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ΆΡΘΡΟ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ), που θα εμφανίζεται στο εξής 
ως «Αναθέτουσα Αρχή» ή «Αγωνοθέτης», προκηρύσσει Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό ενός σταδίου με 
στόχο την υλοποίηση του Κέντρου ΠΑΣΥΚΑΦ, σύμφωνα με τους όρους και τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη. 

Ο Διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με τους Κανονισμούς  Διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών 
του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ). 

 

ΆΡΘΡΟ 2. ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Πρόεδρο Κριτικής Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού  

κ. Χριστάκη Σάντη   – ΤΑΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΣΥΚΑΦ 

Χαλκάνορος 2, 2000 Στρόβολος, Λευκωσία  

τηλέφωνο: 22 345444 

φαξ: 22346116 

e-mail: info@pasykaf.org 

 

ΆΡΘΡΟ 3. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο τίτλος του Διαγωνισμού είναι : 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΣΥΚΑΦ και θα αναγράφεται σε όλα 
τα έγγραφα που θα υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 

 

ΆΡΘΡΟ 4. ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Αναθέτουσα Αρχή επιδιώκει μέσω της διαδικασίας του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού να 
εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή επίλυση του Κέντρου ΠΑΣΥΚΑΦ από χωροταξικής, 
πολεοδομικής, αρχιτεκτονικής, λειτουργικής, πολιτισμικής, περιβαλλοντικής, οικονομικής, 
ενεργειακής και κατασκευαστικής πλευράς, και να αναθέσει στον βραβευθέντα αρχιτέκτονα την 
ολοκλήρωση της μελέτης και την υλοποίηση του έργου. 

 

ΆΡΘΡΟ 5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

5.1. Το συνολικό μικτό εμβαδόν του έργου ανέρχεται κατά προσέγγιση στα 3330 τ.μ. από τα 
οποία 1280 τ.μ αφορούν υπόγειους χώρους (Χώροι Στάθμευσης, Αποθήκες, 
Μηχανοστάσιο). 

5.2. Ο προϋπολογισμός δαπάνης του έργου, με βάση τις ισχύουσες τιμές κατά την ημερομηνία 
κατάθεσης της μελέτης, θα είναι € 4.500.000,00 (Τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες 
χιλιάδες ευρώ),  μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

5.3. Το σχετικό έντυπο ανάλυσης προϋπολογισμού κόστους, που επισυνάπτεται ως 
Προσάρτημα 5,  θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί από τους διαγωνιζόμενους. 

5.4. Μελέτη της οποίας ο προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της Κριτικής Επιτροπής, 
υπερβαίνει το 20% της προϋπολογισθείσας δαπάνης δεν θα βραβεύεται. 

5.5. Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις που η βραβευμένη πρόταση υπερβαίνει τον 

mailto:info@pasykaf.org
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προϋπολογισμό μέχρι το 20%, η Αναθέτουσα Αρχή θα ζητήσει από τους βραβευθέντες τη 
μείωση του κόστους του έργου στο πλαίσιο του προϋπολογισμού.   

 

ΆΡΘΡΟ 6. ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

6.1. Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης είναι η ελληνική. 

6.2. Όλα τα έγγραφα που θα υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους θα πρέπει να είναι στην 
ελληνική γλώσσα. 

6.3. Κάθε στοιχείο που δεν είναι στην ελληνική γλώσσα δεν θα ληφθεί υπόψη από την Κριτική 
Επιτροπή εκτός αν πρόκειται για ορολογία. 

 

ΆΡΘΡΟ 7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

7.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν: 

7.1.1. Αρχιτέκτονες που κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ και οι οποίοι είναι 
εγγεγραμμένοι στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) και κατέχουν 
εν ισχύ ετήσια άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, ή είναι εγγεγραμμένοι σε οποιοδήποτε 
άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες, οι οποίες έχουν υπογράψει και επικυρώσει τη Διεθνή 
Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA), ή σε χώρες που έχουν υπογράψει και 
επικυρώσει συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή με την Κυπριακή 
Δημοκρατία. Νοείται ότι πριν την ανάθεση της μελέτης ο/οι επιτυχών/επιτυχόντες ο 
αρχιτέκτονας/ες θα πρέπει να ικανοποιεί/ούν τον περί ΕΤΕΚ Νόμο σε ότι αφορά την 
άσκηση του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

7.1.2. Πολυεπιστημονικές ομάδες με συντονιστή και υπεύθυνο ομάδας αρχιτέκτονα, ο οποίος 
να ικανοποιεί την παράγραφο 7.1.1. 

7.1.3. Εταιρείες Μελετών (Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης – ΕΠΕ και Ομόρρυθμους και 
Ετερόρρυθμους Συνεταιρισμούς) εγγεγραμμένες στο Επιστημονικό Τεχνικό 
Επιμελητήριο Κύπρου στον κλάδο της Αρχιτεκτονικής με ισχύουσα άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος ή Νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα σε άλλες χώρες όπως ορίζεται στο 
7.1.1., όπου ένας τουλάχιστον από τους μετόχους είναι αρχιτέκτονας και ικανοποιεί την 
παράγραφο 7.1.1. Νοείται ότι νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα σε άλλες χώρες πριν την 
ανάθεση της μελέτης θα πρέπει να έχουν κατάλληλα αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τον περί 
ΕΤΕΚ Νόμο.  

7.2. Περιορισμοί συμμετοχής: 

7.2.1. Κανένα μέλος του Αγωνοθέτη/Αναθέτουσας Αρχής ή του Χορηγού (Κύριοι Μέτοχοι, 
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και μέλη της Ανώτερης Εκτελεστικής Διεύθυνσης) ή της 
Κριτικής Επιτροπής ή Επαγγελματικών Συμβούλων του Διαγωνισμού ή άλλης 
συμβουλευτικής ή τεχνικής Επιτροπής εμπλεκόμενης στο Διαγωνισμό δεν μπορεί να 
συμμετάσχει άμεσα ή έμμεσα στο Διαγωνισμό. 

7.2.2. Κανένας δεν μπορεί να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό, εάν έχει οποιαδήποτε σχέση 
ενεργούς οικονομικής εξάρτησης ή συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού με μέλος της 
Κριτικής Επιτροπής. 

7.2.3. Οι διαγωνιζόμενοι δεν πρέπει να τύχουν οποιασδήποτε υποστήριξης άμεσης ή 
έμμεσης σε σχέση με το Διαγωνισμό από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις 
παραγράφους 7.2.1 και 7.2.2. 
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7.2.4. Οι Επαγγελματικοί Σύμβουλοι του Διαγωνισμού, τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής του 
Διαγωνισμού, τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής και οι σύμβουλοι των εν λόγω 
Επιτροπών δεν μπορούν να εργοδοτηθούν/συνεργαστούν με το γραφείο μελετών στο 
οποίο θα ανατεθεί το έργο. 

 

ΆΡΘΡΟ 8. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

8.1. Η Κριτική Επιτροπή είναι επταμελής:  

Πρόεδρος: 

Χριστάκης Σάντης  – Ταμίας Δ.Σ ΠΑΣΥΚΑΦ  

Μέλη: 

Κυριάκος Κυριάκου, Μέλος Δ.Σ. ΠΑΣΥΚΑΦ 

Νικόλας Φιλίππου, Εκτελεστικός Διευθυντής ΠΑΣΥΚΑΦ  

Μιχάλης Κοσμάς,  Αρχιτέκτονας / ορισμένος από τον Αγωνοθέτη  

Άννα Γαλαζή Ιακώβου, Αρχιτέκτονας / Εκπρόσωπος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου  

Χρήστος Μαραθοβουνιώτης, Αρχιτέκτονας / Εκπρόσωπος Επιστημονικού Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Κύπρου 

Μυρτώ Βορεάκου, Αρχιτέκτονας / Εκπρόσωπος Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Κύπρου 

8.2. Αντικατάσταση Μέλους Κριτικής Επιτροπής 

Σε περίπτωση που απαιτηθεί η αντικατάσταση ενός εκ των Μελών της Κριτικής Επιτροπής, 
ο αναπληρωτής θα καθοριστεί από τον φορέα από τον οποίο προέρχεται το Μέλος που 
πρέπει να αντικατασταθεί. 

