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ΘΕΜΑ:  Ανάθεση μελέτης με το χαρακτηρισμό “Ερευνητικό Πρόγραμμα” σε 

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας. 

Σχετ.:  ΑΔΑ: 15SYMV002907517, 2015-07-13 

Με την ανωτέρω σχετική Σύμβαση ο Δήμος Θήρας ανέθεσε, μέσω της διαδικασίας 

Προγραμματικής Σύμβασης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, την εκπόνηση 

Ερευνητικού Προγράμματος  με τίτλο "Γεωλογική Διερεύνηση και εκτίμηση ευστάθειας 

πρανών και εδάφους θεμελίωσης των παραδοσιακών κτισμάτων στην περιοχή του 

Γουλά Οίας Δήμου Θήρας και υποβολή προτάσεων μέτρων στήριξης  ενίσχυσης". 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 (“Ορισμοί”) του ν. 3653/2008 “Θεσμικό 

πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 49/τ. Α΄/21.03.2008) 

“…α) «Έρευνα»: Η πρωτότυπη εργασία με την οποία προάγεται η επιστημονική γνώση 

σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτές επιστημονικές μεθόδους ή θεωρίες ή η επεξεργασία 

νέων θεωριών, ικανών να γίνουν αποδεκτές από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, 

….θ2) «Μελέτη»: είναι η συλλογή και ταξινόμηση στοιχείων που προορίζονται για 

χρήση από επιστημονικούς, κοινωνικούς ή κρατικούς φορείς”.  

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 (“Έννοιες - Ορισμοί”) του Ν. 

3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και 

παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 42/τ. Α’/22.02.2005 - Διορθ. 

σφαλμ. στο Φ.Ε.Κ. 85/τ. Α΄/07.04.2005) “Για την εφαρμογή του νόμου αυτού, οι 

παρακάτω όροι έχουν τις αντίστοιχες έννοιες: 1. (…) 2. α) "Μελέτη" είναι το 

αποτέλεσμα συστηματικής και αναλυτικής επιστημονικής και τεχνικής εργασίας και 

έρευνας σε συγκεκριμένο απλό ή σύνθετο γνωστικό αντικείμενο, που αποβλέπει ιδίως 

στην παραγωγή τεχνικού έργου ή στην επέμβαση σε τεχνικό έργο ή αφορά στο 

σχεδιασμό και την απεικόνιση τεχνικού έργου ή παραγωγικής διαδικασίας ή σε 

μεθόδους ανάπτυξης και σχεδιασμού του ευρύτερου χώρου…”.  

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 (“Πεδίο Εφαρμογής-Κατηγορίες 

μελετών”) του ανωτέρω νόμου, “1. Ο νόμος αυτός ρυθμίζει τη σύναψη και εκτέλεση 

όλων των δημοσίων συμβάσεων, ανεξαρτήτως αξίας, για την εκπόνηση μελετών (…) 

της παραγράφου 2 (…). 2. Οι μελέτες (…), ανάλογα με το αντικείμενό τους, 

διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: (1)…(13) Μελέτες υδραυλικών έργων 
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(εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης 

υδατικών πόρων”.  

Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 (“Ανάθεση οριστικής μελέτης ή 

άλλων σταδίων εκτός προκαταρκτικών μελετών”), “1. (…) Η διαδικασία ανάθεσης που 

ακολουθείται είναι είτε η ανοικτή είτε η κλειστή, αναλόγως της πολυπλοκότητας του 

μεγέθους και της εξειδικευμένης εμπειρίας που απαιτείται για την εκπόνηση της μελέτης 

(…), ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 (“Διαδικασία ανάθεσης με 

διαπραγματεύσεις”) “1. (…) 2. Επιτρέπεται η χρήση της διαδικασίας με 

διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης μόνο στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: α) Αν προηγήθηκε ανοικτός διαγωνισμός, στον οποίο δεν υποβλήθηκε 

καμία προσφορά (…) β) Αν, για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχετικούς με την 

προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, η σύμβαση μπορεί να ανατεθεί μόνο σε 

συγκεκριμένο υποψήφιο γ) Αν κρίνεται απολύτως απαραίτητο και υφίσταται 

κατεπείγουσα ανάγκη, που οφείλεται σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα 

Αρχή και δεν επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών δημοσίευσης της προκήρυξης (…) 

