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Π ρ ο ς   ΥΠ.Ε.ΧΩ.∆Ε. -  ΥΠ.ΕΘ.Ο. 

 

 

Θέµα: Σχέδιο Θεσµικού πλαισίου - Κανονισµού για τον καθορισµό των Εθνικών 

διαδικασιών διεξαγωγής διαγωνισµών µελετών στον τοµέα της αρχιτεκτονικής. 
 

Σύµφωνα µε το  Π.∆. 346/30-9-98 (ΦΕΚ 230Α΄/12-10-98), που αφορά την προσαρµογή της 

Ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ, σας αποστέλλουµε τον παρόντα 

κανονισµό – Θεσµικό πλαίσιο,  που καθορίζει τις εθνικές διαδικασίες για την διεξαγωγή 

αρχιτεκτονικών διαγωνισµών µελετών, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.8 του ανωτέρω Π.∆.  

Με τον παρόντα κανονισµό καθορίζεται η διαδικασία υλοποίησης όλων των φάσεων ενός 

αρχιτεκτονικού διαγωνισµού και προσδιορίζονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του 

αγωνοθέτη και των διαγωνιζοµένων. 

 

Άρθρο 1.  

Αρχιτεκτονικοί διαγωνισµοί. 

 

α.     Ορισµός 

Αρχιτεκτονικός διαγωνισµός είναι η διαδικασία για την επιλογή της καλύτερης ιδέας ή πρότασης 

για την υλοποίηση  αξιόλογων τεχνικών έργων, από το στάδιο της µελέτης µέχρι την 

πραγµατοποίησή τους. Η επιλογή γίνεται από κριτική επιτροπή µετά από σύγκριση µελετών  και 

µε την απονοµή χρηµατικών  βραβείων. 

Ο αρχιτεκτονικός διαγωνισµός είναι υψίστης σηµασίας και σπουδαιότητας πνευµατική και 

πολιτιστική διαδικασία και   όλες οι προτάσεις  που κατατίθενται αποτελούν  πνευµατική 

δηµιουργία. 

Ο κανονισµός αυτός, η διακήρυξη και οι απαντήσεις στα ερωτήµατα των διαγωνιζοµένων, 

συγκροτούν την νοµική βάση του διαγωνισµού και είναι δεσµευτικά για τον αγωνοθέτη, την 

κριτική επιτροπή και τους διαγωνιζόµενους. 

 

β.     Σκοπός 

Σκοπός των αρχιτεκτονικών διαγωνισµών είναι : 
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1.  Η δια της αρχιτεκτονικής, ως έκφρασης πνευµατικής καλλιέργειας και πολιτισµού, 

διασφάλιση των πολιτιστικών αξιών, προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας 

ζωής κατά την επιταγή των άρθρων 16 και 24 του συντάγµατος. 

2.     Η καταξίωση του αρχιτεκτονικού έργου ως στοιχείου πολιτισµού. 

3.    Η επιλογή της καλύτερης και αρτιότερης  λύσης, σε συνδυασµό µε τον µελετητή που την 

συνέταξε,  για την µελέτη και επίβλεψη τεχνικών  έργων µέχρι την πλήρη υλοποίησή τους. 

4.  Η διασφάλιση της διαφάνειας κατά την  πορεία υλοποίησης του έργου µέσω της 

κατοχύρωσης του αδιάβλητου των διαδικασιών ανάθεσης. 

 

 

Άρθρο 2.      

Αντικείµενο  
 

Αρχιτεκτονικοί διαγωνισµοί προκηρύσσονται για κάθε αξιόλογο τεχνικό έργο,  που προτίθεται να 

υλοποιήσει το Κράτος, τα ΝΠ∆∆ ,οι Ο.Τ.Α. πρώτης και δεύτερης βαθµίδας, οι οργανισµοί 

δηµοσίου δικαίου και  οι ενώσεις που  συγκροτούνται από τους προαναφερόµενους 

οργανισµούς όπως αναλυτικά περιγράφονται στα  άρθρα 2 παρ. 2 του Π.∆. 346/98. 

Αξιόλογο τεχνικό έργο θεωρείται το έργο που έχει ευρύτερη αρχιτεκτονική, πολεοδοµική και 

περιβαλλοντική σηµασία όταν  η λειτουργία του, ο όγκος, ή άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, 

έχουν επίδραση σ το ευρύτερο δοµηµένο ή φυσικό  περιβάλλον.  

Ως αξιόλογα  τεχνικά έργα  και ανεξάρτητα από το αν πραγµατοποιούνται µε την διαδικασία της 

αυτοχρηµατοδότησης, θεωρούνται µεταξύ άλλων τα παρακάτω: 

1. Κτιριακά έργα όπως : Μουσεία, Βιβλιοθήκες, Εκπαιδευτικά κτίρια, Εκκλησιαστικά 

συγκροτήµατα, Θέατρα, Ωδεία, Αίθουσες συναυλιών, ∆ηµαρχεία, Αεροδρόµια, Σιδηροδροµικοί, 

σταθµοί, Λιµενικοί σταθµοί, σταθµοί Υπεραστικών λεωφορείων, Κεντρικές αγορές, Κτίρια 

κεντρικής διοίκησης  δηµοσίων υπηρεσιών- οργανισµών και φορέων, Συνεδριακά κέντρα, 

Αθλητικές εγκαταστάσεις µεγάλης κλίµακας, συγκροτήµατα συλλογικής κατοικίας και 

οργανωµένης  δόµησης, κτίρια και κτιριακά συγκροτήµατα που καταλαµβάνουν ολόκληρα 

οικοδοµικά τετράγωνα ή χωροθετούνται σε ζώνες αναψυχής, πράσινου και θαλάσσια µέτωπα. 

2.  ∆ιαµορφώσεις- αναπλάσεις όπως: Εθνικών και ∆ηµοτικών πάρκων, σηµαντικών δηµοτικών 

πλατειών και δρόµων, παραλιακής και λιµενικής ζώνης, περιοχών χαρακτηρισµένων ως 

ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους. 

3.  Θέµατα αστικού σχεδιασµού και εξοπλισµού πόλης.  

 

Σε κάθε περίπτωση όµως, όλοι οι προαναφερθέντες φορείς,  υποχρεούνται σε προκήρυξη 

αρχιτεκτονικών διαγωνισµών σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό για,  το 20% του τετραετούς 
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προϋπολογισµού των έργων που προκηρύσσουν στις κατηγορίες (2), (6) και (7), µελετών , 

σύµφωνα µε τον πίνακα µελετών του Π∆ 541/78. 

 

Σε περιπτώσεις όπου το αντικείµενο της αρχιτεκτονικής µελέτης, εκτός ΦΠΑ, είναι µεγαλύτερο 

των 200.000 Ευρωπαϊκών Νοµισµατικών Μονάδων,  πέραν των ανωτέρω εφαρµόζονται και 

όλες οι διατάξεις του Π∆ 346/ 30-09-98. 

 

Άρθρο 3.      

Είδη  Αρχιτεκτονικών ∆ιαγωνισµών 

 
Οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισµοί διακρίνονται: 

 

3.1.        Ως προς το είδος: 

3.1.1.   ∆ιαγωνισµοί ιδεών 

Οι διαγωνισµοί αυτοί έχουν ως στόχο τη διερεύνηση και αποσαφήνιση ενός θέµατος µε σκοπό 

την επιλογή της βασικής ιδέας από χωροταξικής, πολεοδοµικής ή αρχιτεκτονικής πλευράς. Ο 

νικητής του διαγωνισµού αναλαµβάνει, σύµφωνα µε τη σύµβαση, χρέη µελετητή ή  τεχνικού 

συµβούλου του αγωνοθέτη για την παραπέρα πορεία του έργου 

 

3.1.2.    ∆ιαγωνισµοί προσχεδίων. 
Οι διαγωνισµοί αυτοί έχουν ως στόχο, αφ’ ενός την καλύτερη δυνατή επίλυση από 

πολεοδοµικής, αρχιτεκτονικής,  λειτουργικής ή και κατασκευαστικής πλευράς, ενός 

συγκεκριµένου θέµατος, µε σαφώς δεδοµένα στοιχεία και απαιτήσεις, αφ’ ετέρου   την ανάδειξη 

του κατάλληλου µελετητή για την περαιτέρω επεξεργασία του θέµατος. Στον νικητή του 

διαγωνισµού  ανατίθεται υποχρεωτικά  η εκπόνηση των υπολοίπων σταδίων  της µελέτης, η 

επιλογή των συνεργατών άλλων ειδικοτήτων που απαιτούνται για τον ολοκληρωµένο σχεδιασµό 

του έργου και η υψηλή επίβλεψη του έργου.   

