ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

4482

Αριθμ. Πρωτ. Αίτησ. Κατ. Εγγράφων:

180

Ημερομ. Κατάθεσης:

5/4/2022

Αθήνα, 5 Απριλίοσ 2022
Ερώηηζη & Αίηηζη Καηάθεζης Εγγράθων
Προς Υποσργό Πολιηιζμού & Αθληηιζμού, Περιβάλλονηος & Ενέργειας,
Νασηιλίας & Νηζιωηικής Πολιηικής και Οικονομικών
Θέμα: Εθνικό Αρταιολογικό Μοσζείο και Μοσζείο Ενάλιων Αρταιοηήηων
τωρίς διενέργεια ανοικηών διαγωνιζμών
Σε ζπλέρεηα ηεο κε α.π. 565/23.3.2022 επίθαηξεο εξώηεζήο κνπ κε ζέκα
«Παξάθακςε ησλ Αλνηθηώλ Γηαγσληζκώλ κέζσ ‘δσξεώλ’ ζε Δζληθό
Αξραηνινγηθό Μνπζείν θαη Μνπζείν Δλάιησλ Αξραηνηήησλ» θαη ηεο ζπδήηεζεο
ζηελ Οινκέιεηα ε νπνία αθνινύζεζε, εμαθνινπζνύλ λα πθίζηαληαη πνιιά
εξσηεκαηηθά.
Η ίδξπζε Μνπζείνπ Δλαιίσλ Αξραηνηήησλ, ηνπ κνλαδηθνύ ζηε ρώξα θαη ελόο από
ηα ζεκαληηθόηεξα ηνπ είδνπο ηνπ δηεζλώο θαη ε αλαβάζκηζε θαη επέθηαζε ηνπ
Δζληθνύ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ ηνπ ζεκαληηθόηεξνπ κνπζείνπ ηεο ειιεληθήο
αξραηόηεηαο, απνηεινύλ "αμηόινγα έξγα" γηα ηα νπνία πξνθύπηεη ε
ππνρξεσηηθόηεηα ηνπ δηαγσληζκνύ κε βάζε ην ζρεηηθό ζεζκηθό πιαίζην. Από ηε
κε απάληεζε ηνπ ππνπξγνύ Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο θαηά ηελ παξαπάλσ
ζπδήηεζε πξνθύπηεη όηη δελ έρεη νύηε θαλ δεηεζεί εμαίξεζε από ην αξκόδην
Σπκβνύιην Αξρηηεθηνληθήο γηα ηα δύν έξγα απηά από ην ζεζκηθό πιαίζην πνπ
δηέπεη ηνπο αξρηηεθηνληθνύο δηαγσληζκνύο.
Σύκθσλα κε Κνηλή Αλνηρηή Δπηζηνιή ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Αξρηηεθηόλσλ &
ηνπ Σπιιόγνπ Διιήλσλ Αξραηνιόγσλ «κε ην πξόζρεκα δήζελ δσξεώλ ή
ρνξεγηώλ, ζπρλά θαη κε ηε ζύκθσλε γλώκε πιεηνςεθηώλ ησλ εηζεγεηηθώλ
νξγάλσλ (ΚΣΝΜ, ΚΕΣΥΠΟΘΑ, ΚΕΣΑ θιπ), νη αλνηρηνί δηαγσληζκνί
παξαθάκπηνληαη, αγλννύληαη θαη ηειηθά εγθαηαιείπνληαη, θαηά θαλόλα κε
αληηδενληνινγηθέο, αδηαθαλείο, παξάηππεο ή παξάλνκεο δηαδηθαζίεο. Όκσο ε
νπζία ησλ αξρηηεθηνληθώλ δηαγσληζκώλ θαη ν ιόγνο πνπ ζεσξνύληαη όηη
εμαζθαιίδνπλ κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ην δεκόζην ζπκθέξνλ είλαη όηη ε κειέηε δελ
αλαηίζεηαη ζηνλ γλσζηόηεξν ή πην δηάζεκν κειεηεηή, αιιά ζηελ θαιύηεξε από ηηο
κειεηεηηθέο πξνηάζεηο γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν».
Σηελ Υ.Α. 558074 (ΦΔΚ 5352/Β/18.2.2021) ζην άξζξν, 3 παξ. 2α αλαθέξεηαη όηη
ην έξγν –γηα ην Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν- ζα αλαιάβεη έλα εθ ησλ «δέθα
(10) αξρηηεθηνληθώλ γξαθείσλ ηνπ εμσηεξηθνύ κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηνλ
