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ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Α/Α ΘΕΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1.1  Αρ. Διαγωνισμού:  28/ 2017  

1.2  Τίτλος 

Διαγωνισμού  

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για το Έργο Ανέγερσης 

του Νέου Κτιρίου του Ινστιτούτου Νευρολογίας & 

Γενετικής Κύπρου, Υπαίθριου Αμφιθεάτρου και 

Εξωτερικού Περιμετρικού Δρόμου 

1.3  Διαδικασία 

Διαγωνισμού  

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός ενός σταδίου  

1.4  Κριτήριο Ανάθεσης  Όπως περιγράφεται στο παρόν Έγγραφο «Όροι 

Προκήρυξης Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού»  

1.5  Αναθέτουσα Αρχή  Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου 

 

1.6  Αρμόδιος 

Λειτουργός 

Αναθέτουσας 

Αρχής και Επίσημη 

Διεύθυνση του 

Διαγωνισμού  

Ανδρέας Παπαδούρης 

Διεθνούς Αεροδρομίου 6, Άγιος Δομέτιος 

Τηλ.: 22358600 

Φαξ: 22358238 

e-mail: andreasp@cing.ac.cy 

 

1.7  Περίοδος Διάθεσης 

Εγγράφων 

Αρχιτεκτονικού 

Διαγωνισμού  

Έως τις 13 Ιουνίου 2018 και ώρα 9:00 πμ. 

1.8  

 

Τόπος Διάθεσης 

Εγγράφων 

Αρχιτεκτονικού 

Διαγωνισμού  

Μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων 

της Κυπριακής Δημοκρατίας (eProcurement) στο χώρο του 

διαγωνισμού, στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy. 

1.9  Τρόπος Παραλαβής 

των Εγγράφων του 

Αρχιτεκτονικού 

Πρόσβαση μέσω του Συστήματος από το χώρο του 

διαγωνισμού, στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy.  

Για να λογίζεται κάποιος ως Ενδιαφερόμενος Οικονομικός 
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Διαγωνισμού  Φορέας, θα πρέπει να συνδεθεί με το διαγωνισμό, πράγμα 

που συντελείται αυτομάτως από το Σύστημα όταν αποκτήσει 

κάποιος πρόσβαση στα έγγραφα, ενώ είναι συνδεδεμένος 

ως χρήστης με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασής 

του.  

1.10  Τιμή Διάθεσης των 

Εγγράφων του 

Αρχιτεκτονικού 

Διαγωνισμού  

 

ΔΩΡΕΑΝ  

1.11A  Προθεσμία 

υποβολής Σχολίων 

/ Ερωτήσεων 

σχετικά με τα 

Έγγραφα του 

Αρχιτεκτονικού 

Διαγωνισμού  

 

Μέχρι τις 13 Μαρτίου 2018 και ώρα 13:00 μμ 

 

1.11B  Αποστολή 

Απαντήσεων από 

την Αναθέτουσα 

Αρχή  

 

Μέχρι τις 27 Μαρτίου 2018  

 

1.12  Ημερομηνία 

υποβολής 

Συμμετοχών στον 

Αρχιτεκτονικό 

Διαγωνισμό  

 

13 Ιουνίου 2018 ,  

μεταξύ ωρών 9:00 π.μ. -13:00 μ.μ. 

 

1.13  Τόπος Υποβολής 

των Συμμετοχών 

στον Αρχιτεκτονικό 

Διαγωνισμό  

Πρός: Γραμματέα Κριτικής Επιτροπής, κ. Ανδρέα 

Παπαδούρη 

Διεύθυνση:  Διεθνούς Αεροδρομίου 6, Άγιος Δομέτιος 

Τηλέφωνο:  22358600 

Φαξ:    22358238 
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e-mail:   andreasp@cing.ac.cy 

 

1.14  Εκτιμώμενη 

ημερομηνία 

ανακοίνωσης των 

Αποτελεσμάτων 

του Αρχιτεκτονικού 

Διαγωνισμού  

 

Εντός δύο μηνών από την προθεσμία υποβολής των 

προσφορών 

 

1.15  Εκτιμώμενη 

ημερομηνία 

έναρξης της 

Σύμβασης Παροχής 

Υπηρεσιών 

Συμβούλων 

Μελετητών  

 

Εντός τριών μηνών από την προθεσμία υποβολής των 

προσφορών  

1.16  Γλώσσα σύνταξης 

Συμμετοχών στον 

Αρχιτεκτονικό 

Διαγωνισμό  

 

Ελληνική  
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Άρθρο 1. Προκήρυξη  

 
Το Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου που θα εμφανίζεται στο εξής ως 

«Αναθέτουσα Αρχή», προκηρύσσει Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό ενός σταδίου με 

στόχο την υλοποίηση Έργου που αφορά την ανέγερση του Νέου του Κτιρίου, 

υπαίθριου αμφιθεάτρου και εξωτερικού περιμετρικού δρόμου. Το Έργο θα 

κατασκευαστεί πλησίον του υφιστάμενου κτιρίου της Αναθέτουσας Αρχής, στον 

Άγιο Δομέτιο, Λευκωσία, σύμφωνα με τους όρους και τα στοιχεία που αναφέρονται 

στην παρούσα προκήρυξη. 

 

Οι Όροι Προκήρυξης του παρόντος διαγωνισμού είναι βασισμένοι στο πρότυπο 

έγγραφο «Κανονισμοί Διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών Επιστημονικού 

Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου». 

 

Ο Διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με τον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών 

Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2016 

(Ν.73(Ι)/2016), τους περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 

Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου 

και Κοινότητες) Κανονισμούς του 2012 (ΚΔΠ 242/2012), τους περί της Διαχείρισης 

της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού των 

Οικονομικών φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 

Κανονισμούς του 2016 (ΚΔΠ 138/2016) και τον περί των Διαδικασιών Προσφυγής 

στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων Νόμο του 2010 

(Ν.104(Ι)/2010).  
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Άρθρο 2. Επίσημη Διεύθυνση Διαγωνισμού  
 

Γραμματέας Κριτικής Επιτροπής 

Αρ. Διαγωνισμού: 28 / 2017 

 

Διεύθυνση:  Διεθνούς Αεροδρομίου 6, Άγιος Δομέτιος 

Τηλέφωνο:  22358600 

Φαξ:    22358238 

e-mail:   andreasp@cing.ac.cy 

 

 

Άρθρο 3. Τίτλος Διαγωνισμού  
 

Ο τίτλος του Διαγωνισμού είναι:  

 

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για το Έργο Ανέγερσης Νέου Κτιρίου του 

Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου, Υπαίθριου Αμφιθεάτρου και 

Εξωτερικού Περιμετρικού Δρόμου 

 

και θα αναγράφεται σε όλα τα έγγραφα που θα υποβληθούν από τους 

διαγωνιζόμενους. 

 

 

Άρθρο 4. Σκοπός Διαγωνισμού  
 

Η Αναθέτουσα Αρχή επιδιώκει μέσω της διαδικασίας του Αρχιτεκτονικού 

Διαγωνισμού να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή επιλογή υλοποίησης του Έργου 

για την ανέγερση του Νέου της Κτιρίου, υπαίθριου αμφιθεάτρου και εξωτερικού 

περιμετρικού δρόμου, από χωροταξικής, πολεοδομικής, αρχιτεκτονικής, 

αισθητικής, πολιτισμικής, περιβαλλοντικής, ενεργειακής, οικονομικής, λειτουργικής 



9 / 49 
 

και κατασκευαστικής πτυχής, και να αναθέσει στο βραβευθέντα Αρχιτέκτονα την 

ολοκλήρωση της μελέτης και την υλοποίηση του Έργου. 

