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Θέμα: «Απάντηση σε σχετική πρόσκληση σας»
Σχετ.: Υπ. αιθμ. Πρωτ. LT-TAPGR-GRSK-00540/ 8-8-2018 πρόσκληση σας & υπ. αρ. πρ.
LT-TAPGR-GRG-01095_GR/ 30-7-2018 έγγραφο σας.
Αξιότιμοι κύριοι,
Σε απάντηση της ανωτέρω πρόσκλησής σας για την παρακολούθηση από μέρους μας
των κατασκευαστικών εργασιών του αγωγού ΤΑΡ στη Δημοτική Ενότητα Φιλίππων, για την
επιβεβαίωση της καλής τους εκτέλεσης και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα
ανακύψουν κατά την κατασκευή, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω:


Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο είναι ο θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας σε
Γεωτεχνικά θέματα (κυρίως στον Πρωτογενή τομέα και το Περιβάλλον) όπως αυτά
αναλύονται στον ιδρυτικό του Ν. 1474/1984 στο 2ο άρθρο αυτού.



Από αυτόν τον νόμο προκύπτει ότι το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. δεν έχει αρμοδιότητες επίβλεψης της
ορθής εκτέλεσης δημόσιων ή ιδιωτικών έργων, καθότι αυτό είναι αντικείμενο άλλων
υπηρεσιών. Συνεπώς είμαστε αναρμόδιοι να συμμετέχουμε στην ομάδα επίβλεψης και
παρακολούθησης της υλοποίησης του έργου που μας ζητάτε.



Το αντικείμενο επίσης των επιτόπιων επισκέψεων όπως αναφέρετε στο ανωτέρω
σχετικό σας θα είναι και η «επιβεβαίωση όσων συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση στο

Δημαρχείο σε ότι αφορά τις προδιαγραφές και τον τρόπο κατασκευής τους αγωγού».
Να σας υπενθυμίσουμε για ακόμα μια φορά ότι στη συνάντηση αυτή δεν είμαστε
προσκεκλημένοι κατόπιν δική σας επιθυμίας, όπως άλλωστε το δήλωσε ευθαρσώς η
Δήμαρχος

Καβάλας

στο

Δημοτικό

Συμβούλιο.

Πως

περιμένετε

επιβεβαιώσουμε κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε και δεν συμμετείχαμε;

λοιπόν

να

Για αυτούς τους λόγους η ανταπόκριση μας στην ανωτέρω σχετική σας πρόσκληση είναι
αρνητική. Παραμένουμε όμως όπως πάντα ανοικτοί στο διάλογο και σε κάθε συνεργασία
για θέματα αρμοδιότητας μας, όπως σας το έχουμε δηλώσει επανειλημμένα, με μικρή όμως
ανταπόκριση από μέρους σας όπως συνέβη στο πρόγραμμα LATS για την παρακολούθηση
και την αποκατάσταση της παραγωγικότητας της αγροτικής γης.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.
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