 

3.1.3.    ∆ιαγωνισµοί δύο φάσεων. 
Η προκήρυξη διαγωνισµού δύο φάσεων αποσκοπεί στην αντιµετώπιση θεµάτων σηµαντικής 

εµβέλειας και εξειδικευµένου χαρακτήρα.  Η 1η  φάση συνιστά διαγωνισµό ιδεών και η 2η φάση   

αποτελεί διαγωνισµό προσχεδίων. Κατά την 1η φάση, η κριτική επιτροπή επιλέγει ένα 

συγκεκριµένο αριθµό προτάσεων, χωρίς να   προβεί σε µεταξύ τους αξιολόγηση, και τους 

προσκαλεί να συµµετάσχουν στην 2η φάση, διατηρώντας πάντα την ανωνυµία των 

συµµετεχόντων. Κατά την 2η φάση η κριτική επιτροπή, µπορεί να συµπληρώσει και να 

εµπλουτίσει τα στοιχεία που θα δοθούν στις µελέτες που έχουν επιλεγεί, µε τις εµπειρίες και τα 

συµπεράσµατα της 1ης φάσης. 
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3.2.         Ως προς τη συµµετοχή: 

3.2.1. ∆ιεθνείς αρχιτεκτονικοί διαγωνισµοί.  Οι διαγωνισµοί αυτοί προκηρύσσονται κατά την 

κρίση του αγωνοθέτη. 

 

3.2.2. Ευρωπαϊκοί αρχιτεκτονικοί διαγωνισµοί. Οι διαγωνισµοί αυτοί προκηρύσσονται 

υποχρεωτικά όπου η προϋπολογιζόµενη αµοιβή µελέτης του προς διερεύνηση θέµατος ξεπερνά 

το καθοριζόµενο από το Π∆346/ 30-09-98 ποσό των 200.000 Ευρωπαϊκών Νοµισµατικών 

Μονάδων. 

 

3.2.3.  Ευρωπαϊκοί αρχιτεκτονικοί διαγωνισµοί νέων αρχιτεκτόνων  ηλικίας µέχρι 40 

ετών . Οι διαγωνισµοί αυτοί προκηρύσσονται, αντίστοιχα, υποχρεωτικά όπου η 

προϋπολογιζόµενη αµοιβή µελέτης του προς διερεύνηση θέµατος ξεπερνά το καθοριζόµενο 

από το  Π∆346/ 30-09-98 ποσό των 200.000 Ευρωπαϊκών Νοµισµατικών Μονάδων. 

 

3.2.4. Πανελλήνιοι αρχιτεκτονικοί διαγωνισµοί. Οι διαγωνισµοί αυτοί προκηρύσσονται, 

κατά την κρίση του αγωνοθέτη, όπου η προϋπολογιζόµενη αµοιβή αρχιτεκτονικής 

µελέτης του προς διερεύνηση θέµατος είναι µικρότερη των  200.000 Ε.Ν.Μ.  

3.2.5. Πανελλήνιοι ή διεθνείς αρχιτεκτονικοί διαγωνισµοί µε πρόσκληση. (άρθρο 5 

Ν.716) Οι διαγωνισµοί αυτοί προκηρύσσονται, κατά την κρίση του αγωνοθέτη. 

Προσκαλείται συγκεκριµένος αριθµός αρχιτεκτόνων, που δεν µπορεί να είναι µικρότερος 

των τριών και τα στοιχεία τους αναφέρονται στην προκήρυξη. 

 

3.2.6.  Πανελλήνιοι αρχιτεκτονικοί διαγωνισµοί νέων αρχιτεκτόνων  ηλικίας µέχρι 40 

ετών. Οι διαγωνισµοί αυτοί προκηρύσσονται, κατά την κρίση του αγωνοθέτη, όπου η 

προϋπολογιζόµενη αµοιβή µελέτης του προς διερεύνηση θέµατος είναι µικρότερη των 200.000 

Ε.Ν.Μ. 

 

3.2.7.   ∆ιεθνείς ή Πανελλήνιοι αρχιτεκτονικοί διαγωνισµοί σπουδαστών αρχιτεκτονικών 

σχολών ή ισοτίµων σχολών εξωτερικού. Οι διαγωνισµοί αυτοί προκηρύσσονται, κατά την κρίση 

του αγωνοθέτη. 

 

    

Άρθρο 4.       

Συµµετοχή 
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4.1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στους Πανελλήνιους αρχιτεκτονικούς διαγωνισµούς έχουν όλοι οι 

αρχιτέκτονες, διπλωµατούχοι Ανωτάτων σχολών, µέλη του ΤΕΕ µε δικαίωµα άσκησης 

ελεύθερου επαγγέλµατος στην Ελλάδα  

4.2. ∆ικαίωµα συµµετοχής στους Ευρωπαϊκούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισµούς έχουν όλα τα 

φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή της των χωρών του Ε.Ο.Χ. όπως 

αυτά περιγράφονται στο άρθρο 2 παρ. 3 του Π∆346/ 30-09-98, εφ’ όσον φυσικά έχουν το 

δικαίωµα και τα προσόντα να υπογράψουν αντίστοιχες µε το αντικείµενο του διαγωνισµού 

συµβάσεις.  

4.3. ∆ικαίωµα συµµετοχής στους ∆ιεθνείς αρχιτεκτονικούς διαγωνισµούς έχουν όλοι οι 

αρχιτέκτονες, πολεοδόµοι, χωροτάκτες, διπλωµατούχοι Ανωτάτων σχολών, µε δικαίωµα 

άσκησης ελεύθερου επαγγέλµατος  στην Ελλάδα ή στην χώρα τους. Αν σε ∆ιεθνή διαγωνισµό 

συντρέχουν και οι περιπτώσεις 2. και 3. του άρθρου 3.2, δικαίωµα συµµετοχής έχουν και όσοι 

περιγράφονται στο εδάφιο 4.2. 

4.4. Σε κάθε περίπτωση µπορούν να συµµετάσχουν ως συνεργάτες σε αρχιτεκτονικούς 

διαγωνισµούς, ειδικοί επιστήµονες ειδικότητας σχετικής µε το αντικείµενο του διαγωνισµού και 

µε δικαίωµα άσκησης ελεύθερου επαγγέλµατος για το αντικείµενο αυτό στην Ελλάδα ή στη 

χώρα τους. 

4.5. Ειδικότερα στην κατηγορία 3.2.6. δικαίωµα συµµετοχής έχουν όλοι οι σπουδαστές των 

αρχιτεκτονικών σχολών εσωτερικού ή αναγνωρισµένων σχολών εξωτερικού. 

4.6. Της συµµετοχής του διαγωνισµού αποκλείεται κάθε πρόσωπο που µε οποιοδήποτε       

τρόπο έχει συµµετάσχει στην προπαρασκευή και σύνταξη του προγράµµατος του διαγωνισµού, 

τα µέλη της κριτικής επιτροπής και πρόσωπα που έχουν εξαρτηµένη επαγγελµατική σχέση 

εργασίας ή συγγένεια πρώτου βαθµού µε τα παραπάνω πρόσωπα. 

 

Άρθρο 5.       

Επιτροπή Αρχιτεκτονικών ∆ιαγωνισµών  Ε.Α.∆. 

 
Συντονιστικό όργανο για την διενέργεια των Αρχιτεκτονικών διαγωνισµών και την 

παρακολούθησή τους, είναι η Επιτροπή Αρχιτεκτονικών ∆ιαγωνισµών  ( Ε.Α.∆.)  

5.1.  Η  Ε.Α.∆.  είναι  µόνιµο, κοινό   όργανο του ΤΕΕ και του ΣΑ∆ΑΣ -ΠΕΑ, είναι  τριµελής και 

συγκροτείται από αρχιτέκτονες σηµαντικής εµπειρίας και ειδικών προσόντων, δηλαδή που να 

διαθέτουν 15ετή εµπειρία, και τουλάχιστον δέκα (10) διακρίσεις (βραβεία, επαίνους, εξαγορές)  

σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισµούς, εκ των οποίων τουλάχιστον 4 βραβεία καθώς και τρεις (3) 

συµµετοχές σε επιτροπές κρίσης αρχιτεκτονικών διαγωνισµών. 

5.2.  Η Ε.Α.∆.  διαθέτει µόνιµο χώρο εγκατάστασης,  γραµµατειακή υποστήριξη και εξοπλισµό. 
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5.3. Η Ε.Α.∆.  συγκροτείται από έναν (1) αρχιτέκτονα εκπρόσωπο του ΤΕΕ, έναν (1) 

αρχιτέκτονα εκπρόσωπο του ΣΑ∆ΑΣ- ΠΕΑ,  και έναν (1) αρχιτέκτονα  καθηγητή, εκπρόσωπο 

των Ελληνικών αρχιτεκτονικών σχολών.  Προεδρεύει της επιτροπής αυτής ο αρχαιότερος. 

5.4. Η Ε.Α.∆. για το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχει, αµείβεται µε παράβολο που 

καταβάλουν οι αγωνοθέτες κατά την έγκριση της διακήρυξης, ανάλογα µε το είδος του 

διαγωνισµού και σύµφωνα µε απόφαση ΤΕΕ και ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ. 

5.5.   Η θητεία των µελών της Ε.Α.∆. είναι 2ετής και το κάθε µέλος της δεν έχει το δικαίωµα να 

συµµετέχει σε περισσότερες από δύο συνεχόµενες θητείες. 

