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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με Α.Π.οίκ. 26804/16.06.2011 Απόφασης Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. 
«Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των 
διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (Β΄1427), όπως αυτή τροποποιήθηκε με 
την με Α.Π. 22186/04.05.2012 Απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (Β΄ 1494)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) και 
ειδικότερα το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 111 αυτού, 

      όπως προστέθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 43 του ν. 4605/2019 (Α’ 52) και ισχύει.
2.    Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176).

3.    Τις διατάξεις του ν. 4413/2016 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - 
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων 
παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις» (Α’ 148).

4.    Τις διατάξεις του ν. 4416/2106 «Τροποποίηση του ν. 4099/2012 (Α' 250) 
(ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/L 257) και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 160).

5.    Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

6.    Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/23-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου» (Β’ 3107).

7.    Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα (άρθρο 1 του π.δ. 63/2005, Α’ 98).

8.    Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

 
                                                                                                                                             

                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την τροποποίηση της με Α.Π. οίκ. 26804/16-06-2011 Απόφασης Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Νέο 
πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με 
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απονομή βραβείων» (Β΄1427), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με Α.Π. 22186/04-05-2012 
Απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (Β΄ 1494),  όπως στα επόμενα άρθρα.

Αρθρο 1
Η παρ.5 του άρθρου 2 της με Α.Π. οίκ. 26804/16.06.2011 Απόφασης Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. 
«Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών 
μελετών με απονομή βραβείων (Β΄1427), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με Α.Π. 22186/04-
05-2012 Απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (Β΄ 1494), αντικαθίσταται ως εξής:
 
«5. Εφόσον αξιόλογο τεχνικό έργο, κατά τις παραπάνω παραγράφους, ή και η μελέτη του 
εντάσσονται για χρηματοδότηση σε στρατηγικές Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων ή 
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του ΕΣΠΑ 2014-2020, εξαιρείται από την υποχρέωση 
διενέργειας αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.»

Αρθρο 2
Η παρ.9 του άρθρου 11 της με Α.Π. οίκ. 26804/16.06.2011 Απόφασης Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. 
«Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών 
μελετών με απονομή βραβείων» (Β΄1427), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με Α.Π. 
22186/04-05-2012 Απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (Β΄ 1494), αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Η κριτική επιτροπή είναι αμειβόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21, παρ. 1 του 
ν. 4354/2015 (Α΄176) περί αμοιβών συλλογικών οργάνων, όπως εκάστοτε ισχύει, η δε 
καταβαλλόμενη, ανά συνεδρίαση, αποζημίωση στους ιδιώτες μέλη αυτής καθορίζεται, σε όλες 
τις περιπτώσεις αρχιτεκτονικών διαγωνισμών μελετών σε 50 € και μέχρι δέκα (10) 
συνεδριάσεις για κάθε διαγωνισμό. Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει την ίδια πηγή 
χρηματοδότησης από την οποία καλύπτονται τα έξοδα του εκάστοτε διαγωνισμού (βραβεία, 
έκδοση τεύχους, οργάνωση έκθεσης των μελετών που βραβεύτηκαν). 
Ειδικώς για τις περιπτώσεις διεθνών αρχιτεκτονικών διαγωνισμών που διεξάγονται υπό την 
αιγίδα της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA), η αμοιβή της κριτικής επιτροπής ρυθμίζεται 
από τους ειδικούς όρους του διαγωνισμού, όπως αυτοί διαμορφώνονται  με τη συνεργασία 
της.»

Άρθρο 3
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της με Α.Π. οίκ. 26804/16.06.2011 Απόφασης Υπουργού 
Π.Ε.Κ.Α. «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των 
διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (Β΄1427), όπως ισχύει.

Άρθρο 4
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως..

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα,    13  Σεπτεμβρίου 2019     

                                    Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

                                                        ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
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