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ΘΕΜΑ: «Συμμετοχή Γεωτεχνικών στις διαδικασίες δημοσίων έργων»
ΣΧΕΤ.:

Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε και να ζητήσουμε την
παρέμβαση του Επιμελητηρίου σε σχέση με την διαδικασία μελέτης, εκτέλεσης και
παραλαβής έργων γεωτεχνικού ενδιαφέροντος στους Δήμους της χώρας.
Αφορμή δίνει η πρόσφατη τροποποίηση του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/1987 η οποία
ενσωματώθηκε στο άρθρο 61 του Ν. 4257/14 και με την οποία ορίζεται ότι στις
επιτροπές παραλαβής δημοτικών έργων συμμετέχουν αποκλειστικά υπάλληλοι της
κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών, ασχέτως της κατηγορίας του έργου που πρόκειται
να παραληφθεί. Μνεία γίνεται μόνο στην παράγραφο 2γ του άρθρου όπου αναφέρεται
ότι «στην επιτροπή παραλαβής υποχρεωτικά συμμετέχει τεχνικός υπάλληλος
αντίστοιχης ειδικότητας με την κύρια κατηγορία του έργου το οποίο
παραλαμβάνεται». Ακόμη όμως και στην τελευταία αυτή περίπτωση δεν
διευκρινίζεται αν με τον όρο τεχνικός υπάλληλος εννοούνται και οι γεωτεχνικές
ειδικότητες οι οποίες προφανώς και έχουν άποψη σε έργα της ειδικότητάς τους όπως
π.χ. έργα πρασίνου. Και σε αυτήν βέβαια την περίπτωση η κατεξοχήν αρμόδια
ειδικότητα αποτελεί μειοψηφία. O περιορισμός αυτός των ειδικοτήτων αφορά σε
πολλές περιπτώσεις στο σύνολο των δημοτικών έργων αφού οι επιτροπές παραλαβής
ορίζονται για ετήσια θητεία.
Επίσης σε σχέση με την επιβλέπουσα ή διευθύνουσα υπηρεσία του Δήμου, θα πρέπει
να αναφερθεί ότι με το άρθρο 16 του Ν. 1418/84 ορίζεται ότι «σε περιπτώσεις

ειδικών εργασιών, ως τεχνική υπηρεσία θεωρείται η σχετική εξειδικευμένη υπηρεσία
του φορέα». Με την διάταξη αυτή ορίζεται το προφανές, ότι μια γεωτεχνική
υπηρεσία δήμου μπορεί να προχωρήσει ένα έργο πρασίνου χωρίς να είναι απαραίτητη
η συμμετοχή στην διαδικασία άσχετης υπηρεσίας και πιθανόν άσχετων
επιστημονικών ειδικοτήτων. Το ζητούμενο στην τελευταία αυτή περίπτωση είναι αν
εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη αυτή, η οποία δεν έχει συμπριληφθεί στον Ν.
3669/08 για τα τεχνικά εργα όπου ως επιβλέπουσα ή διευθύνουσα υπηρεσία
δηλώνεται αποκλειστικά η τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής (άρθρο 1, Ν.
3669/2008). Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό στην τελευταία αυτή περίπτωση,
είναι ότι σε μεγάλους Δήμους οι οποίοι διαθέτουν αυτοτελείς γεωτεχνικές υπηρεσίες
και ιδιαίτερα στις Ελληνικές πόλεις με τα χαμηλότερα ποσοστά πρασίνου
πανευρωπαϊκά θα πρέπει να αναδειχθεί η σπουδαιότητα που έχει η διαπίστευση των
υπηρεσιών αυτών ώστε να μπορούν να εκτελούν έργα από το στάδιο της μελέτης έως
την παραλαβή. Μόνο με αυτόν τον τρόπο τα έργα αναβάθμισης του αστικού και όχι
μόνο περιβάλλοντος θα πάψουν να αντιμετωπίζονται ως συνοδά σε αλλότρια
δημοτικά έργα τσιμέντου. Πρέπει λοιπόν να αναληφθούν πρωτοβουλίες ώστε σε
συνεργασία με την Κ.Ε.Δ.Ε. να προχωρήσει η διαπίστευση και η χορήγηση επάρκειας
για όλα τα στάδια έργων σε ότι αφορά στις αυτοτελείς γεωτεχνικές υπηρεσίες των
Δήμων της χώρας.
Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε για την εξέταση του θέματος καθόσον για
ακόμη μια φορά κινδυνεύουν να αποξενωθούν οι γεωτεχνικοί από επιστημονικά
αντικείμενα στα οποία προφανώς έχουν λόγο και άποψη.
Επίσης με την ευκαιρία αυτή θα πρέπει να σας αναφέρουμε ότι με τον Ν. 4233/14
(Φ.Ε.Κ. 22/Α/14) και με τα άρθρα 23 και 24 αυτού θεσπίζονται διατάξεις οι οποίες
δίνουν ευελιξία και καθοριστικό ρόλο σε θέματα μεταξύ άλλων δημοσίων και
ιδιωτικών έργων, αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών κ.α. στο Τ.Ε.Ε.. Από τις
διατάξεις αυτές, οι οποίες έρχονται σε μια χρονική συγκυρία ιδιαίτερα αρνητική για
τα επιστημονικά επιμελητήρια, φαίνεται πως το επιβλέπων το Τ.Ε.Ε. Υπουργείο
βρίσκεται σε συνεργασία με αυτό και προωθεί διατάξεις οι οποίες πιθανόν να
αμβλύνουν τις αρνητικές συνέπειες των μνημονίων για τα επιμελητήρια. Την ίδια
στιγμή ο ιδρυτικός νόμος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. παραμένει βαλτωμένος εδώ και δεκαετίες
και απλά θέματα όπως η δυνατότητα ορισμού πραγματογνωμώνων παραμένουν
άλυτα εκθέτοντας το Επιμελητήριο. Είναι λοιπόν απαραίτητη η ανάληψη
πρωτοβουλιών ώστε και το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε συνεργασία με το εποπτεύον αυτό
Υπουργείο, να προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου
λειτουργίας του Επιμελητηρίου επεκτείνοντας τον ρόλο του στην κοινωνία αλλά και
την χρησιμότητά του για τα μέλη του.
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