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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 Υδραυλικών Έργων

Αξιότιμοι κύριοι,
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να επισημάνουμε ορισμένα σημαντικά
προβλήματα, που προκύπτουν στα κείμενα του Προσχεδίου σχετικά με τις Γεωλογικές
Μελέτες των Υδραυλικών Έργων.
1. Υπάρχουν αναντιστοιχίες ως προς τις φάσεις μελετών μεταξύ του κειμένου των
υδραυλικών μελετών και του Παραρτήματος Α των Γεωλογικών Μελετών.
Στο κείμενο της Προμελέτης των υδραυλικών έργων αναφέρεται η εκπόνηση
Γεωλογικής Προμελέτης, ενώ στο Παράρτημα Α κατά την φάση της Προμελέτης
των υδραυλικών έργων εκπονείται η Οριστική Γεωλογική Μελέτη.
Αντίστοιχα στο κείμενο της Οριστικής Μελέτης των υδραυλικών έργων
αναφέρεται η εκπόνηση της Οριστικής Γεωλογικής Μελέτης, ενώ στο Παράρτημα
Α κατά την φάση της Οριστικής Μελέτης των υδραυλικών έργων εκπονείται η
Συμπληρωματική Οριστική Γεωλογική Μελέτη, εάν προκύψει αλλαγή της θέσης
των έργων ή εκτελεσθεί συμπληρωματικό πρόγραμμα γεωτεχνικών ερευνών.
2. Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι σε αρκετές φάσεις διάφορων υδραυλικών έργων η
εκπόνηση της Γεωλογικής Μελέτης είναι υπό αίρεση ανάλογα με τα κριτήρια της
εκάστοτε Υπηρεσίας.
Για παράδειγμα σημειώνουμε ότι στο κείμενο των Προκαταρκτικών Μελετών
των υδραυλικών έργων αναφέρεται ότι η Αναγνωριστική Γεωλογική Μελέτη είναι
υπό αίρεση (όπου απαιτείται) σε αρκετές περιπτώσεις υδραυλικών έργων
μεταξύ των οποίων Μελέτη Αρδευτικού – Αποστραγγιστικού δικτύου Μελέτη
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Θα πρέπει να τονίσουμε ότι κατά την σύνταξη των Παραδοτέων των
Γεωλογικών Μελετών προτείναμε ότι μόνο η φάση της Οριστικής Γεωλογικής
Μελέτης μπορεί να μην απαιτείται στις περιπτώσεις Μελέτης Εσωτερικού
δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και Μελέτης Εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης
ακαθάρτων και εφόσον έχει προηγηθεί η φάση της Αναγνωριστικής Γεωλογικής
Μελέτης.
3.

Στο Παράρτημα Α (σε αναντιστοιχία με τα προηγούμενα) γίνεται αναφορά στον
Ν. 696/1974, σύμφωνα με τον οποίο η εκπόνηση της Γεωλογικής Μελέτης στο
σύνολό της (Αναγνώριση και Οριστική) είναι υπό αίρεση στην κρίση της
Υπηρεσίας για τα εγγειοβελτιωτικά έργα, τα έργα ύδρευσης, τα έργα
αποχέτευσης ομβρίων - αντιπλημμυρικά και τα έργα αποχέτευσης ακαθάρτων.
Θεωρούμε ότι 45 χρόνια σχεδόν μετά το Ν. 696 και έχοντας αποκτήσει ο
Τεχνικός κόσμος σημαντική εμπειρία από την κατασκευή αλλά και τις αστοχίες
των τεχνικών έργων, οι αντιλήψεις για την αναγκαιότητα εκπόνησης γεωλογικών
μελετών οφείλουν να διαφοροποιηθούν. Γι’ αυτό ζητάμε την απαλοιφή των
αναφορών αυτών.

Τέλος, επειδή πιστεύουμε ότι στο μέλλον θα δημιουργηθούν πολλά προβλήματα
στην εκπόνηση μελετών υδραυλικών έργων, εάν παραμείνουν αυτές οι ασάφειες,
προτείνουμε άμεση συνάντηση με την Επιτροπή προκειμένου να δοθεί έγκαιρα λύση
στο θέμα.
Για το Δ.Σ. του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε
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