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ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις και απόψεις του Συνδέσμου επί του σχεδίου της Κ.Υ.Α. «Παρεκκλίσεις
από τις διατάξεις του ν. 3316/2005 στις διαδικασίες ανάθεσης - και εκτέλεσης των
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Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Σε συνέχεια της σχετικής επικοινωνίας μας, σας αποστέλλουμε παρατηρήσεις και απόψεις του
Συνδέσμου μας επί του σχεδίου της Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις
του ν. 3316/2005 στις διαδικασίες ανάθεσης - και εκτέλεσης των συμβάσεων της εταιρείας
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», η οποία επίκειται να υπογραφεί από τους αρμοδίους Υπουργούς ΠΕ.Κ.Α.
και ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., στο πλαίσιο της παρ. 10 του άρθρου 51 του Ν. 4042/2012.

Καταρχάς, οφείλουμε να σημειώσουμε, για ακόμα μία φορά, την πλήρη ταύτιση των απόψεών
μας περί του ότι η ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου αποτελεί πρώτιστη προτεραιότητα για
τη χώρα, καθώς συνιστά βασική υποδομή για κάθε αναπτυξιακή πρωτοβουλία. Όπως διαχρονικώς
αναφέρεται, το Εθνικό Κτηματολόγιο είναι το «μεγάλο» από τα μεγάλα έργα της χώρας μας, η
έλλειψη του οποίου, εκτός πολλών άλλων, καθιστά δυσχερή κάθε προσπάθεια καταγραφής και
διασφάλισης της δημόσιας περιουσίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το δημόσιο συμφέρον. Η
άποψη μας αυτή για την αξία και τη σημασία του κτηματολογίου για τη χώρα μας είναι σταθερή
διαχρονικά και είναι θετικό ότι ενισχύεται και από την σχετική πρόβλεψη του αναθεωρημένου
μνημονίου.

Ωστόσο, οφείλουμε να επαναλάβουμε τη διαφωνία μας για τη συσχέτιση της καθυστέρησης
ολοκλήρωσης του Εθνικού Κτηματολογίου με την ισχύουσα νομοθεσία περί ανάθεσης 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 την παρατηρούμενη μεγάλη καθυστέρηση στις διαδικασίες ανάθεσης
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των μελετών του προγράμματος και μπορούμε με ασφάλεια να διατυπώσουμε την άποψη ότι σε
πολύ μικρό βαθμό σχετίζονται με αδυναμίες ή ελλείψεις του θεσμικού πλαισίου.

Περαιτέρω, κατά την πάγια άποψη του Συνδέσμου μας, 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, προσαρμοσμένες στις όποιες ευκαιριακές ανάγκες ή απαιτήσεις κάθε
φορέα της κεντρικής ή της ευρύτερης δημόσιας διοίκησης.

Η χώρα μας χρειάζεται ένα σύγχρονο, απλό και -πρωτίστως- καθολικής 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.

Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως της διαφωνίας μας με αυτόν τον τρόπο πολιτικής και
νομοθετικής προσέγγισης του συστήματος ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων μελετών
και συμβουλευτικών υπηρεσιών, ο Σύνδεσμος των Ελληνικών Εταιρειών Μελετών, μέλη του
οποίου είναι οι περισσότερες καταξιωμένες εταιρείες μελετών που δραστηριοποιούνται στον τομέα
του Εθνικού Κτηματολογίου και στις λοιπές δραστηριότητες της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ (π.χ.
δασικοί χάρτες, κ.ά.), ήταν και είναι -πάντοτε- πρόθυμος και διαθέσιμος να συμμετέχει σε
διαδικασίες διαβούλευσης και εποικοδομητικού, ουσιαστικού διαλόγου για οποιοδήποτε θέμα,
πρόταση ή ρύθμιση γενικής ή ειδικής εφαρμογής.

