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ΘΕΜΑ: Διαβούλευση του Προσχέδιου της Υ.Α. της παραγρ. 2 του άρθρου 196 του
ν.4412/2016 «περί εξειδίκευσης των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και
ανά κατηγορία μελέτης» - Μελέτες Οδικών Έργων

Αξιότιμοι κύριοι,
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να επισημάνουμε την ασάφεια που
εξακολουθεί να υπάρχει στο σχέδιο της Εγκυκλίου 38 σχετικά με την Οριστική
Γεωλογική Μελέτη στις μελέτες Οδικών έργων και που αναμένεται να δημιουργήσει
προβλήματα στο μέλλον (σχετικό υπόμνημα σας έχει υποβληθεί στις 7/11/2017).
Σύμφωνα με τις απόψεις σας, η Οριστική Γεωλογική Μελέτη εκπονείται σε δύο
φάσεις:
α) Υποβάλλεται μετά την εκτέλεση της Α’ φάσης γεωτεχνικών ερευνών (εάν
απαιτείται να γίνει) και
β) Επικαιροποιείται με τα αποτελέσματα της Β’ φάσης των γεωτεχνικών ερευνών.
Αυτό όμως δεν γίνεται σε καμία περίπτωση σαφές στο σχέδιο της νέας εγκυκλίου
«Οδηγός εκπόνησης μελετών δημοσίων έργων του Ν. 4412/2016», εφόσον δεν
υπάρχει κανένας κωδικός και καμία αναφορά στην χρονική αλληλουχία για την
επικαιροποίηση της Γεωλογικής Μελέτης.
Είναι γεγονός ότι πάνω από μία δεκαετία, η εφαρμογή της εγκυκλίου 38/2005 είχε
δημιουργήσει διάφορα προβλήματα, όσο αφορά στην αλληλουχία των Γεωλογικών
Ερευνών και Μελετών σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες μελετών αλλά και σοβαρά
προβλήματα χρόνου και κόστους σε βάρος των Γεωλόγων Μελετητών.
Οι εργασίες για την επικαιροποίηση της Οριστικής Γεωλογικής Μελέτης κατ’
ελάχιστο περιλαμβάνουν:
•
Εργασίες υπαίθρου για την ενημέρωση της χαρτογράφησης με νέα στοιχεία που
προκύπτουν από τις προσπελάσεις των γεωτρήσεων
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•
Συναξιολόγηση όλων των φάσεων γεωτεχνικών ερευνών και επικαιροποίηση –
τροποποίηση των τεχνικογεωλογικών ενοτήτων, τεχνικογεωλογικής συμπεριφοράς
γεωλογικών σχηματισμών κλπ
•

Αξιολόγηση νέων στοιχείων για τις υδρογεωλογικές συνθήκες

•
Επανασχεδιασμός του γεωλογικού μοντέλου με τις νέες αξιολογήσεις και
επανυποβολή όλων των σχεδίων
•
Επανυποβολή των ταξινομήσεων βραχόμαζας με πραγματικά αποτελέσματα
αντοχών
•

Επικαιροποίηση τεύχους Τεχνικής Έκθεσης

Προκειμένου λοιπόν να υπάρχει απόλυτη σαφήνεια και διαφάνεια στην αλληλουχία
των μελετών και στο χρονοδιάγραμμα εκπόνησης των μελετών, προτείνουμε την
συμπλήρωση του σχεδίου της εγκυκλίου, όπως κατωτέρω:
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Θα πρέπει να επισημάνουμε επίσης ότι έχει γίνει προσπάθεια να λυθεί το πρόβλημα
μέσω της αναφοράς στο κεφ. 3.8β Γεωτεχνικές Μελέτες (κατ.21) ότι «Πριν την
εκπόνηση των Γεωτεχνικών Μελετών επικαιροποιείται η Οριστική Γεωλογική
Μελέτη…» αλλά έχουμε την γνώμη ότι αυτό δεν επαρκεί για την πλήρη και δίκαιη
επίλυση του προβλήματος. Οι επιπλέον εργασίες που απαιτούνται από τον Γεωλόγο
Μελετητή θα πρέπει να είναι σαφείς στο χρονοδιάγραμμα και στο τιμολόγιο του
Φακέλου του Έργου.
Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε συνάντηση προκειμένου να δοθεί
έγκαιρα λύση στο θέμα.

Για το Δ.Σ. του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε
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