
 
 

Αθήνα, 10-03-2004  

Απάντηση σε δηµοσίευµα της εφηµερίδας σας που αφορά  
στις µελέτες για τη Σύνοδο Κορυφής στο Πόρτο Καρράς 

κ. ∆ιευθυντά, 
 
Σε απάντηση δηµοσιεύµατος της έγκριτης εφηµερίδας σας στο φύλλο της 7/3/2004, σελ. 25 
µε τίτλο «Είµαστε στα δικαστήρια µε τον Στέγγο» και για την ενηµέρωση των αναγνωστών 
σας σας πληροφορούµε τα εξής: 

1. Μέχρι σήµερα δεν έχουµε λάβει γνώση κάποιας αγωγής των µελετητικών γραφείων που 
αναφέρονται στο δηµοσίευµά σας. Εν πάση περιπτώσει, επί των αναγραφοµένων 
επισηµαίνουµε τα παρακάτω. 

2. Στη σύµβαση του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. για την 
φιλοξενία της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο συγκρότηµα 
ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ, προεβλέπετο, µεταξύ άλλων, η εκπόνηση µελετών που αφορούσαν στις 
απαραίτητες εργασίες για την προσωρινή διαρρύθµιση µέρους των υφισταµένων 
εγκαταστάσεων του ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ, την κατασκευή νέων προσωρινών εγκαταστάσεων και 
την προµήθεια ειδικού εξοπλισµού για τις ανάγκες της Συνόδου Κορυφής. Για τις εργασίες 
αυτές είχε συνταχθεί από τον Τεχνικό Σύµβουλο του Υπουργείου Εξωτερικών τεχνικός 
φάκελος σε επίπεδο προκαταρκτικής µελέτης λαµβάνοντας υπόψη στοιχεία (σχέδια κλπ.) των 
εγκαταστάσεων του συγκροτήµατος που είχαν χορηγηθεί από τους µηχανικούς της εταιρείας 
µας. Για την εκπόνηση των εποµένων σταδίων των µελετών µε βάση την προαναφερθείσα 
προκαταρκτική µελέτη, η εταιρεία όφειλε να υποδείξει τρία σχήµατα µελετητικών γραφείων, 
προκειµένου τα αρµόδια όργανα του Υπουργείου Εξωτερικών να εγκρίνουν κάποιο από αυτά, 
αφού η αµοιβή του θα βάρυνε το Υπουργείο. 

3. Πράγµατι η εταιρεία ενηµέρωσε διάφορα µελετητικά γραφεία για εκδήλωση ενδιαφέροντος. 
Τελικά εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την εκπόνηση των υπόψη µελετών, µε την προϋπόθεση 
σύµπραξης των Μηχανικών του Οµίλου µας, τρία σχήµατα µελετητικών γραφείων, και η 
εταιρεία υπέβαλε στην αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, για τελική επιλογή και 
έγκριση σύµφωνα µε τις συµβατικές της υποχρεώσεις, τα σχετικά στοιχεία µε τους όρους 
συνεργασίας που το κάθε σχήµα έθετε. 

4. Στη συνέχεια, επειδή δεν εδίδετο απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών και τα χρονικά 
περιθώρια στένευαν και επειδή τα δύο από τα τρία ως άνω σχήµατα εκδήλωσαν την πρόθεσή 
τους να συνεργαστούν στην εκπόνηση των µελετών, γεγονός που θα βοηθούσε στην έγκαιρη 
εκπόνησή τους, αφού θα υπήρχε κατανοµή εργασίας, η εταιρεία πρότεινε εγγράφως στο 
Υπουργείο Εξωτερικών να ανατεθούν οι µελέτες σε σύµπραξη των δύο αυτών σχηµάτων 
απαρτιζόµενη από τα έξι γραφεία που αναφέρονται στο δηµοσίευµά σας. 

5. Το Υπουργείο Εξωτερικών ουδέποτε πήρε τελική θέση επί του συγκεκριµένου θέµατος, 
παρά τις επανειληµµένες οχλήσεις της εταιρείας, µε αποτέλεσµα, µετά την άπρακτη πάροδο 
της καταληκτικής ηµεροµηνίας ισχύος της πρότασής τους, να διακοπεί οποιαδήποτε 
περαιτέρω συνεννόηση µε αυτά. 

6. Από τα προαναφερόµενα είναι σαφές ότι η εταιρεία, η οποία βεβαίως δεν ήλεγχε τις 
αποφάσεις του Υπουργείου Εξωτερικών ως προς τον χρόνο και το περιεχόµενο των εντολών 
που της εδίδοντο, ουδέποτε ανέλαβε, ούτε ήταν δυνατό να αναλάβει έναντι των γραφείων 
αυτών υποχρεώσεις πέραν εκείνων που αναλάµβανε κάθε φορά το Ελληνικό ∆ηµόσιο έναντι 
της εταιρείας και µάλιστα για υπηρεσίες τις οποίες τα εν λόγω γραφεία ούτε ανέλαβαν, ούτε 
εκτέλεσαν. Συνεπώς για την εταιρεία δεν υφίσταται ουδεµία χρηµατική διαφορά µε τα υπόψη 
µελετητικά γραφεία, τα οποία έµειναν στο στάδιο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 



 
 
Αναµένουµε τη δηµοσίευση της απάντησής µας αυτής στο ίδιο σηµείο της εφηµερίδας σας, 
όπως επιβάλλει η δηµοσιογραφική δεοντολογία. 

Για τον Όµιλο Εταιρειών 
της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ Α.Ε. 

Γεώργιος Σταµούλης 
∆ικηγόρος 

 