Στο πλαίσιο αυτό, θεωρώντας ότι έχει εξασφαλιστεί η διυπουργική συμφωνία για την έκδοση
της εν λόγω Κ.Υ.Α., επισημαίνουμε επί του σχεδίου αυτής τα εξής:

Α. Γενικές παρατηρήσεις:

Κατά τον επανέλεγχο και την οριστικοποίηση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. (το σχέδιο που
διαθέτουμε είναι από τον 2ο/2012) πιστεύουμε ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη και να συνεκτιμηθούν
τα εξής:

 Σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 51 του Ν. 4042/2012, οι επικείμενες παρεκκλίσεις
αφορούν, αποκλειστικώς και μόνον, τις μελέτες και υπηρεσίες που θα προκηρύσσει η
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. στο πλαίσιο σύνταξης του Εθνικού κτηματολογίου, όπως είναι ιδίως
οι μελέτες κτηματογράφησης του ν. 2308/1995, η σύνταξη υποβάθρων, και οι μελέτες
κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης δασικών χαρτών, καθώς και εργασίες καταχώρισης
και προετοιμασίας εξέτασης των αντιρρήσεων. Ως εκ τούτου, η όλη λογική και προσέγγιση των
διατάξεων της Κ.Υ.Α. πρέπει να εναρμονίζεται και να συνάδει με τις πραγματικές, σημερινές
απαιτήσεις, ιδιαιτερότητες και δεδομένα των συγκεκριμένων μελετών και υπηρεσιών.
Επίσης, ως απόρροια της ανωτέρω διάταξης του Ν. 4042/12, όλες οι μελέτες και υπηρεσίες που
δεν έχουν άμεση σχέση με το Εθνικό Κτηματολόγιο (βλ. π.χ. διαγωνισμούς για την οριοθέτηση
των περιοχών NATURA) πρέπει να προκηρύσσονται σε πλήρη συμφωνία με τις διατάξεις του
Ν. 3316/05, όπως αυτές ισχύουν για τους λοιπούς δημόσιους φορείς, χωρίς οποιαδήποτε
παρέκκλιση.

 Στο σχέδιο της εν λόγω Κ.Υ.Α. θεσπίζονται οι γενικές διατάξεις κάποιων σημαντικών θεμάτων,
όπως τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και τα κριτήρια ανάθεσης, αφήνοντας την εξειδίκευση
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αυτών στην ευχέρεια του συντάκτη της προκήρυξης κάθε σχετικού διαγωνισμού, γεγονός το
οποίο χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, καθόσον οι όροι αυτοί ρυθμίζουν τις δυνατότητες και τον
τρόπο συμμετοχής, καθώς και το εύρος του αναμενόμενου ανταγωνισμού.
Υπό την έννοια αυτή, κρίνουμε απολύτως σκόπιμη και αναγκαία την έγκαιρη σύνταξη και
δημοσιοποίηση προς επαρκή και αποτελεσματική διαβούλευση του σχεδίου των προκηρύξεων
και των συμβατικών τευχών κάθε διαγωνισμού που εμπίπτει στην Κ.Υ.Α. αυτή. Σχετική
πρόβλεψη προτείνεται να συμπεριληφθεί στις διατάξεις της Κ.Υ.Α.
Σε κάθε περίπτωση, ο ΣΕΓΜ, όπως σας έχουμε ήδη δηλώσει και στην πρόσφατη συνάντηση
μας, είναι στη διάθεσή σας προς συνεργασία στην εξειδίκευση των όρων της Κ.Υ.Α. και στη
σύνταξη αντίστοιχων σχεδίων προτύπων προκηρύξεων.