8.3. Γραμματέας Κριτικής Επιτροπής:  

Γραμματέας της Κριτικής Επιτροπής είναι ο Άλκης Αναστασιάδης, Υπεύθυνος πολιτικής και 
στρατηγικής ΠΑΣΥΚΑΦ 

Ο Γραμματέας θα είναι παρών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των μελετών, 
αλλά δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου. Τα καθήκοντά του θα περιορίζονται στη γενική 
οργάνωση του Διαγωνισμού και στην καταγραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων και 
αποφάσεων της Κριτικής Επιτροπής.  

8.4. Έλεγχος Παραδοτέων 

Η Κριτική Επιτροπή, η οποία είναι και η μόνη αρμόδια για λήψη αποφάσεων, θα ελέγξει 
κατά πόσον οι μελέτες που έχουν υποβληθεί πληρούν τους Όρους του Διαγωνισμού και αν 
έχουν συμπληρωθεί τα σχετικά έντυπα του Διαγωνισμού. 

8.5. Σύμβουλοι Κριτικής Επιτροπής 

Η Κριτική Επιτροπή ενδέχεται να ενισχύεται από υπηρεσίες ειδικών Συμβούλων που θα 
μελετήσουν τις υποβληθείσες μελέτες και θα ετοιμάσουν τις ανάλογες με τις ειδικότητές τους 
συμβουλευτικές εκθέσεις. Οι υπηρεσίες αυτές είναι καθαρά συμβουλευτικής φύσεως και 
δεν δεσμεύουν τις αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής.  
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8.6.   Σύμβουλοι Διαγωνισμού ( Αγωνοθέτη) 

Χρίστος Χριστοδούλου, Αρχιτέκτονας-Πολεοδόμος και Συντάκτης Κτηριολογικού 
προγράμματος και όρων του Διαγωνισμού  

Χρίστος Κουππαρής, Επιμετρητής Ποσοτήτων.  

Μαριάννα Μουσκή, Αρχιτέκτονας Εσωτερικού Χώρου.  

Γαλάτεια Κωνσταντίνου, Σύμβουλος σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας. 

8.7. Αποφάσεις Κριτικής Επιτροπής 

Όλες οι αποφάσεις, επιλογές, βραβεία και επιδικάσεις της Κριτικής Επιτροπής είναι 
τελεσίδικες και δεσμευτικές. 

 

ΆΡΘΡΟ 9. ΒΡΑΒΕΙΑ 

9.1. Η Κριτική Επιτροπή θα αξιολογήσει τις μελέτες που θα υποβληθούν και θα βραβεύσει τις 
καλύτερες με τα ακόλουθα βραβεία και διακρίσεις: 

 

Το 2ο και 3ο βραβείο και ο έπαινος, καθώς και δράσεις που σχετίζονται με το διαγωνισμό, 
χρηματοδοτούνται με την ευγενή χορηγία της εταιρείας «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΚΥΠΡΟΥ» που αποτελεί και τον κύριο χορηγό του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού.  

9.2. Μετά την απονομή των πιο πάνω βραβείων και επαίνου, οι μελέτες που θα βραβευθούν και 
διακριθούν θα ανήκουν στην ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής για σκοπούς δημοσίευσης 
και έκθεσης. Κάθε μελετητής διατηρεί την πνευματική ιδιοκτησία της μελέτης του. 

9.3. Παρ' όλο που η Κριτική Επιτροπή πρέπει να απονείμει τα βραβεία και τον έπαινο, σε 
περίπτωση που το επίπεδο των μελετών δεν το επιτρέπει, τότε η Κριτική Επιτροπή δεν έχει 
υποχρέωση να απονείμει το πρώτο ή οποιοδήποτε άλλο βραβείο ή έπαινο. Στόχος της 
επιτροπής είναι να απονεμηθούν όλα τα βραβεία και ο έπαινος. 

9.4. Στην περίπτωση που η Κριτική Επιτροπή απονείμει το πρώτο βραβείο, η Αναθέτουσα Αρχή 
είναι υποχρεωμένη να αναθέσει στον διακριθέντα με το πρώτο βραβείο αρχιτέκτονα, εφόσον 
ικανοποιηθούν οι προϋποθέσεις που περιγράφονται στο Άρθρο 10, των παρόντων Όρων, 
την εκπόνηση της μελέτης και την επίβλεψη του έργου. 

9.5. Τα χρηματικά ποσά για τα βραβεία και τους επαίνους θα πρέπει να καταβληθούν από τον 
Αγωνοθέτη το αργότερο εντός δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης 
της Κριτικής Επιτροπής. 

9.6. Στην περίπτωση ανάθεσης της μελέτης και επίβλεψης του έργου στον διακριθέντα με το 
πρώτο βραβείο μελετητή, το ποσό του πρώτου βραβείου θεωρείται ως προκαταβολή έναντι 
της αμοιβής του μελετητή και αφαιρείται σταδιακά από τις πληρωμές όπως ορίζουν οι όροι 
της σύμβασης παράγραφος «Αμοιβή Μελετητικού Γραφείου», που θα συμπεριλαμβάνεται 
στο Προσάρτημα 4. 

1° Βραβείο € 15,000 

2° Βραβείο € 10,000 

3° Βραβείο €  5,000 

Έπαινοι (ένας) €  3,000  
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ΆΡΘΡΟ 10. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 

10.1. Προϋποθέσεις προ της υπογραφής 

Μετά το πέρας του Διαγωνισμού, ο επιτυχών στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό θα λάβει 
επιστολή πρόθεσης ανάθεσης από την Αναθέτουσα Αρχή για την εκπόνηση της μελέτης και 
την επίβλεψη του Έργου. 

Πριν από την  υπογραφή της Σύμβασης και εντός χρονικού πλαισίου της τάξης των δύο (2) 
μηνών από την ημερομηνία επιστολής πρόθεσης ανάθεσης, ο επιτυχών θα πρέπει να 
υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, την ομάδα Μελετητών του Έργου με όλα τα στελέχη που 
απαιτούνται στην παράγραφο 10.2,καθώς και όλα τα Έντυπα και στοιχεία όπως απαιτούνται 
στο παρόν Άρθρο 10, δεόντως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα. 

10.2. Ομάδα μελετητών   

Η ομάδα των μελετητών του έργου θα πρέπει να περιλαμβάνει τις πιο κάτω ειδικότητες: 

1. Αρχιτέκτονα 

2. Πολιτικό Μηχανικό 

3. Μηχανολόγο Μηχανικό 

4. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό 

5. Μηχανικό / Ειδικευμένο  Εμπειρογνώμονα / Σύμβουλο σε θέματα Ενεργειακής απόδοσης 
(μπορεί να είναι ένας από τους πιο πάνω ) 

6. Συντονιστή μελέτης για θέματα Ασφάλειας και Υγείας (μπορεί να είναι ένας από τους πιο 
πάνω)  

Νοείται ότι όλοι οι πιο πάνω σύμβουλοι θα πρέπει να μπορούν να ικανοποιήσουν τον περί ΕΤΕΚ 
Νόμο σε ό,τι αφορά την άσκηση του επαγγέλματός τους στην Κυπριακή Δημοκρατία και να 
προσκομίσουν τα απαραίτητα Πιστοποιητικά πριν από την υπογραφή της Σύμβασης. 

10.3. Έτη εμπειρίας 

Οι Σύμβουλοι 1, 2, 3 και 4 της Ομάδας Μελετητών (Άρθρο 10.2 και 10.7.1.2) θα πρέπει να 
διαθέτουν τουλάχιστον 7 χρόνια εμπειρίας έκαστος. Ο σύμβουλοι 5 και 6  της Ομάδας Μελετητών 
(Άρθρο 10.2) θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τρία (3) χρόνια εμπειρίας έκαστος. 

10.4. Έλεγχος Προϋποθέσεων  

Πριν από την υπογραφή της Σύμβασης, ο επιτυχών στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, θα πρέπει 
να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή δεόντως συμπληρωμένο το Έντυπο 9 και τα Έντυπα 10,11 
και 12 (προσαρτήματα με την ίδια αρίθμηση) όπως επεξηγούνται πιο κάτω. 