 

 

Αρµοδιότητες της Ε.Α.∆. είναι : 

1. Ο συντονισµός, η διευκόλυνση και η παροχή επεξηγήσεων στον αγωνοθέτη για την 

διενέργεια του αρχιτεκτονικού διαγωνισµού και το είδος του. 

2. Ο ορισµός των µελών της κριτικής επιτροπής µε κλήρωση εκτός των  εκπροσώπων του 

αγωνοθέτη. 

3. Η έγκριση της διακήρυξης. 

4. Η επικύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, µετά τον έλεγχο του νοµότυπου της όλης 

διαδικασίας (τρόπο αξιολόγησης, πληρότητα πρακτικών, δηµοσιοποίηση,  κλπ). 

5. Η επίλυση διαφορών µεταξύ αγωνοθέτη, κριτικής επιτροπής  και διαγωνιζοµένων. 

 

Παράλληλα η Ε.Α.∆.  : 

1. Τηρεί  ενιαίο κατάλογο κριτών,  

Στον κατάλογο αυτό συµµετέχουν, µετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος και αξιολόγησής τους 

από την Ε.Α.∆., αρχιτέκτονες που έχουν συµπληρώσει 10ετία από κτήσεως αδείας 

επαγγέλµατος µε αποδεδειγµένα υλοποιηµένο έργο και που διαθέτουν τουλάχιστον πέντε (5) 

διακρίσεις (βραβεία, επαίνους, εξαγορές) σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισµούς (πανελλήνιους ή 

διεθνείς υπό την αιγίδα της U.I.A.), εκ των οποίων τουλάχιστον τρία (3) βραβεία. 

2. Σε περίπτωση που ο αγωνοθέτης δεν µπορεί να ορίσει εκπρόσωπό του στην επιτροπή 

αρχιτέκτονα αντίστοιχων προσόντων µε τα υπόλοιπα µέλη της επιτροπής, η Ε.Α.∆.  προτείνει 

στον αγωνοθέτη να επιλέξει τον εκπρόσωπό του από τον ενιαίο  κατάλογο  κριτών που τηρεί. 

3. Τηρεί κατάλογο  έµπειρων αρχιτεκτόνων ικανών να παράσχουν  (µε αµοιβή) υπηρεσίες 

τεχνικού συµβούλου στον αγωνοθέτη, αν ο ίδιος δεν διαθέτει, για την σύνταξη της διακήρυξης 

και την υποβοήθηση της κριτικής επιτροπής. 

4.  Παρακολουθεί την τήρηση αρχείου αρχιτεκτονικών διαγωνισµών από τον ΣΑ∆ΑΣ -ΠΕΑ και 

µεριµνά για την έκδοση τεύχους- αφιερώµατος στον κάθε διαγωνισµό. 

 

Άρθρο 6.       
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Σύµβουλος αγωνοθέτη 
 

Ο αγωνοθέτης οφείλει να ορίσει έναν σύµβουλο, εξειδικευµένο στην  διαδικασία των 

διαγωνισµών. Ο σύµβουλος πρέπει να µελετήσει την  προβληµατική του διαγωνισµού και να 

οργανώσει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο την διεξαγωγή του, σύµφωνα µε τον παρόντα 

κανονισµό. 

Ο σύµβουλος µπορεί να είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή τεχνική υπηρεσία , σύµφωνα µε τον 

Ν 3316/05 και συνυπογράφει την διακήρυξη  µε τον αγωνοθέτη.  

Σε περίπτωση που ο αγωνοθέτης δεν  διαθέτει σύµβουλο, απευθύνεται  στην  Ε.Α.∆., η οποία 

εντός 5 ηµερών του προτείνει σύµβουλο. Η αµοιβή του συµβούλου  βαρύνει τον αγωνοθέτη. 

 

Υποχρεώσεις του συµβούλου κατά την προετοιµασία του διαγωνισµού είναι: 

1. Η ανάλυση του αντικειµένου του διαγωνισµού και η έκφραση της θέλησης του αγωνοθέτη. 

2. Η παροχή συµβουλών προς τον αγωνοθέτη σχετικά µε το κόστος του διαγωνισµού, τις 

νοµικές υποχρεώσεις του, τους όρους της  συµβάσεως και την διαδικασία υλοποίησης του 

έργου. 

3. Η τεκµηριωµένη σύνταξη του κτιριολογικού προγράµµατος. 

4. Η συγκρότηση του φακέλου µε τις πληροφορίες, τις κατευθύνσεις και τα πλαίσια που θα 

δοθούν στους διαγωνιζόµενους. 

5. Ο καθορισµός των στοιχείων που θα ζητηθούν από τους διαγωνιζόµενους. 

6. Ο καθορισµός του αριθµού και του ύψους των βραβείων. 

7.  Η συγκρότηση της κριτικής επιτροπής, µετά από αίτηση για καθορισµό κριτών από την 

Ε.Α.∆., η εισήγηση για την επιλογή εκπροσώπου του αγωνοθέτη και πιθανών ειδικών 

επιστηµόνων ή προσωπικοτήτων σχετικών µε το αντικείµενο του διαγωνισµού. 

8. Η σύνταξη της διακήρυξης, για λογαριασµό του αγωνοθέτη,  και όλες οι ενέργειες για την 

έγκρισή της από την Ε.Α.∆.   

9. Η αναλυτική παρουσίαση του αντικείµενου του διαγωνισµού στα µέλη της κριτικής επιτροπής. 

10. Η διατύπωση των απαντήσεων στα ερωτήµατα των διαγωνιζοµένων  µε την συνεργασία 

των µελών της κριτικής επιτροπής. 

11. Η συµµετοχή του χωρίς δικαίωµα ψήφου κατά την διαδικασία κρίσης. 

 

 

Άρθρο 7.       

Προετοιµασία διαγωνισµού. 
Πριν από τη προκήρυξη του διαγωνισµού ο αγωνοθέτης υποβάλει ερώτηµα στην Ε.Α.∆., 

περιγράφοντας το έργο που προτίθεται να πραγµατοποιήσει, για να διευκρινιστεί :  
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α. Σε ποια κατηγορία µελετών του άρθρου 3  του παρόντος ανήκει το έργο που προτίθεται να 

πραγµατοποιήσει και 

β. Τον καθορισµό του είδους και της συµµετοχής του αρχιτεκτονικού διαγωνισµού σύµφωνα µε 

τα άρθρα 3 και 4 του παρόντος. 

 Η Ε.Α.∆. υποχρεούται να απαντήσει επί του ερωτήµατος  εντός 10 εργάσιµων ηµερών.  

 

 

Άρθρο 8.    

∆ιακήρυξη του διαγωνισµού. 

 
Η σύνταξη της διακήρυξης του αρχιτεκτονικού διαγωνισµού προϋποθέτει την εµπεριστατωµένη 

µελέτη και επεξεργασία του αντικειµένου, περιλαµβάνει τη συγκεκριµένη και ακριβή περιγραφή 

του θέµατος, γενικές και ειδικές κατευθύνσεις και περιορισµούς που θα δεσµεύσουν την 

αξιολόγηση, τον τρόπο παρουσίασης της µελέτης, τα ονόµατα των κριτών της κριτικής 

επιτροπής, τον αριθµό και το ύψος των βραβείων, το χρονοδιάγραµµα αξιολόγησης, τους 

βασικούς όρους της σύµβασης µε δέσµευση του αγωνοθέτη για την ανάθεση µελέτης και 

επίβλεψης του έργου, τον τρόπο δηµοσιοποίησης του αποτελέσµατος και γενικά κάθε στοιχείο 

που είναι απαραίτητο για την κατοχύρωση του αδιάβλητου της κρίσης και της επιτυχούς 

υλοποίησης του έργου.   

Η διακήρυξη συντάσσεται επωνύµως από τον τεχνικό  σύµβουλο του διαγωνισµού   και 

συνυπογράφεται από τον αγωνοθέτη. 

Η διακήρυξη, πριν την αναγγελία του διαγωνισµού, εγκρίνεται  από την Ε.Α.∆.  αφού καταβληθεί 

το αντίστοιχο παράβολο, ανάλογα µε το είδος του διαγωνισµού. 

 

Περιεχόµενο διακήρυξης 
Στη διακήρυξη κάθε αρχιτεκτονικού διαγωνισµού περιλαµβάνονται τα εξής: 

1. ∆ήλωση του αγωνοθέτη ότι νοµιµοποιείται για τη διεξαγωγή του διαγωνισµού. 

2. ∆ήλωση της Ε.Α.∆. ότι εγκρίνει και αποδέχεται την διακήρυξη. 

3. Καθορισµός του αντικειµένου, του είδους και της κατηγορίας του διαγωνισµού σύµφωνα µε 

τον παρόντα κανονισµό. 

4. Καθορισµός του θέµατος του διαγωνισµού . 

5. Οι όροι και οι δικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό. 

6. Ο αριθµός και το ύψος των χρηµατικών βραβείων και εξαγορών. 

7. Η σύνθεση και η ιδιότητα των τακτικών και των αναπληρωµατικών µελών της κριτικής 

επιτροπής. 