 Κατά την πάγια πρακτική της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ τα τελευταία έτη, τόσο για τις μελέτες
κτηματολογίου όσο και για τις μελέτες κατάρτισης δασικών χαρτών, προκηρύσσονται
συμβάσεις πολύ μεγάλου οικονομικού αντικειμένου, σε σύγκριση με συμβάσεις μελετών άλλων
φορέων της χώρας, αλλά και διεθνώς1. Όπως, δε, έχουμε ενημερωθεί2 ο καταρχάς
προγραμματισμός της εταιρείας για το εναπομένον αντικείμενο της κτηματογράφησης της
χώρας, προβλέπει τη δημοπράτηση δώδεκα (12) συμβάσεων προεκτιμώμενης αμοιβής από 50
έως και 95 εκατομμύρια ευρώ περίπου, ήτοι από τις μεγαλύτερες συμβάσεις παροχής
υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο.
Στο πλαίσιο αυτό, η έκδοση και, κυρίως, η εφαρμογή της εν λόγω Κ.Υ.Α. πρέπει αφενός να
διασφαλίζει συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, αφετέρου να αποτρέπει και να ελαχιστοποιεί, εάν
όχι εκμηδενίζει, πιθανές περιπτώσεις στρέβλωσης της αγοράς3, η οποία θα επέλθει εφόσον
μείνουν εκτός του προγράμματος υγιείς, καταξιωμένες και πραγματικά ενεργές και δραστήριες
εταιρείες.
Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή της εν λόγω Κ.Υ.Α. πιστεύουμε ότι πρέπει να διασφαλίζει τη
δυνατότητα αυτόνομης συμμετοχής συμπράξεων ή κοινοπραξιών ελληνικών εταιρειών
μελετών, χωρίς να επιβάλλεται, εκ των πραγμάτων, η τυπική ή η ουσιαστική συνεργασία με
αλλοδαπές συναφείς εταιρείες. Όπως κι εσείς πιστεύουμε ότι αναγνωρίζετε, το Εθνικό
Κτηματολόγιο, με τις ιδιαιτερότητες και τις ισχύουσες προδιαγραφές του, μπορεί να υλοποιηθεί
μόνον από τις ελληνικές επιχειρήσεις και το ελληνικό επιστημονικό δυναμικό και, ως εκ
τούτου, πρέπει να αποφευχθούν διαγωνιστικοί όροι, οι οποίοι θα καθιστούν υποχρεωτικώς τις
ελληνικές εταιρείες και τους έλληνες επιστήμονες υπεργολάβους και υπαλλήλους αλλοδαπών
εταιρειών.

Β. Παρατηρήσεις επί των άρθρων:

 Άρθρο 2: Όπως γνωρίζετε, ο περιορισμός των τριών (3) συμπραττόντων γραφείων μελετών
θεσπίστηκε με το Π.Δ. 923/78 (εκτελεστικό του Ν. 716/77), με σκοπό τη διασφάλιση υγιούς και
ουσιαστικού ανταγωνισμού στις διαγωνιστικές διαδικασίες. Ο παλαιός Ν. 716/77, ο οποίος
θέσπισε και την έννοια της «σύμπραξης», δεν περιελάμβανε την έννοια της Κοινοπραξίας. Οι

1 Στην παρούσα φάση δεν κρίνουμε σκόπιμο να σχολιάσουμε τον βαθμό επιτυχίας της επιλογής αυτής, σε σχέση με τις
σημαντικές καθυστερήσεις ανάθεσης των συμβάσεων.

2 Βλ. και σελ. 28/49 του δημοσιευθέντος Επιχειρησιακού Σχεδίου ολοκλήρωσης σύνταξης Κτηματολογίου (Μάρτιος
2012).

3 Είναι ευκόλως κατανοητό ότι στην παρούσα υπερκρίσιμη περίοδο για τις Ελληνικές Εταιρείες Μελετών, η ανάληψη
μιας σύμβασης από τους τρέχοντες διαγωνισμούς (πόσο μάλλον για τους προγραμματιζόμενους), με εξασφαλισμένη
χρηματοδότηση, θωρακίζει και διασφαλίζει βιωσιμότητα και ομαλή λειτουργία, και κατ’ επέκταση προσδίδει θέση
ισχύος στην αγορά.
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εν λόγω διατάξεις για τις συμπράξεις διατηρήθηκαν και με τον ισχύοντα Ν. 3316/05, ο οποίος
όμως αναφέρεται, πλέον, και σε Κοινοπραξίες, χωρίς να θέτει -ευθέως- αντίστοιχο περιορισμό
μελών γι’ αυτές, όπως στις συμπράξεις.
Λαμβάνοντας υπόψη την Οδηγία 2004/18/ΕΚ (βλ. Π.Δ. 60/2007), η οποία δεν επιτρέπει
περιορισμούς στον αριθμό των μελών ενός συμμετέχοντος σχήματος (βλ. και απόφαση
2194/2011 του Ε.Σ.), πιστεύουμε ότι πρέπει να αρθεί ο περιορισμός του αριθμού των μελών και
στην περίπτωση της σύμπραξης.
Επιπλέον, προς εναρμόνιση με την Οδηγία 2004/18/ΕΚ, αλλά και την απλούστευση των
διαδικασιών για τους ενδιαφερόμενους, προτείνεται να προστεθεί όρος περί μη υποχρέωσης
των κοινοπραξιών να έχουν συγκεκριμένη νομική μορφή (σύσταση Κ/ξίας) για την συμμετοχή
στον διαγωνισμό.
Τέλος, προς αποφυγή διαφορετικής ερμηνείας η παρ. 3 προτείνεται να αναμορφωθεί ως εξής:
«3. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να μετέχει μόνο σε μία σύμπραξη/κοινοπραξία κατά
τη διαδικασία ανάθεσης.».

