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ΘΔΜΑ: “Παξνρή δηεπθξηλίζεωλ ωο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ λ. 4412/2016 ζρεηηθά κε ηε δηελέξγεηα
αξρηηεθηνληθώλ δηαγωληζκώλ”.
ΥΔΣ.:
1) ε Απόθαζε Τπνπξγνύ ΠΔΚΑ κε αξ.πξωη.νηθ. 26804 (ΦΔΚ 1427/Β/16.6.2011) “Νέν πιαίζην
δηελέξγεηαο αξρηηεθηνληθώλ δηαγωληζκώλ θαη γεληθά δηαγωληζκώλ κειεηώλ κε απνλνκή
βξαβείωλ”, όπωο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ηελ ππ' αξ. 22186 (ΦΔΚ Β’ 1494/4.5.12) Απόθαζε
Τπνπξγνύ ΠΔΚΑ
2) ε Δγθύθιηνο 18/19-10-2016 ΤΠΟΜΔΓΗ (ΑΓΑ: 7ΛΜ74653ΟΞ-ΕΦ7)
3) ε Γλώκε 8/2017 ΔΑΑΓΖΤ (εηζεξρ. ΓΜΔΑΑ α.π. 17599/5.4.17)

Σε ζρέζε κε εξωηήκαηα πνπ επαλεηιεκκέλα έρνπλ ππνβιεζεί πξνο ην ΥΠΔΝ από θνξείο ηνπ
επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα ζρεηηθά κε ηε δηελέξγεηα αξρηηεθηνληθώλ δηαγωληζκώλ, παξέρνληαη νη
αθόινπζεο δηεπθξηλίζεηο:
Σηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λ. 4412/2016, ζην άξζξν 376, ζει. 75, όπνπ πεξηέρνληαη νη κεηαβαηηθέο
δηαηάμεηο, αλαθέξεηαη όηη “[…Η δε απιή θαηάξγεζε ηεο εμνπζηνδνηηθήο δηάηαμεο δελ ζπλεπάγεηαη
απηνδίθαηα θαη ηελ θαηάξγεζε ηωλ θαλνληζηηθώλ πξάμεωλ πνπ εθδόζεθαλ βάζεη απηήο…]”. Δμ απηνύ
ζπλάγεηαη όηη ε ζρεη. (1) , πνπ βαζίδεηαη ζην λ.3316/2005, ν νπνίνο πεξηειάκβαλε ηελ εμνπζηνδνηηθή
ηνπ ζρεη. (1), δελ θαηαξγείηαη.
Σύκθωλα κε ην ζρεη.( 2), παξ.2, ”Καλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ εθδόζεθαλ κε εμνπζηνδόηεζε ηωλ λόκωλ
3669/2008 θαη 3316/2005, νη νπνίεο δελ θαηαξγνύληαη ξεηά θαηά ηα νξηδόκελα θαη δελ είλαη αληίζεηεο κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/16, εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ, κέρξη ηελ έθδνζε λέωλ πξνβιεπνκέλωλ
απνθάζεωλ….”.
Σύκθωλα κε ην ζρεη. (3), παξ. 4, ζει. 9, πξνθύπηεη όηη ε Υ.Α. 26804 (B/1427) “Νέο πλαίζιο
διενέργειας ηων αρτιηεκηονικών διαγωνιζμών και γενικά διαγωνιζμών μελεηών με απονομή βραβείων”,
όπωο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, ε νπνία εθδόζεθε θαη΄εμνπζηνδόηεζε ηνπ λ.3316/2005 (άξζξν 5,
παξ.6), εμαθνινπζεί θαη ηζρύεη θαζώο νη δηαηάμεηο ηεο δελ αληίθεηληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ.
4412/2016 θαη ξπζκίδνπλ ηνπο δηαγωληζκνύο κειεηώλ όπωο απηνί πεξηγξάθνληαη θαη εμεηδηθεύνληαη
ζηνπο αληίζηνηρνπο νξηζκνύο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4412/16.
Δθ ηωλ αλωηέξω πξνθύπηεη όηη εθόζνλ ε ζρεηηθή απόθαζε θαη ε ηξνπνπνηεηηθή ηεο (ζρεη. 1), πνπ
εθδόζεθαλ θαη' εμνπζηνδόηεζε ηνπ λ. 3316/2005, νη νπνίεο κε βάζε αθ΄ελόο ηελ εγθύθιην ηνπ ΥΠΟΜΔΓΙ
(ζρεη.2) θαη αθ’ εηέξνπ ηε γλωκνδόηεζε ηεο αξκόδηαο Αξρήο/ΔΑΑΓΗΣΥ (ζρεη.3), δελ είλαη αληίζεηεο κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/16, εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ.
Σπλεπώο, ζην πιαίζην ηωλ θαλόλωλ πνπ δηέπνπλ ηνπο δηαγωληζκνύο κειεηώλ, όπωο απηνί
πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελόηεηα 2, ζηα άξζξα 111-115, ηνπ λ. 4412/16, θαη εηδηθόηεξα όζνλ αθνξά ηνπο
αξρηηεθηνληθνύο δηαγωληζκνύο, δηεπθξηλίδεηαη όηη ζπκπιεξωκαηηθά πξνο απηνύο ηνπο θαλόλεο
εμαθνινπζνύλ λα εθαξκόδνληαη ηα άξζξα: (2)” σποτρέωζη διενέργειας διαγωνιζμού μελεηών” θαη (12)
“κριηική επιηροπή” , ηεο απόθαζεο κε αξ. πξωη.νηθ. 26804/16.6.11 Υπνπξγνύ ΠΔΚΑ (ζρεη. 1).
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Παξαθαιείηαη ε αξκόδηα Υπεξεζία ηνπ ΥΠΔΣ λα θνηλνπνηήζεη ηελ παξνύζα εγθύθιην ζε όινπο ηνπο
ΟΤΑ α΄θαη β΄ βαζκνύ ηεο επηθξάηεηαο.
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