθηίδεηαη» κειέηε (1 ράξηεο θαη 5-6 ζειίδεο έθζεζε) θαη ππνβάιιεηαη γηα έγθξηζε.
Τέηνηα πεξίπησζε απνηειεί ην ΓΠΣ Καιακάηαο, ζηελ νπνία κε παξέκβαζή ζαο
δηεθόπε ε παξάλνκε απηή δηαδηθαζία.
Καηά ηηο πξναλαθεξζείζεο πεξηπηώζεηο παξαβηάδνληαη λόκνη θαη δηαηάμεηο κε
απνηέιεζκα:


ηελ κε εθαξκνγή ησλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ εθπόλεζε γεσινγηθώλ κειεηώλ
ζηα πιαίζηα εθπόλεζεο κειεηώλ ΓΠΣ/ΣΦΟΟΑΠ θαη θαηά ζπλέπεηα λα κελ
ιακβάλνληαη θξίζηκνη γεσινγηθνί θαη γεσπεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο γηα ηνλ
νξζό ζρεδηαζκό ηνπο.



ηελ κε ζύλλνκε αλάζεζε κε ηελ κέζνδν ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, ζε ηάμε
πηπρίνπ, πνπ δελ αληηζηνηρεί ζηελ ζπλνιηθή ακνηβή ηεο θαηεγνξίαο κειέηεο
(άξζξν 7 παξάγξαθνο 7 Ν. 3316/05), κε απνηέιεζκα ην πξντόλ ηεο
εθπόλεζεο ηεο κειέηεο λα είλαη επηζθαιέο θαη κε ζύλλνκν.



ηελ κε ζύλλνκε δηαδηθαζία έθπησζεο ηεο ακνηβήο ηελ κειέηεο ζε πνζνζηό
κέρξη θαη 90%, ελώ ην λόκηκν πνζνζηό πξνζδηνξίδεηαη από ηελ ζρεηηθή
λνκνζεζία κέρξη θαη 20%.
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Ο Σύλδεζκνο Γεσιόγσλ Μειεηεηώλ ζεσξεί όηη ν ξόινο ησλ Υπεξεζηώλ είλαη, εθηόο
ησλ άιισλ, γηα ηελ άξηηα εθπόλεζε κειεηώλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ πξνδηαγξαθώλ θαη
όρη γηα ηελ παξαθάκςή ηνπο.
Δπηπιένλ ν Σύλδεζκνο Γεσιόγσλ Μειεηεηώλ ζεσξεί, όηη ζα πξέπεη λα ειεγρζνύλ
από ηηο αξκόδηεο Υπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο όιεο νη πεξηπηώζεηο ζηα ππό εθπόλεζε
ΓΠΣ/ΣΦΟΟΑΠ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί όηη έρνπλ πξνρσξήζεη ζύλλνκα όιεο νη
ελέξγεηεο θαη πξνθεηκέλνπ λα ζσξαθηζηνύλ νη εγθξίζεηο ηνπο από ηπρόλ πξνζθπγέο.
Σε αλακνλή ηεο απάληεζήο ζαο, είκαζηε ζηελ δηάζεζή ζαο γηα θάζε πεξαηηέξσ
δηεπθξίληζε.

Για ηο Γ.. ηοσ ΤΝ.ΓΔ.Μ.Δ.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμμαηέας

ΓΖΜΖΣΡΖ ΑΡΓΤΡΗΟΤ

ΔΡΑΦΔΗΜ ΚΟΒΟΛΑ

Κοινοποίηζη
1.

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ
ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΡΓΩΝ
Οπιαξρεγνύ Σερηώηε 1, 22100, Τξίπνιε

2.

ΤΠΔΚΑ
Γ/νηρια Γ.Ο.Κ.Κ., Σμήμα Γ, κ. Γιαννακοπούλοσ
Τξηθάισλ 36 & Μεζνγείσλ, 11526 Αζήλα

3.

ΓΔΩΣΔΔ
Γρ. Προέδροσ Γ
Βεληδέινπ 64, 54631 Θεζζαινλίθε

4.

ΔΓ
Γηδόηνπ 26, 10680 Αζήλα

ΓΖΜΟΗ
5.

Γήμος ΜΔΖΝΖ Ν. ΜΔΖΝΗΑ, Σ.Κ.24200

6.

Γήμος ΣΤΡΟΤ (ΠΡΩΖΝ ΓΖΜΟΤ ΑΠΟΛΛΩΝΟ) Ν. ΑΡΚΑΓΗΑ, Σ.Κ. 22300

7.

Γήμος ΟΗΣΤΛΟΤ Ν. ΛΑΚΩΝΗΑ, Σ.Κ. 23062

8.

Γήμος ΜΟΝΔΜΒΑΗΑ ΝΟΜΟΤ ΛΑΚΩΝΗΑ, Σ.Κ. 23070

9.

Γήμος ΑΩΠΟΤ, ΝΟΜΟΤ ΛΑΚΩΝΗΑ, Σ.Κ. 23056

10.

Γήμος ΠΔΣΑΛΗΓΗΟΤ Ν. ΜΔΖΝΗΑ, Σ.Κ. 24005

11.

Γήμος ΑΗΠΔΗΑ Ν. ΜΔΖΝΗΑ, Σ.Κ. 24004

12.

Γήμος ΚΟΡΩΝΖ Ν. ΜΔΖΝΗΑ, Σ.Κ. 24004

13.

Γήμος ΓΑΡΓΑΛΗΑΝΩΝ Ν. ΜΔΖΝΗΑ, Σ.Κ. 24400

14.

Γήμος ΕΑΡΑΚΑ Ν. ΛΑΚΩΝΗΑ, Σ.Κ. 23068 ΡΔΗΥΗΑ

15.

Γήμος ΒΟΗΩΝ Ν. ΛΑΚΩΝΗΑ, Σ.Κ. 23053 ΝΔΑΠΟΛΖ ΛΑΚΩΝΗΑ