δ) Όταν η προς ανάθεση σύμβαση αποτελεί συνέχεια ενός διαγωνισμού μελετών και 

πρέπει (…) να ανατεθεί στο βραβευθέντα (…) ε) Όταν πρόκειται για νέες μελέτες ή 

υπηρεσίες που αποτελούν επανάληψη παρόμοιων μελετών (…) στ) Όταν συντρέχει 

επείγουσα περίπτωση για την ανάθεση μελέτης με συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή 

μέχρι 30.000 ευρώ (…) ζ. Στην περίπτωση των συμπληρωματικών εργασιών του 

άρθρου 29 η) Όταν συντρέχει επείγουσα περίπτωση αντιμετώπισης ζημιών σε έργα 

εκπαιδευτικών υποδομών μετά από φυσικές καταστροφές σε οποιαδήποτε περιοχή της 

χώρας (…)”. 

Για τις κατολισθήσεις και γενικότερα την αντιμετώπιση κινητικών φαινομένων, 

εφαρμόζονται τα σχετικά άρθρα των Ο.Μ.Ο.Ε. (αρ. ΔΜΕΟ/δ/ο/212/27.02.2004 περί 

“Έγκρισης Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων (Ο.Μ.Ο.Ε.) - Τεύχος 11, Γεωλογικών - 

Γεωτεχνικών”), κατά τις οποίες και σε συνδυασμό με το αντικείμενο της μελέτης που 

ανατέθηκε, απαιτούνται επιμέρους μελέτες που αμείβονται με τα άρθρα της Υ.Α αριθμ. 

πρωτ.  ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΜΕΟ/α/ο/1257/09.08.2005.  

Αναλυτικότερα απαιτούνται οι επιμέρους μελέτες: 

-Τοπογραφικές μελέτες κατηγορίας μελετών 16 (τοπογραφική αποτύπωση, 

τοπογραφικά διαγράμματα, αποτύπωση ακριβείας πρανών),  

-Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές, Γεωφυσικές Μελέτες κατηγορίας μελετών 20 

(Τεχνικογεωλογική Χαρτογράφηση, γεωλογικές μετρήσεις ασυνεχειών, σεισμική 

επικινδυνότητα, τεκτονική ανάλυση, γεωλογική ερμηνεία καταπτώσεων κ.λ.π.)   

-Γεωτεχνικές Μελέτες κατηγορίας μελετών 21 (προσδιορισμός παραμέτρων 

γεωυλικών, αναλύσεις ευστάθειας, κ.λ.π.) 

-Γεωτεχνικές Μελέτες κατηγορίας μελετών 21, Γεωλογικές Μελέτες κατηγορίας 20, 

Στατικές Μελέτες κατηγορίας 08 (Προτάσεις αντιστήριξης) 
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-Γεωτεχνικές Μελέτες κατηγορίας μελετών 21, Στατικές Μελέτες κατηγορίας 08 

(Διαστασιολόγηση Μέτρων, Τεύχη Δημοπράτησης) 

Επίσης για τέτοιου είδους επεμβάσεις απαιτείται και η εκπόνηση Περιβαλλοντικής 

Μελέτης, που δεν αναφέρεται στην σχετική σύμβαση που προαναφέρθηκε. 

Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτουν τα ακόλουθα :  

Βασικό στοιχείο της επιστημονικής έρευνας στο πλαίσιο του ν.1514/1985 είναι η 

πρωτοτυπία, δηλαδή η εισαγωγή και αξιοποίηση του νέου με τη μορφή της προαγωγής 

της επιστημονικής γνώσης ή της επεξεργασίας νέων θεωριών και όχι ο απλός και με 

γνωστές ήδη μεθόδους, συνδυασμός κεκτημένων γνώσεων για την αντιμετώπιση ενός 

μεμονωμένου ζητήματος, με συγκεκριμένο αντικείμενο, ακόμη και εάν το αντικείμενο 

αυτό είναι σημαντικό στον ειδικό κύκλο που εντάσσεται. Στην περίπτωση αυτή 

προσιδιάζει η έννοια της μελέτης, όπως αυτή στοιχειοθετείται στο άρθρο 1 παρ. 2 εδ. 

