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ΣΣΥΥΝΝΔΔΕΕΣΣΜΜΟΟΣΣ ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΩΩΝΝ--ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΩΩΝΝ ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΩΩΝΝ

Μακεδόνων 2, 115 21 Αθήνα, τηλ. 210 6452 232, fax 210 6444 685, e-mail: segm@segm.gr, www.segm.gr

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2013
Αρ. Πρωτ.: ΓΕ 03/13

Προς.: Αξιότιμο κ. Αν. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
κ. Κωνσταντίνο Τζαβάρα

Κοιν.: Αξιότιμους κ.κ.
1. Πρόεδρο Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, κ. Βασίλειο Φλωρίδη
2. Πρόεδρο ΤΕΕ, κ. Χρήστο Σπίρτζη

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για τον έλεγχο και την επανεξέταση των όρων του διαγωνισμού για την

ανάθεση του έργου με τίτλο «Υλοποίηση Αρχαιολογικού Κτηματολογίου: Εργασίες

Ψηφιοποίησης (σάρωση, γεωαναφορά, διανυσματοποίηση), Εργασίες Εντοπισμού

Ακινήτων/Χώρων/Μνημείων και Εργασίες Πεδίου».

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε, με σχετική απόφασή σας, εγκρίθηκε η προκήρυξη και οι όροι διενέργειας

διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου του θέματος, προϋπολογισμού 4.147.000,00 €, πλέον

ΦΠΑ (με δικαίωμα προαίρεσης 800.000,00 €). Το έργο συνιστά το 3ο υποέργο της πράξης

«Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο», το οποίο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ψηφιακή

Σύγκλιση». Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός έχει προκηρυχθεί από την Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων

και Ακίνητης Περιουσίας του Υπουργείου σας, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

την 11η.2.2013.

Καταρχάς, οφείλουμε να συγχαρούμε το Υπουργείο σας για την πρωτοβουλία υλοποίησης του

Αρχαιολογικού Κτηματολογίου, και μάλιστα με πλέον σύγχρονες μεθόδους και προδιαγραφές.

Είμαστε βέβαιοι ότι με την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου η χώρα μας θα αποκτήσει ένα

σημαντικό εργαλείο για την αποτελεσματική διαχείριση και την ασφαλή προστασία του

αρχαιολογικού πλούτου της.
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Καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχή περαίωση του έργου και την εκπλήρωση των εθνικής

σημασίας στόχων του, είναι η διασφάλιση ότι η υλοποίηση αυτού θα γίνει από έχοντες, νόμω και

ουσία, τα απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία.

Όπως σαφώς προκύπτει από τον τίτλο του προκηρυχθέντος έργου, αλλά και από την περιγραφή

του φυσικού αντικειμένου αυτού στην αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού (βλ. παρ. Α.2.1), το

έργο αφορά μελέτες και υπηρεσίες οι οποίες εμπίπτουν ευθέως στο πεδίο εφαρμογής του Ν.

3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών

υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

Συγκεκριμένα, πρόκειται για εργασίες που υπάγονται στην κατηγορία (16) Μελέτες

τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και

τοπογραφικές) της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3316/05, οι οποίες -ουσία και νόμω- δύνανται να

εκτελεστούν μόνον από εταιρείες μελετών εγγεγραμμένες στο επίσημο Μητρώο Γραφείων

Μελετών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων,

που διαθέτουν μελετητικό πτυχίο στην ανωτέρω κατηγορία.

Η απαίτηση αυτή προκύπτει και από την Οδηγία 2004/18/ΕΚ (και συνακολούθως το Π.Δ.

60/2007), την οποία επικαλείται η απόφαση έγκρισης των όρων του διαγωνισμού, καθόσον οι

ζητούμενες υπηρεσίες αφορούν την κατηγορία 12 του Παραρτήματος ΙΙΑ της Οδηγίας1 και

παρέχονται από παρόχους υπηρεσιών εγγεγραμμένους στο «Μητρώο Γραφείων Μελετών» (βλ.

Παράρτημα ΙΧ Γ της Οδηγίας, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.

3316/05).

Στο αδιαμφισβήτητο αυτό πλαίσιο, ο εν λόγω διαγωνισμός πρέπει να ανακληθεί και να

επαναπροκηρυχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3316/05, όπως προκηρύσσονται, άλλωστε, και

τα έργα του Εθνικού Κτηματολογίου, τα οποία περιλαμβάνουν -μεταξύ άλλων- όλες τις εργασίες

που προβλέπονται στο παρόν έργο του Υπουργείου σας.

Περαιτέρω, κατόπιν σχετικής διερεύνησης στα μέλη μας2, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι στην

προκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού θεσπίζονται απαιτήσεις χρηματοοικονομικής και τεχνικής

ικανότητας, οι οποίες περιορίζουν, σε υπερβολικό βαθμό, τον ανταγωνισμό (είμαστε στη διάθεσή

σας για περαιτέρω ανάλυση και ενημέρωση επί των όρων αυτών).

Κατά την πάγια αρχή του Συνδέσμου μας, σε όλους -ανεξαιρέτως- τους διαγωνισμούς δημοσίων

συμβάσεων, πρέπει να αποφεύγονται όροι, οι οποίοι άνευ αποχρώντος λόγου, δηλαδή χωρίς να

1 βλ. παρ. II.1.2) της προκήρυξης 2012/S 246-404761 που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Ε.Ε.
2 Στον Σύνδεσμό μας είναι εγγεγραμμένες οι περισσότερες καταξιωμένες εταιρείες παροχής υπηρεσιών, συναφών με τις

ζητούμενες για το συγκεκριμένο έργο.
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συνδέονται με την δημόσια ανάγκη ανάδειξης αναδόχου ικανού και καταλλήλου για την εκτέλεση

της σύμβασης, δυσχεραίνουν τον ανταγωνισμό ή/και ευνοούν συγκεκριμένους διαγωνιζόμενους.

Ο Σύνδεσμός μας, από την άλλη πλευρά, διαχρονικώς υποστηρίζει ότι οι Φορείς Ανάθεσης

πρέπει να θέτουν, πάντοτε, απαιτήσεις ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, οι οποίες,

βεβαίως, δέον να μην υπερβαίνουν τα όρια που επιβάλλει η γενική αρχή της αναλογικότητας,

αυστηρώς για την ανάγκη διασφάλισης της αρτιότητας και της ποιότητας κάθε μελέτης ή

υπηρεσίας, σε συνδυασμό προς την υποχρέωση διασφάλισης επαρκούς και ουσιαστικού

ανταγωνισμού.

Γνωρίζοντας τις ευαισθησίες σας σε θέματα νομιμότητας, διαφάνειας και υγιούς ανταγωνισμού,

παρακαλούμε για την ταχεία ανταπόκριση και παρέμβασή σας, προκειμένου να ανακληθεί ο εν

λόγω διαγωνισμός, να επιλυθούν τα παραπάνω θέματα και να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι πριν

την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού.

Σε κάθε περίπτωση, ο Σύνδεσμός μας είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω

πληροφορία ή επεξήγηση, αλλά και υποστήριξη στην επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού.

Μετά τιμής

Ανδρέας Λουκάτος Δέσποινα Καλλιδρομίτου Κωνσταντίνος Καλέργης
Πρόεδρος ΔΣ Γεν. Γραμματέας ΔΣ Μέλος ΔΣ


