
 

          ΣΣΥΥΝΝΔΔΕΕΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΩΩΝΝ--ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΩΩΝΝ  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΩΩΝΝ  

      Μακεδόνων 2, 115 21 Αθήνα, τηλ. 210 6452 232, fax 210 6444 685 

      segm@segm.gr, www.segm.gr 

 

 

 
  

μέλος: 

Προς: 1. την κα Χριστιάννα Καλογήρου 

 Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

2. τον κ. Ιωάννη Μαχαιρίδη 

Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου 

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 
Αρ. Πρωτ.: ΓΕ 07/14 

Θέμα: Ενημέρωση - Διαμαρτυρία για σύναψη σύμβασης με ΑΕΙ 

 

Αξιότιμοι κυρία Γενική Γραμματέα και κύριε Περιφερειάρχη, 

Με ιδιαίτερη έκπληξη πληροφορηθήκαμε την πρόθεσή σας να υπογράψετε 

προγραμματική σύμβαση με το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τη μελέτη 

«Προσδιορισμός Πλημμυρικού Κινδύνου και επικινδυνότητας στη Ρόδο», δίδοντάς της τον 

χαρακτηρισμό του «ερευνητικού προγράμματος». 

Η εν λόγω σύμβαση με το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν είναι σύμφωνη με 

την κείμενη νομοθεσία (Ν.3316/2005), όπου σύμφωνα με το αρθ.2 και το αρθ.14, παρ.2  

απαιτείται η ανάθεση σύμβασης εκπόνησης μελέτης ή σύμβασης υπηρεσιών ή συμφωνιών-

πλαίσιο που αφορούν σε τεχνικές μελέτες και υπηρεσίες, να γίνεται αποκλειστικά και μόνο σε 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Μελετητών ή Εταιρειών 

Μελετών της Δ/νσης Δ15 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΜΕΔΙ. Επιπροσθέτως, από το εν λόγω μητρώο 

αποκλείονται, μεταξύ άλλων τα Πανεπιστήμια, ως αναθέτουσες αρχές. 

Συνεπώς, η ως άνω σύμβαση καταστρατηγεί τον ισχύοντα νόμο 3316/2005, στον οποίο 

υπάγεται σαφώς το αντικείμενό της και ο οποίος διέπει τις δημόσιες συμβάσεις μελετών και 

συναφών υπηρεσιών, σε εναρμόνιση με το κοινοτικό δίκαιο.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, και θεωρώντας δεδομένη την ευαισθησία σας για την τήρηση 

της νομιμότητας και των αρχών της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού, παρακαλούμε 

για την παρέμβασή σας ώστε να ακυρωθεί η εν λόγω διαδικασία και η σύμβαση να ανατεθεί με 

διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3316/2005. 

Τέλος, προς ενημέρωσή σας, επισημαίνουμε ότι πρόσφατα η Ειδική Γραμματεία Υδάτων 

του ΥΠΕΚΑ προκήρυξε μελέτες με αντίστοιχο αντικείμενο, με στόχο την εναρμόνιση της χώρας 

μας με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης και συγκεκριμένα της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για 

την αξιολόγηση και την διαχείριση των κινδύνων πληρμμύρας. Στις μελέτες αυτές, 

περιλαμβάνεται και το νησί της Ρόδου. 
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μέλος: 

Ελπίζοντας στην άμεση ανταπόκρισή σας, είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε 

πληροφορία ή διευκρίνιση. 

 

Με εκτίμηση 

 

 
Γιώργος Κάζος 

Πρόεδρος 

 

 

 

Κωνσταντίνος Καλέργης 

Α’ Αντιπρόεδρος 

 