10.5. Προσάρτημα/Έντυπο 9 – Πίνακας Στελέχωσης Ομάδας Μελετητών Έργου 

         Το Προσάρτημα/Έντυπο 9, θα συμπληρωθεί δεόντως με τα ονόματα των Συμβούλων 1-6. 

10.6. Προσάρτημα/Έντυπο 10 – Υπεύθυνη Δήλωση Προσωπικής Κατάστασης  

Το Προσάρτημα/Έντυπο 10 – Υπεύθυνη Δήλωση Προσωπικής Κατάστασης  θα συμπληρωθεί 
και υπογραφεί δεόντως: 

 Από τον επιτυχόντα Αρχιτέκτονα  

 Αν απαιτείται, θα συμπληρωθεί και από τον άλλο Αρχιτέκτονα του οποίου η συνεργασία είναι 
απαραίτητη για σκοπούς ικανοποίησης των παραγράφων 10.7.1.1. και 10.7.1.2. 

 Από έκαστο των Συμβούλων 2 - 4 οι οποίοι στελεχώνουν την Ομάδα Μελετητών Αρχιτέκτονα. 
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Όλοι οι Σύμβουλοι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που αφορούν στην προσωπική τους 
κατάσταση όπως αυτές περιγράφονται στο Έντυπο 10. 

10.7. Εμπειρία μελών της Ομάδας Μελετητών   

10.7.1. Εμπειρία Αρχιτέκτονα  

10.7.1.1. Ο Αρχιτέκτονας πέραν του Δικαιώματος Συμμετοχής που περιγράφεται στο 
Άρθρο 7, θα πρέπει να πληροί τα ελάχιστα κριτήρια εμπειρίας (α) και (β) όπως 
πιο κάτω: 

(α) Θα πρέπει να έχει παράσχει πλήρεις υπηρεσίες 

Μελέτη, Επίβλεψη και Διαχείριση Συμβολαίου για: 

Ένα υλοποιημένο κτηριακό έργο, δαπάνης άνω των €3.000.000 (τριών  
εκατομμυρίων ευρώ) χωρίς ΦΠΑ 

ή  

Δύο υλοποιημένα κτηριακά έργα δαπάνης άνω των €2.000.000 (δύο 
εκατομμυρίων ευρώ) χωρίς ΦΠΑ έκαστο 

Διευκρινίζεται ότι η εμπειρία του ενός έργου των €3.000.000 χωρίς ΦΠΑ ή των δύο έργων των 
€2.000.000 χωρίς ΦΠΑ έκαστο πρέπει να αφορά προσωπική του εργασία / εμπειρία και να 
πληρείται από το ίδιο άτομο. 

(β) Θα πρέπει επίσης να διαθέτει τουλάχιστον επτά (7) χρόνια εμπειρίας. 

        Σε περίπτωση Νομικού προσώπου η πιο πάνω απαίτηση εμπειρίας θα αφορά την εμπειρία ενός                                
τουλάχιστον από τους Διευθυντές η άλλου κατάλληλου εξουσιοδοτημένου προσώπου 

Για την τεκμηρίωση της εμπειρίας του Αρχιτέκτονα θα πρέπει να συμπληρωθούν τα ακόλουθα 
έντυπα (Προσαρτήματα 11 και 12) 

Έντυπο 11: Βιογραφικό Σημείωμα και 

Έντυπο 12: Βεβαίωση Εργοδότη / Ιδιοκτήτη για την Επιτυχή Υλοποίηση Έργου. 

 

10.7.1.2. Αν ο επιτυχών Αρχιτέκτονας δεν πληροί τα πιο πάνω κριτήρια θα πρέπει να 
εντάξει στην ομάδα του Αρχιτέκτονα ο οποίος πληροί τα πιο πάνω ελάχιστα 
κριτήρια εμπειρίας που αναφέρονται στα σημεία 10.7.1.1(α) και 10.7.1.1(β). 

Στην περίπτωση αυτή, το Έντυπο 11 θα πρέπει να συμπληρωθεί και υποβληθεί 
για τον καθένα από τους δύο Αρχιτέκτονες ξεχωριστά. 

Διευκρινίζεται ότι το Έντυπο 12 συμπληρώνεται μόνο από τον Αρχιτέκτονα που 
πληροί τα ελάχιστα κριτήρια εμπειρίας (παρ. 10.7.1.1). 

Σε τέτοια περίπτωση οποιαδήποτε πρόσθετη δαπάνη δεν θα επιβαρύνει την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

 

10.7.2.  Σύστασης Νομικής Οντότητας 

Στις πιο πάνω περιπτώσεις όπου απαιτείται και άλλος Αρχιτέκτονας για την πλήρωση των ελάχιστων 
κριτηρίων εμπειρίας, οι εν λόγω Αρχιτέκτονες είναι υποχρεωμένοι να περιβληθούν με τη νομική μορφή 
εταιρείας με βάση τον Περί Εταιρειών Νόμο (Κεφ. 113) ή του συνεταιρισμού με βάση τον περί 
Ομόρρυθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών (Κεφ. 116) πριν από την 
υπογραφή της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών, και να υποβάλουν το σχετικό 
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έγγραφο στην Αναθέτουσα Αρχή. Νοείται πως το νομικό πρόσωπο θα πρέπει να ικανοποιεί τον περί 
ΕΤΕΚ Νόμο σε ότι αφορά την άσκηση του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα στην Κυπριακή Δημοκρατία. 
 

10.7.3. Εμπειρία Πολιτικού Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μηχανολόγου 
Μηχανικού 

10.7.3.1. Οι  Σύμβουλοι οι οποίοι στελεχώνουν την Ομάδα Μελετητών (παρ. 10.2):- 2,3,4 

 (α) Θα πρέπει να έχουν στο ενεργητικό τους την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον τομέα της 
ειδικότητας τους (μελέτη  και επίβλεψη) για:   

Ένα υλοποιημένο κτηριακό έργο, δαπάνης άνω των €3.000.000 (τριών εκατομμυρίων ευρώ) 
χωρίς ΦΠΑ 

ή  

Δύο υλοποιημένα κτηριακά έργα δαπάνης άνω των €2.000.000 (δύο εκατομμυρίου ευρώ) χωρίς 
ΦΠΑ έκαστο 

Σε περίπτωση Νομικού προσώπου η πιο πάνω απαίτηση εμπειρίας θα αφορά την εμπειρία ενός              
τουλάχιστον από τους Διευθυντές ή άλλου κατάλληλα εξουσιοδοτημένου προσώπου. 

10.7.4. Στοιχεία Συμβούλων 2, 3 και 4 (10,2) 

Για τον έλεγχο των προϋποθέσεων που αφορούν στους Συμβούλους 2, 3 και 4, ο επιτυχών στον 
αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, θα πρέπει να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή για έκαστο Σύμβουλο 
δεόντως συμπληρωμένα τα Έντυπα 11 και 12 (Προσαρτήματα 11 και 12) πριν από την ανάθεση της 
Σύμβασης Υπηρεσιών.   
 

10.7.5. Εμπειρία Πέντε και Έξι 

Οι σύμβουλοι 5 και 6(10.2) θα πρέπει να έχουν εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών στον τομέα της 
ειδικότητας τους σε κτηριακό έργο όπως περιγράφεται πιο πάνω. 
 

10.7.6. Στοιχεία Συμβούλων 5 και 6(10.2) 

Για τον έλεγχο των προϋποθέσεων που αφορούν στους Συμβούλους 5 και 6, ο επιτυχών στον 
αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, θα πρέπει να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή για έκαστο Σύμβουλο 
δεόντως συμπληρωμένα τα Έντυπα 11 και 12 (Προσαρτήματα 11 και 12) πριν από την ανάθεση της 
Σύμβασης Υπηρεσιών.   
 

10.7.7. Όλοι όσοι θα στελεχώσουν την Ομάδα Μελετητών του Έργου θα τύχουν της 

έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής πριν από την υπογραφή της Σύμβασης Παροχής 
Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών. 