 Άρθρο 3: Δεν είναι κατανοητή η σκοπιμότητα των προτεινόμενων παρεκκλίσεων του άρθρου
αυτού, οι οποίες τροποποιούν θεμελιώδη αρχή του θεσμικού πλαισίου και της νομολογίας του
συστήματος ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, εν γένει. Είναι σαφές ότι ο
νομοθέτης, με την θέσπιση της αλληλέγγυας και εις ολόκληρον ευθύνης των μελών της
σύμπραξης ή της Κ/ξίας, διασφαλίζει αφενός το δημόσιο συμφέρον, αφετέρου την αποφυγή
περιπτώσεων εικονικής συμμετοχής εταιρειών, με αποκλειστικό σκοπό την κάλυψη κάποιων
προϋποθέσεων συμμετοχής. Ειδικώς, για τις μελέτες του εθνικού κτηματολογίου, όπως αυτές
προγραμματίζεται να προκηρυχθούν, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι οι εν λόγω παρεκκλίσεις
υποδηλώνουν παρότρυνση επιλογής ενός μοντέλου συμμετοχής, με σχήματα πολυάριθμων
μελών, τα οποία θα έχουν προσυμφωνήσει την κατανομή του συμβατικού αντικειμένου σε
ανεξάρτητα επιμέρους τμήματα (π.χ. γεωγραφικές ενότητες).
Σε κάθε περίπτωση, όμως, στην περίπτωση ζημίας του δημοσίου από την πλημμελή εκτέλεση
της σύμβασης από το ανάδοχο σχήμα, ο καταμερισμός των ευθυνών στα φυσικά και νομικά
πρόσωπα που το απαρτίζουν συνιστά δική τους ιδιωτική υπόθεση (αστικού δικαίου) και
ουδόλως αφορά τον δημόσιο φορέα ανάθεσης της σύμβασης.
Στο ανωτέρω πλαίσιο, προτείνεται η πλήρης διαγραφή του άρθρου αυτού, παρά το γεγονός ότι,
εν πρώτοις, εμφανίζεται ευνοϊκό για τα γραφεία-μέλη μας.

 Άρθρο 4: Η παρ. 3 του άρθρου αυτού θα πρέπει να ισχύει και για την περίπτωση 1.β) της παρ. 1
του άρθρου 16 του Ν. 3316/05 που αφορά τα γραφεία μελετών.

 Άρθρο 5: Με τη διάταξη αυτή δίδεται η διακριτική ευχέρεια στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ να
χρησιμοποιεί, πλέον για την ποιοτική επιλογή των υποψηφίων και κριτήρια οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας, εκτός των οριζομένων στο άρθρο 17 του Ν. 3316/05 κριτηρίων
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας.
Προς αποφυγή διαφορετικής ερμηνείας περί υποχρεωτικής εφαρμογής, πιστεύουμε ότι πρέπει
να προστεθεί η φράση «...δύναται να εφαρμόζονται συμπληρωματικώς...».
Η ύπαρξη της δυνατότητας αυτής δεν μας βρίσκει, εν πρώτοις, αντίθετους, υπό την επιφύλαξη
ότι η εξειδίκευση αυτής σε κάθε προκήρυξη σύμβασης θα πρέπει να διασφαλίζει υγιή και
ουσιαστικό ανταγωνισμό, ανταποκρινόμενη αφενός στις πραγματικές χρηματοοικονομικές
απαιτήσεις κάθε σύμβασης, αφετέρου στις πραγματικές συνθήκες της εγχώριας αγοράς.
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Τέλος, υπό το δεδομένο της δυνητικής εφαρμογής του άρθρου αυτού, προτείνεται να προστεθεί
η δυνατότητα χρήσης και του άρθρου 47 του Π.Δ. 60/2007 περί προτύπων εξασφάλισης της
ποιότητας.