 

 

Άρθρο 5. Προϋπολογισμός  
 

5.1.  Το συνολικό μικτό εμβαδόν του Νέου Κτιρίου της Αναθέτουσας Αρχής 

ανέρχεται στα 11.000 τ.μ. περίπου. Το Νέο Κτίριο μαζί με τον εξωτερικό 

περιμετρικό δρόμο αποτελούν το Τμήμα Α του Έργου. Το υπαίθριο 

αμφιθέατρο που αποτελεί το Τμήμα Β του Έργου, ανέρχεται σε 1.200 τ.μ. 

περίπου. Το Κτιριολογικό Πρόγραμμα των δύο Τμημάτων του Έργου 

επισυνάπτεται ως Παράρτημα 1. 

 

5.2.  O προϋπολογισμός δαπάνης του Έργου, με βάση τις ισχύουσες τιμές κατά 

την ημερομηνία κατάθεσης της μελέτης, είναι €15.000.000 (δεκαπέντε 

εκατομμύρια ευρώ), περιλαμβανομένων των Απρόβλεπτων και των 

Αυξήσεων Εργατικών και Υλικών και μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 

5.3.  Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και υποβάλουν τα σχετικά 

έντυπα ανάλυσης προϋπολογισμού κόστους που επισυνάπτονται ως 

Παραρτήματα 2 και 3. 

 

5.4.  Για το Τμήμα Α του Έργου ο βραβευθείς Αρχιτέκτονας και η υπόλοιπη 

Ομάδα Μελετητών Αρχιτέκτονα θα συμβληθεί με το Ινστιτούτο 

Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου και για το Τμήμα Β με το Δήμο Αγίου 

Δομέτιου. Οι όροι των δύο αυτών συμβάσεων θα είναι οι όροι του 

Παραρτήματος 4. Δύο ξεχωριστές συμβάσεις θα υπογραφούν και για 

την κατασκευή των δύο Τμημάτων του Έργου.  
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5.5.  Μελέτη της οποίας ο προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της Κριτικής 

Επιτροπής, υπερβαίνει το 10% της προϋπολογισθείσας δαπάνης 

απορρίπτεται. 

 

5.6.  Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που μια πρόταση υπερβαίνει τον 

προϋπολογισμό μέχρι το 10% της προϋπολογισθείσας δαπάνης, η 

Αναθέτουσα Αρχή θα ζητήσει από τους βραβευθέντες τη μείωση του κόστους 

του Έργου στο πλαίσιο του προϋπολογισμού, στα διάφορα στάδια μελετών. 

Ως εκ τούτου, στην περίπτωση που η Προμελέτη ή οποιαδήποτε επόμενη 

μελέτη δεν συνάδει με το αρχικό Κτιριολογικό Πρόγραμμα και/ή την 

εκτιμώμενη αξία του Έργου και/ή την ισχύουσα νομοθεσία και/ή άλλες 

απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, η προμελέτη και η οποιαδήποτε άλλη 

μελέτη θα επαναϋποβάλλεται. 

 

 

Άρθρο 6. Γλώσσα Διαγωνισμού και Σύμβασης  
 

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

Κτιριολογικό Πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει επιστημονικούς όρους, έχει 

συνταχθεί στην αγγλική. 

 

6.2.  Όλα τα έγγραφα που θα υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους θα πρέπει 

να είναι στην ελληνική γλώσσα. 

 

 

Άρθρο 7. Δικαίωμα Συμμετοχής  
 

7.1.  Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν: 
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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 επιτυχών αρχιτέκτονας θα πρέπει να 

ικανοποιεί 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. Γραφεία Μελετών και Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), όπου ένας 

τουλάχιστον από τους μετόχους είναι αρχιτέκτονας και ικανοποιεί την 

παράγραφο 7.1.1. 

 

7.2.  Προϋποθέσεις συμμετοχής: 

 

7.2.1. Για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ο διαγωνιζόμενος  πρέπει να πληροί 

υποχρεωτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν την προσωπική του 

κατάσταση: 
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7.2.1.1. να μην υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του, 

ή/και να μην υφίσταται παραδοχή του για: 

 

(α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

της Απόφασης – Πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης 

Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, 

 

(β) διαφθορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της 

καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

καταρτιζόμενη δυνάμει του άρθρου Κ. 3 παράγραφος 2 στοιχείο (γ) της 

συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο άρθρο 2 παράγραφος (1) της 

Απόφασης - Πλαισίου 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, 

για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και όπως 

ορίζεται στη Δημοκρατία ή στο εθνικό δίκαιο του διαγωνιζόμενου, 

 

(γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

 

(δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της 

Απόφασης – Πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία, συνέργεια ή 

απόπειρα διάπραξης εγκλήματος ως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

 

(ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 των περί της Παρεμπόδισης 

και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες 

Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2016, 
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(στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με το 

άρθρο 2 του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και 

Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμου του 

2014. 

 

Νοείται ότι, η υποχρέωση αποκλεισμού διαγωνιζομένου από την Αναθέτουσα Αρχή 

εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο, εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση ή υπάρχει παραδοχή του, είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του διαγωνιζομένου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

 

7.2.1.2. Να μην έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία τελευταίας 

προθεσμίας υποβολής των Προσφορών,  

 

7.2.1.3. Να μην τελεί υπό πτώχευση, να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, ή να μην τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση 

από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή να μην έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή να μην βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που 

προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές 

και κανονιστικές διατάξεις, 

 

7.2.1.4. Να μην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο 

θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, 

 

7.2.1.5. Να μην έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους Οικονομικούς Φορείς , με 

στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
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7.2.1.6. Να μην εμπίπτει σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την 

έννοια του άρθρου 6 του Ν.73(Ι)/2016, που δεν μπορεί να θεραπευθεί με 

άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

 

7.2.1.7. Να μην εμπίπτει σε κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από 

την πρότερη συμμετοχή του κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης 

σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του Ν.73(Ι)/2016, που δεν 

μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

 

7.2.1.8. Να μην έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια, κατά 

την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας 

σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 

της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

 

7.2.1.9. Να μην έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων, κατά την 

παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

αλλά και να μην έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές και να είναι σε θέση 

να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 59 

του Ν.73(Ι)/2016. 

 

7.2.2. Νοείται ότι σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι κοινοπραξία 

προσώπων, οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται από όλα τα 

μέλη της κοινοπραξίας. 

 

7.2.3. Οι ίδιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται τόσο από τον άλλο 

Αρχιτέκτονα του οποίου η συνεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς 

ικανοποίησης των παραγράφων 10.6.1.1. και 10.6.1.2, όσον και από έκαστο 
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των Συμβούλων 2 - 4 οι οποίοι στελεχώνουν την Ομάδα Μελετητών 

Αρχιτέκτονα και καθορίζονται στην παράγραφο 10.1. 

 

 

7.3.  Περιορισμοί συμμετοχής: 

 

7.3.1. Κανένα μέλος της Αναθέτουσας Αρχής ή της Κριτικής Επιτροπής δεν μπορεί 

να συμμετάσχει άμεσα ή έμμεσα στο Διαγωνισμό. 

