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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας,
μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν τη Μάνδρα και τη Νέα Πέραμο
Αττικής το Νοέμβριο του 2017, ανταποκρινόμενο στο θεσμικό ρόλο του Επιμελητηρίου,
ως σύμβουλου της πολιτείας και των αρχών σε θέματα που αφορούν, μεταξύ άλλων,
τη διαχείριση των υδατικών, δασικών και εδαφικών πόρων της χώρας, προχώρησε το
Δεκέμβριο του 2017, στη σύνταξη Έκθεσης για την πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου 2017
στην Μάνδρα και Νέα Πέραμο Αττικής, η οποία διαβιβάστηκε στους αρμόδιους φορείς
και μπορείτε να αναζητήσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο.
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς, στο
πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου, παρακολουθεί τις εξελίξεις σε σχέση με τις ενέργειες
της πολιτείας και των αρμόδιων φορέων για την αντιμετώπιση του κινδύνου
πλημμύρας στις περιοχές αρμοδιότητάς του και όπου κρίνεται αναγκαίο προχωρά σε
σχετικές παρεμβάσεις, προκειμένου να συνδράμει στην αποτελεσματικότητα τους.
Στην παρούσα συγκυρία κρίθηκε αναγκαία η παρέμβαση του Επιμελητηρίου, μετά
την προκήρυξη της μελέτης «Οριοθέτηση, διευθέτηση και έργα ανάσχεσης ρεμάτων
Σούρες και Αγίας Αικατερίνης ανάντη πόλεως Μάνδρας» από τη Διεύθυνση Έργων
Αντιπλημμυρικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής.
Ενώ με την προκηρυσόμενη μελέτη, σύμφωνα με την περιγραφή του αντικειμένου
της σύμβασης, θα μελετηθούν τα απαιτούμενα έργα διευθέτησης των ρεμάτων, έργα
σταθεροποίησης της κοίτης και των πρανών, καθώς και έργα ανάσχεσης της ροής και
της στερεομεταφοράς, τα οποία αφορούν στο σύνολο του υδρογραφικού δικτύου της
λεκάνης απορροής κάθε ρέματος, η προκήρυξη δεν περιλαμβάνει την αναγκαία μελέτη
των έργων δασοτεχνικής διευθέτησης των ορεινών τμημάτων των λεκανών απορροής
των ρεμάτων.
Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο, νομοθετικά θεσμοθετημένο και εμπειρικά
αποδεδειγμένο ότι, για να είναι αποτελεσματική η αντιμετώπιση της πλημμυρικής
δράσης ενός χειμάρρου, θα πρέπει η μελέτη αντιπλημμυρικών έργων να αφορά όλη

τη λεκάνη απορροής του και να περιλαμβάνει και τα αναγκαία έργα δασοτεχνικής
διευθέτησης χειμάρρων, τα οποία έχουν τα ακόλουθα θετικά αποτελέσματα:
•
•
•
•

Μειώνονται τα μεταφερόμενα στερεά υλικά, με αντίστοιχη μείωση της
διαβρωτικής ικανότητας των πλημμυρικών υδάτων, αλλά και του όγκου του
πλημμυρικού κύματος.
Μειώνεται η ταχύτητα κίνησης του πλημμυρικού κύματος, με αποτέλεσμα την
καθυστέρηση εμφάνισής του στα κατάντη, αλλά και τη μείωση της
καταστρεπτικής του ορμής.
Μειώνονται οι επιπτώσεις από διάβρωση σε απροστάτευτα εδάφη.
Προστατεύεται και αναβαθμίζεται το φυσικό περιβάλλον, ειδικά με τα έργα
φυτεύσεων αλλά και προστασίας εδαφών.