 Άρθρο 6: Καταρχάς, προς αποφυγή διαφορετικής ερμηνείας, προτείνεται η εξής τροποποίηση:
«1. Στους διαγωνισμούς ανάθεσης μελετών και υπηρεσιών της παρούσας ως κριτήρια ανάθεσης
ορίζονται...», καθόσον όπως είναι η διάταξη υποδηλώνει γενικότερη εφαρμογή, ανεξαρτήτως
εάν ο διαγωνισμός σχετίζεται με το εθνικό κτηματολόγιο.
Επίσης, δέον να διευκρινιστεί ότι στην περίπτωση ανάθεσης στην πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά θα ισχύουν οι συντελεστές βαρύτητας τεχνικής και οικονομικής
προσφοράς των άρθρων 7, 8 και 9 του Ν. 3316/05.
Σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην αιτιολογική έκθεση του Ν. 4042/2012, ο βασικός
σκοπός της διάταξης αυτής ήταν η εισαγωγή του συστήματος ανάθεσης με αποκλειστικό
κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.
Όπως, επανειλημμένως, έχει επισημάνει ο ΣΕΓΜ, η εφαρμογή του συστήματος της
χαμηλότερης τιμής, ιδίως σε σύνθετες συμβάσεις, σημαντικών απαιτήσεων, υψηλών
προδιαγραφών και μεγάλου οικονομικού αντικειμένου, όπως οι συμβάσεις του κτηματολογίου,
απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, διότι ελλοχεύει σοβαρούς κινδύνους, αφενός ανάδειξης αναδόχων
μη ικανών να εκτελέσουν άρτια, ποιοτικά και έγκαιρα τη σύμβαση, αφετέρου νόθευσης του
ανταγωνισμού.
Περαιτέρω, με τη συγκεκριμένη παρέκκλιση δίδεται η δυνατότητα στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΑΕ να θεσπίζει, ανά περίπτωση, κριτήρια αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και συντελεστές
βαρύτητας αυτών, στις όποιες περιπτώσεις επιλογής του συστήματος της πλέον συμφέρουσας
από οικονομική άποψη προσφορά.
Ως εκ τούτων, ανεξαρτήτως του συστήματος ανάθεσης, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα τόσο η
επιλογή των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και ανάθεσης, όσο και η εξειδίκευση αυτών στα
τεύχη του εκάστοτε διαγωνισμού. Όπως προαναφέρθηκε, ο ΣΕΓΜ είναι στη διάθεσή σας προς
συνεργασία στην εξειδίκευση των όρων της Κ.Υ.Α. και στη σύνταξη σχεδίων προκηρύξεως
(ή/και συγκεκριμένων άρθρων προκηρύξεως).
Τέλος, η διάταξη «Ως προς τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές ισχύει το άρθρο 52 του Π.Δ.
60/2007» προτείνεται να τεθεί ως ξεχωριστή παράγραφος και να συμπληρωθεί με τον όρο
«Στην προκήρυξη του διαγωνισμού δύναται να καθορίζεται ποιες οικονομικές προσφορές
θεωρούνται ως «ασυνήθιστα χαμηλές», καθώς και οι ελάχιστες απαιτήσεις αιτιολόγησης αυτών».
Επίσης, θα ήταν σκόπιμη η εξέταση, από νομικής άποψης, της δυνατότητας εφαρμογής της
αιτιολόγησης των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών στους εν εξελίξει διαγωνισμούς της
εταιρείας.

