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ΘΕΜΑ:

«Πρόσκληση για την εκπόνηση Μελέτης Οριοθέτησης και ∆ιευθέτησης
Ρέματος Σαρανταπόταμου σε μη Οριοθετημένα Τμήματα ∆Ε Μαγούλας με
απουσία γεωλόγου μελετητή»

Σχετικά:

(α) Ν. 4412/2016 "∆ημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"
(β) Π.∆. 696/74, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς τις προδιαγραφές
των μελετών.
(γ) Η εγκύκλιος 38/15.11.2005 ΥΠΕΧΩ∆Ε.
(δ) Η υπ’ αριθμ 615/18 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του ∆ήμου Ελευσίνας
(ε) Η με Αρ. Πρωτ. οικ. 10589/18 Πρόσκληση του ∆. Ελευσίνας

Αξιότιμε κε ∆ήμαρχε,
Με την παρούσα επιστολή, επιθυμούμε να σας επισημάνουμε την απουσία της γεωλογικής
μελέτης στις προεκτιμώμενες ποσότητες της μελέτης του θέματος, γεγονός το οποίο δύναται να
οδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα με απρόβλεπτες συνέπειες στις περιουσίες ή ακόμη και
τις ζωές των πολιτών σας.
Γνωρίζουμε φυσικά πως το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο (Ν. 4258/2014), είναι ασαφές περί
της αναγκαιότητας της γεωλογικής μελέτης στα πλαίσια οριοθετήσεων, έπειτα όμως από τις
καταστροφικές πλημμύρες στην περιοχή της Μάνδρας και στην Νέα Πέραμο Αττικής, όπου
εκτός από απώλειες περιουσιών, υπήρξαν και απώλειες ανθρώπινων ζωών, κατέστη προφανής
η αναγκαιότητα του γεωλόγου μελετητή στην ορθή εκτίμηση κρίσιμων γεωλογικών δεδομένων
(πχ εκτίμηση φερτών υλικών, ασταθείς μάζες).
Οι αρμόδιες υπηρεσίες, έχοντας αξιολογήσει τις ανωτέρω καταστροφικές πλημμύρες,
κινούνται ήδη προς αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου, αναδεικνύοντας τον ρόλο της
γεωλογίας στην προστασία της κοινωνίας, παραδεχόμενη έμμεσα πως αν δεν είχαν
παραβλεφθεί, κρίσιμα γεωλογικά δεδομένα, με την απαξιωτική αιτίαση «μα για δύο γραμμές
γεωλογική μελέτη;», ίσως να μην είχαμε οδηγηθεί στις απώλειες ανθρώπινων ζωών, τον
Νοέμβρη του 2017.
1

Ενώ λοιπόν το ΥΠΕΝ κινείται προς επανακαθορισμό του ισχύοντος νομικού πλαισίου,
αποτιμώντας τις συνέπειες των καταστροφικών πλημμυρών, ο ∆ήμος Ελευσίνας προχώρησε
στην ανάθεση μελέτης οριοθέτησης - με εξεζητημένο πλην όμως σύννομο τρόπο –αγνοώντας
παντελώς την αναγκαιότητα της γεωλογικής μελέτης, σε παρόμοιας φύσης μελετητικά
αντικείμενα. Αναγνωρίζοντας την μη ύπαρξη δόλου στην παράλειψη της γεωλογικής μελέτης
στην προκήρυξη του θέματος, εξαιτίας της ασάφειας του νομοθετικού πλαισίου, το οποίο δεν
υποχρεώνει το ∆ήμο ως αναθέτουσα αρχή να συμπεριλάβει την γεωλογική μελέτη.
Προειδοποιούμε τον ∆ήμο πως αν εκπονηθεί η σχετική μελέτη και υλοποιηθούν οι προτάσεις
της, είναι πολύ πιθανό το υδατόρευμα του Σαρανταπόταμου να αποτελέσει άλλη μία
«βραδυφλεγή βόμβα», όπως τόσες άλλες ανά την επικράτεια οι οποίες περιμένουν την
επόμενη ραγδαία νεροποντή για να πυροδοτηθούν.
Ως ΣΥΝΓΕΜΕ, ήδη από το 2008, είχαμε κατ’ επανάληψη επιστήσει την προσοχή στα
αρμόδια νομοθετικά όργανα (∆ιεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού Κωδικοποίησης (∆ 17) της
Γ.Γ. ∆ημ. Έργων του τέως ΥΠΕΧΩ∆Ε) σχετικά με το τότε Σχέδιο Νόμου και την ουσιαστική
απουσία της γεωλογική μελέτης από τον φάκελο οριοθέτησης των υδατορεμάτων. Σε γενικές
γραμμές, τα ίδια σημεία είχαν επισημανθεί και από τις αρμόδιες κρατικές δομές (∆ΟΚΚ) η
άποψη της οποίας ήταν ότι είναι αναγκαία η εκπόνηση ανεξάρτητης και παράλληλης γεωλογικής
μελέτης ως υποστηρικτικής μελέτης για την τεκμηρίωση της μελέτης οριοθέτησης
υδατορεμάτων, η οποία να συντάσσεται από επιστήμονα της αντίστοιχης ειδικότητας.
Θεωρούμε ότι θα ήταν σκόπιμη η πραγματοποίηση μίας συνάντησης μαζί σας, προκειμένου
να υπάρξει μία ολοκληρωμένη ενημέρωση γύρω από το ζήτημα της γεωλογικής μελέτης στα
πλαίσια οριοθέτησης υδατορεμάτων.
Σε αναμονή της απάντησής σας είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Για το ∆.Σ. του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ∆ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ - ΚΕ∆Ε
Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 106 78, Αθήνα, info (at) kedke.gr
ΓΕΩΤΕΕ – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Γρ. Προέδρου ∆Σ
Βενιζέλου 64, 54631 Θεσσαλονίκη
ΣΕΓ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΛΟΓΩΝ
Σόλωνος 102, 10680 Αθήνα
ΠΑΣΥΓΕ∆Η – ΠΑΝΕΛΗΝΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
Σόλωνος 102, 10680 Αθήνα
ΣΕΓΜ - ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Καρνεάδου 23, Αθήνα 10675
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