 

7.3.2. Κανένας δεν μπορεί να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό, εάν έχει οποιαδήποτε 

τρέχουσα επαγγελματική σχέση ή σχέση ενεργούς οικονομικής εξάρτησης ή 

συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού ή άλλη σχέση εξάρτησης με τον Πρόεδρο ή 

μέλος της Κριτικής Επιτροπής. 

 

7.3.3. Οι διαγωνιζόμενοι δεν πρέπει να τύχουν οποιασδήποτε υποστήριξης 

άμεσης ή έμμεσης σε σχέση με το Διαγωνισμό από τα πρόσωπα που 

αναφέρονται στις παραγράφους 7.3.1 και 7.3.2. 

 

7.3.4.Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού δεν μπορούν να 

εργοδοτηθούν/συνεργαστούν με το γραφείο μελετών στο οποίο θα ανατεθεί 

το Έργο. 

 

 

Άρθρο 8. Σύνθεση Κριτικής Επιτροπής 
 

8.1.  Η Κριτική Επιτροπή είναι πενταμελής: 

 

1. Πρόεδρος Λεωνίδας Φυλακτού Γενικός Εκτελεστικός Ιατρικός 

Διευθυντής Αναθέτουσας Αρχής 

2. Μέλος Άντης Σφήκας Πολιτικός Μηχανικός – 
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Εκπρόσωπος Διευθυντή Έργου 

3. Μέλος Μιχάλης Κοσμάς Αρχιτέκτονας – Εκπρόσωπος 

Επιστημονικού Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) 

4. Μέλος Χαρίλαος Κυθρεώτης Αρχιτέκτονας – Εκπρόσωπος 

Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου 

(ΣΑΚ) 

5. Μέλος Πάρις Φιλίππου Αρχιτέκτονας της επιλογής της 

Αναθέτουσας Αρχής 

 

8.2.  Σε περίπτωση που απαιτηθεί η αντικατάσταση ενός εκ των Μελών της 

Κριτικής Επιτροπής, ο αναπληρωτής θα καθοριστεί από το φορέα από τον 

οποίο προέρχεται το Μέλος που πρέπει να αντικατασταθεί. 

 

8.3.  Γραμματέας της Κριτικής Επιτροπής είναι ο κ. Ανδρέας Παπαδούρης, 

Προϊστάμενος Διοικητικών Υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής. Ο 

Γραμματέας θα είναι παρών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των 

μελετών, αλλά δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου. Τα καθήκοντα του θα 

περιορίζονται στη γενική οργάνωση του Διαγωνισμού και στην καταγραφή 

των πρακτικών των συνεδριάσεων και αποφάσεων της Κριτικής Επιτροπής.  

 

8.4.  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.  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 
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της Κριτικής Επιτροπής. Σε ότι αφορά το Τμήμα Β του Έργου, η Κριτική 

Επιτροπή ενδέχεται να λάβει υπόψη τις απόψεις του Δήμου Αγίου Δομετίου. 

 

 

Άρθρο 9. Βραβεία  
 

9.1.  Η Κριτική Επιτροπή θα αξιολογήσει τις μελέτες που θα υποβληθούν και θα 

βραβεύσει τις καλύτερες με τα ακόλουθα βραβεία και διακρίσεις: 

 

1ο Βραβείο € 55.000

2ο Βραβείο € 40.000

3ο Βραβείο € 25.000

Δύο Έπαινοι € 8.000 έκαστος

 

9.2.  Μετά την απονομή των πιο πάνω βραβείων και επαίνων 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 προτίθεται να απονείμει τα βραβεία και 

τους επαίνους, σε περίπτωση που, κατά την κρίση της Κριτικής Επιτροπής, 

το επίπεδο των μελετών δεν το επιτρέπει, τότε η Κριτική Επιτροπή δεν έχει 

υποχρέωση να απονείμει το πρώτο ή οποιοδήποτε άλλο βραβείο ή έπαινο. 

 

9.4 Η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώσει με επιστολή τον Αρχιτέκτονα η μελέτη 

του οποίου, κατά την κρίση της Κριτικής Επιτροπής, πρέπει να βραβευθεί με 

το πρώτο βραβείο, ζητώντας του να υποβάλει την Ομάδα του με όλα τα 

στελέχη που απαιτούνται στην παράγραφο 10.1, καθώς και όλα τα 

Παραρτήματα και στοιχεία όπως απαιτούνται στο Άρθρο 10, δεόντως 
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συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, εντός δύο (2) εβδομάδων από την 

ημερομηνία της επιστολής. 

 

9.5  Η Κριτική Επιτροπή δεν θα απονείμει το πρώτο βραβείο εκτός και αν ο 

Αρχιτέκτονας πληροί τα κριτήρια που περιγράφονται στο Άρθρο 10 των 

παρόντων Όρων και υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή τα όσα απαιτούνται 

στην παράγραφο 10.1, καθώς και όλα τα Παραρτήματα και στοιχεία όπως 

απαιτούνται στο Άρθρο 10, δεόντως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, 

εντός της προθεσμίας των δύο (2) εβδομάδων. 

 

9.6 Σε περίπτωση που το πρώτο βραβείο δεν απονεμηθεί στη μελέτη που κατά 

την κρίση της Κριτικής Επιτροπής πρέπει να βραβευθεί με το πρώτο βραβείο, 

η Αναθέτουσα Αρχή θα αποταθεί στον Αρχιτέκτονα η μελέτη του οποίου, κατά 

την κρίση της Κριτικής Επιτροπής, θα πρέπει να βραβευθεί με το δεύτερο 

βραβείο, αποστέλλοντας σχετική επιστολή και ζητώντας την υποβολή των 

όσων απαιτούνται στην παράγραφο 10.1, καθώς και όλων των 

Παραρτημάτων και στοιχείων όπως απαιτούνται στο Άρθρο 10, εντός της 

προθεσμίας των δύο (2) εβδομάδων. Σε περίπτωση που το πρώτο βραβείο 

δεν απονεμηθεί ούτε στη δεύτερη μελέτη, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθυνθεί 

στον Αρχιτέκτονα η μελέτη του οποίου, κατά την κρίση της Κριτικής 

Επιτροπής, θα πρέπει να βραβευθεί με το τρίτο βραβείο. 

 

9.7 Μελέτες των οποίων ο Αρχιτέκτονας δεν πληροί τα κριτήρια που 

περιγράφονται στο Άρθρο 10 των παρόντων Όρων, ή δεν υποβάλει την 

Ομάδα Μελετητών Αρχιτέκτονα με όλα τα στελέχη που απαιτούνται στην 

παράγραφο 10.1 και όλα τα Παραρτήματα και στοιχεία όπως απαιτούνται στο 

Άρθρο 10, εντός της προθεσμίας των δύο (2) εβδομάδων, θα απορρίπτονται. 

 

9.8.  Στην περίπτωση που η Κριτική Επιτροπή απονείμει το πρώτο βραβείο, η 

Αναθέτουσα Αρχή είναι υποχρεωμένη να αναθέσει στο διακριθέντα με το 
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πρώτο βραβείο Αρχιτέκτονα, την εκπόνηση της μελέτης και την επίβλεψη του 

Έργου. 

 

9.9.  Τα χρηματικά ποσά για τα βραβεία και τους επαίνους θα πρέπει να 

καταβληθούν από την Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο εντός δύο μηνών από 

την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης της Κριτικής Επιτροπής. 