α΄ του ν. 3316/2005. Ο εν λόγω ορισμός καλύπτει το μέγιστο μέρος της εφαρμοσμένης 

επιστήμης και τεχνικής, ως μέσων εξυπηρέτησης και προαγωγής της οικονομικής, 

κοινωνικής και ατομικής ζωής, χωρίς να απαιτεί αναγκαία τη συνδρομή της 

πρωτοτυπίας, σκοπός του δε δεν είναι η αναζήτηση του νέου, αλλά η ευθεία εφαρμογή 

ή εφαρμοσιμότητα της μελέτης για τη λύση δεδομένων πρακτικών προβλημάτων, 

ανεξάρτητα από τη σημασία τους, στην οποία εφαρμογή και ουσιαστικά εξαντλείται (βλ. 

Ελ.Συν. 73/1996, Ελ.Συν. 41/1996, Ελ.Συν.15/1995, Ελ.Συν. 54/1994 IV Τμ.). 

Συνεπώς, έρευνα ή ερευνητικό πρόγραμμα στερούμενα του στοιχείου της πρωτοτυπίας 

εμπίπτουν στην έννοια της μελέτης, η ανάθεση εκπόνησης της οποίας διέπεται από τις 

διατάξεις του ν. 3316/2005 και διενεργείται κατά κανόνα κατόπιν δημόσιου, ανοικτού ή 

κλειστού, μειοδοτικού διαγωνισμού, ενώ κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η προσφυγή στη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, που καθορίζονται 

ρητά και περιοριστικά στο νόμο αυτό (Ελ.Συν./Τμ. VII/1/2008). 

Από τα δεδομένα της σχετικής Σύμβασης, προκύπτει ότι το αντικείμενο της 

προγραμματικής σύμβασης με τίτλο "Γεωλογική Διερεύνηση και εκτίμηση ευστάθειας 

πρανών και εδάφους θεμελίωσης των παραδοσιακών κτισμάτων στην περιοχή του 

Γουλά Οίας Δήμου Θήρας και υποβολή προτάσεων μέτρων στήριξης  ενίσχυσης", δε    

συμφωνεί με το άρθρο 2 του ν. 3653/2008, ώστε να χαρακτηριστεί ως έρευνα η 

συγκεκριμένη επέμβαση. Αντίθετα, καθόσον δεν τη χαρακτηρίζει το στοιχείο της 

πρωτοτυπίας, εμπίπτει στην έννοια της μελέτης, η οποία έπρεπε να ανατεθεί κατ’ 

εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3316/2005. Ειδικότερα, από την αναλυτική περιγραφή 

του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης φαίνεται ότι δεν υπάρχει πουθενά η 

έννοια της έρευνας, ενώ από την αναλυτική παρουσίαση των παραδοτέων στοιχείων 

της προγραμματικής σύμβασης φαίνεται ότι δεν παραδίδονται αποτελέσματα έρευνας 

με την έννοια του άρθρου 2 του ν. 3653/2008.  

Συγκεκριμένα, όλα τα παραδοτέα αναφέρονται σε παραδοτέα μελέτης σύμφωνα  με 

τις διατυπώσεις του τιμολόγιου των προεκτιμώμενων αμοιβών - Υ.Α αριθμ. πρωτ 

ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΜΕΟ/α/ο/1257/09.08.2005 - που διέπει τον Ν. 3316/2005 αποτελούν την 
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καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και την αντιμετώπιση των κινητικών 

φαινομένων. 

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, η απευθείας ανάθεση της εκπόνησης της ως άνω 

μελέτης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης δεν είναι νόμιμη, διότι δε 

συντρέχουν εν προκειμένω οι προβλεπόμενες στο άρθρο 10 (“Διαδικασία ανάθεσης με 

διαπραγματεύσεις”) του ν. 3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων 

εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 42/τ. 

Α’/22.02.2005 – Διορθ. σφαλμ. στο Φ.Ε.Κ. 85/τ. Α΄/07.04.2005) προϋποθέσεις της 

απευθείας ανάθεσης. 

Για τους ίδιους λόγους, και σύμφωνα με τη σχετική νομολογία,  ζητάμε να διακόψετε 

τη σύμβαση, ως μη σύννομη. 

Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύνδεσμός μας έχοντας έννομο συμφέρον θα εξαντλήσει 

όλα τα μέσα προκειμένου να εξασφαλίσει τα επαγγελματικά δικαιώματα των μελών του 

αλλά και να αποτρέψει τη συνέχιση αυτού του φαινόμενου στο μέλλον. 

Σε αναμονή της απάντησής σας είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω 

διευκρίνιση. 

Για το Δ.Σ. του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε. 

    Ο Πρόεδρος     Ο Γραμματέας 

                                       

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ       ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ 
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