8.  Ανάλυση και περιγραφή του αντικειµένου και του σκοπού του διαγωνισµού . 
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9. Οι όροι και οι  δεσµεύσεις του αντικειµένου, όπως όροι δόµησης, νοµοθετικό πλαίσιο, 

κανονισµοί κλπ, για τα οποία ο αγωνοθέτης αναλαµβάνει την ευθύνη της εγκυρότητάς των. 

10. Κατάλογος στοιχείων που παραλαµβάνουν οι διαγωνιζόµενοι. 

11. Τα ζητούµενα προς υποβολή στοιχεία και ο τρόπος παρουσίασης των µελετών, που είναι 

υποχρεωτικός για όλους τους διαγωνιζοµένους µε ποινή αποκλεισµού. 

12.  Ο τρόπος διασφάλισης της ανωνυµίας των συµµετεχόντων. 

13.  Η προθεσµία και ο τρόπος υποβολής των ερωτηµάτων από τους διαγωνιζοµένους. 

14. Η προθεσµία απαντήσεων στα ερωτήµατα από πλευράς αγωνοθέτη και κριτικής επιτροπής. 

15.  Η προθεσµία, ο τρόπος και ο τόπος υποβολής των µελετών. 

16. Η προθεσµία ολοκλήρωσης της κρίσης , της έκδοσης και δηµοσιοποίησης των 

αποτελεσµάτων. 

17. ∆ήλωση του αγωνοθέτη για την ανάθεση της µελέτης και επίβλεψης του έργου στον νικητή 

του διαγωνισµού.  

18. ∆έσµευση του αγωνοθέτη, ότι σε περίπτωση µη ανάθεσης του έργου εντός δύο ετών από 

την δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων, υποχρεούται στην καταβολή ως αποζηµίωσης ποσού 

ίσου µε το άθροισµα των βραβείων στον νικητή του διαγωνισµού, που θα συµψηφισθεί µε την 

αµοιβή της πλήρους µελέτης του έργου όταν και εφόσον αυτό εκτελεσθεί. 

19. ∆ήλωση του  αγωνοθέτη ότι αποδέχεται ως επιδιαιτητή την Ε.Α.∆. για κάθε επίλυση 

διαφωνίας µε τους διαγωνιζοµένους.  

20. Αναφορά ότι η συµµετοχή στον διαγωνισµό, σηµαίνει πλήρη αποδοχή των όρων και της 

διαδικασίας του διαγωνισµού από πλευράς διαγωνιζοµένων.  

 

 

 

 

Άρθρο 9.  

Αναγγελία διαγωνισµού. 

 
Περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισµού δηµοσιεύεται σε δύο πρωινές και απογευµατινές 

εφηµερίδες πανελλήνιας ηµερήσιας κυκλοφορίας και σε δύο τουλάχιστον εκδόσεις του 

Ενηµερωτικού ∆ελτίου του ΤΕΕ και της Ε.Ε., εφ’ όσον απαιτείται από το είδος του διαγωνισµού 

ή το ύψος του προϋπολογισµού, σύµφωνα µε το Π.∆. 346/30-09-98. 
Στην περίληψη αναφέρεται: 

1.    Ο αγωνοθέτης. 

2.    Η έγκριση της Ε.Α.∆. 

3.    Το είδος, η κατηγορία  και το θέµα του διαγωνισµού. 

4.    Οι δικαιούµενοι συµµετοχής 
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5.    Ο τεχνικός σύµβουλος και η κριτική επιτροπή. 

6.    Το πλήρες χρονοδιάγραµµα διενέργειας του διαγωνισµού. 

7.    Ο αριθµός και το ύψος των βραβείων. 

8.   Η διεύθυνση, ο αριθµός τηλεφώνου και FAX και το όνοµα του αρµοδίου εκπροσώπου του      

φορέα από τον οποίο παρέχονται λεπτοµερέστερα στοιχεία. 

9.   Τυχόν άλλα συµπληρωµατικά στοιχεία για τους ενδιαφερόµενους. 

10. Η δέσµευση του αγωνοθέτη για  την υπογραφή σύµβασης µε τον νικητή του διαγωνισµού, 

ανεξάρτητα του χρόνου εκτέλεσης του έργου. 

 

 

 Άρθρο 10.  

Προθεσµία υποβολής µελετών – ερωτηµάτων. 

 

1.  Ως χρόνος υποβολής υπολογίζεται η ηµέρα παράδοσης των µελετών στον αγωνοθέτη ή στο 

ταχυδροµείο ή σε δηµόσια ή ιδιωτική εταιρεία µεταφορών. Σαν έγκυρη απόδειξη παράδοσης 

θεωρείται η σφραγίδα αποστολής του  ταχυδροµείου ή η απόδειξη παραλαβής του 

ταχυδροµείου ή της εταιρείας µεταφορών η οποία µε ευθύνη του αποστολέα πρέπει να είναι 

ευανάγνωστη.  Για τις ιδιωτικές εταιρείες µεταφορών ορίζεται προθεσµία παράδοσης 48ωρών 

µετά την λήξη του διαγωνισµού. Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής, καµία µελέτη δεν 

γίνεται δεκτή.  

2. Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να υποβάλουν εγγράφως τυχόν ερωτήµατα µέσα στο πρώτο 

τέταρτο της προθεσµίας παράδοσης των µελετών . Ο αγωνοθέτης είναι υποχρεωµένος, µέσω 

του συµβούλου του,  να θέσει τα ερωτήµατα στην κριτική επιτροπή ώστε να απαντήσουν  

εγγράφως και µε απόδειξη παραλαβής, προς όλους τους διαγωνιζοµένους δίδοντας σχετικές 

διευκρινήσεις. Επίσης υποχρεούται  να δηµοσιεύσει στο ∆ελτίο του ΤΕΕ τα υποβληθέντα 

ερωτήµατα και τις απαντήσεις τους εντός 20 ηµερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσµίας. 

Οι ερωτήσεις και απαντήσεις αφορούν σε διευκρινήσεις των δεδοµένων του διαγωνισµού και 

δεν είναι δυνατόν να προκαλείται τροποποίηση των δεδοµένων του διαγωνισµού ή αλλαγή 

προθεσµιών. 

3. Σε περίπτωση καθυστέρησης των απαντήσεων από τον αγωνοθέτη µετατίθεται η προθεσµία 

παράδοσης, από τον ίδιο, µετά την σύµφωνη γνώµη της Ε.Α.∆., κατά την δηµοσίευση των 

απαντήσεων στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο του ΤΕΕ, κατά χρονικό διάστηµα τουλάχιστον  όσο και η 

καθυστέρηση. 

4.  Στην εξαιρετική περίπτωση, που από τις ερωτήσεις προκύπτει µεταβολή των δεδοµένων του 

διαγωνισµού, µετά την σύµφωνη γνώµη της Ε.Α.∆., ως αφετηρία προθεσµίας παράδοσης 

θεωρείται η ηµεροµηνία δηµοσίευσης των παραπάνω µεταβολών στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο του 

ΤΕΕ. 
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Άρθρο 11.  

Τρόπος υποβολής µελετών – ανωνυµία 

 
Υποχρεώσεις διαγωνιζοµένων, απαιτούµενα προς υποβολή στοιχεία 

1.  Κάθε υποβαλλόµενη µελέτη σηµαίνεται µε ενδεικτικό αριθµό αντί ψευδωνύµου. Ο αριθµός 

αυτός αποτελείται από πέντε ψηφία µεγέθους που ορίζεται στη διακήρυξη και τοποθετείται στο 

άνω δεξιό άκρο των σχεδίων και τευχών της µελέτης. 

2.  Όλη η εργασία παραδίδεται συσκευασµένη σε ένα και µόνο αδιαφανές δέµα σφραγισµένο µε 

ισπανικό κηρό και χαρακτηρισµένο µε τον ενδεικτικό αριθµό. Επίσης ο διαγωνιζόµενος 

υποβάλλει µέσα στο ανωτέρω δέµα κλειστό φάκελο αδιαφανή και σφραγισµένο µε ισπανικό 

κηρό, που θα περιέχει το ονοµατεπώνυµο, τη διεύθυνση, βεβαιώσεις του ΤΕΕ και του ΤΣΜΕ∆Ε 

ότι είναι µέλος τους και ότι έχει εκπληρώσει τις οικονοµικές του υποχρεώσεις, καθώς και πίνακα 

ποσοστών  συµµετοχής των µελών της τυχόν οµάδας µελέτης υπογεγραµµένο από όλα τα µέλη 

της. Ο φάκελος θα φέρει τον ίδιο αριθµό µε αυτόν της µελέτης. 

3. Εάν ο διαγωνιζόµενος αποδέχεται την επώνυµη έκθεση της µελέτης του, (σε περίπτωση που 

δεν βραβευθεί) θα συµπεριλάβει στο ως άνω δέµα σφραγισµένο φάκελο µε τον ενδεικτικό 

αριθµό της µελέτης και την ένδειξη στο κάτω αριστερό µέρος «αποδοχή αποσφράγισης», ο 

οποίος θα περιέχει σχετική ενυπόγραφη δήλωση. Σε περίπτωση που ζητείται πρόπλασµα ή 

άλλο στοιχείο που δεν µπορεί να περιληφθεί στο παραπάνω δέµα, ο διαγωνιζόµενος µπορεί να 

παραδώσει και δεύτερο δέµα συσκευασµένο µε τις παραπάνω προδιαγραφές και µε τον ίδιο 

ενδεικτικό αριθµό του. 

