
ΘΕΜΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΣΑΔΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ»

Στο Βερολίνο στις 29 Ιουνίου 2012 στην έδρα του Ομοσπονδιακού 
Επιμελητηρίου  Αρχιτεκτόνων  της  Γερμανίας  (Bundes-architekten 
kammer,BAK)  πραγματοποιήθηκε  συνάντηση  εκπροσώπων  των 
χωρών-μελών του Συμβουλίου Ευρωπαίων Αρχιτεκτόνων (ACE-
CAE)  που  συμμετέχουν  στην  Ομάδα  Εργασίας  της  Θεματικής 
Ενότητας  2  “Procurement of Architectural Services and 
Architectural Design Competition ” ως εκπρόσωποι των εθνικών 
οργανώσεων.

Συμμετείχαν (Οι σημειωμένοι με *)

ARCHITECT’S COUNCIL OF EUROPE

COMMITTEE No 2 “ARCHITECTURAL PRACTICE ”

PUBLIC PROCUREMENT AND ARCHITECTURAL DESIGN COMPETITIONS 
WORKGROUP

NATIONAL REPRESENTATIVES

GEORG PENDL  BAIK *   RAPPORTEUR DE

THOMAS MAILBAUM BAK * RAPPORTEUR AU

REGINA GONTHIER SIA CH

KARINA O’NEILL RIAI IR

JOHN GRABY RIAI IR
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WALTER MENTETH RIBA * UK

MONICA LOTREANU ORDINUL  ARHITECTILOR  DIN 
ROMANIA * RO

ELISABETTA RIPAMONDI ORDINE DEGLI ARCHITETTI 

PROVINCIA DI LECCO * IT

EMMANUELE ΜΑRΑΤΙΑ CNAPPC SICILIA * IT

RAJKA  BUNJEVAC HKA CRΟΑΤΙΑ RH

MARGARIDA VASCONCELOS CN PORTUGAL PR

JOACHIM JOLSI BAK BRUSSELS BE

THEMIS STRONGILOS SADAS-PEA / TEE * GR

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ACE/CAE)  ΣΤΗΝ 
AΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ (EUROPEAN PARLIAMENT), 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (COUNCIL) & ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (COMMISSION) ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18/ΕΕ «  ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ »

1. Εισαγωγή  

Η Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου Ευρωπαίων Αρχιτεκτόνων χαιρετίζει 
την  απόφαση  των  ευρωπαικών  οργάνων  για  μία  νέα  οδηγία  σε 
αντικατάσταση της ισχύουσας σήμερα Οδηγίας 2004/18/ΕΕ διότι 

Α. βελτιώνει

α.  Την  μεγαλύτερη  συμμετοχή   μικρομεσαίων  επιχειρήσεων  (βλέπε 
αρχιτεκτονικών γραφείων)

β. Το επιχειρηματικό περιβάλλον για μεταρρύθμιση και καινοτομία.

γ. Την αποτελεσματική εκμετάλλευση των δημόσιων πόρων.

Β. Αναγνωρίζει

Την ανάγκη αναθεώρησης της ισχύουσας σήμερα νομοθεσίας που δεν 
μπορεί,  στην  πραγματικότητα,  να  εφαρμοστεί  αποτελεσματικά  για  το 
μεγαλύτερο  ποσοστό  αρχιτεκτονικών  γραφείων  με  αποτέλεσμα  ο 
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ανταγωνισμός στο πεδίο παροχής αρχιτεκτονικών υπηρεσιών να είναι 
συχνά πενιχρός.

Γ. Θεωρεί ότι

Το  απαιτούμενο  ελάχιστο  μέγεθος  κύκλου  εργασιών  των  υποψηφίων 
μελετητών  που  ορίζεται  στο  τριπλάσιο  του  εκτιμωμένου  ύψους  του 
συμβολαίου παροχής  αρχιτεκτονικών  υπηρεσιών  είναι,  πολλές  φορές 
ανασταλτικός  για  τα  μικρομεσαία  μελετητικά  γραφεία  πανευρωπαικά 
όταν  είναι  γνωστό  ότι  τα  δύο  τρίτα  των  μελετητικών  γραφείων 
αποτελούνται από ένα άτομο, άλλα 29% έχουν δυναμικό 2 έως 5 άτομα 
και μόλις 1% αποτελούνται από περισσότερα άτομα.

Ετσι η εφαρμογή της παραπάνω απαίτησης ελάχιστου κύκλου εργασιών 
αποκλείει αμέσως το 90% των παρόχων υπηρεσιών. 

Το Συμβούλιο Ευρωπαίων Αρχιτεκτόνων πιστεύει ότι μια τέτοια απαίτηση 
δεν μπορεί να έχει γενική εφαρμογή σε όλα τα επαγγέλματα και προτείνει 
την διαγραφή του αντίστοιχου άρθρου τουλάχιστο για τις αρχιτεκτονικές 
υπηρεσίες ή στην χειρότερη περίπτωση να μήν υπερβαίνει την συμβατική 
τιμή.

2. Προτάσεις  

Οι προτάσεις που προωθούνται από την Ομάδα Εργασίας μας έχουν 
γίνει κατ’αρχήν αποδεκτές στις κατ’ιδίαν επαφές με τον καθ’ύλη αρμόδιο 
Επίτροπο  Barnier αλλά υπόκεινται  στις εγκρίσεις των τριών κοινοτικών 
οργάνων. 

Μέρος των προτάσεων είναι.

Α.  Η  δυνατότητα  επιλογής  από  τις  αναθέτουσες  αρχές  του 
«ανταγωνιστικού  διαλόγου»  .  Η  εφαρμογή  αυτής  της  διαδικασίας 
απεδείχθη  αποτελεσματική  στις  περιπτώσεις  ιδιωτικών  συμβάσεων, 
κυρίως  στις  περιπτώσεις  όπου  η  αναθέτουσα  αρχή  αδυνατεί  να 
προσδιορίσει  και  να  προδιαγράψει  επακριβώς  το  αντικείμενο  και  να 
εκτιμήσει τις ανάγκες της αγοράς από άποψη τεχνικών, οικονομικών και 
νομικών απαιτήσεων.

Β.  Η  αντίθεση  της  στην  διάταξη  του  προσχεδίου  της  τροπολογίας 
(παράγραφος 2, εδάφιο 2) όπου  το σύνολο των έργων, προμηθειών 
και μελετών αποτελεί μία σύμβαση ακόμη και όταν αυτά αποκτώνται  
μέσω διαφορετικών συμβάσεων.
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Γ. Η υποχρέωση της διάκρισης των μελετών έργων σε αρχιτεκτονικές και 
ειδικές μελέτες σύμφωνα με τις διατάξεις των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 
2004/18/ΕΚ πού είναι  σήμερα ακόμη σε ισχύ.  Με τον τρόπο αυτό θα 
αποφεύγεται  η  σύγκρουση μεταξύ αρχιτεκτονικών και  ειδικών μελετών 
κάτι που δεν είναι συμβατό με την έννοια της Αρχής της Επικουρικότητας 
(Subsidiarity Principle) θεμελιώδους αρχής της ιδρυτικής σύμβασης της 
ΕΕ.

Δ.  Η  δυνατότητα  της  ανάθεσης  δημοσίων  συμβάσεων,  προαιρετικά, 
σύμφωνα  με  εθνικές  νομοθεσίες  όταν  αυτές  βρίσκονται  πλήρως 
εναρμονισμένες με τις Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ.

ΘΕΜΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ

ΑΡΧΙΤΈΚΤΩΝ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ / ΤΕΕ
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