 

9.10.  Στην περίπτωση ανάθεσης της μελέτης και επίβλεψης του Έργου στο 

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 μέχρι το Στάδιο Δ (Σύμβαση Παροχής 

Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών, Παράρτημα Α02 (Παράρτημα 4)). 

 

9.11.  Όλοι οι διακριθέντες με βραβεία και επαίνους θα πρέπει να υποβάλουν σε 

εύλογο χρονικό διάστημα στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχέδια της 

υποβληθείσας Μελέτης σε έντυπη και ψηφιακή μορφή jpeg ή dwg και σε 

μορφή Acrobat (pdf). 

 

Άρθρο 10. Προϋποθέσεις προ της Υπογραφής της Σύμβασης  
 

 

10.1.  Ομάδα Μελετητών Αρχιτέκτονα 

 

Η Ομάδα Μελετητών Αρχιτέκτονα θα πρέπει να περιλαμβάνει τους πιο κάτω:  

 

1. Αρχιτέκτονα 

2. Σύμβουλο σε θέματα Εργαστηρίων  

3. Σύμβουλο σε θέματα Ακουστικής 

4. Σύμβουλο σε θέματα Τοπιοτέχνησης 
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Νοείται ότι, όπου εφαρμόζεται, όλοι οι πιο πάνω σύμβουλοι θα πρέπει να 

μπορούν να ικανοποιήσουν τον περί ΕΤΕΚ Νόμο σε ότι αφορά την άσκηση 

του επαγγέλματός τους στην Κυπριακή Δημοκρατία και να προσκομίσουν τα 

απαραίτητα Πιστοποιητικά πριν από την υπογραφή της Σύμβασης.  

 

10.2. Έτη εμπειρίας 

 

Όλοι οι Σύμβουλοι (1 - 4) της Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα (παράγραφοι 

10.1 και 10.6.1.2) θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον δεκαπέντε (15) χρόνια 

εμπειρίας έκαστος.  

 

Ο Σύμβουλος 1 θα πρέπει να εργοδοτεί και να συμπεριλάβει στην ομάδα του 

που θα ασχοληθεί με το Έργο ακόμα ένα Αρχιτέκτονα, ο οποίος να διαθέτει 

τουλάχιστον επτά (7) χρόνια εμπειρίας. 

 

10.3. Έλεγχος Προϋποθέσεων 

 

Για την απονομή του πρώτου βραβείου, ο Αρχιτέκτονας θα πρέπει να 

υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή δεόντως συμπληρωμένα τα Παραρτήματα 

5 - 8 όπως επεξηγούνται πιο κάτω, εντός δύο (2) εβδομάδων από την 

ημερομηνία της επιστολής που ο Αρχιτέκτονας θα λάβει από την Αναθέτουσα 

Αρχή, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 9.4.  

 

10.4. Παράρτημα 5 - Πίνακας Στελέχωσης Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα 

 

Το Παράρτημα 5 θα συμπληρωθεί δεόντως με τα ονόματα των Συμβούλων 1 

– 4, καθώς και με το όνομα του Αρχιτέκτονα εργοδοτούμενου του Συμβούλου 

1 (παρ. 10.2).  

 

10.5. Παράρτημα 6 - Υπεύθυνη Δήλωση Προσωπικής Κατάστασης 
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Το Παράρτημα 6 - Υπεύθυνη Δήλωση Προσωπικής Κατάστασης θα 

συμπληρωθεί και υπογραφεί δεόντως: 

 

 Από τον επιτυχόντα Αρχιτέκτονα (αλλά όχι από τον Αρχιτέκτονα 

εργοδοτούμενο αυτού σύμφωνα με την παρ. 10.2),  

 Αν απαιτείται, θα συμπληρωθεί και από τον άλλο Αρχιτέκτονα του 

οποίου η συνεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς ικανοποίησης των 

παραγράφων 10.6.1.1. και 10.6.1.2.  

 Από έκαστο των Συμβούλων 2 - 4 οι οποίοι στελεχώνουν την Ομάδα 

Μελετητών Αρχιτέκτονα.  

 

10.6. Εμπειρία μελών της Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα 

 

10.6.1. Εμπειρία Αρχιτέκτονα 

 

10.6.1.1. 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 δύο υλοποιημένα 

παρόμοια έργα (βάσει της παρ. 10.7), δαπάνης άνω των €8.000.000 

(οκτώ εκατομμυρίων ευρώ) έκαστο χωρίς ΦΠΑ. 

  

Διευκρινίζεται ότι η εμπειρία των δύο παρόμοιων έργων των €8εκ. 

χωρίς ΦΠΑ πρέπει να αφορά προσωπική του εργασία/ εμπειρία 

και να πληρείται από το ίδιο άτομο.  
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(β)  Θα πρέπει επίσης να διαθέτει τουλάχιστον δεκαπέντε (15) 

χρόνια εμπειρίας. 

 

Για την τεκμηρίωση της εμπειρίας του Αρχιτέκτονα θα πρέπει να 

συμπληρωθούν τα ακόλουθα Παραρτήματα: 

 

Παράρτημα 7: Βιογραφικό Σημείωμα και  

 

Παράρτημα 8: Βεβαίωση Εργοδότη / Ιδιοκτήτη για την Επιτυχή 

Υλοποίηση Έργου. 

 

Το Παράρτημα 7 θα πρέπει να συμπληρωθεί και για σκοπούς 

τεκμηρίωσης της εμπειρίας του Αρχιτέκτονα εργοδοτούμενου του 

Συμβούλου 1 σύμφωνα με την παρ. 10.2. 

 

10.6.1.2. 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 10.6.1.1(α) και 

10.6.1.1(β). 

 

Στην περίπτωση αυτή, το Παράρτημα 7 θα πρέπει να συμπληρωθεί και 

υποβληθεί για τον καθένα από τους δύο Αρχιτέκτονες ξεχωριστά.  

 

Διευκρινίζεται ότι το Παράρτημα 8 συμπληρώνεται μόνο από τον Αρχιτέκτονα 

που πληροί τα ελάχιστα κριτήρια εμπειρίας (παρ. 10.6.1.1).  

 

10.6.2. Σύστασης Νομικής Οντότητας 

 

Στις πιο πάνω περιπτώσεις όπου απαιτείται και άλλος Αρχιτέκτονας για την 

πλήρωση των ελάχιστων κριτήριων εμπειρίας, οι εν λόγω Αρχιτέκτονες είναι 
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υποχρεωμένοι να περιβληθούν με τη νομική μορφή εταιρείας με βάση τον 

Περί Εταιρειών Νόμο (Κεφ. 113) ή του συνεταιρισμού με βάση τον περί 

Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών 

(Κεφ. 116) πριν από την υπογραφή της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών 

Συμβούλων Μελετητών, και να υποβάλουν το σχετικό έγγραφο στην 

Αναθέτουσα Αρχή. 

 

10.6.3. Εμπειρία Συμβούλων 2, 3 και 4 

 

10.6.3.1. Οι πιο κάτω Σύμβουλοι οι οποίοι στελεχώνουν την Ομάδα Μελετητών 

Αρχιτέκτονα (παρ. 10.1):- 

 

2. Σύμβουλος σε θέματα Εργαστηρίων 

3. Σύμβουλος σε θέματα Ακουστικής 

4. Σύμβουλος σε θέματα Τοπιοτέχνησης 

 

(α)  Θα πρέπει να έχουν στο ενεργητικό τους την παροχή 

ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον τομέα της ειδικότητας τους (μελέτη/ 

παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και επίβλεψη) για ένα υλοποιημένο 

παρόμοιο (βάσει της παρ. 10.7) οικοδομικό έργο, δαπάνης άνω των 

€8.000.000 (οκτώ εκατομμυρίων ευρώ) έκαστο χωρίς ΦΠΑ 

 

(β)  Θα πρέπει επίσης να διαθέτουν τουλάχιστον δεκαπέντε (15) 

χρόνια εμπειρίας. 