Η διακήρυξη πρέπει αναλυτικά, λεπτοµερώς και υπό µορφή καταλόγου να περιγράφει τα 

ζητούµενα στοιχεία από τους διαγωνιζόµενους, προσαρµοσµένη στο ζητούµενο του 

διαγωνισµού και αποφεύγοντας την υποβολή µεγάλου αριθµού σχεδίων που στο στάδιο της 

αξιολόγησης δεν προσφέρουν ουσιαστικές πληροφορίες. Παράλληλα δεν πρέπει να δηµιουργεί 

δεσµεύσεις στη σχεδιαστική έκφραση των διαγωνιζοµένων. Συγκεκριµένα πρέπει να καθορίζει: 

4. Το είδος, τον αριθµό και το µέγεθος των σχεδίων της παρουσίασης, που σε καµία 

περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 4 πίνακες Α0 ή ανάλογη επιφάνεια σε 

διαστάσεις DIN. 

5. Τις κλίµακες παρουσίασης του θέµατος 

6. Τα περιεχόµενα του τεύχους της επεξηγηµατικής έκθεσης, το κείµενο της οποίας δεν θα 

πρέπει να ξεπερνά τις 1.500 λέξεις. Επίσης υποχρεωτικά θα περιλαµβάνει παράρτηµα µε 

σµικρύνσεις των παραδιδόµενων πινακίδων.  

7. Την κλίµακα του προπλάσµατος, αν απαιτείται, που σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι 

µικρότερη από τα ζητούµενα σχέδια.  
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Οι διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να συµµορφώνονται απόλυτα προς τους όρους της 

διακήρυξης, περιοριζόµενοι στα ζητούµενα από τη διακήρυξη στοιχεία σε ό,τι αφορά την 

παρουσίαση της µελέτης τους. Στοιχεία παραδιδόµενα από τους διαγωνιζόµενους επί πλέον 

των ζητουµένων της διακήρυξης δεν λαµβάνονται υπ’ όψιν κατά την κρίση των µελετών και 

αποσύρονται προ της κρίσεως. Από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να ζητούνται 

µόνο τα στοιχεία εκείνα που είναι απολύτως αναγκαία για την παρουσίαση και κατανόηση της 

υποβαλλόµενης πρότασης, καθώς και την επίτευξη του σκοπού του διαγωνισµού.  

 
 

Άρθρο 12. 

Κριτική επιτροπή 
 

Η κριτική επιτροπή συµµετέχει στην σύνταξη των απαντήσεων στα ερωτήµατα του διαγωνισµού.  

Στην φάση αυτή µπορεί να αποσαφηνίσει τα κριτήρια αξιολόγησης που έχουν τεθεί από την 

διακήρυξη. 

Η κριτική επιτροπή έχει την ευθύνη να αποφασίσει για την εγκυρότητα και την πληρότητα των 

προτάσεων, να  τις κρίνει, να τις αξιολογήσει και να τις  κατατάξει , ώστε να επιλέξει τις 

καλύτερες για την απονοµή των βραβείων, επαίνων και εξαγορών, σύµφωνα µε την διακήρυξη 

και τα κριτήρια που αυτή έχει θέσει. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της κρίσης, γνωστοποιεί το αποτέλεσµα στον αγωνοθέτη και εισηγείται 

την υπογραφή σύµβασης µε τον νικητή του διαγωνισµού. Σε ορισµένες, και σαφώς 

τεκµηριωµένες, περιπτώσεις, έχει την δυνατότητα να εισηγηθεί τροποποιήσεις στα βραβευθέντα 

προσχέδια κατά την περαιτέρω επεξεργασία του θέµατος για την διασφάλιση της υλοποίησης 

του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. 

 

Συγκρότηση και σύνθεση  της κριτικής επιτροπής 
 Μετά την επιλογή των εκπροσώπων της Ε.Α.∆., ο αγωνοθέτης προχωρεί στην συγκρότηση της 

κριτικής επιτροπής.  

Μετά την έγκριση της διακήρυξης από την Ε.Α.∆. ο αγωνοθέτης καλεί τα µέλη της επιτροπής και 

τους αναπληρωτές τους, τους ανακοινώνει τον ορισµό τους και τους γνωστοποιεί το 

χρονοδιάγραµµα του διαγωνισµού και τα κριτήρια που έχει θέσει η διακήρυξη. 

Ο σύµβουλος του αγωνοθέτη αναλύει στα µέλη της επιτροπής την προβληµατική και τις 

απαιτήσεις του διαγωνισµού. 
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Ο αριθµός των µελών της κριτικής επιτροπής καθορίζεται από την Ε.Α.∆. ανάλογα µε την 

σπουδαιότητα και το µέγεθος του αντικειµένου του διαγωνισµού. Η επιτροπή µπορεί να είναι:  

-     5µελής  για τους Πανελλήνιους διαγωνισµούς. 

- 7µελής – 9µελής για Ευρωπαϊκούς και ∆ιεθνείς διαγωνισµούς ανάλογα µε την 

σπουδαιότητα του έργου. 

 

Η σύνθεση της κριτικής επιτροπής θα είναι: 

1.    5µελείς επιτροπές:   3    κριτές από τον κατάλογο κριτών της Ε.Α.∆. και 2 κριτές,  ως 

εκπρόσωποι του αγωνοθέτη. 

2.    7-9µελείς επιτροπές: 5-7 κριτές από τον κατάλογο κριτών της Ε.Α.∆. και 2 κριτές,  ως 

εκπρόσωποι του αγωνοθέτη. 

 

Σε ∆ιεθνείς διαγωνισµούς µπορούν να καλούνται προσωπικότητες του χώρου πέραν των 

ανωτέρω.  Η κριτική επιτροπή θα είναι µεικτή από αρχιτέκτονες, αλλοδαπούς και Έλληνες, οι 

εξειδικεύσεις των οποίων θα αναφέρονται ρητά στη διακήρυξη, µαζί µε τη διαδικασία της κρίσης 

των µελετών που θα ακολουθηθεί. Η επιλογή των ξένων κριτών γίνεται σε συνεργασία του 

αγωνοθέτη µε την Ε.Α.∆. και U.I.A. και θα ακολουθηθούν οι διατάξεις της U.I.A, A.C.E. ή 

UNESCO. Κατά τα λοιπά τηρούνται τα οριζόµενα για τους Πανελλήνιους Αρχιτεκτονικούς 

∆ιαγωνισµούς. Στην περίπτωση αυτή τα αλλοδαπά µέλη της κριτικής επιτροπής θα 

συµµετέχουν καθ’ υπέρβαση του µέγιστου προβλεπόµενου αριθµού κριτών έτσι ώστε ο τελικός 

αριθµός των κριτών να είναι περιττός. 

                     

Προσόντα κριτών 
Όλα τα µέλη που συγκροτούν την κριτική επιτροπή, είτε ως εκπρόσωποι της Ε.Α.∆. , είτε ως 

εκπρόσωποι του αγωνοθέτη πρέπει να είναι αρχιτέκτονες, να έχουν συµπληρώσει δέκα (10) 

χρόνια από κτήσεως άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος και πέντε (5) τουλάχιστον διακρίσεις σε 

αρχιτεκτονικούς διαγωνισµούς, εκ των οποίων τουλάχιστον τρία (3) βραβεία.  

 

Καθήκοντα της κριτικής επιτροπής. 
Η κριτική επιτροπή είναι υπεύθυνη για την ορθή τήρηση της διαδικασίας κρίσης του 

διαγωνισµού, ειδικότερα: 

1. Απαντά µαζί µε τον σύµβουλο του αγωνοθέτη, στα ερωτήµατα των διαγωνιζοµένων. 

2. Αξιολογεί τις προτάσεις σύµφωνα µε τα κριτήρια που έχει θέσει η διακήρυξη. 

3. Συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης των προτάσεων. 

4. Απονέµει τα βραβεία. 

5. Εισηγείται τυχόν τροποποιήσεις στα προσχέδια του Α’ βραβείου.  
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Η επιτροπή συνεδριάζει µε απαρτία των µελών  της και συµµετέχουν , χωρίς δικαίωµα ψήφου 

τα αναπληρωµατικά µέλη  και ο τεχνικός σύµβουλος ως εισηγητής . 
Οι κριτές  οφείλουν να ασκούν το λειτούργηµά τους µε γνώµονα τις επιστηµονικές τους απόψεις 

και αρχές. 

Τα µέλη της επιτροπής δεν µπορούν να έχουν  σχέση επαγγελµατικής  εξάρτησης µε τους 

εµπλεκόµενους στον διαγωνισµό (διαγωνιζόµενους ή αγωνοθέτη). 

Τα µέλη της επιτροπής οφείλουν να σεβαστούν τα κριτήρια αξιολόγησης που έχει θέσει η 

διακήρυξη και τις απαντήσεις που έχουν δοθεί στους διαγωνιζόµενους. 