Η μελέτη δασοτεχνικής διευθέτησης των ορεινών τμημάτων των λεκανών
απορροής των ρεμάτων Σούρες και Αγίας Αικατερίνης έχει ως αντικείμενο τον ίδιο
το σχεδιασμό του έργου διευθέτησης των ρεμάτων και σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 2 παρ. 3 περ. 11 του Ν 4412/2016 θα πρέπει να περιλαμβάνεται ως
κύρια κατηγορία μελέτης στην διακήρυξη της μελέτης «Οριοθέτηση, διευθέτηση
και έργα ανάσχεσης ρεμάτων Σούρες και Αγίας Αικατερίνης ανάντη πόλεως
Μάνδρας».
Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διοίκησης και την υφιστάμενη νομοθεσία (- Υπ,
Αριθμ. 7187/07-10-2019 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας/
Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών με θέμα «Διευκρινήσεις
αναφορικά με τα αντιπλημμυρικά έργα, την οριοθέτηση υδατορεμάτων, τον καθαρισμό
και την αστυνόμευση υδατορεμάτων και την δρομολόγηση έργων και δραστηριοτήτων
άμεσης αντιμετώπισης συνεπειών από πλημμυρικά
φαινόμενα, - Υπ’ αριθμ
175112/2304/08-11-2018 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας/Γενική
Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος /Τμήμα Δασοτεχνικής Διευθέτησης
Χειμάρρων και ‘Εργων Ορεινής Υδρονομίας) τα αντιπλημμυρικά έργα που
εκτελούνται στην ορεινή κοίτη των υδατορεμάτων (έργα ορεινής υδρονομίας μικρά
ξυλοφράγματα κλπ) ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα και τη μορφή φυτοκάλυψης της
έκτασης επί της οποίας πρόκειται να εκτελεστούν, αποτελούν ειδικά δασοτεχνικά
έργα, η εκτέλεση των οποίων υπάγεται σε ειδικό καθεστώς, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 16 του Ν. 998/79.
Επειδή τα δασοτεχνικά έργα που απαιτούνται για την διευθέτηση των χειμάρρων
στην ορεινή κοίτη τους αποτελούν ειδικά τεχνικά έργα, με ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά, η μελέτη των οποίων προϋποθέτει συνδυασμό τεχνικών
γνώσεων με εξειδικευμένες γνώσεις του δασικού χώρου όπου εκτελούνται
τέτοια έργα ορεινής υδρονομίας (Απόφαση με αριθμό 1432/2008 της Επιτροπής
Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας) και οι αρμόδιοι επιστήμονες για τη
σύνταξη των μελετών των έργων δασοτεχνικής διευθέτησης των ορεινών τμημάτων
των λεκανών απορροής των ρεμάτων είναι οι δασολόγοι κάτοχοι μελετητικού Πτυχίου
Κατηγορίας 24 (Δασικές Μελέτες), στην διακήρυξη της μελέτης «Οριοθέτηση,
διευθέτηση και έργα ανάσχεσης ρεμάτων Σούρες και Αγίας Αικατερίνης ανάντη
πόλεως Μάνδρας» θα έπρεπε να περιλαμβάνεται και η μελέτη δασοτεχνικής
διευθέτησης των ορεινών τμημάτων των λεκανών των ρεμάτων Σούρες και
Αγίας Αικατερίνης (Κατηγορίας 24), με προσδιορισμό του αντικειμένου της στο
Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και αντίστοιχη προεκτίμηση αμοιβής.
Αντί των παραπάνω η Αναθέτουσα Αρχή στην διακήρυξη της μελέτης
«Οριοθέτηση, διευθέτηση και έργα ανάσχεσης ρεμάτων Σούρες και Αγίας Αικατερίνης
ανάντη πόλεως Μάνδρας» προβλέπει ως κύρια μελέτη μόνο την Υδραυλική μελέτη
(Κατηγορία 13) και ως υποστηρικτικές αυτής την Τοπογραφική, Γεωλογική, Γεωτεχνική
και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για τις οποίες και προσδιορίζει τις μονάδες
φυσικού αντικειμένου και τις προεκτιμώμενες αμοιβές τους. Ενώ όσο αφορά την
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Κατηγορία 24, προβλέπει ότι κάθε σύμπραξη οφείλει να διαθέτει έναν μελετητή
κατηγορίας 24 Δασικές Μελέτες τουλάχιστον 8ετούς εμπειρίας στην ομάδα μελέτης,
χωρίς να προσδιορίζει το αντικείμενό του και χωρίς να προϋπολογίζει την αμοιβή του.