 
10.8. Αν ο βραβευθείς μελετητής παραλείψει να συμμορφωθεί με τις πρόνοιες του Άρθρου 10 των 

παρόντων Όρων τότε η Αναθέτουσα Αρχή δεν είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει στη 
σύναψη της Σύμβασης. 

 

ΆΡΘΡΟ 11.   ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

11.1. Η Αναθέτουσα Αρχή, σε σχέση με την Έκθεση και τις εισηγήσεις της Κριτικής Επιτροπής, 
έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το βραβευθέντα Μελετητή/Μελετητές να προβεί, μέσα σε 
εύλογο χρονικό διάστημα, σε μετατροπές στη μελέτη του για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις 
της. 
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11.2. Ο βραβευθείς Μελετητής/Μελετητές θα πρέπει επίσης να συμμορφωθεί με την πρόνοια του 
Άρθρου 5 των παρόντων Όρων. 

11.3. Η δέσμευση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον βραβευθέντα Μελετητή/Μελετητές ισχύει για 
πέντε (5) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης της Κριτικής Επιτροπής. Μετά 
την παρέλευση του χρονικού διαστήματος των πέντε (5) ετών, η Αναθέτουσα Αρχή 
αποδεσμεύεται από τις υποχρεώσεις της προς το βραβευθέντα. 

11.4. Σε περίπτωση που ικανοποιούνται οι Όροι Προκήρυξης του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού και 
η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει να προχωρήσει με την υλοποίηση του Έργου, θα αναθέσει 
στον επιτυχόντα Μελετητή την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής Μελέτης και την επίβλεψη του 
Έργου. 

11.5. Ο Μελετητής Αρχιτέκτονας - Υπεύθυνος Ομάδας Έργου, με τους Συμβούλους του, θα 
αναλάβει την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής Μελέτης και την Επίβλεψη του Έργου του Κέντρου 
ΠΑΣΥΚΑΦ, υπό την προϋπόθεση ότι θα αναλάβει το σύνολο του Έργου σύμφωνα με τα 
έγγραφα και το νομικό πλαίσιο του Διαγωνισμού. 

11.6. Πριν από την υπογραφή της Σύμβασης Παροχής Συμβούλων Μελετητών, θα ζητηθεί από τον 
επιτυχόντα Μελετητή και αυτός θα προσκομίσει τα εξής: 

(1) Τη Συμφωνία των συμβαλλόμενων Αρχιτεκτόνων (αν απαιτείται) σύμφωνα με το 
περιεχόμενο του Άρθρου 10.7.2. 
(2) Τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν σε όλα τα μέλη της Ομάδας Μελετητών του 
Έργου, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο Άρθρο 10 και στα σχετικά 
Έντυπα του διαγωνισμού. 

 
Αναφέρεται ότι πριν την υπογραφή της Σύμβασης, θα χρειαστεί επίσης ο/οι Αρχιτέκτονας/ες 
και οι Μηχανικοί της Ομάδας Μελετητών Έργου να αποδείξουν, ξεχωριστά ο καθένας, ότι 
συμμορφώνονται με την περί ΕΤΕΚ νομοθεσία. 

 
11.7. Η επίσημη γλώσσα της Σύμβασης για την ανάπτυξη και ολοκλήρωση της επιλεγείσας 

Μελέτης και την Επίβλεψη του Έργου, θα είναι η ελληνική. 

11.8. Η συνολική αμοιβή του Αρχιτέκτονα/νων και της υπόλοιπης Ομάδας Μελετητών Έργου στην 
οποία θα ανατεθεί το Έργο των κτηριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου του ΠΑΣΥΚΑΦ 
περιγράφεται στη «Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών» η οποία 
επισυνάπτεται ως Προσάρτημα 4 . (Βλε. και Άρθρο 12 των παρόντων Όρων.) 

11.9. Αυτή η συνολική αμοιβή θα καλύπτει τις υπηρεσίες και υποχρεώσεις του Αρχιτέκτονα/νων 
και της υπόλοιπης Ομάδας Μελετητών Έργου, όπως περιγράφονται στη «Σύμβαση Παροχής 
Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών» - Προσάρτημα 4  και αναφέρονται συνοπτικά πιο κάτω: 

α. Ανάπτυξη όλων των πτυχών της επιλεγείσας πρότασης με ενσωμάτωση των σχολίων της 
Κριτικής Επιτροπής καθώς και σε διαβούλευση με την Αναθέτουσα Αρχή (Διοικητικό 
Συμβούλιο ΠΑΣΥΚΑΦ), περιλαμβανομένου του θέματος ελέγχου και ρύθμισης του 
Προϋπολογισμού του Έργου εντός του πλαισίου που περιγράφεται στο Άρθρο 5. 

 
β. Περαιτέρω επεξεργασία και επιβεβαίωση δεδομένων από όλους τους μελετητές της  
Ομάδας του έργου και στη συνέχεια ενσωμάτωση τους στο Κτηριολογικό Πρόγραμμα. 

 
γ. Ανάπτυξη των αρχιτεκτονικών, κατασκευαστικών, αντισεισμικών, ηλεκτρολογικών, 
μηχανολογικών, ενεργειακών, Ασφάλειας & Υγείας και γενικά των Μελετών που αφορούν 
στο Έργο. 
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δ. Προετοιμασία και υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών και προκαταρκτικής μελέτης 
κόστους και ανάλυσης ελέγχου προϋπολογισμού. 

 
ε. Υποβολή εισηγήσεων προς την Αναθέτουσα Αρχή όσον αφορά στην περαιτέρω ανάπτυξη 
της μελέτης του Έργου.  

 
ζ. Διαβούλευση με τους επικεφαλής των τμημάτων του ΠΑΣΥΚΑΦ ή και Συμβούλους του, 
για την αναθεώρηση των αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
η. Προσαρμογές στο Κτηριολογικό Πρόγραμμα και οριστικοποίηση του. 

 
θ. Αυστηρή τήρηση του Χρονοδιαγράμματος, λόγω των δεσμεύσεων της Αναθέτουσας 
Αρχής, οι οποίες προκύπτουν από τους όρους χρηματοδότησης του Έργου. 

 
ι. Εμπρόθεσμη υποβολή των απαραίτητων σχεδίων και στοιχείων για την έκδοση των 
απαιτούμενων Αδειών. 

 
κ. Προετοιμασία των Κατασκευαστικών Λεπτομερειών από όλους τους Μελετητές Ομάδας 
Έργου (Συμβούλους και Εμπειρογνώμονες). 

 
λ. Οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών από όλους τους Μελετητές Ομάδας Έργου 
και διαβούλευση με τους επικεφαλής των τμημάτων του ΠΑΣΥΚΑΦ ή τους Συμβούλους τους 
για θέματα εξειδικευμένου εξοπλισμού. 
 
μ. Έγκαιρη αποστολή σχεδίων, προδιαγραφών και πληροφοριών στον Επιμετρητή 
Ποσοτήτων σε όλα τα στάδια του Έργου. Διαρκής παρακολούθηση του κόστους του Έργου. 
 
ν. Υποβολή ανάλυσης και Έκθεσης Κόστους για το Έργο σε συνεργασία με τον Επιμετρητή 
Ποσοτήτων του Έργου. 
 
ξ. Διεξοδική προετοιμασία όλων των απαραίτητων σχεδίων και Εγγράφων από όλους τους 
Μελετητές Ομάδας Έργου με σκοπό την προκήρυξη Διαγωνισμών για την εκτέλεση του 
Έργου. 
 
ο. Αξιολόγηση των Προσφορών για τη Σύμβαση Κατασκευής Έργου και τις Συμβάσεις 
Διορισμένων Υπεργολαβιών/Προμηθειών από όλους τους Συμβούλους και τους 
Εμπειρογνώμονες και υποβολή ξεχωριστών Εκθέσεων και εισηγήσεων προς τον Εργοδότη 
προκειμένου να επιτευχθεί ο διορισμός των κατάλληλων Εργολάβων/ Υπεργολάβων. 
 
π. Διαχείριση της Σύμβασης Έργου και Επίβλεψη του Έργου μέχρι την αποπεράτωσή του, 
συμπεριλαμβανομένου και το πιστοποιητικού τελικής έγκρισης. 
 
