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Με κεγάιε καο ραξά δηαπηζηώλνπκε πσο ην κεγάιν ζηνίρεκα ηνπ Εζληθνύ
Κηεκαηνινγίνπ εηζέξρεηαη ζηελ ηειηθή θαη πην θξίζηκε θάζε ηνπ. Με ηελ πξνθήξπμε
γηα ηελ "Αλάζεζε ζπκβάζεσλ κειεηώλ θηεκαηνγξάθεζεο & ππνζηεξηθηηθώλ
ππεξεζηώλ γηα ηε δεκηνπξγία Εζληθνύ Κηεκαηνινγίνπ ζην ππόινηπν ηεο ρώξαο"
(θσδ. ΚΤΙΜΑ 13), νινθιεξώλεηαη ζε κεγάιν πνζνζηό ε πνιύπαζε θηεκαηνγξάθεζε
ηεο ρώξαο καο. Με γλώκνλα ηελ βαξύηεηα ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη ηελ δηαδηθαζία ηεο
δηαβνύιεπζεο επί ηεο πξνθήξπμεο ζα ζέιακε λα δηαηππώζνπκε ζηελ δηαβνύιεπζε
θάπνηεο πξνηάζεηο- ελζηάζεηο ζε νξηζκέλα ζεκεία ηνπ δηαγσληζκνύ.
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Πνιύ ζεηηθό ζηνηρείν απνηειεί ην γεγνλόο πσο νξηνζεηνύληαη ζε απζηεξά
ρξνληθά πιαίζηα νη δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ θαη, ινγηθά, ζε
ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα ζα ππνγξαθνύλ ζπκβάζεηο γηα όιεο ηηο κειέηεο
πξνθεηκέλνπ λα απαζρνιεζνύλ νη ζπλάδειθνη ζε κηα ηόζν δύζθνιε επνρή. Δελ
επηηξέπεηαη ζε θακία πεξίπησζε λα ππάξμνπλ παξεθθιίζεηο από ηα ρξνληθά
πεξηζώξηα πνπ ηίζεληαη ζηελ πξνθήξπμε θαη λα μαλαεκθαληζηνύλ νη αηέξκνλεο
δηαδηθαζίεο ηνπ παξειζόληνο, νη νπνίεο απαμηώλνπλ ηελ εηθόλα ηνπ Εζληθνύ
Κηεκαηνινγίνπ ζηελ θνηλή γλώκε θαη νπζηαζηηθά αθπξώλνπλ ηνλ αλαπηπμηαθό
ραξαθηήξα ηνπ έξγνπ.
Πνιύ νξζά πξνβιέπνληαη θαηώηαηα όξηα, θάησ ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο
πξνζθνξέο ζεσξνύληαη σο αζπλήζηζηα ρακειέο. Ωζηόζν, πξέπεη λα
ζπγθεθξηκελνπνηεζνύλ ηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ησλ ρακειώλ πξνζθνξώλ
δηόηη ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα είλαη αόξηζηνο ν ηξόπνο πνπ ζα θξηζνύλ
θάπνηεο σο κε απνδεθηέο. Τν γεγνλόο απηό κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πξνζθπγέο
νη νπνίεο, ελδερνκέλσο, ζα θαζπζηεξήζνπλ ηνλ δηαγσληζκό.
Σηελ πξνθήξπμε παξαηεξείηαη ζεκαληηθή κείσζε ηνπ νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ
ζε ζύγθξηζε κε ην αλακελόκελν (θαη εύινγν) πνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ
επηθξαηνύζα θξίζε ζηα αθίλεηα κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ νινθιήξσζε
θάπνησλ κειεηώλ. Τν ελδηαθέξνλ γηα ηα αθίλεηα δελ είλαη ηόζν έληνλν όζν ζην
παξειζόλ θαη όπσο απνδεηθλύεηαη θαη από ηα ηξέρνληα πξνγξάκκαηα νη
πξάμεηο έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά. Τν ελδηαθέξνλ ησλ πνιηηώλ έρεη αηνλήζεη θαη
ελδέρεηαη θάπνηεο κειέηεο λα βξίζθνληαη ππό ακθηζβήηεζε σο πξνο ηελ
νινθιήξσζε ηνπο. Πξέπεη λα επαλεμεηαζηεί ην ύςνο ηεο ηηκήο ησλ
δηθαησκάησλ ηόζν γηα ηελ επεηξσηηθή ρώξα όζν θαη γηα ηελ λεζησηηθή.
Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηερληθήο ή/θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο, νηθνλνκηθήο θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ησλ ππνςεθίσλ αλαδόρσλ εθαξκόδνληαη
ζπκπιεξσκαηηθά νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 45 θαη 49 ηνπ Π.Δ. 60/2007. Σην
άξζξν 45 παξάγξαθνο 4 αλαθέξεηαη πσο: «οι αναθέηοςζερ απσέρ
ςποδεικνύοςν, ζηην πποκήπςξη διαγωνιζμού ή ζηην ππόζκληζη ςποβολήρ
πποζθοπών, ποιο ή ποια από ηα αναθεπόμενα ζηην παπάγπαθο 1
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δικαιολογηηικά επέλεξαν καθώρ και ποια άλλα δικαιολογηηικά ππέπει να
πποζκομιζθούν». Όπωρ έσοςμε πποηείνει και ζηο παπελθόν ππέπει λα
πηνζεηεζεί κόλν ην εδάθην γ) ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ν ηνκέαο δξαζηεξηνηήησλ
λα πξνζδηνξίδεηαη σο όιεο νη θαηεγνξίεο κειεηώλ. Έηζη, εμαζθαιίδεηαη ε
δπλαηόλ κεγαιύηεξε ζπκκεηνρή ζην έξγν ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνύ κειεηεηηθνύ
δπλακηθνύ όισλ ησλ ηάμεσλ
Σην άξζξν 20.2.α) ζεκεηώλεηαη όηη γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ αλσηέξσ πνζώλ δε
ζα ιακβάλνληαη ππόςε «παξόκνηεο κειέηεο» αμίαο ίζεο ή κηθξόηεξεο ηνπ
πνζνύ ησλ εθαηό πελήληα ρηιηάδσλ Επξώ (150.000 €). Με έθπιεμε
δηαπηζηώλνπκε ηελ ζεακαηηθή άλνδν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πνζνύ, γεγνλόο πνπ
δελ ζπκβαδίδεη νύηε κε ην πλεύκα ηεο πξνθήξπμεο νύηε κε ηελ επηθξαηνύζα
θαηάζηαζε ζηελ ρώξα. Τν γεγνλόο πσο από ηελ πξνθήξπμε πξνβιέπεηαη θαηά
παξέθθιηζε γηα πξώηε θνξά λα δηθαηνύληαη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό
πηπρία Δ’ θαη Γ΄ ηάμεο ηεο θαηεγνξίαο 16 εθηόο από ηα Ε’ νπζηαζηηθά
αθπξώλεηαη από ην πςειόηαην επίπεδν ησλ 150.000€. Σπλππνινγίδνληαο ηελ
θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ ρώξα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηερληθό θιάδν,
όπνπ θαηά ηελ ηειεπηαία 5εηία δελ ππνγξάθνληαη ζρεδόλ θαζόινπ ζπκβάζεηο,
πόζν κάιινλ δε άλσ ησλ 150.000€, ην ζπγθεθξηκέλν πνζό κόλν σο νπηνπηθό
κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί. Το ποζό πποηείνοςμε να ηποποποιηθεί ηο
ανώηεπο ζηο επίπεδο ηων 50.000€ όπωρ και ηων πποηγούμενων
πποκηπύξεων.
Ωο ζεηηθό ζηνηρείν ηεο πξνθήξπμεο θξίλεηαη ν αξηζκόο ηνπ ειάρηζηα
απαηηνύκελνπ θαη ονομαζηικά αλαθεξόκελνπ, ζηειερηαθνύ δπλακηθνύ, αλά
ζύκβαζε θαη εηδηθόηεηα/εκπεηξία. Ωζηόζν, από ηα νξγαλνγξάκκαηα ησλ
ηξερόλησλ δηαγσληζκώλ θαη ζηελ πξάμε ν αξηζκόο απηόο ζίγνπξα δελ επαξθεί
επί ηεο νπζίαο λα θαιύςεη ην κέγεζνο ησλ κειεηώλ. Γηα ηνλ ιόγν απηό πξέπεη
λα απμεζεί ν αξηζκόο ησλ νλνκαζηηθά αλαθεξόκελσλ ζηειερώλ, πξνθεηκέλνπ
εγγπεκέλα λα απαζρνιεζνύλ όζν ην δπλαηόηεξν πεξηζζόηεξνη ζπλάδειθνη.
Πξνϋπόζεζε γηα ην πξνεγνύκελν απνηειεί ε γξήγνξε εμέιημε ηνπ δηαγσληζκνύ
νύησο ώζηε νη ζπλάδειθνη λα κελ βξεζνύλ εγθισβηζκέλνη ζε αηέξκνλεο
δηαδηθαζίεο.

Κιείλνληαο, πηζηεύνπκε πσο νη απόςεηο καο αληαλαθινύλ ζεκαληηθή κεξίδα
ζπλαδέιθσλ θαη πξέπεη λα ιεθζνύλ ζνβαξά ππόςε θαηά ηε ζύληαμε ηεο ηειηθήο
πξνθήξπμεο. Ειπίδνπκε νη δηαδηθαζίεο λα νινθιεξσζνύλ ην ηαρύηεξν δπλαηό θαη
όιεο νη εκπιεθόκελεο πιεπξέο ζην πξόγξακκα λα ελώζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο γηα
βέιηηζηε δπλαηή νινθιήξσζε ηνπ εζληθνύ ζηνηρήκαηνο ηνπ Εζληθνύ Κηεκαηνινγίνπ.
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