
ΘΕΜΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΣΑΔΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στο Βερολίνο στις 10 και 11 Ιουνίου 2011 στην έδρα του Ομοσπον-
διακού  Επιμελητηρίου  Αρχιτεκτόνων  της  Γερμανίας  (Bundes-
architektenkammer,  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.

Παρόντες:

GEORG PENDL  BAIK    RAPPORTEUR

THOMAS MAILBAUM BAK RAPPORTEUR

PAULA HUOTELIN SAFA

MONICA LOTREANU ORDINUL  ARHITECTILOR  DIN ROMANIA

VINCENZO  PUGLIELLI CNAPPC

JOHN GRABY RIAI

RAJKA  BUNJEVAC HKA, ΚΡΟΑΤΙΑ

MARGARIDA VASCONCELOS CN PORTUGAL

JOACHIM JOLSI BAK BRUSSELS

 ΘΕΜΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ -ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ

Η συνάντηση της Ομάδας Εργασίας είχε ως αντικείμενο το θέμα 
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«Δημόσιες Συμβάσεις και Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί ως Σύστημα 
Ποιοτικής  Επιλογής  Αρχιτεκτονικών  Υπηρεσιών».  Οι  διαλογικές 
συζητήσεις οργανώθηκαν στις δύο μέρες όπως παρακάτω.

1  η   Μέρα Παρασκευή 11 Ιουνίου (Δημόσιες Συμβάσεις).  

Η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  (European  Commission),  λαμβάνοντας 
υπόψη  οτι  η  Κοινοτική  Οδηγία  για  τις  Δημόσιες  Συμβάσεις 
2004/18/EC κατά την εφαρμογή της στο χρονικό διάστημα από το 
2004 μέχρι σήμερα παρουσίασε σοβαρές αδυναμίες και δυστοκίες 
ως προς τον τρόπο λειτουργίας της κυρίως στο τμήμα της που 
αφορά την  διεθνική  της  εφαρμογή .  Για  τον  παραπάνω λόγο η 
Επιτροπή αποφάσισε να τροποποιήσει  την Οδηγία με στόχο να 
καταστεί περισσότερο ευέλικτη και προσαρμοσμένη στην σημερινή 
πραγματικότητα.

H παραπάνω επεξεργασία ανατέθηκε στην καθ’ύλη αρμόδια Γενική 
Διεύθυνση  (DG)  Εσωτερική  Αγορά  και  Υπηρεσίες  (General 
Directorate  of Internal Market and Services)  στην  οποία  προ- 
ίσταται ο Επίτροπος Michel Barnier (Γαλλία).

Η  Γενική  Διεύθυνση  σε  ότι  αφορά  το  τμήμα  υπηρεσιών  του 
αρχιτέκτονα κάλεσε  το  Συμβούλιο  Ευρωπαίων  Αρχιτεκτόνων  να 
υποβάλει προτάσεις. Η επεξεργασία αυτών ανατέθηκε στην Ομάδα 
Εργασίας  «Δημόσιες  Συμβάσεις  και  Αρχιτεκτονικοί  Διαγωνισμοί» 
με αρμόδιο εκπρόσωπο στην Ομάδα Επεξεργασίας της Οδηγίας 
τον  Thomas  Mailbaum  (Rapporteur  της  Ομάδας  μας).  Οι 
προτάσεις  όπως διαμορφώθηκαν σε προηγούμενες συναντήσεις 
της Ομάδας μας υποβλήθηκαν από τον Τ.Μailbaum στην Ομάδα 
Επεξεργασίας της Οδηγίας και έγιναν τουλάχιστον μέχρι σήμερα 
ευνοϊκά  εποδεκτές.  Γίνεται  ορατή  η  επιθυμία  της  Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής να βοηθήσει  για την επίλυση των προβλημάτων των 
αρχιτεκτόνων στο πλαίσιο μιάς τροποιημένης Οδηγίας .

Τα  πορίσματα  και  οι  προτάσεις  της  Ομάδας  Επεξεργασίας  της 
Οδηγίας θα υποβληθούν τον Σεπτέμβριο 2011 στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή (European Commission) για μία αρχική έγκριση που θα 
υποβληθεί, στην συνέχεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (European 
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Parliament) και το Συμβούλιο Υπουργών (European Council) για 
τελική έγκριση και δημοσίευση στη Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Μία  τελευταία,  κατά  πάσα  πιθανότητα,  συνάντηση  του  Εκπρο- 
σώπου Τhomas Maibaum με την Ομάδα Επεξεργασίας της Οδηγί- 
ας  της  Γενικής  Διεύθυνσης  θα  πραγματοποιηθεί  μετά  την 
συζήτηση  των  προτάσεων  από  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  όχι 
νωρίτερα του Σεπτεμρίου 2011.

2  η   Μέρα  Σάββατο  11  Ιουνίου  2011  (Αρχιτεκτονικοί  Διαγωνισμοί   
Μελετών.

Η  συνάντηση  αυτή  είχε  ως  στόχο  την  τελική  επεξεργασία  και 
φρασεολογία (wording) των θεμάτων των Αρχιτεκτονικών Διαγωνι- 
σμών Μελετών όπως αυτά έχουν αναπτυχθεί και διαμορφωθεί σε 
προηγούμενες συναντήσεις της Ομάδας μας.

Τα θέματα όπως διαμορφώθηκαν αφορούν

1. Τις αρχές (Principles)

2. Τους κανονισμούς (Rules)

3. Την απόδωση (Performance profile)

Το τελικό κείμενο αυτό θα υποβληθεί για έγκριση από την προσεχή 
Γενική Συνέλευση του ΣΑΕ.

Λεπτομερέστερη  έκθεση  αναφορικά  με  την  παραπάνω  διήμερη 
συνάντηση  θα  είναι  δυνατή  μετά  την  αποστολή  από  την 
γραμματεία του Ομοσπονδιακού Επιμελητηρίου Αρχιτεκτόνων της 
Γερμανίας των πρακτικών της συνάντησης.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2011

Θέμης Στρογγυλός

Αρχιτέκτων, ΣΑΔΑΣ