ρ. Παροχή πληροφοριών στον Κύριο Εργολάβο και τους Υπεργολάβους, εφόσον και όταν 
τις χρειάζονται. 
 
σ. Διαχείριση του Τελικού Λογαριασμού και υποβολή Έκθεσης σχετικά με την πλήρη 
αποπεράτωση του Έργου. 
 
τ. Υποβολή τελικών αποτυπωτικών σχεδίων του Έργου από όλους τους Μελετητές Ομάδας 
Έργου όπως αυτά θα οριστικοποιηθούν κατά την κατασκευή. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 
Για μετάβαση από το ένα Στάδιο Εργασίας στο επόμενο όπως αυτά ορίζονται στο Προσάρτημα 4, θα 
πρέπει να εξασφαλίζονται εγκρίσεις από τον Εργοδότη, αφού εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες 
από τις αρμόδιες αρχές. 
 
Οι Μελετητές θα υποχρεούνται να υποβάλλουν στον Εργοδότη, χωρίς επιπλέον κόστος, έντυπα και 
ψηφιακά αντίγραφα με τις ολοκληρωμένες σειρές εγγράφων για τα διάφορα Στάδια Εργασίας όπως 
προβλέπεται στη Σύμβαση (Προσάρτημα 4). 
 
Οι Μελετητές θα υποχρεούνται να παράσχουν στον Εργοδότη έως πέντε (5) ολοκληρωμένες σειρές 
εγγράφων με σκοπό την προκήρυξη των Διαγωνισμών για την υλοποίηση του Έργου. 
 
Ο Εργοδότης θα συνάψει ξεχωριστή Συμφωνία και θα διορίσει Επιμετρητή Ποσοτήτων του Έργου 
και άλλους συμβούλους, οι οποίοι συνεργάζονται με την Ομάδα Μελετητών του Έργου. 
 
 
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ 
 

11.10.  Σε περίπτωση που ο επιτυχών Αρχιτέκτονας (νομικό ή φυσικό πρόσωπο) δεν διατηρεί 
γραφείο στην Κύπρο και δεν κατέχει με βάση την περί ΕΤΕΚ νομοθεσία άδεια άσκησης 
επαγγέλματος, θα κληθεί να συστήσει, δραστηριοποιήσει και διατηρήσει γραφείο στην 
Κύπρο ή να συνάψει συνεργασία με τοπικό αρχιτεκτονικό γραφείο στην Κύπρο ή να παρέχει 
υπηρεσίες διασυνοριακά, με βάση τις ανάλογες πρόνοιες του περί ΕΤΕΚ Νόμου, καθ΄ όλη τη 
διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών που θα 
υπογραφεί για την υλοποίηση του Έργου.  

11.11.  Νοείται πως σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις απαιτείται από τον επιλεχθέντα 
Αρχιτέκτονα να διασφαλίσει την ουσιαστική παρουσία των Επιβλεπόντων Μηχανικών της 
ομάδας του Έργου στο εργοτάξιο κατά την κατασκευή του Έργου, σύμφωνα με το Συμβόλαιο 
Ανάθεσης, με δική του ευθύνη και οικονομική επιβάρυνση. 

11.12.  Οι απαιτήσεις των Άρθρων 11.10 και 11.11 περιγράφονται και στη σχετική Σύμβαση 
Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών, η οποία περιλαμβάνεται στα έγγραφα του 
Διαγωνισμού. 

11.13.  Η Αναθέτουσα Αρχή θα επιλέξει μέσω άλλης διαδικασίας τον Επιμετρητή Ποσοτήτων του 
έργου του Κέντρου του ΠΑΣΥΚΑΦ, με τον οποίο η Ομάδα Μελετητών θα συνεργαστεί σε όλα 
τα στάδια του έργου. 

 
ΆΡΘΡΟ 12.  ΑΜΟΙΒΗ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ  

12.1. Για την εκπόνηση όλων των βασικών και επιμέρους μελετών (ειδικότητες Αρχιτέκτονα, 
Πολιτικού Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου, Μηχανολόγου, Μηχανικό/Ειδικευμένο  
Εμπειρογνώμονα/ Σύμβουλο σε θέματα Ενεργειακής απόδοσης, Συντονιστή μελέτης σε 
θέματα Ασφάλειας και Υγείας) και την επίβλεψη του έργου, η συνολική αμοιβή της ομάδας 
των μελετητών, η οποία θα έχει συμβληθεί με την Αναθέτουσα Αρχή, θα είναι 6,5% (συνολικό 
ποσοστό αμοιβής όλων των ειδικοτήτων) επί του ποσού της τελικής δαπάνης του Έργου 
συν ΦΠΑ. 
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12.2.  Ο επιτυχών αρχιτέκτονας θα υποβάλει πίνακα μελετητών με το αντίστοιχο ποσοστό αμοιβής 
του καθενός κατά την κρίση της ομάδας μελετητών, υπογραμμένο από όλους, πριν την 
υπογραφή συμβολαίου με τον εργοδότη.  

12.3. Η Αναθέτουσα Αρχή προτίθεται να αναθέσει τις Υπηρεσίες Επιμετρητή Ποσοτήτων σε ειδικό 
Σύμβουλο για να βοηθήσει την Κριτική Επιτροπή στην αξιολόγηση των επικρατέστερων 
προτάσεων σε σχέση με τα άρθρα 5.2 μέχρι 5.4, την προεκτίμηση του κόστους κατασκευής 
για να συμπίπτει με αυτό του προϋπολογισμού, σε πρώτο στάδιο, και, σε δεύτερο στάδιο, 
την ετοιμασία των δελτίων ποσοτήτων, την ετοιμασία των πληρωμών και την ετοιμασία του 
τελικού λογαριασμού. Η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλει την αμοιβή του Επιμετρητή 
Ποσοτήτων στον ίδιο απ’ ευθείας.   

 

ΆΡΘΡΟ 13.  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

13.1. Τα Έγγραφα του Διαγωνισμού διατίθενται δωρεάν, ηλεκτρονικά με οδηγίες που θα 
δημοσιευθούν με την προκήρυξη.  

13.2. Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν τα Έγγραφα του Διαγωνισμού θα πρέπει να παραδώσουν 
στοιχεία επικοινωνίας ώστε να ενημερώνονται για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή/και 
τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού.  

13.3. Για οποιαδήποτε βοήθεια και πληροφορίες για την παραλαβή  των εγγράφων, μπορούν να 
επικοινωνήσουν στον αρ. τηλεφώνου +357 22 345444. 

 

ΆΡΘΡΟ 14.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

14.1. Τα προσαρτήματα των όρων προκήρυξης τα οποία αποτελούν τα έγγραφα του Διαγωνισμού 
παρουσιάζονται στον ΄΄Πίνακα Προσαρτημάτων΄΄ του παρόντος εγγράφου. 

14.2. ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Ο ΠΑΣΥΚΑΦ παρέχει στους διαγωνιζόμενους τα πιο πάνω δεδομένα μόνο για τη 
συγκεκριμένη μελέτη. Το δικαίωμα χρήσης του υλικού αυτού ανήκει στην Αναθέτουσα Αρχή 
και το ΕΤΕΚ. Αντιγραφή ή χρήση του συνόλου του υλικού ή μέρους αυτού για άλλη χρήση, 
εκτός του παρόντος Διαγωνισμού, απαγορεύεται, εκτός εάν δοθεί σχετική έγκριση. 

ΆΡΘΡΟ 15.  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

15.1. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προβαίνει σε μικρού εύρους προσθήκες, διορθώσεις ή 
τροποποιήσεις επί των όρων του παρόντος Διαγωνισμού τις οποίες θα αποστέλλει  
αυτόματα, σε όλους τους ενδιαφερομένους εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο 
χρονοδιάγραμμα του Διαγωνισμού, (άρθρο 31). 

15.2.  Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις, εισηγήσεις ή/ και σχόλια/ και παρατηρήσεις σχετικά με 
τους όρους των Εγγράφων Διαγωνισμού υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους εντός της 
προθεσμίας που ορίζεται στο χρονοδιάγραμμα του Διαγωνισμού. Τα αιτήματα για 
διευκρινίσεις πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@pasykaf.org . Στο 
στάδιο αυτό ο κώδικας αναφοράς των διαγωνιζομένων δεν πρέπει να εμφανίζεται πουθενά.  

