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Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,
Πληροφορηθήκαμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου σας αποφάσισε ομόφωνα την
παραλαβή των μελετών «Συμπληρωματική μελέτη αποχέτευσης ομβρίων πρώην Δήμου
Μαγούλας» και «Συμπληρωματική μελέτη ολοκλήρωσης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας
περιοχής – Τσακάλι – Δήμου Μαγούλας», μετά από σχετική εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας
του Δήμου. Τις εν λόγω μελέτες φαίνεται να έχει εκπονήσει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο,
κατόπιν ανάθεσης από τον πρώην Δήμο Μαγούλας μέσω προγραμματικής σύμβασης(!).
Οφείλουμε να σας επισημάνουμε ότι τα ΑΕΙ - όπως το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο - είναι
αναρμόδια να εκπονούν μελέτες ή να παρέχουν συναφείς υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου,
αφού στο αντικείμενο της δραστηριότητάς τους - σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περιλαμβάνεται, πέραν της εκπαίδευσης, η εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων και όχι
βέβαια η παροχή απολύτως εφαρμοσμένων τεχνικών υπηρεσιών, όπως οι εν λόγω μελέτες.
Για την εκπόνηση μελετών - και μάλιστα δημοσίων έργων - μόνοι αρμόδιοι και έχοντες τα
απαιτούμενα προσόντα, ουσία και νόμω, είναι οι μελετητές που είναι εγγεγραμμένοι στο
επίσημο Μητρώο Μελετητών και Γραφείων Μελετών, το οποίο τηρείται στο Υπουργείο
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. Ενημερωτικά
αναφέρουμε ότι οι συγκεκριμένες μελέτες του Δήμου σας εκπονούνται - αποκλειστικά και
μόνον - από κατόχους μελετητικών πτυχίων στην κατηγορία 13 των μελετών υδραυλικών
έργων.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την ανάθεση, την
εκτέλεση και την έγκριση των συγκεκριμένων μελετών, οι οποίες - μάλιστα - φαίνεται να
χρησιμοποιούνται σε αίτηση χρηματοδότησης από το ΠΕΠ Αττικής, είναι προβληματική
(τόσο από νομική όσο και από ουσιαστική άποψη) και πρέπει να επανεξεταστεί.
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Ευχόμενοι την ταχεία ανταπόκρισή σας και την αποκατάσταση της νομιμότητας είμαστε στη
διάθεσή σας για την οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή επεξήγηση.
Για τον ΣΕΓΜ

Ανδρέας Λουκάτος
Πρόεδρος ΔΣ

Δέσποινα Καλλιδρομίτου
Γεν. Γραμματέας ΔΣ
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