 Άρθρο 7: Καταρχάς, σημειώνουμε ότι δεν γνωρίζουμε τι είδους μελέτες ή υπηρεσίες, σχετικές
με το εθνικό κτηματολόγιο, προγραμματίζει η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ να αναθέσει με
συμφωνίες πλαίσιο, με αποτέλεσμα να μην δυνάμεθα να σχολιάσουμε επί της ουσίας τις
προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου αυτού. Σε κάθε περίπτωση, αναφέρουμε τα εξής:
Η παρέκκλιση από την απαίτηση του Ν. 3316/05 για τη λήψη θετικής γνωμοδότησης από το
αρμόδιο Συμβούλιο του ΥΠΕΚΑ, δεν είναι σκόπιμη και προτείνεται να αφαιρεθεί. Πιστεύουμε
ότι η ιδιαιτερότητα των συμφωνιών πλαίσιο επιβάλλει τη σύμφωνη γνώμη του εποπτεύοντος
Υπουργείου. Άλλωστε, αυτό απαιτείται και από την επόμενη παράγραφο 3, καθόσον δεν μπορεί
ο ίδιος φορέας να κρίνει και να εγκρίνει το πότε μια περίπτωση θεωρείται εξαιρετική.
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Στην παρ. 4 νοείται, προφανώς, εφαρμογή του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. (απαιτείται σχετική
διόρθωση).
Σε κάθε περίπτωση, και στις περιπτώσεις των συμφωνιών πλαίσιο επισημαίνονται οι
παρατηρήσεις μας για την εφαρμογή του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α.

 Άρθρο 8: Δεν είναι κατανοητή η σκοπιμότητα της παρ. 1 του άρθρου αυτού, καθόσον οι
ισχύουσες διατάξεις καθορίζουν με σαφήνεια τον τρόπο υπολογισμού της αμοιβής, αναλόγως
των ζητούμενων υπηρεσιών και μελετών. Άλλωστε, η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ διαθέτει και
εφαρμόζει εγκεκριμένους Κανονισμούς για τον καθορισμό των προεκτιμώμενων αμοιβών για
όλες τις βασικές εργασίες μελετών που σχετίζονται με το εθνικό κτηματολόγιο.
Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος υπολογισμού της τελικής αμοιβής του αναδόχου εξαρτάται από το
είδος των εργασιών αυτών. Στις μελέτες κτηματογράφησης, π.χ., οι οποίες συνιστούν και το
βασικότερο αντικείμενο της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ, η αμοιβή προεκτιμάται, επιμετράται και,
τελικώς, καταβάλλεται με βάση τον αριθμό των δικαιωμάτων. Η πρακτική αυτή είναι
ορθολογική, σαφής και διαφανής και δεν μπορεί να αντικατασταθεί με μία «κατ’ αποκοπήν»
συμφωνία, η οποία θα ενέχει a priori προφανείς κινδύνους τόσο για την εταιρεία όσο και για
τον ανάδοχο. Αντίστοιχες προσεγγίσεις προμέτρησης και επιμέτρησης εργασιών με βάση
συγκεκριμένη μοναδιαία μονάδα μέτρησης υπάρχουν και εφαρμόζονται, επιτυχώς μέχρι
σήμερα, για όλες τις βασικές και υποστηρικτικές μελέτες και υπηρεσίες που σχετίζονται με το
εθνικό κτηματολόγιο (π.χ. εργασίες κατάρτισης δασικών χαρτών).
Βεβαίως, είναι δυνατόν να υπάρξουν και περιπτώσεις εργασιών που δεν θα μπορεί να
εφαρμοστεί η ανωτέρω προσέγγιση, οπότε η προεκτιμώμενη αμοιβή, και κατ’ επέκταση η
προσφερόμενη και τελική, μπορεί να καθοριστεί κατ’ αποκοπήν, με βάση διαθέσιμα στοιχεία
και δεδομένα για τις εργασίες αυτές (βλ. και παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3316/05).
Στο ως άνω πλαίσιο, προτείνεται να απαλειφθεί η εν λόγω διάταξη, ή άλλως να τροποποιηθεί
ως εξής: «1. Η τελική αμοιβή αναδόχου μελέτης και υπηρεσίας που προκηρύσσεται από την
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. δύναται να προκύπτει, αναλόγως του είδους των ζητούμενων υπηρεσιών
και εργασιών και μετά από σχετική αναφορά στα Τεύχη του Διαγωνισμού, είτε κατ' αποκοπήν, είτε
με επιμέτρηση του συνόλου των εκτελεσθεισών μονάδων του φυσικού αντικειμένου, είτε με
συνδυασμό των ανωτέρω».
Τέλος, δεν είναι κατανοητή, από νομική και ουσιαστική άποψη, η σκοπιμότητα της
παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, καθόσον σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 10 εδ. β' του
Ν.3316/2005, όπως προστέθηκε με το άρθρο 6 περ. δ' του Ν. 3481/2006, η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΑΕ θεσπίζει και εφαρμόζει δικούς της Κανονισμούς Αμοιβών και, κατά συνέπεια, δεν υπάγεται
στις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/05.