Κάθε µέλος της επιτροπής οφείλει να αναφέρει άµεσα κάθε γεγονός που θα µπορούσε να 

υποθηκεύσει  την αντικειµενικότητα της κρίσης του και των ενεργειών του. 

Η αποδοχή του λειτουργήµατος του κριτή συνεπάγεται παραίτηση από κάθε µορφής συµµετοχή 

στον διαγωνισµό ή στη µεταγενέστερη ανάληψη της µελέτης που θα προκύψει από αυτόν. Η 

ανωνυµία των διαγωνιζοµένων πρέπει να τηρείται αυστηρά. Κατά τη διάρκεια της κρίσης 

τηρείται αυστηρή µυστικότητα των συζητήσεων 

 

Ειδικοί σύµβουλοι - εµπειρογνώµονες 
Σε περίπτωση αντικειµένου µεγάλης σηµασίας και εξειδίκευσης, κατά την κρίση της Ε.Α.∆. 

µπορεί να καλείται Έλληνας ή αλλοδαπός ειδικός  επιστήµονας σαν σύµβουλος  ή 

εµπειρογνώµονας να συνδράµει τον αγωνοθέτη στην σύνταξη της διακήρυξης και κατόπιν την 

κριτική επιτροπή. Ο ειδικός σύµβουλος αυτός δεν έχει δικαίωµα ψήφου και η συµµετοχή του 

αναφέρεται στην διακήρυξη. Η αµοιβή του βαρύνει τον αγωνοθέτη. 

 

 

Άρθρο 13.  

∆ιαδικασία κρίσης 

  

13.1.    Προκαταρκτική εξέταση προτάσεων –αποκλεισµός προτάσεων. 
Πριν από την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης από την κριτική επιτροπή, γίνεται 

προκαταρκτικός έλεγχος  των υποβληθέντων στοιχείων ως προς την  εµπρόθεσµη  υποβολή 

τους. Ο έλεγχος αυτός γίνεται από τον τεχνικό σύµβουλο του αγωνοθέτη.  

Ανοίγονται τα δέµατα µε τις συµµετοχές, παρουσία της ολοµέλειας της κριτικής επιτροπής και 

ελέγχονται ως προς την τυπική ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις της διακήρυξης.  

Οι σφραγισµένοι φάκελοι που περιέχουν τα στοιχεία των διαγωνιζοµένων συσκευάζονται αφού 

έχουν ήδη µονογραφεί  από όλα  τα µέλη της κριτικής επιτροπής, σε δέµα που µε τη σειρά του 

και αυτό σφραγίζεται, µονογράφεται και φυλάσσεται µε ευθύνη του αγωνοθέτη. Το δέµα αυτό 

αποσφραγίζεται µόνο ενώπιον της ολοµέλειας της κριτικής επιτροπής µετά την υπογραφή του 

πρακτικού της οριστικής κρίσης.  
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Συντάσσεται έκθεση µε τα στοιχεία που παρελήφθησαν και τις τυχόν αποκλίσεις της κάθε 

µελέτης και αποφασίζεται η  αποδοχή ή ο αποκλεισµός της κάθε πρότασης από την περαιτέρω 

διαδικασία αξιολόγησης.  

Η κριτική επιτροπή οφείλει να αποκλείσει από την διαδικασία αξιολόγησης, ύστερα από 

αιτιολόγηση: 

1. Τις προτάσεις που δεν έχουν αποσταλεί έγκαιρα. 

2. Τις προτάσεις που δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις που έχει θέσει αναλυτικά υπό µορφή 

καταλόγου η διακήρυξη. 

3. Τις προτάσεις που αποκλίνουν από τις πραγµατικές δεσµεύσεις του διαγωνισµού, αν αυτές 

σαφώς περιγράφονται στην διακήρυξη (όπως επιφάνειες, ύψη, περίγραµµα κτιρίου, ειδικές 

εγκρίσεις, µορφολογικά στοιχεία, οικοδοµικός κανονισµός). 

4. Τις προτάσεις που περιέχουν δυσανάγνωστα ή δύσληπτα στοιχεία. 

5. Τα στοιχεία (φωτογραφίες, προπλάσµατα, σχέδια κ.λ.π.) που περιέχονται στις προτάσεις και 

δεν ζητούνται από την διακήρυξη. 

 

 

 

13.2.    ∆ιαδικασία αξιολόγησης. 
 

       Πριν την αξιολόγηση των συµµετοχών, η κριτική επιτροπή οφείλει να καθορίσει επακριβώς 

τα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια αξιολόγησης, ύστερα από τεκµηριωµένες εισηγήσεις και 

σύµφωνα µε τον τρόπο που περιγράφεται στην διακήρυξη. 

       Σε κάθε περίπτωση  η κρίση θα βασίζεται στα στοιχεία που έχουν δοθεί στους 

διαγωνιζόµενους µε την διακήρυξη και τις απαντήσεις στα ερωτήµατα. 

       Η κριτική επιτροπή εξετάζει τις µελέτες όσον αφορά την πληρότητά τους ως προς το 

κτιριολογικό πρόγραµµα και τους άλλους όρους της διακήρυξης. 

       Η  κριτική  επιτροπή εξετάζει µε βάση τα παραπάνω κριτήρια  τις υποβληθείσες  µελέτες και  

συντάσσει  ειδικό  πρακτικό κάθε  συνεδρίασης. Συντάσσει  αιτιολογική  έκθεση, όπου 

αναφέρονται οι παρατηρήσεις της για τα πλεονεκτήµατα  και τα µειονεκτήµατα  κάθε µελέτης και 

προχωρεί  στη συγκριτική  εξέταση των µελετών. Στην  συνέχεια προβαίνει  στην κατάταξη  των  

µελετών κατά σειρά  επιτυχίας,  µε αιτιολογηµένη  ψήφο των µελών και σε ολοµέλεια, για κάθε  

βραβείο  χωριστά. 

      Η  κριτική  επιτροπή  µπορεί  να συστήσει  στον  Αγωνοθέτη την  εξαγορά  µελετών  εκτός 

απ’ αυτές  που έχουν  βραβευθεί.  Η  εξαγορά όµως  αυτή  δεν είναι υποχρεωτική  για τον 

Αγωνοθέτη.  Σε κάθε περίπτωση  εξαγοράς απαιτείται προηγουµένως η συγκατάθεση του 

µελετητή. 
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          Κατά την διάρκεια των εργασιών της αξιολόγησης απαγορεύεται η γνωστοποίηση του 

υλικού του διαγωνισµού σε τρίτους. 

     Μετά  την  απονοµή  των  βραβείων και τυχόν εξαγορών, η Κριτική Επιτροπή προβαίνει σε 

ολοµέλεια στην αποσφράγιση των φακέλων που περιέχουν τα ονόµατα των  διακριθέντων 

µελετητών. 

     Οι  υπόλοιποι  φάκελοι  επιστρέφονται στους µελετητές κλειστοί και σφραγισµένοι  όπως  

υποβλήθηκαν,  εκτός εάν  υπάρχει δήλωση του  άρθρου  11  παρ.3. 

     Σε  περίπτωση  που  ένας από τους  βραβευµένους  δεν καλύπτει  τα τυπικά  προσόντα  

συµµετοχής στον  διαγωνισµό, τότε αυτός  αποκλείεται της διάκρισης  και η θέση του 

καταλαµβάνεται  από  τον αµέσως  επόµενο  κατά  σειρά  επιτυχίας, αναπροσαρµοζόµενης 

ανάλογα της σειράς κατάταξης, ενώ ο αποκλεισθείς  προτείνεται  για  εξαγορά. 

   

 

Άρθρο 14. 

Πόρισµα της κριτικής επιτροπής. 

 
Μετά το πέρας των εργασιών της, η κριτική επιτροπή συντάσσει πόρισµα όπου : 

Προχωρεί στην γενική αποτίµηση της διαδικασίας του διαγωνισµού,  στην γενική αξιολόγηση 

των προτάσεων στα πλαίσια του διαγωνισµού και περιγράφει, συνοπτικά, την διαδικασία 

αξιολόγησης. 

1. Σχολιάζει όλες τις προτάσεις και λεπτοµερώς εκείνες που βραβεύθηκαν και εξαγοράστηκαν. 

2. Καταγράφει και αιτιολογεί τις αποφάσεις της. 

3.Υποδεικνύει στον αγωνοθέτη τις πιθανές κατευθύνσεις για την βελτίωση της βραβευµένης 

πρότασης προς υλοποίηση (Α’ βραβείο). 

4. Η έκθεση υπογράφεται από όλα τα τακτικά µέλη. 

 

 

Άρθρο 15.  

Απονοµή βραβείων  

 
Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης και κατάταξης των προτάσεων  η κριτική επιτροπή 

ενεργεί ως εξής: 

 

- Πρώτα εξακριβώνει την ταυτότητα του συντάκτη της πρότασης που προτείνεται προς            

υλοποίηση και στην συνέχεια εκείνης των υπολοίπων βραβευθέντων, µε την σειρά που        

κατέχουν στην γενική κατάταξη. 
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- ∆ιαπιστώνει το δικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό των βραβευθέντων, διατηρώντας το 

δικαίωµα αποκλεισµού από τα βραβεία σε περιπτώσεις µη τήρησης των απαιτήσεων της 

διακήρυξης. 