 

 

10.6.4. Στοιχεία Συμβούλων 2, 3 και 4 

 

Για τον έλεγχο των προϋποθέσεων που αφορούν στους Συμβούλους 2, 3 και 

4, ο επιτυχών στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, θα πρέπει να υποβάλει στην 



24 / 49 
 

Αναθέτουσα Αρχή για έκαστο Σύμβουλο δεόντως συμπληρωμένα τα 

Παραρτήματα 7 και 8 εντός δύο (2) εβδομάδων από την ημερομηνία της 

επιστολής που θα λάβει από την Αναθέτουσα Αρχή, όπως καθορίζεται στην 

παράγραφο 9.4. 

 

10.6.5. Όλοι όσοι θα στελεχώσουν την Ομάδα Μελετητών Αρχιτέκτονα θα τύχουν 

της έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής πριν από την υπογραφή της Σύμβασης 

Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών. 

 

10.7. Παρόμοιο Έργο 

 

Με τον όρο «παρόμοιο» έργο νοούνται: νοσοκομεία/ κλινικές, πανεπιστημιακά 

κτίρια με εργαστηριακούς χώρους, κέντρα ερευνών/καινοτομίας, ερευνητικά 

και διαγνωστικά κέντρα και άλλα κτίρια παρόμοιας ή ανάλογης 

πολυπλοκότητας ως προς το κτιριολογικό πρόγραμμα και τις τεχνολογικές 

απαιτήσεις. 

 

 

 

Άρθρο 11. Όροι Ανάθεσης Εργασίας  
 

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. 

 

11.2.  Ο βραβευθείς Μελετητής θα πρέπει επίσης να συμμορφωθεί με την πρόνοια 

του Άρθρου 5 των παρόντων Όρων. 
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11.3.  Η δέσμευση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον βραβευθέντα Μελετητή 

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 Μελετητών Αρχιτέκτονα, με 

τους Συμβούλους του, θα αναλάβει την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής Μελέτης 

και την Επίβλεψη του Έργου, υπό την προϋπόθεση ότι θα αναλάβει το 

σύνολο του Έργου σύμφωνα με τα έγγραφα και το νομικό πλαίσιο του 

Διαγωνισμού. Για το Τμήμα Α του Έργου ο βραβευθείς Αρχιτέκτονας και 

η υπόλοιπη Ομάδα Μελετητών Αρχιτέκτονα θα συμβληθεί με το 

Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου και για το Τμήμα Β με το 

Δήμο Αγίου Δομετίου. Οι όροι των δύο αυτών συμβάσεων θα είναι οι 

όροι του Παραρτήματος 4. Δύο ξεχωριστές συμβάσεις θα υπογραφούν 

και για την κατασκευή των δύο Τμημάτων του Έργου. 

 

11.6.  Πριν από την υπογραφή της Σύμβασης Παροχής Συμβούλων Μελετητών, 

θα ζητηθεί από τον επιτυχόντα Μελετητή και αυτός θα προσκομίσει τη 

Συμφωνία των συμβαλλόμενων Αρχιτεκτόνων (αν απαιτείται) σύμφωνα με το 

περιεχόμενο του Άρθρου 10.6.2. 

 

Πριν από την υπογραφή της Σύμβασης, θα χρειαστεί επίσης ο/οι 

Αρχιτέκτονας/ες και οι Μηχανικοί της Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα να 

αποδείξουν ξεχωριστά ο καθένας, την εγγραφή τους σύμφωνα με τους όρους 
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που προβλέπονται στη χώρα εγκατάστασης τους, στο επαγγελματικό μητρώο 

που ορίζεται στο Άρθρο 30, παράγραφος 3 της Κοινοτικής Οδηγίας 92/50, ή 

να προσκομίσουν πιστοποιητικό που να αποδεικνύει ότι δικαιούνται να 

αναλάβουν παρόμοια Έργα σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη νομοθεσία 

της χώρας τους. Οφείλουν ακόμη, να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του 

Καταστατικού του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ).  

 

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 Αρχιτέκτονα στην οποία θα ανατεθεί το Έργο περιγράφεται 

στη «Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών» η οποία 

επισυνάπτεται ως Παράρτημα 4. Σχετικό είναι επίσης το 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 Αρχιτέκτονα, όπως 

περιγράφονται στη «Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών» 

- Παράρτημα 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 το 

Διευθυντή Έργου, 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 όλα τα μέλη 

της Ομάδας Έργου, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 4 και στη συνέχεια 

ενσωμάτωση τους στο Κτιριολογικό Πρόγραμμα.  
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γ.  Ανάπτυξη των αρχιτεκτονικών, κατασκευαστικών, σχεδιασμού 

Εργαστηρίων, ακουστικής και τοπιοτέχνησης Μελετών που αφορούν 

στο Έργο.  

 

δ.  Προετοιμασία και υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών και 

προκαταρκτικής μελέτης κόστους και ανάλυσης ελέγχου 

προϋπολογισμού, σε συνεργασία με τον Επιμετρητή Ποσοτήτων και τον 

Διευθυντή Έργου. 

 

ε.  Σε συνεργασία και με τον Πολιτικό Μηχανικό, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, 

Μηχανολόγο Μηχανικό και Σύμβουλο Μηχανικό σε θέματα Ενέργειας 

και Αειφορίας, υποβολή εισηγήσεων προς την Αναθέτουσα Αρχή όσον 

αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη της συνολικής Μελέτης του Έργου.  

 

ζ.  Διαβούλευση με το Διευθυντή Έργου για την αναθεώρηση των αναγκών 

της Αναθέτουσας Αρχής.  

 

η.  Προσαρμογές στο Κτιριολογικό Πρόγραμμα και οριστικοποίηση του, 

λαμβανομένων υπόψη στοιχείων που θα αφορούν την παρουσία και 

λειτουργία του Έργου.  

 

θ. Αυστηρή τήρηση του Χρονοδιαγράμματος, λόγω και 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.  
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κ.  Προετοιμασία των Κατασκευαστικών Λεπτομερειών από όλους τους 

Μελετητές Ομάδας Αρχιτέκτονα (Συμβούλους και τους 

Εμπειρογνώμονες).  

 

λ.  Σε συνεργασία και με τον Πολιτικό Μηχανικό, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, 

Μηχανολόγο Μηχανικό και Σύμβουλο Μηχανικό σε θέματα Ενέργειας 

και Αειφορίας, οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών και 

διαβούλευση με το Διευθυντή Έργου για θέματα εξειδικευμένου 

εξοπλισμού εργαστηρίων.  

 

μ.  Έγκαιρη αποστολή σχεδίων, προδιαγραφών και πληροφοριών στον 

Επιμετρητή Ποσοτήτων σε όλα τα στάδια του Έργου. Διαρκής 

παρακολούθηση του κόστους του Έργου σε συνεργασία με τον 

Επιμετρητή Ποσοτήτων και το Διευθυντή Έργου. 

 

ν.  Υποβολή ανάλυσης και Έκθεσης Κόστους για το Έργο σε συνεργασία 

με τον Επιμετρητή Ποσοτήτων και μέσω του Διευθυντή Έργου. 