αξρηηεθηνληθό ζρεδηαζκό κνπζεηαθώλ ρώξσλ, πνπ ζα πξνζθιεζνύλ λα
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ππνβάιινπλ αξρηηεθηνληθό πξνζρέδην έλαληη νηθνλνκηθήο ακνηβήο θαη κε ηελ
ππνρξέσζε ζπλεξγαζίαο κε έλα ηνπιάρηζηνλ ειιεληθό αξρηηεθηνληθό γξαθείν ή
νκάδα». Πξνθαλώο, ε δηάηαμε απηή είλαη πξνζβιεηηθή, ππνβηβάδεη ηα ειιεληθά
αξρηηεθηνληθά γξαθεία ζε βνεζνύο γξαθείσλ ηνπ «εμσηεξηθνύ» πνπ παξαβηάδεη
θαηάθσξα ην ειιεληθό θαη θνηλνηηθό δίθαην.
Τν ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην γηα ηνπο αξρηηεθηνληθνύο δηαγσληζκνύο (Υπνπξγηθή
Απόθαζε Αξηζκ. ΥΠΔΝ/ ΓΜΔΑΑΠ/ 48505/ 387/ 2021 ΦΔΚ 2239/ Β/ 31.5.2021)
πξνβιέπεη ηα εμήο: «Ωο αμηόινγν ηερληθό έξγν λνείηαη θάζε έξγν πνπ έρεη
επξύηεξε θνηλσληθή, πνιενδνκηθή, αξρηηεθηνληθή, ηερληθή, ζπκβνιηθή θαη
πεξηβαιινληηθή ζεκαζία, ε δε ιεηηνπξγία ηνπ, ν όγθνο, ε ζέζε ή άιια
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έρνπλ ηδηαίηεξε επίδξαζε ζην επξύηεξν δνκεκέλν ή θπζηθό
πεξηβάιινλ ή αθνξά ζε έξγν επαλαιακβαλόκελνπ ηύπνπ», ελώ ξεηά
αλαθέξνληαη ηα «πνιηηηζηηθά θηίξηα θαη πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο (ζπλεδξηαθά
θέληξα, κνπζεία, βηβιηνζήθεο, θηίξηα εθζέζεσλ, πηλαθνζήθεο, γιππηνζήθεο,
ζπλαπιηαθνί ρώξνη, ζέαηξα θαη θηλεκαηνγξάθνη, πλεπκαηηθά θέληξα, θ.ιπ.)».
(άξζξν 2, παξ. 2). Σηα έξγα απηά πξνθεξύζζνληαη ππνρξεσηηθά δηαγσληζκνί
κειεηώλ (άξζξν 2, παξ. 1).
Γηα ην Μνπζείν Δλάιησλ Αξραηνηήησλ, ην Ίδξπκα Λαζθαξίδε αλέιαβε ηε
ρξεκαηνδόηεζε γηα ηηο ζηαηηθέο θαη ειεθηξνινγηθέο πξνκειέηεο θαη ηε
κνπζεηνγξαθηθή, πνπ αθνξνύλ ηε κεηαηξνπή ηνπ παιαηνύ θηηξίνπ ηνπ Σηιό
(SILO) νη νπνίεο εθπνλήζεθαλ κέζα ζ’ έλα κήλα θαη εγθξίζεθε ήδε από ην
Σπκβνύιην Μνπζείσλ. Δλώ δελ έρεη αθόκα μεθαζαξηζηεί εάλ ην θηίξην Σηιό
παξαρσξήζεθε από ηελ COSCO ζην ειιεληθό Γεκόζην. Σύκθσλα κε
δεκνζηεύκαηα ην έξγν ηεο κεηαηξνπήο ηνπ Σηιό ζε Μνπζείν Δλαιίσλ έρεη
εληαρζεί ζην Τακείν Αλάθακςεο θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί κε 75 εθαηνκκύξηα
επξώ. Τα ρξήκαηα πνπ δηαζέηεη ν δσξεηήο είλαη κπζηηθό πνπ δελ απνθαιύπηεη ην
ΥΠΠΟΑ ζηνπο Διιελεο πνιίηεο.
Ερωηώνηαι οι σποσργοί:
1. Γηαηί δελ εθαξκόζηεθε ε ππνρξέσζε πξνθήξπμεο αξρηηεθηνληθνύ
δηαγσληζκνύ άκεζα από ην ΥΠΠΟΑ, όπσο πξνβιέπεηαη ζην πξόζθαηα
ζεζκνζεηεκέλν πιαίζην δηελέξγεηαο αξρηηεθηνληθώλ δηαγσληζκώλ (ΦΔΚ
Β΄ 2239/ 31.5.2021) γηα αμηόινγα θηίξηα ηνπ Γεκνζίνπ;