15.3. Εφόσον οι τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις, εισηγήσεις ή /και σχόλια ή/και παρατηρήσεις 
ζητηθούν σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, η Αναθέτουσα Αρχή δημοσιεύει 
συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινιστικές απαντήσεις εντός της προθεσμίας που ορίζεται 
στο χρονοδιάγραμμα του Διαγωνισμού, ενώ σχετική ειδοποίηση θα αποστέλλεται αυτόματα 
προς όλους τους ενδιαφερομένους που έχουν συσχετιστεί με τον Διαγωνισμό.  

mailto:info@pasykaf.org
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15.4. Όλα τα συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινιστικές απαντήσεις θα αποτελέσουν τμήμα των 
όρων του παρόντος Διαγωνισμού.  

15.5. Οι ενδιαφερόμενοι σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να επικαλεστούν προφορικές 
απαντήσεις που παρέχονται από οποιονδήποτε Λειτουργό και καμία τέτοια απάντηση δεν 
θα δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή. 

15.6. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να επισκεφθούν τον χώρο ανέγερσης του νέου 
Κέντρου ΠΑΣΥΚΑΦ σε ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται στον συνοπτικό πίνακα 
χρονοδιαγράμματος του Διαγωνισμού άρθρο 31.  

 

ΆΡΘΡΟ 16. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

16.1.  Η ημερομηνία προθεσμίας υποβολής των συμμετοχών είναι η Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2021, 
μέχρι τις 14:00. Η υποβολή θα γίνει στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΥΚΑΦ στην επίσημη 
διεύθυνση του Διαγωνισμού. 

16.2. Η υποβολή των συμμετοχών δεν μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως από τους διαγωνιζόμενους 
και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι αναγνωρίσιμη η ταυτότητα των μελετητών. Στην 
περίπτωση που οι μελέτες παραδοθούν από εταιρείες μεταφοράς δεμάτων και αυτές 
απαιτήσουν την αναγραφή διεύθυνσης αποστολέα, ως τέτοια θα πρέπει να αναγράφεται 
άλλη διεύθυνση εκτός του γραφείου των μελετητών. 

16.3. Με την παράδοση κάθε συμμετοχής θα εκδίδεται ανώνυμη αριθμημένη απόδειξη παραλαβής 
στην οποία θα σημειώνεται και η ώρα παράδοσης .Σε περίπτωση που μια μελέτη παραδοθεί 
καθυστερημένα, η Κριτική Επιτροπή θα εξετάζει τους λόγους της καθυστέρησης της 
παράδοσής της. Η μελέτη θα γίνεται αποδεκτή για αξιολόγηση μόνο στη περίπτωση που 
διαπιστωθεί ότι ο διαγωνιζόμενος δεν είχε καμία ευθύνη για την καθυστέρηση και η 
συμμετοχή παραδόθηκε εντός δύο (2) ωρών  από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 
16.1. πιο πάνω. 

 

ΆΡΘΡΟ 17. .ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Η υποβολή όλων όσων αναφέρονται στο Άρθρο 17 είναι υποχρεωτική για όλους τους 
διαγωνιζόμενους.: 
   

17.1. Προσάρτημα 8 

Έντυπο 8, σελ.1 - Δήλωση Συμμετοχής και Ταυτότητα Διαγωνιζόμενου να 
συμπληρωθεί δεόντως και να υπογραφεί από το διαγωνιζόμενο Αρχιτέκτονα. 

Έντυπο 8, σελ.2 - Προκαταρκτικός Πίνακας Στελέχωσης Ομάδας Μελετητών Έργου  
Η συμπλήρωση και η υποβολή του είναι προαιρετική. 

 

17.2. Σχέδια 

Κάθε διαγωνιζόμενος θα υποβάλει  4 πινακίδες μεγέθους Α1 (840X594 εκ.).  Στα δύο άνω 
άκρα των πινακίδων να υπάρχουν οπές για ανάρτησή τους. Ο τρόπος παρουσίασης κάθε 
πινακίδας είναι ελεύθερος.  

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλάβουν στις πινακίδες Α1 που θα 
υποβάλουν τα πιο κάτω σχέδια: 

17.2.1. Κεντρική Ιδέα και Γενικό χωροταξικό σχέδιο σε κλίμακα 1:500 ή 1:200 
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17.2.2. Κατόψεις, όψεις και τουλάχιστον δύο τομές όλων των επιπέδων του 
έργου σε κλίμακα 1:200, στις οποίες να φαίνεται καθαρά η χρήση όλων 
των χώρων σύμφωνα με το κτηριολογικό πρόγραμμα, καθώς και η 
σταθερή και κινητή επίπλωση.  

17.2.3. Τρεις (3) τουλάχιστον τρισδιάστατες παρουσιάσεις της πρότασης. 

17.2.4. Άλλα σχέδια και σκαριφήματα σε κλίμακα της επιλογής του 
διαγωνιζόμενου που να επεξηγούν το σκεπτικό της πρότασης με τον 
σαφέστερο δυνατό τρόπο όσο και το σκεπτικό της μελλοντικής 
ουσιαστικής καθέτως και οριζόντιος επέκτασης του Κέντρου ΠΑΣΥΚΑΦ 
που υπολογίζεται προκαταρτικά σε 1000 περίπου τετραγωνικά μέτρα. 

 

17.3. Εμβαδικά Διαγράμματα σε κλίμακα 1:200 σε χαρτί και ηλεκτρονικά σε φάκελο 

Κάθε διαγωνιζόμενος θα υποβάλλει μια ολοκληρωμένη σειρά Εμβαδικών Διαγραμμάτων 
με τη μορφή απλών περιγραμμάτων των χώρων, στα οποία να αναγράφεται η χρήση του 
χώρου, το ωφέλιμο εμβαδόν κάθε χώρου, το συνολικό μεικτό εμβαδόν κάθε χώρου, καθώς 
και το συνολικό μεικτό εμβαδόν ανά επίπεδο. Τα διαγράμματα πρέπει να υποβληθούν σε 
χαρτί μεγέθους Α1, δεν πρέπει να είναι στερεωμένα σε πινακίδες και δεν περιλαμβάνονται 
στις τέσσερις (4) πινακίδες μεγέθους Α1 του 17.2. πιο πάνω. 

17.4. Αντίγραφα Σχεδίων σε τεύχος μεγέθους Α3 (1 Αντίτυπο)  

 Όλα τα σχέδια, τέσσερα (4) σε αριθμό πρέπει επιπλέον να υποβληθούν σε σμίκρυνση 
σε σελίδες μεγέθους Α3, δεμένες σε τεύχος.   

17.5. Έκθεση περιγραφής της πρότασης(7 Αντίτυπα) 

Κάθε διαγωνιζόμενος θα υποβάλει έκθεση περιγραφής της πρότασής του. Η έκθεση θα 
είναι τεύχος σε μέγεθος Α4 που δε θα υπερβαίνει τις 1000 λέξεις και θα υποβάλλεται σε 
7 αντίγραφα.  

Στην έκθεση περιγραφής ο κάθε διαγωνιζόμενος θα επεξηγεί το σκεπτικό της πρότασης 
του και τα ειδικά χαρακτηριστικά της μελέτης του.  

Επιτρέπεται να συμπεριληφθούν στοιχεία των αρχιτεκτονικών σχεδίων, σκίτσα, 
διαγράμματα ή σκαριφήματα, καθώς και ό,τι άλλο κρίνει ο διαγωνιζόμενος χρήσιμο για 
την καλύτερη επεξήγηση των προτάσεών του. 

Στο εξώφυλλο της έκθεσης να αναγράφεται ο αριθμός των πινακίδων και το περιεχόμενο 
αυτών. 

Στην έκθεση να επισυναφθεί συμπληρωμένο το έντυπο του Προσαρτήματος 5 με την 
ανάλυση του κατασκευαστικού κόστους. 

