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Προς: Αξιότιμο Υπουργό ΠΕ.Κ.Α.
κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου
Τηλ.: +30 210 6969870, -1
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Κοιν.

Αξιότιμους
1. Υπουργό Υ.ΜΕ.ΔΙ., κ. Μάκη Βορίδη
Τηλ: +30 210 6454347, +30 210 6454348, +30 210 6454349
Φαξ: +30 210 6427520
Email: ypourgosde@otenet.gr
2. Υφυπουργό Υ.ΜΕ.ΔΙ., κ. Ιωάννη Μαγκριώτη
Τηλ: +30 210 6447864, +30 210 6456383, +30 210 6401144
Φαξ: +30 210 6437066
Email: grammat@otenet.gr
3. Αν. Υπουργό ΠΕ.ΚΑ., κ. Νίκο Σηφουνάκη
Τηλ: +30 210 6475182
Φαξ: +30 210 6432589
4. Πρόεδρο ΔΣ της «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» ΑΕ κ. Απόστολο Αρβανίτη
Τηλ: +30 210 6505600
Φαξ: +30 210 6537728

ΘΕΜΑ:

Επανεξέταση

και

απόσυρση

διάταξης

για

τις

συμβάσεις

μελετών

της

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Στο κατατεθέν σχέδιο νόμου «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία
2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία
2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» έχετε
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εισάγει διάταξη που παρέχει τη δυνατότητα παρεκκλίσεων στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης
συμβάσεων που αφορούν στις μελέτες και υπηρεσίες που προκηρύσσει η εταιρεία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΑΕ από τον ισχύοντα Ν.3316/05 περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης
μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών.
Ως Σύνδεσμος των Ελληνικών Εταιρειών Μελετών, μέλη του οποίου είναι και πολλές εταιρείες
μελετών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Εθνικού Κτηματολογίου, ενόψει της επικείμενης
συζήτησης του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, κρίνουμε επιβεβλημένο να σας
επισημάνουμε τα εξής:
Καταρχάς, εκφράζουμε την πλήρη συμφωνία μας με την αναφορά στην αιτιολογική έκθεση του
σ/ν ότι η ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου αποτελεί πρώτιστη προτεραιότητα για τη χώρα,
καθώς συνιστά τη βασική υποδομή για κάθε αναπτυξιακή πρωτοβουλία. Όπως διαχρονικά
αναφέρεται, το Εθνικό Κτηματολόγιο είναι το «μεγάλο» από τα μεγάλα έργα της χώρας μας και η
έλλειψη του -μεταξύ πολλών άλλων- καθιστά ιδιαιτέρως δυσχερή την καταγραφή και διασφάλιση
της δημόσιας περιουσίας.
Από την άλλη πλευρά, όμως, θα μας επιτρέψετε να διαφωνήσουμε με τη συσχέτιση της
καθυστέρησης ολοκλήρωσης του Εθνικού Κτηματολογίου με την ισχύουσα νομοθεσία περί
μελετών και την επακόλουθη προσπάθεια τεκμηρίωσης της ανάγκης παρέκκλισης από αυτήν και
θεσμοθέτησης ενός ειδικού νομικού πλαισίου για την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ. Γνωρίζουμε πολύ καλά
τους λόγους και τις ευθύνες για τη μέχρι σήμερα πρωτοφανή καθυστέρηση στις διαδικασίες
ανάθεσης των μελετών του προγράμματος (βλ. π.χ. Β’ φάση μελετών ενεργών τίτλων) και
μπορούμε με ασφάλεια να διατυπώσουμε την άποψη ότι δεν σχετίζονται με αδυναμίες ή ελλείψεις
του θεσμικού πλαισίου.
Επιπρόσθετα, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η αδιαμφισβήτητη ανάγκη βελτιστοποίησης της
αξιοποίησης διατάξεων ενός νόμου, αλλά και η ανάγκη συμπλήρωσης και βελτίωσης του θεσμικού
πλαισίου δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με ευκαιριακές και περιπτωσιακές διατάξεις. Ενδεικτικά
αναφέρουμε ότι η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ, προς επίσπευση των διαδικασιών, αλλά και προς
διασφάλιση συμμετοχής υποψηφίων υψηλού επιπέδου, θα μπορούσε (και μπορεί στο
μέλλον) να χρησιμοποιήσει τη λεγόμενη «κλειστή διαδικασία», όπως αυτή προβλέπεται
τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στην εθνική νομοθεσία (Οδηγία 2004/18/ΕΚ και Νόμος
3316/2005), δηλαδή τη διαδικασία ανάθεσης μελέτης ή υπηρεσίας κατά την οποία αρχικά μπορεί
να υποβάλει αίτηση εκδήλωσης κάθε ενδιαφερόμενος, αλλά ακολουθεί προεπιλογή με βάση
κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας και προσφορά υποβάλλουν μόνο οι υποψήφιοι
που προεπιλέγονται από την αναθέτουσα αρχή. Είναι κοινός τόπος ότι η διαδικασία αυτή