- Σε περίπτωση αποκλεισµού, την θέση των αποκλεισθέντων καταλαµβάνουν άλλες 

προτάσεις, µε την σειρά που έχουν καταταγεί στην έκθεση αξιολόγησης. 

 -     Η όλη διαδικασία αναφέρεται στο πρακτικό της επιτροπής. 

 

 

Άρθρο 16. 

∆ηµοσιοποίηση αποτελεσµάτων -  Περαιτέρω διαδικασίες 
  

1. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Κριτικής Επιτροπής µαζί µε το πόρισµά της 

υπογράφονται από όλους τους κριτές και στέλνονται στους φορείς που εκπροσωπούνται στην 

Κριτική Επιτροπή, το αργότερο µέσα σε 10 ηµέρες από τη λήξη της κρίσης. 

 

2. Τα αποτελέσµατα του Αρχιτεκτονικού ∆ιαγωνισµού, ο τόπος και ο χρόνος της έκθεσης 

των σχεδίων, η σύνθεση της Κριτικής Επιτροπής και το ύψος των βραβείων, δηµοσιεύονται 

υποχρεωτικά στον ηµερήσιο τύπο τουλάχιστον σε δύο πρωινές και δύο απογευµατινές 

εφηµερίδες µεγάλης πανελλήνιας κυκλοφορίας, στο ενηµερωτικό δελτίο του Τ.Ε.Ε. σε πέντε 

ηµέρες από την αποσφράγιση των φακέλων µε τα ονόµατα των διακριθέντων από την Κριτική 

Επιτροπή µε ευθύνη και δαπάνη του Αγωνοθέτη. 

 Η πλήρης µελέτη του έργου καθώς και η επίβλεψη αυτού  ανατίθεται υποχρεωτικά στους 

διακριθέντες µε το 1ο βραβείο, ανεξάρτητα από το χρόνο εκτέλεσης του έργου. 

 Οι ειδικές µελέτες ανατίθενται στους ειδικούς συνεργάτες της µελέτης του 1ου βραβείου 

εφόσον αυτοί αναφέρονται, ειδάλλως θα είναι της επιλογής του βραβευθέντος αρχιτέκτονα, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου περί αναθέσεως µελετών. 

 

3. Ο Αγωνοθέτης είναι υποχρεωµένος να οργανώσει έκθεση µε όλες τις µελέτες που 

υποβλήθηκαν στον Αρχιτεκτονικό ∆ιαγωνισµό εντός τριών µηνών από την ανακοίνωση των 

αποτελεσµάτων που θα συνοδεύονται µε τα Πρακτικά της Κριτικής Επιτροπής και δηµόσια 

συζήτηση στο χώρο της έκθεσης όπου η Κριτική Επιτροπή θα παρουσιάσει το σκεπτικό της 

κρίσης και θα απαντήσει σε σχετικές ερωτήσεις κάθε ενδιαφεροµένου. 

 Ο χρόνος έναρξης της έκθεσης ανακοινώνεται τουλάχιστον 5 ηµέρες ενωρίτερα σε δύο 

εφηµερίδες και στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο του Τ.Ε.Ε. 

 Προκειµένου για διεθνή διαγωνισµό τα αποτελέσµατα δηµοσιεύονται στις ενώσεις 

Αρχιτεκτόνων των χωρών προέλευσης των διακριθέντων και δύο αρχιτεκτονικά περιοδικά 

διεθνούς κύρους.  
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4.    Ο Αγωνοθέτης υποχρεούται, µε την συνδροµή της Ε.Α.∆., εντός εξαµήνου από την 

ολοκλήρωση του διαγωνισµού εκδώσει καλαίσθητο τεύχος- αφιέρωµα για τα αποτελέσµατα του 

διαγωνισµού. Παράλληλα ο αγωνοθέτης υποχρεούται  να διαθέσει, µέσω της Ε.Α.∆.,  στο Τ.Ε.Ε. 

και στον ΣΑ∆ΑΣ – ΠΕΑ µια σειρά σε ηλεκτρονική µορφή, των σχεδίων, φωτογραφιών των 

προπλασµάτων, του τεύχους των βραβευµένων µελετών διαγωνισµού, της ∆ιακήρυξης και του 

Πρακτικού της Επιτροπής Κρίσης,  για το αρχείο Αρχιτεκτονικών διαγωνισµών. Το κόστος των 

ανωτέρω θα βαρύνει τον αγωνοθέτη. 

5.     Μετά το πέρας της Έκθεσης, το υλικό των προτάσεων που δεν έχουν βραβευθεί και 

εξαγοραστεί φυλάσσεται µε ευθύνη του αγωνοθέτη και παραλαµβάνεται από τους συντάκτες του 

εντός προκαθορισµένου διαστήµατος. 

 

 

 

 

Άρθρο 17. 

Βραβεία - Αποζηµίωση κριτών  
 

1. Στους Αρχιτεκτονικούς διαγωνισµούς ιδεών το συνολικό χρηµατικό ποσό των βραβείων 

καθορίζεται και βαρύνει τον Αγωνοθέτη, σε συµφωνία  µε την Ε.Α.∆. 

   

2. Σε περίπτωση αρχιτεκτονικών ∆ιαγωνισµών προσχεδίων το κατώτατο όριο του 

συνολικού χρηµατικού ποσού των βραβείων καθορίζεται σε πολλαπλάσιο της αµοιβής των 

προσχεδίων (όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε διάταγµα «περί αµοιβών µηχανικών») και  

από τον παρακάτω πίνακα ανάλογα µε την προεκτιµηθείσα δαπάνη του έργου που δίδεται από 

τον Αγωνοθέτη στη διακήρυξη του διαγωνισµού και εγκρίνεται από την Ε.Α.∆. κατά την έγκριση 

της διακήρυξης. 

  

           

          ___________________________________________________________________ 

  

 ∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΘΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΒΡΑΒΕΙΩΝ 

           ___________________________________________________________________ 

 

 ∆<10.000.000. λ      4     3Π 

 ∆>10.000.000 λ      5      Πλήρης Μελέτη 

 ___________________________________________________________________ 
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 ∆ = ∆απάνη έργου  Π = Αµοιβή προµελέτης 

 

 

 Για όλα τα έργα δαπάνης έως 3.000.000 λ το κατώτερο συνολικό ποσό των βραβείων 

προκύπτει ως το διπλάσιο ποσό της αµοιβής της προµελέτης. 

 

 

3. Σε περίπτωση που ο προϋπολογισµός του έργου αποτελεί ζητούµενο του 

διαγωνισµού, ο Αγωνοθέτης καθορίζει το συνολικό χρηµατικό ποσό των βραβείων µε 

τιµή µονάδας, βάσει συναφών έργων, ανάλογα µε το είδος και το µέγεθός του. 

 

4. Η κατανοµή των βραβείων στους βραβευθέντες γίνεται βάσει του ακόλουθου πίνακα:

  

 ΠΛΗΘΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ 1 2 3 4 5 

 ____________________________________________________ 

 

 3                     45 %      33%    22% 

 4                    35%      28%    21%     16% 

 5                    28%      24%    20%     16%    12%  

 ____________________________________________________ 

 

 

5.       Η τελική απονοµή των βραβείων και διακρίσεων καθορίζεται από την κριτική επιτροπή. Η 

κριτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα, αν διαπιστώσει ανεπάρκεια των προτάσεων και ύστερα 

από αιτιολόγηση, να µην απονείµει Α΄ ή και άλλα βραβεία και να ανακατανείµει κατά την κρίση 

της το σύνολο ή µέρος των βραβείων.  

  

6.     Η κριτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα, αφού απονείµει τουλάχιστον το Α΄ βραβείο 

σύµφωνα µε την διακήρυξη, να αναπροσαρµόσει  συγκριτικά και ύστερα από αιτιολόγηση, το 

υπόλοιπο ποσό των βραβείων, ανάλογα µε το επίπεδο των  βραβευοµένων µελετών. 

  

7.        Η κριτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να κηρύξει  άγονο τον διαγωνισµό σε 

περίπτωση που ο αριθµός των συµµετοχών είναι µικρότερος των τεσσάρων (4), ή διαπιστώσει 

επίπεδο προτάσεων µη ανταποκρινόµενο στο επίπεδο του διαγωνισµού. 

 

8.     Η καταβολή των βραβείων και η αποζηµίωση των κριτών γίνεται σε εύλογο χρονικό 

διάστηµα και όχι πέραν των 3 µηνών από την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων. Σε περίπτωση 
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καθυστέρησης πέραν του καθοριζοµένου χρόνου (αποτελεσµάτων και χρηµατικής αµοιβής) ο 

Αγωνοθέτης υποχρεούται να καταβάλει τα ποσά των βραβευµένων µελετών καθώς και τις 

αµοιβές των κριτών προσαυξηµένες µε το νόµιµο τόκο. 