17.6. Προσαρτήματα 5-7 

Θα πρέπει να υποβληθούν συμπληρωμένα τα έντυπα 5-7 των Προσαρτημάτων με την 
ίδια αρίθμηση σε έντυπη μορφή και σε μορφή Excel: 

 Έντυπο 5 – Προκαταρκτική Εκτίμηση Κόστους του Κέντρου του ΠΑΣΥΚΑΦ. 
 

 Έντυπο 6 – Ανάλυση Εμβαδών του Κέντρου του ΠΑΣΥΚΑΦ. Να υποβληθεί σε 
συνδυασμό με τα Εμβαδικά Διαγράμματα σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 
17.3. 
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 Έντυπο 7 – Πίνακας Ελέγχου Πληρότητας Συμμετοχής 

             Συστήνεται να συμπληρωθεί ο Πίνακας Ελέγχου Πληρότητας Συμμετοχής – 
Έντυπο 7, ο οποίος περιλαμβάνει κατάλογο με όλο το υλικό το οποίο συνιστά τη 
Συμμετοχή στο Διαγωνισμό (Σχέδια, Έγγραφα, Έντυπα, ψηφιακό δίσκο). 

 

17.7. Ψηφιακά αντίγραφα παραδοτέων  

Κάθε διαγωνιζόμενος θα υποβάλλει ψηφιακή μονάδα αποθήκευσης  USB, ο οποίος θα 
περιέχει:  

 τις (4) πινακίδες μεγέθους Α1 του 15.2. σε μορφή PDF.  

 τα Εμβαδικά Διαγράμματα του 15.3. σε μορφή AUTOCAD και σε μορφή PDF, και 

 την έκθεση περιγραφής της πρότασης του 15.4. σε μορφή PDF.  

 τα έντυπα των προσαρτημάτων 5 και 6  σε μορφή Excel 

 Τα πιο πάνω θα πρέπει να υποβληθούν εντός σφραγισμένου φακέλου ο οποίος 
θα φέρει τον κωδικό αριθμό αναφοράς της συμμετοχής του. 

 

ΆΡΘΡΟ 18. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να χρησιμοποιήσουν, αντί του ονόματός τους, πενταψήφιο κωδικό 
αριθμό αναφοράς, ο οποίος θα αναγράφεται σε όλα τα έγγραφα και πινακίδες που θα 
υποβληθούν. Οι αριθμοί που θα χρησιμοποιηθούν δεν μπορεί να είναι συνεχόμενοι (π.χ. 12345 
ή 54321) αλλά ούτε και οι ίδιοι (π.χ. 33333).  

 

ΆΡΘΡΟ 19. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

19.1  Όλα τα απαιτούμενα στοιχεία της συμμετοχής του διαγωνιζομένου θα παραδοθούν μέσα σε 
αδιαφανές, καλά σφραγισμένο λευκό περιτύλιγμα. Στο εξωτερικό του περιτυλίγματος δεν θα 
υπάρχει οποιοδήποτε διακριτικό σύμβολο, ούτε ο κωδικός αριθμός του διαγωνιζομένου. 

19.2  Κάθε συμμετοχή που υποβάλλεται θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα λευκό σφραγισμένο 
αδιαφανή φάκελο Α4 στον οποίο θα αναγράφεται μόνο ο κωδικός αριθμός του διαγωνιζόμενου 
και ο οποίος θα βρίσκεται μέσα στο σφραγισμένο περιτύλιγμα της υποβολής. Ο φάκελος αυτός 
θα περιέχει συμπληρωμένα τα ακόλουθα έντυπα: 

 Έντυπο υποβολής συμμετοχής και Ταυτότητας διαγωνιζόμενου, προσάρτημα 8 
(Άρθρο 17.1 πιο πάνω) 

 Προκαταρτικό Πίνακα στελέχωσης ομάδας μελετητών έργου προσάρτημα 8 σελ. 2 
(άρθρο 17.1 πιο πάνω) 
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ΆΡΘΡΟ 20. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

20.1. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει εναλλακτικές λύσεις. 

20.2. Στην περίπτωση εναλλακτικών λύσεων, αυτές θα πρέπει να υποβληθούν ως 
ξεχωριστές συμμετοχές με διαφορετικό κωδικό αριθμό 

 

ΑΡΘΡΟ 21. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

21.1. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την ευθύνη της αποστολής και ασφάλισης της συμμετοχής 
τους μέχρι την παραλαβή της από την Αναθέτουσα Αρχή. Τα ασφαλιστικά έξοδα και 
τα μεταφορικά επιβαρύνουν τον διαγωνιζόμενο. 

21.2.  Η Αναθέτουσα Αρχή, αφού παραλάβει τις μελέτες, θα λάβει όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για την ασφαλή φύλαξή τους μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία επιστροφής 
τους. 

ΑΡΘΡΟ 22. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 

22.1. Οι συμμετοχές θα παραλαμβάνονται, εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, στην 
επίσημη διεύθυνση του Διαγωνισμού από τον γραμματέα της Κριτικής Επιτροπής ή 
Εκπρόσωπο του και θα εκδοθεί ανώνυμη απόδειξη παραλαβής.  

22.2. Η αποσφράγιση των δεμάτων θα γίνει ενώπιον τριών μελών της Κριτικής Επιτροπής 
(Δύο Αρχιτέκτονες και ο εκπρόσωπος του Εργοδότη) και θα συνταχθεί σχετικό 
πρακτικό στο οποίο θα αναγράφονται τα υποβληθέντα στοιχεία κάθε συμμετοχής.  

22.3. Οι σφραγισμένοι φάκελοι που περιέχουν τα ονόματα των διαγωνιζόμενων, θα 
μονογραφηθούν και θα συσκευασθούν σε δέμα, το οποίο θα σφραγισθεί, 
μονογραφηθεί και φυλαχτεί με ευθύνη του προέδρου της Κριτικής Επιτροπής. Το 
δέμα με τους σφραγισμένους φακέλους θα αποσφραγισθεί ενώπιον της ολομέλειας 
της Κριτικής Επιτροπής, αφού υπογραφεί από τη ολομέλεια το πρακτικό της τελικής 
απόφασης της Κριτικής Επιτροπής. 

 

ΑΡΘΡΟ 23. ΑΚΥΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Μια συμμετοχή θεωρείται άκυρη για τους πιο κάτω λόγους: 

23.1. Αν ο διαγωνιζόμενος αποκαλύψει την ταυτότητά του με οποιοδήποτε τρόπο. 

23.2. Αν ο διαγωνιζόμενος προσπαθήσει να επηρεάσει με οποιοδήποτε τρόπο μέλος της 
Κριτικής Επιτροπής. 

23.3. Σε περίπτωση που μια μελέτη παραδοθεί καθυστερημένα, η Κριτική Επιτροπή θα 
εξετάζει τους λόγους της καθυστέρησης της παράδοσής της. Η μελέτη θα γίνεται 
δεκτή για αξιολόγηση μόνο στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο διαγωνιζόμενος 
δεν είχε καμία ευθύνη για την καθυστέρηση. 

ΑΡΘΡΟ 24. ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ 

24.1.  Όταν ισχύουν οι παράγραφοι 23.1 και 23.2 πιο πάνω 

24.2.  Αν η μελέτη σχεδιάστηκε και παρουσιάστηκε κατά τρόπο που αντιβαίνει τους όρους 
της παρούσας προκήρυξης. 

24.3.  Αν δεν περιλαμβάνει ουσιαστικά τους χώρους και τις απαιτήσεις του Κτιριολογικού 
Προγράμματος. 
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24.4. Αν η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της μελέτης, κατά την κρίση της Κριτικής 
Επιτροπής, υπερβαίνει το 20% του προϋπολογισμού του έργου (Άρθρο 5) , τότε η 
μελέτη αυτή δεν θα βραβεύεται. 