εφαρμόζεται στο σύνολο σχεδόν των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και
γενικότερα διεθνώς, ιδίως σε πολύπλοκες ή/και μεγάλου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
συμβάσεις.
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Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Όπως έχει εξαγγείλει -στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο- και το αρμόδιο για το θεσμικό
πλαίσιο που αφορά στις μελετητικές και τις συναφείς υπηρεσίες Υπουργείο Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων η χώρα μας χρειάζεται ένα σύγχρονο, απλό και -πρωτίστωςκαθολικής εφαρμογής θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων μελετών και
υπηρεσιών, το οποίο θα διασφαλίζει αφενός τις θεμελιώδεις αρχές της διαφάνειας, του υγιούς
ανταγωνισμού και της αξιοκρατίας και αφετέρου την άρτια, ποιοτική, έγκαιρη και οικονομική
εκτέλεση των συμβάσεων, δηλαδή -εν τέλει- τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.
Οι μεμονωμένες ρυθμίσεις και παρεκκλίσεις, που οδηγούν σε ειδικό καθεστώς για διαφόρους
δημοσίους φορείς δεν ευνοούν και δεν διασφαλίζουν τις ανωτέρω αρχές. Αν μάλιστα επεκταθεί
γενικότερα η πρακτική να υπάρχει ειδικό καθεστώς ανά δημόσιο φορέα ή/και θεματική ενότητα
τελικά θα είναι εντελώς ασαφές ποιο θεσμικό πλαίσιο θα διέπει την ανάθεση και εκπόνηση μελετών
και συναφών υπηρεσιών. Αν χρειάζονται βελτιώσεις, ως απόρροια της μέχρι σήμερα εμπειρίας
από την εφαρμογή του ν.3316, αυτές πρέπει να γίνουν συντονισμένα και ολοκληρωμένα. Άλλωστε
στην κατεύθυνση αυτή ο ΣΕΓΜ έχει ήδη υποβάλει προτάσεις προς το αρμόδιο υπουργείο στο
πλαίσιο σχετικής διαβούλευσης.
Έχοντας πλήρη κατανόηση και γνώση αφενός της ανάγκης ολοκλήρωσης του Εθνικού
Κτηματολογίου και αφετέρου της σημασίας της διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος,
μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε κατηγορηματικά ότι η αξιοποίηση του ισχύοντος θεσμικού
πλαισίου μπορεί να οδηγήσει στην ανάδειξη ικανών αναδόχων και στην άρτια, ποιοτική και έγκαιρη
εκτέλεση του έργου.
Περαιτέρω, δεν κατανοούμε τη σκοπιμότητα και διαφωνούμε με τη θέσπιση της δυνατότητας
παρέκκλισης από τις ισχύουσες διατάξεις περί του τρόπου καταβολής αμοιβών, επιβολής ποινικών
ρητρών, διάλυσης της σύμβασης και αποζημίωσης, διατάξεις οι οποίες εφαρμόζονται και
λειτουργούν, επιτυχώς, κατά τα τελευταία 35 έτη.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, ζητούμε την συνολική απόσυρση της σχετικής διάταξης του
σ/ν που αφορά την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ και σας δηλώνουμε την άμεση διαθεσιμότητά μας για
συνεργασία, μαζί σας ή/και με τους συνεργάτες σας, για να σας παραθέσουμε τις απόψεις μας και
να σας ενημερώσουμε για τις αιτίες καθυστέρησης των διαγωνισμών και τους τρόπους
αξιοποίησης των εναλλακτικών διατάξεων του ισχύοντος Ν. 3316/05.
Επιπρόσθετα, επειδή έχουμε πληροφορηθεί ότι έχει ήδη συνταχθεί σχέδιο της προβλεπόμενης
στην ως άνω, υπό ψήφιση, διάταξη Κ.Υ.Α., παρακαλούμε (εφόσον επιμείνετε στη θεσμοθέτηση της
διάταξης) να μας την αποστείλετε, προκειμένου να διατυπώσουμε τις σχετικές απόψεις μας.
Επιπλέον, επειδή δεν υπάρχει σχετική αναφορά στην αιτιολογική έκθεση του σ/ν, παρακαλούμε να
μας ενημερώσετε εάν έχει ληφθεί σχετική γνωμοδότηση από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Συμβάσεων (παρ. 2.γ του άρθρου 2 του Ν. 4013/2011).
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Τέλος, παρακαλούμε για τη διαβεβαίωσή σας ότι η τυχόν ψήφιση της σχετικής διάταξης δεν θα
επηρεάσει τους εν εξελίξει διαγωνισμούς της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ, για τη συμμετοχή στους
οποίους οι εταιρείες μελετών έχουν δαπανήσει σημαντικά κονδύλια, με όλες τις δυσκολίες της
παρούσας περιόδου.
Ευχόμενοι η παρούσα να συμβάλει στην επανεξέταση της σκοπιμότητας της εν λόγω διάταξης
και, τελικώς, στην απόσυρση της, διατελούμε στη διάθεσή σας.

Για το Δ.Σ. του ΣΕΓΜ
Ο Πρόεδρος

Η Γενική Γραμματέας

Ανδρέας Λουκάτος

Δέσποινα Καλλιδρομίτου
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