 Άρθρο 11: Λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε σύμβαση, αναλόγως του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου αυτής, έχει αφενός διαφορετικές χρηματοδοτικές απαιτήσεις, αφετέρου
διαφορετική κατάτμηση σταδίων, προτείνεται να μην εξειδικευτεί η παρέκκλιση από τις
διατάξεις της παρ. 2. του άρθρου 30 του Ν. 3316, αλλά να δίδεται, γενικώς, η δυνατότητα
καθορισμού του τρόπου καταβολής της αμοιβής της σύμβασης στα τεύχη του διαγωνισμού. Σε
κάθε περίπτωση, επισημαίνονται τα εξής:
Είναι απολύτως ορθή και σκόπιμη η πρόβλεψη δυνατότητας χορήγησης επαυξημένης
προκαταβολής, σε σχέση με τις προβλέψεις του Ν. 3316/05, ιδίως σε συμβάσεις υψηλών
απαιτήσεων χρηματορροής (όπως π.χ. θα είναι οι επικείμενες συμβάσεις κτηματογράφησης του
υπολοίπου της χώρας). Λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές συνθήκες της μελετητικής αγοράς
και τις δυνατότητες εξασφάλισης τραπεζικών εγγυήσεων και δανείων, πιστεύουμε ότι πρέπει να
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δίδεται η διακριτική ευχέρεια στον ανάδοχο στην ποσοτική και χρονική διαχείριση της
δυνατότητας λήψης προκαταβολής, έως του μέγιστου ποσοστού του 30% (δηλαδή να μπορεί,
π.χ., να ζητήσει και να λάβει την προκαταβολή σε 2 ή 3 δόσεις κατά τη διάρκεια εκπόνησης του
εκάστοτε σταδίου, κ.ο.κ.).
Κατά τα λοιπά, πιστεύουμε ότι πρέπει να παραμείνουν ως έχουν οι σχετικές προβλέψεις της
παρ. 2. του άρθρου 30 του Ν. 3316/05 (π.χ. δεν κρίνεται ορθή η αφαίρεση της πρόβλεψης του
σημείου δ) για την καταβολή επιπλέον ποσοστού 10% της αμοιβής στην περίπτωση που η
έγκριση του σταδίου καθυστερήσει πέραν των δύο μηνών από την υποβολή του).

 Άρθρο 12: Όπως, διαχρονικώς και με έμφαση, υποστηρίζει ο Σύνδεσμός μας, ο τρόπος ορισμού
των Επιτροπών Διαγωνισμού συνιστά καθοριστικό παράγοντα για τη διασφάλιση της
θεμελιώδους αρχής της διαφάνειας. Στο πλαίσιο αυτό, με την εν λόγω Κ.Υ.Α., δίδεται η
ευκαιρία στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ και στα συναρμόδια Υπουργεία να ενεργήσουν
εμπράκτως προς αυτήν την κατεύθυνση, θεσπίζοντας στο συγκεκριμένο άρθρο την υποχρέωση
διεξαγωγής κλήρωσης για τον ορισμό όλων των μελών κάθε Επιτροπής, είτε αυτά είναι
στελέχη της εταιρείας, είτε οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ, είτε οι εκπρόσωποι των Δικηγορικών
Συλλόγων (βλ. παρεμφερή σχετική διάταξη άρθρου 26 του Ν. 4024/2011).

