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Προς τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
κ. Αθ. Τσαυτσάρη

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Πληροφορηθήκαμε ότι με την α.π. 312/10446/ 27-1-2012 Απόφαση της Δ/νσης
Μελετών και Κατασκευών του Υπουργείου σας, εγκρίθηκε η εκπόνηση της μελέτης
«Συμπληρωματικές εργασίες στο φράγμα Παρθενίου νήσου Λέρου» προς τον σκοπό
δωρεάς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν 4014/2011.

Από το σκεπτικό της ανωτέρω Απόφασης διαπιστώνεται ότι, μετά την
κατασκευή του φράγματος Παρθενίου νήσου Λέρου, προέκυψε πρόβλημα
στεγανότητας του ταμιευτήρα για την αντιμετώπιση του οποίου υπάρχει ανάγκη
εκτέλεσης έργων που θα εξασφαλίσουν τη λειτουργικότητα του έργου. Για τα έργα
αυτά απαιτείται η εκπόνηση ολοκληρωμένης τεχνικής μελέτης, που να καλύπτει όλο
το φάσμα των τεχνικών απαιτήσεων ενός τέτοιου έργου. Πρόκειται δηλαδή για μία
από τις πλέον κλασσικές περιπτώσεις που απαιτείται η εκπόνηση μελέτης με σύνθετο
αντικείμενο. Η διαδικασία ανάθεσης και εκπόνησης μελετών διέπεται από το άρθρο 5
του Νόμου 3316/2005, με το οποίο πραγματοποιείται το σύνολο των μελετών
δημοσίων έργων στον ελληνικό χώρο.

Το Υπουργείο σας, περιέργως, επέλεξε να μην ακολουθήσει τον δρόμο της
κλασσικής διαδικασίας του Νόμου περί μελετών (Ν.3316/2005), αλλά να ακολουθήσει
αυτόν που περιγράφει το αρ. 29 του Ν.4014/2011, με τον οποίο προστέθηκε το άρθρο
2Α στον Ν.3316/2005 «Δωρεά μελετών». Στην Απόφαση έγκρισης εκπόνησης της
υπόψη μελέτης δεν παρουσιάζεται κάποιο ιδιαίτερο σκεπτικό για την επιλογή της
διαδικασίας αυτής, πέραν του ότι πρόκειται για επείγον θέμα και του ότι το
συγκεκριμένο μελετητικό γραφείο έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον και διαθέτει όλα τα
απαιτούμενα πτυχία στην απαιτούμενη τάξη.

Είναι σαφές και προφανές ότι το αρ. 29 του Ν.4014/2011 περί «Δωρεάς
μελετών» δεν εισήχθη στη νομοθεσία για να υποκαταστήσει την κλασσική διαδικασία
του αρ. 5 του Ν.3316/2005. Αν ίσχυε κάτι τέτοιο τότε όλες οι Αναθέτουσες Αρχές θα
έπρεπε να ξεκινούσαν κατ’ αρχήν με αυτή τη διαδικασία να εκπονήσουν τις μελέτες
τους και, αν αποτύγχαναν, τότε και μόνο να προχωρούσαν στην κλασσική διαδικασία
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του νόμου, καταβάλοντας αμοιβή για την εκπόνηση μελέτης (άλλως θα μπορούσε
εύλογα οποιοσδήποτε να τους κατηγορήσει για κατασπατάληση δημοσίου χρήματος).

Η αιτιολογία περί του επείγοντος δεν πείθει, δεδομένου ότι τα προβλήματα που
καλείται να επιλύσει η υπόψη μελέτη έχουν διαπιστωθεί τουλάχιστον από το έτος
2004 (βλ. εδάφιο 8 του κεφαλαίου «έχοντας υπόψη» της απόφασης ανάθεσης).

Επιχειρήματα που να σχετίζονται με ενδεχόμενη έλλειψη διαθέσιμων
πιστώσεων για το σκοπό αυτό δεν υπάρχουν στο σκεπτικό της Απόφασης, χωρίς
φυσικά αυτό να σημαίνει ότι και να υπήρχε τέτοιο θέμα θα δικαιολογείτο αυτή η
μεθόδευση.

Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει αυτή την εποχή σε εξέλιξη μελέτη στο ΥΠΑΑΤ
(επ’ αμοιβή), οπότε δημιουργούνται πρόσθετα ερωτήματα σχετικά με τη μεθόδευση
της «δωρεάν μελέτης» :

1. Η εν εξελίξει μελέτη της εταιρείας αυτής είναι τόσο καλά αμειβόμενη
ώστε να δικαιολογεί και μία μελέτη δώρο (οπότε γεννάται θέμα για τον τρόπο
υπολογισμού της αμοιβής της εν εξελίξει μελέτης και όχι μόνο).

2. Το ΥΠΑΑΤ προτίθεται να βρει έμμεσο τρόπο πληρωμής αμοιβής για τη
συγκεκριμένη νέα μελέτη, μέσω της εν εξελίξει μελέτης (με κάποιο Συγκριτικό
Πίνακα κ.λπ.).

3. Ο μελετητής να έχει δεχθεί αθέμιτες πιέσεις να εκπονήσει μια μελέτη
δωρεάν, λόγω κάποιων θεμάτων που σχετίζονται με την εν εξελίξει μελέτη.

Μπορεί βεβαίως να μην συντρέχει καμία από τις παραπάνω αρνητικές για το
Υπουργείο και τη μελετητική εταιρεία υποθέσεις. Γιατί όμως τότε να εκτίθεται το
ΥΠΑΑΤ (και ο μελετητής) σε αυτές, με την επιλογή να αγνοηθεί η κλασσική διαδικασία
που προβλέπει το άρθρο 5 του Ν.3316/2005;

Κύριε Υπουργέ,

Ο Σύνδεσμός μας είχε επισημάνει τα προβλήματα που θα δημιουργούνταν
όταν εισήχθη (αιφνιδιαστικά, χωρίς να προηγηθεί καμία διαβούλευση) η έννοια της
«δωρεάς μελέτης». Μας είχε δοθεί προφορικά η εξήγηση ότι η διάταξη αυτή έρχεται
να καλύψει τις περιπτώσεις ευεργεσιών μείζονος σημασίας προς το ελληνικό κράτος
(ίδρυμα Νιάρχου ή άλλα παρόμοια). Μας είχε επίσης δοθεί η προφορική διαβεβαίωση
ότι η διάταξη αυτή δεν έρχεται να υποκαταστήσει τις κλασσικές διαδικασίες που
προβλέπει το άρθρο 5 του Ν.3316/2005 (γι’ αυτό και δεν τις καταργεί). Είχαμε
επισημάνει τα θέματα που μπορούν να δημιουργηθούν από την κακή εφαρμογή του
νόμου αυτού. Δυστυχώς, η υπόψη Απόφαση του Υπουργείου σας έρχεται να
επιβεβαιώσει τους φόβους μας για κακή εφαρμογή του νέου νομοθετήματος.

Με την ευθύνη του φορέα εκπροσώπησης των μελετητικών επιχειρήσεων και
το ενδιαφέρον μας να προάγεται ο υγιής ανταγωνισμός και να προστατεύεται το
δημόσιο συμφέρον και πιστεύοντας απόλυτα ότι πρόθεσή σας είναι να ακολουθούνται
διαδικασίες που να μην εγείρουν αμφιβολίες ως προς τους σκοπούς για τους οποίους
επελέγησαν, θεωρούμε υποχρέωσή μας να θέσουμε σε γνώση σας τα δεδομένα
αυτά, με τη βεβαιότητα ότι θα διερευνήσετε το θέμα. Περαιτέρω, σας ζητούμε να
αναστείλετε αυτήν την «ασυνήθιστη» και αδόκιμη διαδικασία, η οποία εκτός των
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άλλων μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ κακό προηγούμενο για μελλοντικές
περιπτώσεις.

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνηση.

Για τον ΣΕΓΜ

Ανδρέας Λουκάτος Δέσποινα Καλλιδρομίτου
Πρόεδρος ΔΣ Γεν. Γραμματέας ΔΣ