 

ξ.  Σε συνεργασία και με τον Πολιτικό Μηχανικό, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, 

Μηχανολόγο Μηχανικό και Σύμβουλο Μηχανικό σε θέματα Ενέργειας 

και Αειφορίας, διεξοδική προετοιμασία όλων των απαραίτητων σχεδίων 

και Εγγράφων και συντονισμός αυτών, με σκοπό την προκήρυξη 

Διαγωνισμών για την εκτέλεση του Έργου.  

 

ο.  Αξιολόγηση των Προσφορών, σε συνεργασία με τον Επιμετρητή 

Ποσοτήτων, το Διευθυντή Έργου, τους Συμβούλους  Ηλεκτρολόγο και 

Μηχανολόγο Μηχανικό και τους Εμπειρογνώμονες, για τη Σύμβαση 

Κατασκευής Έργου και τις Συμβάσεις Διορισμένων Υπεργολαβιών/ 

Προμηθειών και υποβολή ξεχωριστών Εκθέσεων και εισηγήσεων προς 
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τον Εργοδότη, μέσω του Διευθυντή Έργου, προκειμένου να επιτευχθεί ο 

διορισμός των κατάλληλων Εργολάβων/ Υπεργολάβων.  

 

π.  Διαχείριση της Σύμβασης Έργου και Επίβλεψη του Έργου μέχρι την 

αποπεράτωσή του. 

 

ρ.  Παροχή πληροφοριών στον Κυρίως Εργολάβο και τους Υπεργολάβους 

εφόσον και όταν τις χρειάζονται, σε συνεργασία και με τον Πολιτικό 

Μηχανικό, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Μηχανολόγο Μηχανικό και 

Σύμβουλο Μηχανικό σε θέματα Ενέργειας και Αειφορίας, 

 

σ.  Σε συνεργασία και με τον Επιμετρητή Ποσοτήτων, τον Πολιτικό 

Μηχανικό, τον Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και το Μηχανολόγο Μηχανικό, 

διαχείριση του Τελικού Λογαριασμού και υποβολή Έκθεσης, μέσω του 

Διευθυντή Έργου, σχετικά με την πλήρη αποπεράτωση του Έργου.   

 

τ.  Σε συνεργασία και με τον Πολιτικό Μηχανικό, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, 

Μηχανολόγο Μηχανικό και Σύμβουλο Μηχανικό σε θέματα Ενέργειας 

και Αειφορίας, υποβολή τελικών αποτυπωτικών σχεδίων του Έργου, 

όπως αυτά θα οριστικοποιηθούν κατά την κατασκευή.  

 

Η Μελέτη πρέπει να συνάδει απόλυτα με τους όρους της Πολεοδομικής 

Άδειας και της Άδειας Οικοδομής. 

 

11.10.  Για μετάβαση από το ένα Στάδιο Εργασίας στο επόμενο όπως αυτά 

ορίζονται στο Παράρτημα 4, θα πρέπει να εξασφαλίζονται εγκρίσεις από τον 

Εργοδότη μέσω του Διευθυντή Έργου. 

 

11.11.  Οι Μελετητές θα υποχρεούνται να υποβάλλουν στον Εργοδότη, 

χωρίς επιπλέον κόστος, έντυπα και ψηφιακά αντίγραφα με τις ολοκληρωμένες 
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σειρές εγγράφων για τα διάφορα Στάδια Εργασίας όπως προβλέπεται στη 

Σύμβαση (Παράρτημα 4). 

 

11.12.  Οι Μελετητές θα υποχρεούνται να παράσχουν στον Εργοδότη έως 

πέντε (5) ολοκληρωμένες σειρές εγγράφων με σκοπό την προκήρυξη των 

διαφορετικών Διαγωνισμών για την υλοποίηση του Έργου.  

 

11.13.  Πρόσθετοι Όροι 

 

α.  Σε περίπτωση που ο επιτυχών Αρχιτέκτονας/ες δεν διατηρεί γραφείο 

στην Κύπρο, θα κληθεί να συστήσει, δραστηριοποιήσει και διατηρήσει 

γραφείο στην Κύπρο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης 

Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών που θα υπογραφεί για την 

υλοποίηση του Έργου. 

 

β.  Εναλλακτικά ο επιτυχών Αρχιτέκτονας/ες θα πρέπει να προχωρήσει στη 

σύναψη συνεργασίας με τοπικό Αρχιτεκτονικό γραφείο στην Κύπρο για 

όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλων 

Μελετητών που θα υπογραφεί για την υλοποίηση του Έργου. Και στις 

δύο αυτές περιπτώσεις κατά το στάδιο της κατασκευής /επίβλεψης του 

Έργου, απαιτείται η παρουσία όλων των ειδικοτήτων των Συμβούλων 2 

– 4 βάσει της παραγράφου 10.1 στην Κύπρο. 

 

11.14.  Σε όλες τις περιπτώσεις (Κύπριου ή ξένου Αρχιτέκτονα) απαιτείται 

επίσης από τον επιλεχθέντα Αρχιτέκτονα, να διασφαλίσει τη μόνιμη παρουσία 

Αρχιτέκτονα ή Μηχανικού στο εργοτάξιο καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής 

/επίβλεψης του Έργου, με δική του ευθύνη και οικονομική επιβάρυνση. 
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11.15.  Οι απαιτήσεις των παραγράφων 11.13 και 11.14 περιγράφονται και 

στη σχετική Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών η οποία 

περιλαμβάνεται στα έγγραφα του Διαγωνισμού. 

 

11.16.  Τόσο ο Υπεύθυνος Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα όσο και τα 

υπόλοιπα μέλη της Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα που θα έχουν κρίσιμο 

ρόλο στην εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών είναι 

απαραίτητο να επιβεβαιώσουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν στην ελληνική 

γλώσσα.  

 

Στην περίπτωση της απουσίας τέτοιας γνώσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

περιλάβει στην Ομάδα Μελετητών Αρχιτέκτονα με δική του ευθύνη και 

οικονομική επιβάρυνση, ένα εγκεκριμένο μεταφραστή-διερμηνέα που θα είναι 

μόνιμο μέλος της Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα καθ’ όλη τη διάρκεια 

ισχύος της παρούσας Σύμβασης για την υλοποίηση του Έργου, χωρίς 

επιβάρυνση για την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

11.17.  Η Αναθέτουσα Αρχή έχει ήδη επιλέξει το Διευθυντή Έργου και θα 

επιλέξει μέσω άλλων διαδικασιών διαγωνισμού τον Επιμετρητή Ποσοτήτων, 

τον Πολιτικό Μηχανικό, τον Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, το Μηχανολόγο 

Μηχανικό και το Σύμβουλο Μηχανικό σε θέματα Ενέργειας και Αειφορίας του 

Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή θα διορίσει επίσης Σύμβουλο σε θέματα 

Ασφάλειας και Υγείας. Η Ομάδα Μελετητών Αρχιτέκτονα θα συνεργαστεί σε 

όλα τα στάδια του Έργου με το Διευθυντή Έργου, τον Επιμετρητή 

Ποσοτήτων, τον Πολιτικό Μηχανικό, τον Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, το 

Μηχανολόγο Μηχανικό και το Σύμβουλο Μηχανικό σε θέματα Ενέργειας και 

Αειφορίας του Έργου, καθώς και το Σύμβουλο σε θέματα Ασφάλειας και 

Υγείας.  
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Άρθρο 12. Αμοιβή Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα 
 

12.1. Για την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης και των μελετών Εργαστηρίων, 

ακουστικής και τοπιοτέχνησης και την ετοιμασία των εγγράφων, την επίβλεψη 

και τη διαχείριση Συμβολαίου του Έργου, η συνολική αμοιβή της Ομάδας 

Μελετητών Αρχιτέκτονα που καθορίζεται στην παράγραφο 10.1, η οποία 

πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος εγγράφου, θα είναι 2,93% στο Ποσό 

της Σύμβασης Έργου (χωρίς ΦΠΑ).  

