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Προς τις εταιρείες μέλη αρχιτεκτονικών μελετών
Αθήνα, 12-3-2012
Α.Π. ΜΕ 14/12

Αγαπητοί συνάδελφοι Αρχιτέκτονες μέλη του συνδέσμου μας,
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, να σας προβληματίσουμε και να
ζητήσουμε την άποψη σας σχετικά με το θέμα που έχει ανακύψει σχετικά με την Υπουργική
Απόφαση με αρ. πρωτοκόλλου του ΥΠΕΚΑ αρ. Φύλλου 1427, τόμος Β, της 16ης Ιουνίου 2011,
περί ανάθεσης μελετών με Αρχιτεκτονικό διαγωνισμό.
Σύμφωνα με την υπουργική αυτή απόφαση το σύνολο των κτιριακών αλλά και των έργων
διαρρύθμισης περιβάλλοντος χώρου (Αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος), θα πρέπει να
προκηρύσσονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συγκεκριμένης απόφασης.
Τούτο στη ουσία καταργεί για τα κτιριακά έργα Αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος τον Ν.3316/05.
Ήδη έχουν προκηρυχθεί διαγωνισμοί που ανεστάλησαν και πιθανότατα έπεται μελλοντική
απορρύθμιση στο νομοθετικό πλαίσιο και στρεβλώσεις και καθυστερήσεις στις διαδικασίες
προκήρυξης μελλοντικών έργων.
Για τους λόγους αυτούς ζητούμε τις απόψεις σας σχετικά με το θέμα που έχει ανακύψει και
συγκεκριμένα, την άποψή σας για το ποιά θα πρέπει να είναι η θέση του ΣΕΓΜ στο όλο ζήτημα.
Συγκεκριμένα, σας ζητούμε να τοποθετηθείτε για το αν ο Σύνδεσμός μας θα πρέπει να παρέμβει
στους αρμόδιους φορείς ζητώντας την ολική απόσυρση της συγκεκριμένης απόφασης, την μερική
τροποποίησή της, την διατήρηση για τα έργα Αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος του 3316/05 και
συγκεκριμένα του άρθρου 6 (κλειστού διαγωνισμού), ή ακόμα και την διατήρηση του άρθρου 7
(απευθείας ανάθεσης).
Θα σας παρακαλούσαμε να αποστείλετε εγγράφως τις απόψεις σας, στο ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο του Συνδέσμου, έως τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2012, καθώς και να μας
γνωστοποιήσετε αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε σε ενδεχόμενη συζήτηση για το εν λόγω θέμα
στα γραφεία του ΣΕΓΜ.
Ακολουθούν σχετικές παρατηρήσεις και ερωτήματα κατά άρθρο.
Νέο πλαίσιο διενέργειας των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών
μελετών με απονομή Βραβείων.
Απόφαση: Αρ. πρωτ. οικ. 26804 Εφ. Κυβ. Αρ. Φ. 1427/ 16.06.2011 Υπουργός Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Έχοντας υπ’ όψη: παραγ. 6. Γιατί το ΤΕΕ δεν γνωμοδότησε όπως όφειλε, σύμφωνα με το άρθρο 5
παρ. 6 του Ν. 3316/05, για την διενέργεια Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών και ειδικότερα σε ποιές
περιπτώσεις είναι υποχρεωτική η διενέργειά τους ;
Το έγγραφο της Γ.Γ. Χωροταξίας του εστάλη στις 10.03.2011.