Λιτότητα αρχιτεκτονικής ιδέας/προσήλωση στον χρήστη και στην χωρική εμπειρία 

ΑΡΘΡΟ 25. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Για την αξιολόγηση των υποβληθεισών συμμετοχών, η Κριτική Επιτροπή θα λαμβάνει υπόψη τα 
ακόλουθα κριτήρια τα οποία έχουν ίση βαρύτητα κατά την διαδικασία της αξιολόγησης: 

• Σαφήνεια κεντρικής ιδέας και ταυτότητας της πρότασης 

• Ποιότητα αρχιτεκτονικής σύνθεσης 

• Λιτότητα αρχιτεκτονικής ιδέας/προσήλωση στον χρήστη και στην χωρική εμπειρία 

• Συνάφεια αρχιτεκτονικής πρότασης με την αποστολή και το όραμα του ΠΑΣΥΚΑΦ 

• Σχέσεις του προτεινόμενου έργου, τόσο με τον άμεσα περιβάλλοντα χώρο, όσο και με τον 
ευρύτερο. 

• Ανταπόκριση στο Κτηριολογικό Πρόγραμμα και στις λειτουργικές απαιτήσεις του έργου. 

• Ανταπόκριση στον προϋπολογισμό του έργου. 

• Βιοκλιματική, περιβαλλοντική και ενεργειακή προσέγγιση.  

• Τεχνολογική και κατασκευαστική προσέγγιση. 

• Προσβασιμότητα έργου 

• Ευελιξία- προσαρμοστικότητα σε μελλοντικές ουσιαστικές επεκτάσεις/προσθήκες (κάθετα 
και οριζόντια). 

 

ΑΡΘΡΟ 26. ΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

26.1. Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν σύμφωνα με την προθεσμία 
υποβολής όρων προκήρυξης (Βλέπε Χρονοδιάγραμμα Διαγωνισμού άρθρο 31). 

26.2. Τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν όπως αναφέρεται στο άρθρο 29. 

 

ΑΡΘΡΟ 27. ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

27.1.  Μετά την αποπεράτωση των εργασιών της Κριτικής Επιτροπής και μέσα σε περίοδο 
που θα καθοριστεί από την ημερομηνία λήψης της τελικής απόφασης, οι μελέτες θα 
εκτεθούν σε αίθουσα, που θα ανακοινωθεί κατά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων 
του Διαγωνισμού, τουλάχιστον για έξι (6) μέρες. Στην έκθεση των μελετών θα 
γνωστοποιηθούν τα ονόματα των μελετητών, εκτός εκείνων οι οποίοι στο έντυπο 
συμμετοχής, Παράρτημα 1, θα δηλώσουν γραπτώς το αντίθετο.  

27.2. Όλες οι μελέτες θα φωτογραφηθούν και η Αναθέτουσα Αρχή, σε συνεργασία με τους 
διαγωνισθέντες, δύναται να εκδώσει ειδικό έντυπο.  

27.3. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης των μελετών θα γίνει παρουσίαση της μελέτης που 
κέρδισε το πρώτο βραβείο. 

27.4. Στην έκθεση θα αναρτηθούν και δύο τουλάχιστον αντίγραφα της έκθεσης της 
Κριτικής Επιτροπής. 
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ΑΡΘΡΟ 28. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

28.1. Οι συμμετοχές εκτός του πρώτου βραβείου θα μπορούν να παραληφθούν από τους 
δικαιούχους εντός 30 (τριάντα) ημερών από την ημερομηνία λήξης της έκθεσης, 
εφόσον αυτοί το ζητήσουν. Η επιστροφή θα γίνει με την προσκόμιση της απόδειξης 
παραλαβής της μελέτης που χορηγήθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή ή της απόδειξης 
του ταχυδρομείου ή της εταιρείας μεταφορών, στην οποία πρέπει να γράφεται ο 
πενταψήφιος κωδικός αριθμός της. 

28.2. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη 
φέρει για τη φύλαξη των μελετών που δεν βραβεύθηκαν. 

 

ΑΡΘΡΟ 29. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

29.1. Η προκήρυξη του Διαγωνισμού θα δημοσιευθεί  τουλάχιστον σε δύο (2) ημερήσιες 
εφημερίδες της Κύπρου Παγκύπριας κυκλοφορίας. Επίσης, θα ανακοινωθεί 
ηλεκτρονικά μέσω του ΕΤΕΚ και του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου και θα 
αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του ΠΑΣΥΚΑΦ (www.pasykaf.org) 

29.2. Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού, καθώς και ο τόπος και χρόνος έκθεσης των 
μελετών θα σταλούν για δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο, στο ενημερωτικό δελτίο 
του ΕΤΕΚ και του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, καθώς και στην Ιστοσελίδα του 
ΠΑΣΥΚΑΦ. 

ΑΡΘΡΟ 30. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ 

Η συμμετοχή των μελετητών στο Διαγωνισμό έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την πλήρη 
και χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή των όρων της παρούσας προκήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 31. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1 Ανακοίνωση Διαγωνισμού 

 

06/07/2021 

2 Έναρξη Διάθεσης Εγγράφων  

ώρα: 12:30 μ.μ. 

07/07/2021 

3 Επιτόπου επίσκεψη στους χώρους μελέτης  

Τόπος συνάντησης: Κέντρο ΠΑΣΥΚΑΦ ώρα: 9:00 π.μ. 

16/07/2021 

4 Λήξη προθεσμίας αποδοχής σχολίων / ερωτήσεων  

ώρα 12:30μ.μ. 

23/07/2021 

5 Δημοσιοποίηση των απαντήσεων  

ώρα 12:30μ.μ. 

04/08/2021 

6 Λήξη προθεσμίας υποβολής/αποστολής των μελετών  

ώρα 2:00μ.μ. 

27/10/2021 

7 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εντός δύο μηνών από την λήξη προθεσμίας 
υποβολής. 

Δεκέμβριος 

2021 

 

http://www.pasykaf.org/
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                                                      ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (ΕΝΤΥΠΩΝ)             

 

1. 

 

Προσάρτημα 1 

 

Το έργο του ΠΑΣΥΚΑΦ και Περιγραφή ομώνυμου 
Κέντρου 

 

 

2. 

 

,,           2              

 

Κτιριολογικό Πρόγραμμα Κέντρου ΠΑΣΥΚΑΦ 

 

 

3. 

 

,,           3              

 

Περιβάλλον Χώρος και Γήπεδο Διαγωνισμού 

 

 

4. 

 

,,           4 

 

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλων  
Μελετητών        

 

 

5. 

 

Έντυπο  5 

 

Προκαταρκτική Εκτίμηση Κόστους Κτιρίου ΠΑΣΥΚΑΦ 

Να υποβληθούν με 
την πρόταση του 
Αρχιτεκτονικού 
Διαγωνισμού 

 

6. 

 

,,         6                

 

Ανάλυση Εμβαδών  Κτιρίου ΠΑΣΥΚΑΦ 

 

 

7. 

 

,,         7 

 

Πίνακας Ελέγχου Πληρότητας Συμμετοχής       

 

 

8. 

 

,,         8 

 

Δήλωση Συμμετοχής και Ταυτότητα  Διαγ/μενου 

 

Να υποβληθεί με 
την Πρόταση του 
Αρχ/ικού 
Διαγωνισμού σε 
ξεχωριστό κλειστό 
<<Φάκελο 
Ταυτότητας>>   
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9. 

 

Έντυπο 9 

 

Πίνακας Στελέχωσης Ομάδας Μελετητών Έργου 

 

Να υποβληθούν 

μετά το πέρας του 

Διαγωνισμού 

μόνο από τον 

Επιτυχόντα 

Αρχιτέκτονα 

 

10. 

 

,,        10          

 

Υπεύθυνη  Δήλωση Προσωπικής Κατάστασης             

 

 

11. 

 

 ,,         11          

 

Βιογραφικό Σημείωμα 

 

 

12. 

 

,,         12         

 

Βεβαίωση  Εργοδότη για επιτυχή υλοποίηση 

έργου       

 

 

13. 

 

προσάρτημα  

13 

 

Χωροταξικό και Τοπογραφικό Σχέδιο   

 

 

14. 

 

,,         14 

 

Σχέδιο Γηπέδου Διαγωνισμού με Υψόμετρα 

 

 

15. 

 

,,         15 

 

Φωτογραφίες Γηπέδου Διαγωνισμού 

 

 

 

16 

          

       16 

 

Προκαταρτικές Απόψεις Τμήματος Πολεοδομίας 

και οικήσεως  

 

 

 

 

 

 