2. Πόζα ρξήκαηα είλαη ηειηθά ε «δσξεά» γηα ην Μνπζείν Δλάιησλ
Αξραηνηήησλ ζηνλ Πεηξαηά;
3. Από πνπ ζα πξνέιζνπλ ηα 75 εθαη. επξώ γηα ην Μνπζείν Δλάιησλ
Αξραηνηήησλ ζηνλ Πεηξαηά; Έρεη εληαρζεί ζην Τακείν Αλάθακςεο θαη γηα
πνην πνζό; Υπάξρεη δέζκεπζε πνζνύ 60 εθαη. επξώ ζην ηακείν ηνπ ΟΛΠ
γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ κνπζείνπ;
4. Έρεη παξαρσξεζεί ην θηίξην Σηιό από ηελ COSCO ζην ειιεληθό Γεκόζην;
Πεξηιακβάλεηαη ζην master plan ηεο Cosco ηνπ Μνπζείν Δλάιησλ;
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5. Δίλαη δπλαηόλ ζ’ έλα κήλα λα έρεη εθπνλεζεί «[...] αξρηηεθηνληθή, ζηαηηθή,
Η/Μ, κνπζεηνγξαθηθή πξνκειέηε θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ θηηξηνινγηθνύ
πξνγξάκκαηνο ηνπ Σηιό; Πόηε άξρηζαλ λα ζπλεξγάδνληαη νη ππεξεζίεο ηνπ
ππνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ κε ην αξρηηεθηνληθό γξαθείν ηνπ δσξεηή;
Αιηούμαι ηην καηάθεζη ηων παρακάηω εγγράθων:
1. Τε ζύµβαζε δσξεάο µε ηελ Αζηηθή Με Κεξδνζθνπηθή Δηαηξεία
«Οηθνγέλεηα Νηθνιάνπ Σ. Λαηκνύ ΑΜΚΔ» γηα ηελ «εθπόλεζε ηεο µειέηεο
αξρηηεθηνληθνύ πξνζρεδίνπ αλαβάζκηζεο, αλάδεημεο θαη ππόγεηαο
επέθηαζεο ηνπ Δζληθνύ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ θαη ηελ αλάπιαζε ηνπ
πεξηβάιινληνο ρώξνπ».
2. Τε ζύµβαζε δσξεάο µε ην Ίδξπκα Λαζθαξίδε γηα ην Μνπζείν Δλαιίσλ
Αξραηνηήησλ.
3. Τν Πξαθηηθό ηεο Δθηαθηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ηεο Αζηηθήο Με
Κεξδνζθνπηθήο Δηαηξείαο «Οηθνγέλεηα Νηθνιάνπ Σ. Λαηκνύ ΑΜΚΔ ζηηο
25/8/2021 ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε Υπνπξγηθή Απόθαζε ΦΔΚ B΄
5352/18.11.2021.
4. Τελ πξν-κειέηε από ην Ίδξπκα Λαζθαξίδε γηα ην Μνπζείν Δλαιίσλ
Αξραηνηήησλ, ζην θηίξην ηνπ Σηιό ζηνλ Πεηξαηά, ε νπνία εγθξίζεθε ήδε
από ην Σπκβνύιην Μνπζείσλ.
5. Τελ από 24.3.2022 επηζηνιή ηεο Υπνπξγνύ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη όηη «ε
πινπνίεζε ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ Εζληθνύ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ θαη ηνπ
Μνπζείνπ Ελαιίσλ Αξραηνηήησλ κέζσ ΕΣΠΑ θαη ησλ όπνησλ
ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ πξνγξακκάησλ δελ ππόθεηληαη ζε δηαδηθαζίεο
αξρηηεθηνληθνύ δηαγσληζκνύ» ζύκθσλα κε ηα ιεγόκελα ηνπ ππνπξγνύ
Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηεο 4ε
Απξηιίνπ ζηελ Οινκέιεηα.

Ο ερωηών Βοσλεσηής
Κρίηων Αρζένης
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