Άρθρο 1: Ορισμοί – Έννοιες:
• Ο Διαγωνισμός μελετών στον Ν.3316/05 αναφέρεται στην παρ. 8 του άρθρου 1 και όχι στην παρ.
9.
• Παρ. 2. Συνολικά είδη διαγωνισμών 8. Είναι πολλά, μπορούν να περιοριστούν στο β.2
(διαγωνισμός Προσχεδίων με την επιλογή του βραβευμένου μελετητή για την περαιτέρω
επεξεργασία της μελέτης του έργου) και στο β.1 (διαγωνισμός Ιδεών).
Επίσης ο β.2 σε συνδυασμό με τον δ.1 (ανοικτός διαγωνισμός που μπορεί να συμμετέχει κάθε
ενδιαφερόμενος μελετητής).
• Ο κλειστός διαγωνισμός του δ.2 σε τί διαφέρει από την διαδικασία ανάθεσης του άρθρου 6 του Ν.
3316/05;
Άρθρο 2: Υποχρέωση διενέργειας διαγωνισμού μελετών.
• Με την παρ. 3, θεωρούνται ως “αξιόλογα τεχνικά έργα”, για τα οποία προκηρύσσονται
υποχρεωτικά Αρχ. Διαγωνισμοί, όλες οι αρχιτεκτονικές μελέτες κτηριακών έργων (κατηγορία 06)
και οι μελέτες διαμόρφωσης ελεύθερων χώρων (κατηγορία 07).
Συμπέρασμα: Για τις αρχιτεκτονικές μελέτες κατηγορίας 06 και 07 δεν έχει εφαρμογή σε καμία
περίπτωση ο Ν.3316/05.
• Με την παρ. 4 του αρ.2 ουσιαστικά καταργείται και το άρθρο 7 του Ν.3316/05. Όποια
διοργανώτρια αρχή αποφασίσει να αναθέσει με το άρθρο 7 του Ν.3316/05 θα πρέπει να ζητήσει
από το εποπτευόμενο υπουργείο ή το Περιφερειακό ΣΧΟΠ να εξαιρεθεί του χαρακτηρισμού
“αξιόλογου” το ως άνω έργο. Απόφαση μάλλον αδύνατη, λόγω της υποχρεωτικής διενέργειας
διαγωνισμών του άρθρου 2 ή του κλειστού διαγωνισμού της παρ. δ2 του αρ.1, σύμφωνα με την
παρ. 6 του άρθρου 4.
Άρθρο 3: Συμμετοχή στο διαγωνισμό.
• Χρειάζονται διευκρινίσεις της παρ. 1 του αρ.3 για την συμμετοχή εγγεγραμμένων στο μητρώο
μελετών ή όχι. Σε ποιές από τις 8 κατηγορίες των διαγωνισμών της παρ. 2 του αρ. 1 για την
συμμετοχή δεν είναι προαπαιτούμενη η εγγραφή στο μητρώο μελετητών και η κατοχή του
αντιστοίχου πτυχίου, σύμφωνα με τα αρ. 39 και 40 του Ν.3316/05;
Άρθρο 4: Προετοιμασία διαγωνισμού
• Στην παρ. 4 του αρ. 4 εμφανίζεται άλλη μία, νέα, επιτροπή η “Τεχνική Επιτροπή” για να ελέγξει
τις συμμετοχές, χωρίς δικαίωμα αποσφράγισης και αξιολόγησης.
• Στην διαδικασία της παρ. 6 (κλειστή διαδικασία) μπορούν να λάβουν μέρος οι μή εγγεγραμμένοι
στο μητρώο μελετών;
• Η μόνη διαφορά αυτής της διαδικασίας από το άρθρο 6 του Ν.3316/05 είναι ότι οι συμμετέχοντες
στην διαδικασία τηρούν την ανωνυμία τους.
Άρθρο 5: Προκήρυξη Διαγωνισμού
• Παρ. 2 Στην προκήρυξη του διαγωνισμού, μεταξύ άλλων, καθορίζεται και η αμοιβή του μελετητή
ως ποσοστό της προεκτιμημένης, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 60% και μεγαλύτερο
του 80%.
Η παράγραφος αυτή έρχεται σε αντίθεση με την εφαρμογή του Ν.3919/11 με τον οποίο παύουν να
ισχύουν οι ελάχιστες αμοιβές.

Άρθρο 15: Ανάθεση μελετών
Σύμφωνα με την παρ. 3 οι ανάδοχοι μελετητές, που δεν καλύπτουν από πλευράς δυναμικότητος
μελετητικού πτυχίου τις σχετικές απαιτήσεις του διαγωνισμού, θα συνεργασθούν για την ανάληψη
της μελέτης με μελετητικό γραφείο ή μελετητή με την απαιτούμενη δυναμικότητα.
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