Ενδεχομένως η κρίσιμη για την αποτελεσματικότητα του έργου, παράλειψη της
Αναθέτουσας Αρχής να σχετίζεται με το γεγονός ότι για τα ρέματα Σούρες και Αγίας
Αικατερίνης δεν έχει γίνει ο καθορισμός και η οριοθέτηση της ορεινής και
πεδινής κοίτης, καθώς στην με αριθμ. πρωτ 3624/29-7-1983 απόφαση του Νομάρχη
Αττικής, με την οποία καθορίζονται η πεδινή και ορεινή κοίτη των ποταμών και
χειμάρρων του Νομού Αττικής, δεν συμπεριλαμβάνονται τα υπό μελέτη ρέματα, αλλά
και πολλά άλλα ρέματα του Νομού Αττικής.
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς, ως
θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας επί θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση
των υδατικών, δασικών και εδαφικών πόρων της χώρας, αλλά και ως φορέας
προάσπισης των επαγγελματικών και επιστημονικών δικαιωμάτων των μελών του,
εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του σχετικά με την προκήρυξη της μελέτης:
«Οριοθέτηση, διευθέτηση και έργα ανάσχεσης ρεμάτων Σούρες και Αγίας Αικατερίνης
ανάντη πόλεως Μάνδρας» και επισημαίνει ότι η εν λόγω προκήρυξη είναι
παράνομη, δεν λαμβάνει υπόψη τις αρχές της επιστήμης, θίγει τα
επαγγελματικά και επιστημονικά δικαιώματα των μελών του και περιορίζει την
αποτελεσματικότητα του έργου, με ενδεχόμενες καταστροφικές συνέπειες για
την κατάντη περιοχή της Μάνδρας.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε:
1. Να σταματήσετε τη διαδικασία και να προβείτε σε επαναπροκήρυξη της
μελέτης «Οριοθέτηση, διευθέτηση και έργα ανάσχεσης ρεμάτων Σούρες και
Αγίας Αικατερίνης ανάντη πόλεως Μάνδρας», εντάσσοντας σε αυτή ως κύρια
μελέτη και τη μελέτη δασοτεχνικής διευθέτησης Κατηγορίας 24.
2. Να προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να καθοριστεί η πεδινή
και ορεινή κοίτη του συνόλου των υδατορεμάτων της Αττικής, προκειμένου να
αποφεύγονται συγχύσεις που σχετίζονται με την αρμοδιότητα των υπηρεσιών
για την εκτέλεση και συντήρηση των έργων διευθέτησης και αντιπλημμυρικής
προστασίας αυτών.
Παραμένοντας στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση,
δηλώνουμε την πρόθεσή μας για περαιτέρω συνεργασία σε θέματα αντιπλημμυρικής
προστασίας, καθώς και σε άλλα θέματα κοινού ενδιαφέροντος και παρακαλούμε για
τις δικές σας ενέργειες.

Για τη Δ.Ε.
Ο Πρόεδρος

Λουκιανός Κοντέλας
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Πίνακας Αποδεκτών προς κοινοποίηση
Α. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
1. Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων
Γενικό Διευθυντή κ. Α. Καλπαξίδη
Email: a.kalpaxidis@attica.gr
2. Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Αττικής
Email: epitheorisi_dason@attica.gr
3. Διεύθυνση Δασών Δυτικής Αττικής
Email: dash_dytikh_attikh@attica.gr
Β. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
4. Γενική Διεύθυνση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος
Γενικό Δ/ντή κ. Δ. Βακάλη
Email: d.vakalis@prv.ypeka.gr
5. Διεύθυνση Δασικών Έργων & Υποδομών του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Δ/ντή κ. Σ. Τσιλίκουνα
Email: s.tsilikounas@ prv.ypeka.gr
Γ. Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
6. Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Email:info@geotee.gr
7. Παραρτήματα ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Αποστολή με ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
8. Επαγγελματικοί Σύλλογοι Γεωτεχνικών
Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
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