 Άρθρο 13: Όπως σας είχαμε ενημερώσει κατά τη διαδικασία ψήφισης του Ν. 4042/2012, δεν
κατανοούμε τη σκοπιμότητα και διαφωνούμε με τη θέσπιση της δυνατότητας παρέκκλισης από
τις ισχύουσες διατάξεις περί του τρόπου επιβολής ποινικών ρητρών, διατάξεις οι οποίες
εφαρμόζονται και λειτουργούν, επιτυχώς, κατά τα τελευταία 35 έτη.

 Άρθρο 13: Όπως σας είχαμε ενημερώσει κατά τη διαδικασία ψήφισης του Ν. 4042/2012, δεν
κατανοούμε τη σκοπιμότητα και διαφωνούμε με τη θέσπιση της δυνατότητας παρέκκλισης από
τις ισχύουσες διατάξεις περί του τρόπου επιβολής ποινικών ρητρών, διατάξεις οι οποίες
εφαρμόζονται και λειτουργούν, επιτυχώς, κατά τα τελευταία 35 έτη.

Ευχόμενοι την επεξεργασία και την αποδοχή των ανωτέρω βασικών παρατηρήσεών μας επί του
σχεδίου της εν λόγω Κ.Υ.Α., σας δηλώνουμε την άμεση διαθεσιμότητά μας για εποικοδομητικό
διάλογο και συνεργασία, στην εξειδίκευση των νέων διατάξεων στις μελλοντικές προκηρύξεις
διαγωνισμών.

Επιπροσθέτως, παρακαλούμε για τη διαβεβαίωσή σας ότι η έκδοση της εν λόγω Κ.Υ.Α. 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, ενώ πολλές εξ αυτών έχουν συνδυάσει τα αποτελέσματα αυτών με τη
βιωσιμότητά τους.

Τέλος, με την ευκαιρία της παρούσας επικοινωνίας μας, και με αφορμή την παρατηρούμενη
καθυστέρηση και στους δύο τελευταίους διαγωνισμούς μελετών κτηματογράφησης (ΚΤΙΜΑ 11Α
και 11Β), οφείλουμε ως ο Σύνδεσμος των Ελληνικών Εταιρειών Μελετών, να επισημάνουμε τα
εξής:

Την παρούσα περίοδο βιώνουμε μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές κρίσεις από την ίδρυση
του νεώτερου ελληνικού κράτους. Ο κλάδος, δε, των μελετητικών εταιρειών οδεύει με μαθηματική
ακρίβεια σε δραματική συρρίκνωση, εάν όχι εξαφάνιση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την εγχώρια
ζήτηση.

Η επιτάχυνση και η ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένου του
εναπομείναντος τμήματος της χώρας, και η έναρξη εκτέλεσης των μελετών του εθνικού
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κτηματολογίου, εκτός της -γνωστής και κατανοητής σε άπαντες- εθνικής σημασίας, έχει ύψιστη
σημασία, την τρέχουσα αυτή περίοδο της κρίσης, για την αγορά των μελετητικών εταιρειών και,
κατ’ επέκταση, για την απασχόληση των διαφόρων εμπλεκομένων ειδικοτήτων (τοπογράφοι,
πολιτικοί μηχανικοί, δικηγόροι, μηχανικοί πληροφορικής, κ.ά.).

Στην κρίσιμη αυτή περίοδο της χώρας, ο καθένας μας οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες και τις
υποχρεώσεις του, σε όποια θέση και εάν βρίσκεται. Δεν υπάρχει πολυτέλεια χρόνου και δεν
επιτρέπονται καθυστερήσεις σε θέματα που άπτονται του εθνικού συμφέροντος, αλλά -συγχρόνως-
του μέλλοντος και της βιωσιμότητας ελληνικών υγιών επιχειρήσεων, οι οποίες -και μόνον αυτές-
στήριζαν, στηρίζουν και θα στηρίζουν την πραγματική οικονομία.

Εν αναμονή της επόμενης επικοινωνίας μας, διατελούμε στη διάθεσή σας.

Μετά τιμής

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