   Οι πληρωμές θα είναι σύμφωνα με τις πρόνοιες του εγγράφου της Σύμβασης 

Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών (Παράρτημα Α02 του 

Παραρτήματος 4) που θα υπογραφεί με την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

12.2. Επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των επιτυχόντων να στελεχώσουν την 

Ομάδα Μελετητών Αρχιτέκτονα με επιπλέον σύμβουλους / εμπειρογνώμονες 

πέραν αυτών που απαιτείται. Η συμμετοχή επιπλέον συμβούλων / 

εμπειρογνωμόνων στην Ομάδα Μελετητών Αρχιτέκτονα δεν θα μεταβάλει το 

ποσοστό αμοιβής του 2,93%. 

 

 

Άρθρο 13. Λήψη Εγγράφων Προκήρυξης 
 

13.1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο των εγγράφων του 

Διαγωνισμού, χωρίς καμία χρέωση, μέσα από το χώρο του συγκεκριμένου 

Διαγωνισμού στο Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της 

Κυπριακής Δημοκρατίας (www.eprocurement.gov.cy). 

 

13.2. Οι ενδιαφερόμενοι που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο Σύστημα προτρέπονται 

να συσχετιστούν με το χώρο του Διαγωνισμού ώστε να ενημερώνονται για 

οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά 

τη διεξαγωγή του παρόντος Διαγωνισμού. 
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13.3. Όσοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Σύστημα μπορούν να το πράξουν 

ακολουθώντας τις οδηγίες στο Σύστημα χωρίς καμία χρέωση. Για 

οποιαδήποτε βοήθεια για εγγραφή στο Σύστημα μπορούν να επικοινωνήσουν 

με την ομάδα υποστήριξης του Συστήματος στον αρ. τηλεφώνου +357 22 60 

50 50. 

 

 

Άρθρο 14. Έγγραφα Διαγωνισμού  
 

14.1. Τα Παραρτήματα των Όρων Προκήρυξης τα οποία αποτελούν έγγραφα του 

Διαγωνισμού, παρουσιάζονται στον «Πίνακα Παραρτημάτων» του παρόντος 

εγγράφου.  

 

 

14.2. Κατοχυρωμένα δικαιώματα: 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή παρέχει στους διαγωνιζόμενους τα πιο πάνω δεδομένα 

μόνο για τη συγκεκριμένη μελέτη. Το δικαίωμα χρήσης του υλικού αυτού 

ανήκει στην Αναθέτουσα Αρχή. Αντιγραφή ή χρήση του συνόλου του υλικού ή 

μέρους αυτού για άλλη χρήση, εκτός του παρόντος Διαγωνισμού, 

απαγορεύεται. 

 

Άρθρο 15. Διευκρινίσεις στα Έγγραφα του Διαγωνισμού, Ερωτήσεις και Απαντήσεις  
 

15.1. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προβεί σε μικρής έκτασης προσθήκες, 

διορθώσεις ή τροποποιήσεις επί των Εγγράφων του Διαγωνισμού, τις οποίες 

θα δημοσιοποιήσει στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης 

Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας (e-



34 / 49 
 

Procurement) εντός της καθορισμένης προθεσμίας που ορίζεται στην 

παράγραφο 1.11Β. 

 

15.2. Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις, εισηγήσεις, σχόλια ή/και παρατηρήσεις 

σχετικά με τα Έγγραφα Διαγωνισμού, πρέπει να υποβληθούν από τους 

ενδιαφερόμενους εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1.11Α.  

 

Τα αιτήματα για διευκρινίσεις πρέπει να υποβληθούν μέσω της σχετικής 

λειτουργίας του Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου 

της Κυπριακής Δημοκρατίας (e-Procurement), στο χώρο του Διαγωνισμού. 

 

Στο στάδιο αυτό ο κωδικός αναφοράς των διαγωνιζόμενων δεν πρέπει να 

εμφανίζεται πουθενά. 

 

15.3. Εφόσον οι τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις, εισηγήσεις, σχόλια ή/και 

παρατηρήσεις ζητηθούν σύμφωνα με τα πιο πάνω, η Αναθέτουσα Αρχή 

δημοσιεύει συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινιστικές απαντήσεις στο 

Σύστημα εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1.11Β, ενώ σχετική 

ειδοποίηση θα αποστέλλεται αυτόματα προς όλους τους ενδιαφερόμενους 

που έχουν συσχετιστεί με το Διαγωνισμό.  

 

15.4. Οι διαγωνιζόμενοι σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να επικαλεστούν 

προφορικές απαντήσεις που παρέχονται από οποιονδήποτε. Η Αναθέτουσα 

Αρχή δεν δεσμεύεται από οποιεσδήποτε προφορικές απαντήσεις.  

 

15.5. Όλες οι διευκρινίσεις θα αποτελέσουν τμήμα των Εγγράφων του 

Διαγωνισμού. 
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Άρθρο 16. Υποβολή Συμμετοχών  
 

16.1.  Η ημερομηνία υποβολής των συμμετοχών φαίνεται στα «Βασικά Στοιχεία 

Διαγωνισμού», στην παρ. 1.12 των παρόντων Όρων Προκήρυξης. 

 

16.2. Ο τόπος υποβολής των συμμετοχών φαίνεται στα «Βασικά Στοιχεία 

Διαγωνισμού», στην παρ. 1.13. 

 

16.3. 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. 

 

16.4. Με την παράδοση κάθε συμμετοχής θα εκδίδεται ανώνυμη αριθμημένη 

απόδειξη παραλαβής στην οποία θα σημειώνεται και η ώρα παράδοσης. 

 

16.5. Όλες οι συμμετοχές θα πρέπει να βρίσκονται στην κατοχή της Αναθέτουσας 

Αρχής εντός της ημερομηνίας που αναφέρεται στα «Βασικά Στοιχεία 

Διαγωνισμού», στην παρ. 1.12 των παρόντων Όρων Προκήρυξης. Σε 

περίπτωση που μια μελέτη παραδοθεί καθυστερημένα, η Κριτική Επιτροπή 

θα εξετάζει τους λόγους της καθυστέρησης της παράδοσης της. Η μελέτη θα 

γίνεται αποδεκτή για αξιολόγηση μόνο στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο 

διαγωνιζόμενος δεν είχε καμία ευθύνη για την καθυστέρηση και η συμμετοχή 

παραδόθηκε εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που 

αναφέρεται στα «Βασικά Στοιχεία Διαγωνισμού», στην παρ. 1.12 των 

παρόντων Όρων Προκήρυξης. 
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16.6. Όλες οι υποβληθείσες συμμετοχές θα ανοιχθούν αφού παρέλθει ο 

προβλεπόμενος χρόνος των τριών (3) ημερών.  

 

 

Άρθρο 17. Απαιτούμενα Στοιχεία Υποβολής  
 

Η υποβολή όλων όσων αναφέρονται στο Άρθρο 17 είναι υποχρεωτική για όλους 

τους διαγωνιζόμενους. 

