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Οέυα: «Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγίας Παρασκευής και 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου»

Κύριε Δήμαρχε,

Πληροφορηθήκαμε ότι ο Δήμος Αγίας Παρασκευής προτίθεται να συνάψει 
Προγραμματική Σύμβαση με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για την υλοποίηση του 
έργου «Διερεύνηση χωρικής στρατηγικής παρεμβάσεων και προτεραιοτήτων στο 
Δήμο Αγίας Παρασκευής», χαρακτηρίζοντάς το ως ερευνητικό πρόγραμμα.

Στο άρθρο 2 του Ν.3653/2008 «Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες 
διατάξεις» ορίζεται ότι: «Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου νοούνται: 
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. (...)».



ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Περεταίρω, το άρθρο 1 του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων 
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες 
διατάξεις» ορίζει ότι: «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 σχεδίασμά και την απεικόνιση 
τεχνικού έργου ή παραγωγικής διαδικασίας ή σε μεθόδους ανάπτυξης και 
σχεδιασμού του ευρύτερου χώρου (...)».

Βάσει των ανωτέρω, θεωρούμε ότι το αντικείμενο του εν λόγω έργου, όπως 
εξειδικεύεται στις Φάσεις υλοποίησης, δεν εμπίπτει στην έννοια της έρευνας, όπως 
αυτή στοιχειοθετείται στο άρθρο 2 εδ. α ' του Ν.3653/2008, ώστε να είναι δυνατή η 
ανάθεσή του στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο αλλά στην έννοια της μελέτης 
(πολεοδομική), ως εκ τούτου θα πρέπει να ανατεθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 
του Ν.3316/2005.
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