           Σε περίπτωση µαταίωσης της κρίσης, λόγω υπαιτιότητας του Αγωνοθέτη, το σύνολο των 

βραβείων µοιράζεται στους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό και επιστρέφονται στους 

διαγωνιζόµενους οι σχετικές µελέτες. 

 

9.    Η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής για την απονοµή των βραβείων είναι και υποχρεωτική 

για τον Αγωνοθέτη. 

 

10.    Τα µέλη της Κριτικής Επιτροπής για την προσφερόµενη υπηρεσία τους αµείβονται από 

τον Αγωνοθέτη. Η αµοιβή των κριτών καθορίζεται ίση προς το 5% επί του συνόλου των 

βραβείων  για κάθε µέλος της κριτικής επιτροπής, µε ελάχιστη αµοιβή το ποσό των  5000λ.  

          Η αµοιβή του ειδικού συµβούλου θα καθορίζεται κατά περίπτωση από τον Αγωνοθέτη µε 

πρόταση της Ε.Α.∆. 

          Όσον αφορά την αµοιβή του γραµµατέα της Επιτροπής αυτής καθορίζεται σε ποσοστό 

60% επί της αµοιβής του κριτή. 

 

 

Άρθρο 18.  

Σύµβαση 

 
 Ανάθεση µελετών. 
Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και σε χρονικό διάστηµα µικρότερο 

των τριών µηνών ο αγωνοθέτης υποχρεούται στην υπογραφή σύµβασης ανάθεσης της πλήρους 

αρχιτεκτονικής µελέτης  (προµελέτη, οριστική, µελέτη εφαρµογής και τεύχη δηµοπράτησης) και 

επίβλεψης του έργου, στον µελετητή της πρότασης που βραβεύθηκε µε πρώτο βραβείο, ενώ 

διατηρεί το δικαίωµα εφόσον το κρίνει σκόπιµο σε περίπτωση µη απονοµής του 1ου βραβείου 

να αναθέσει στον ιεραρχικά πρώτο διακριθέντα. Το δικαίωµα αυτό δεν υφίσταται εάν ρητά και 

οµόφωνα διευκρινίζεται από την κριτική επιτροπή στα σχετικά πρακτικά της ότι καµία πρόταση 

δεν κρίθηκε άξια υλοποίησης.  

  

Παράλληλα ο αγωνοθέτης υποχρεούται να αναθέσει µέσα από την παραπάνω σύµβαση όλες 

τις ειδικές µελέτες του έργου (π.χ. τοπογραφικά, στατικά, µηχ/κα, µελέτη φύτευσης κλπ) σε 

ειδικούς επιστήµονες της επιλογής του βραβευθέντος αρχιτεκτονικού γραφείου, ανεξάρτητα από 

το αν αυτοί συµµετείχαν ή όχι στη σύνταξη των προσχεδίων του διαγωνισµού, για την 

διασφάλιση της καλής συνεργασίας και της ποιότητας του έργου.  
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Μελετητικά πτυχία. 
Οι ανάδοχοι µελετητές οφείλουν να καλύπτουν από πλευράς δυναµικότητας µελετητικού 

πτυχίου τις σχετικές απαιτήσεις που προκύπτουν από τον προϋπολογισµό του έργου σύµφωνα 

µε την κείµενη νοµοθεσία. Τούτο ισχύει και για το βραβευθέν αρχιτεκτονικό γραφείο το οποίο 

υποχρεούται σε περίπτωση ανεπάρκειας του µελετητικού του πτυχίου να συνεργασθεί για την 

ανάληψη της µελέτης µε άλλο γραφείο ώστε το άθροισµα των προκυπτόντων πτυχίων να 

καλύπτει (κατ΄ εξαίρεση) την απαιτούµενη δυναµικότητα. 

 

Τροποποίηση προσχεδίων. 
Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο αγωνοθέτης έχει το δικαίωµα διατύπωσης 

συµπληρωµατικών κατευθύνσεων προς τον ανάδοχο µελετητή που µπορούν να οδηγούν σε 

τροποποίηση των βραβευθέντων προσχεδίων. Οι κατευθύνσεις µετά από σχετικό αίτηµα του 

αγωνοθέτη διατυπώνονται από την κριτική επιτροπή σε συνεργασία µε τον σύµβουλο του 

αγωνοθέτη και εγκρίνονται από την Ε.Α.∆. 

 

Συµψηφισµός βραβείων. 
Από την συνολική προκύπτουσα αµοιβή της πλήρους µελέτης αφαιρείται σταδιακά (σε 

αντιστοιχία µε την ισχύουσα αναλογία των φάσεων) το ποσό του βραβείου. Σε περίπτωση 

τροποποιήσεων αφαιρείται µέρος του βραβείου ύστερα από γνωµοδότηση της Ε.Α.∆., ενώ 

εφόσον επέλθει ριζική αναµόρφωση των βραβευθέντων προσχεδίων το ποσό του βραβείου δεν 

συµψηφίζεται.  

 

 

 Αποζηµίωση βραβευθέντος σε περίπτωση µη ανάθεσης –  

 Μεταχρονισµός υλοποίησης του έργου. 
 

Μετά την παρέλευση δύο ετών από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος χωρίς την υπογραφή 

σχετικής σύµβασης ο αγωνοθέτης αποζηµιώνει τον βραβευθέντα µε ποσό ίσο µε το άθροισµα 

των βραβείων σε διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους επί πλέον έξι µήνες. Πέραν του χρονικού 

αυτού διαστήµατος στην πρόσθετη αυτή αποζηµίωση προστίθενται και οι νόµιµοι τόκοι. Σε 

περίπτωση υπογραφής σύµβασης µετά από το παραπάνω συνολικό χρονικό διάστηµα των 

τριάντα (30) µηνών, η συνολική αποζηµίωση συµψηφίζεται µε την αµοιβή της πλήρους µελέτης 

σύµφωνα µε τα όσα ήδη αναφέρθηκαν.  

Η υποχρέωση ανάθεσης του έργου στο βραβευθέν γραφείο διατηρείται για τον αγωνοθέτη εφ΄ 

όσον προχωρήσει εντός δέκα (10) ετών στην υλοποίηση του ανεξάρτητα από τις όποιες 
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αλλαγές προκύψουν στο κτιριολογικό του πρόγραµµα λόγω της παρέλευσης του 

µεσολαβούντος χρονικού διαστήµατος ή λόγω αλλαγής οικοπέδου.   

 

 

Άρθρο 19.  

Πνευµατική ιδιοκτησία 
Οι βραβευθέντες µελετητές διατηρούν την πατρότητα και πνευµατική ιδιοκτησία της εργασίας 

τους και τα δικαιώµατα που απορρέουν από τη σχετική νοµοθεσία. 

Ο αγωνοθέτης δικαιούται να χρησιµοποιήσει τις προτάσεις που έχουν βραβευθεί και 

εξαγοραστεί µόνον για την υλοποίηση του έργου που αποτελεί το θέµα του διαγωνισµού. Το 

υλικό των ανωτέρω προτάσεων περνά στην κυριότητά του. 

Τα πνευµατικά δικαιώµατα της κάθε πρότασης ανήκουν στον συντάκτη της, ο οποίος διατηρεί 

και το δικαίωµα κάθε µεταγενέστερης χρήσης της. 

Σε κάθε περίπτωση δηµοσίευσης βραβευµένων στοιχείων του διαγωνισµού, είναι υποχρεωτική 

η αναφορά των στοιχείων του συντάκτη της πρότασης και του αγωνοθέτη. 

 

 

Άρθρο 20. 

Κίνητρα. 
Το κόστος των αρχιτεκτονικών διαγωνισµών και οι αντίστοιχες µελέτες έργων που γίνονται στα 

πλαίσια επιδοτουµένων προγραµµάτων, και ανατίθενται µε την διαδικασία του παρόντος 

κανονισµού, θεωρούνται επιλέξιµη δαπάνη στο  ανάλογο πρόγραµµα.  

Για τις µελέτες που έχουν προκύψει από αρχιτεκτονικούς διαγωνισµούς δεν απαιτείται έγκριση 

ΕΠΑΕ και για την έκδοση οικοδοµικής αδείας και  για εισήγηση παρεκκλίσεων. 

 

 

Άρθρο 21. 

Ισχύς του κανονισµού. 
Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν για τους Πανελλήνιους Αρχιτεκτονικούς ∆ιαγωνισµούς. Για 

τους Ευρωπαϊκούς ∆ιαγωνισµούς ισχύουν οι παραπάνω διατάξεις συµπληρωµένες µε αυτές του 

Π∆346/ 30-09-98  και της Ενώσεως Αρχιτεκτόνων της Ευρώπης (A.C.E.) και διεξάγονται 

υποχρεωτικά µεταξύ των χωρών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Για τους ∆ιεθνείς Αρχιτεκτονικούς ∆ιαγωνισµούς οι διατάξεις αυτές συµπληρώνονται 

απαραίτητα από τις σχετικές οδηγίες της UNESCO, C.A.E. και U.I.A. 

 