 

17.1. Παράρτημα 9 

 

Παράρτημα 9, σελ. 1 – Δήλωση Συμμετοχής και Ταυτότητα Διαγωνιζόμενου 

να συμπληρωθεί δεόντως και να υπογραφεί από το διαγωνιζόμενο 

Αρχιτέκτονα. 

 

Παράρτημα 9, σελ. 2 – Προκαταρκτικός Πίνακας Στελέχωσης Ομάδας 

Μελετητών Αρχιτέκτονα. Να συμπληρωθεί με τα ονόματα όλων των 

Συμβούλων (Σύμβουλοι 1-4 (παρ. 10.1)). 

 

Το Παράρτημα 9 πρέπει να υποβληθεί σε ξεχωριστό κλειστό αδιαφανή 

«Φάκελο Ταυτότητας». 

 

17.2. Σχέδια 

 

Όλες οι συμμετοχές θα πρέπει να υποβληθούν σε μέγιστο αριθμό δέκα (10) 

οριζόντιων πινακίδων (σκληρές επίπεδες επιφάνειες / πανέλα) σε μέγεθος 

Α1, με πρόβλεψη ώστε να είναι δυνατή η ανάρτησή τους. 

 

Όλα τα υποβαλλόμενα σχέδια πρέπει να χρησιμοποιούν το μετρικό σύστημα 

μέτρησης. 
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Ο τρόπος παρουσίασης κάθε πινακίδας είναι ελεύθερος. Στις πινακίδες αυτές 

οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να παρουσιάσουν διαγράμματα, σκαριφήματα 

κ.ά. που να επεξηγούν την πρότασή τους. 

 

Κάθε διαγωνιζόμενος υποχρεούται να υποβάλει τα ακόλουθα: 

 

(α) Κεντρική ιδέα και γενικό χωροταξικό σε κλίμακα 1:500: Αυτό θα 

περιλαμβάνει τα όρια της περιοχής μελέτης όπως αυτή καθορίζεται στο 

Χωροταξικό Σχέδιο που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 10. 

Προκαταρκτικό σχέδιο γηπέδου υλοποίησης του Τμήματος Α και του 

Τμήματος Β του Έργου επισυνάπτεται ως Παράρτημα 11. Φωτογραφίες 

της υφιστάμενης κατάστασης του γηπέδου επισυνάπτονται ως 

Παράρτημα 12. Τοπογραφικό σχέδιο του γηπέδου επισυνάπτεται ως 

Παράρτημα 13. Αρχιτεκτονικά σχέδια του υφιστάμενου κτιρίου της 

Αναθέτουσας Αρχής επισυνάπτονται ως Παράρτημα 14. Η κεντρική ιδέα 

και το γενικό χωροταξικό σε κλίμακα 1:500 πρέπει να δεικνύει τα 

ακόλουθα: 

 

- Γενική διάταξη των χώρων ισογείου υφιστάμενων και νέων κτιριακών 

εγκαταστάσεων, περιλαμβανομένου και του υπαίθριου αμφιθεάτρου, 

σε σχέση με τους εξωτερικούς χώρους όπου θα υποδεικνύονται οι 

προσπελάσεις, οι κινήσεις και άλλες λειτουργικές σχέσεις. 

- Πρόταση τοπιοτέχνησης πέριξ του νέου κτιρίου και του υπαίθριου 

αμφιθεάτρου των προσπελάσεων και του υπαίθριου χώρου 

στάθμευσης του Τμήματος Α του Έργου. 

- Προσαρμογή στα τοπογραφικά και άλλα φυσικά δεδομένα της 

περιοχής. 
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(β) Κατόψεις, όψεις και τομές όλων των επιπέδων του Έργου σε κλίμακα 

1:200, στις οποίες να φαίνεται καθαρά η χρήση όλων των χώρων, 

σύμφωνα με την αρίθμηση στο Κτιριολογικό Πρόγραμμα (Παράρτημα 1). 

Όπου είναι δυνατόν, θα πρέπει επίσης να φαίνεται η σταθερή και κινητή 

επίπλωση. Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να δείχνουν τη σύνθεση των 

κυριότερων αρχιτεκτονικών στοιχείων, τη μορφολογία και τα υλικά της 

πρότασης, καθώς και τις σχέσεις των εξωτερικών και εσωτερικών 

επιπέδων. 

 

(γ) Τέσσερις (4) τουλάχιστον τρισδιάστατες παρουσιάσεις της πρότασης, 

στις οποίες να περιλαμβάνεται τουλάχιστον μία που να δεικνύει την 

ένταξη της πρότασης στο ευρύτερο δομημένο περιβάλλον. Το 

περιεχόμενο των σχεδίων αυτών επαφίεται στην κρίση του κάθε 

διαγωνιζομένου, ωστόσο θα πρέπει να περιγράφουν με σαφήνεια τα 

ακόλουθα: 

- Εξωτερική άποψη του Νέου Κτιρίου  

- Εξωτερική άποψη του υπαίθριου αμφιθεάτρου 

- Εσωτερική άποψη του χώρου ακροατηρίου / σκηνής του εσωτερικού 

αμφιθεάτρου εντός του Νέου Κτιρίου 

- Εσωτερική άποψη του χώρου ακροατηρίου / σκηνής του υπαίθριου 

αμφιθεάτρου. 

 

(δ) Σχέδια και σκαριφήματα που να επεξηγούν την πρόταση. 

 

17.3. Εμβαδικά Διαγράμματα – κλίμακα 1:200 σε χαρτί και σε ηλεκτρονική 

μορφή. 

 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν μία ολοκληρωμένη σειρά εμβαδικών 

διαγραμμάτων. Η ανάλυση μπορεί να είναι με τη μορφή απλών 

περιγραμμάτων των χώρων στα οποία να αναγράφεται το ωφέλιμο εμβαδόν 
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(έκαστου χώρου) καθώς και το συνολικό μικτό εμβαδόν ανά επίπεδο. 

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να δοθεί το εμβαδόν των εξωτερικών καλυμμένων 

χώρων. 

 

Η υποβολή των εμβαδικών διαγραμμάτων είναι υποχρεωτική και πρέπει να 

υποβληθεί τόσο σε χαρτί μέγεθος Α1 όσο και σε ψηφιακή μονάδα 

αποθήκευσης (USB) κατά προτίμηση σε σχεδιαστικό πρόγραμμα AutoCAD ή 

MicroStation. 

 

Τα σχέδια των εμβαδικών διαγραμμάτων δεν περιλαμβάνονται στις 

απαιτήσεις των δέκα (10) πινακίδων και δεν θα πρέπει να είναι στερεωμένα 

σε πινακίδες ή άλλες σκληρές επιφάνειες. 

 

17.4. Πρόπλασμα 

 

Θα πρέπει να υποβληθεί Πρόπλασμα σε κλίμακα 1:500 και μέγεθος Α3. 

 

17.5. Αντίγραφα Σχεδίων σε τεύχος μεγέθους Α3 

 

Όλα τα σχέδια, δέκα (10) σε αριθμό θα πρέπει επιπλέον να υποβληθούν σε 

σμίκρυνση σε σελίδες μεγέθους Α3, δεμένες σε τεύχος. Θα πρέπει να 

υποβληθούν δέκα (10) αντίγραφα. 

 

17.6. Αντίγραφα Κατόψεων σε κλίμακα 1:200 

 

Πρέπει να υποβληθεί μία σειρά σχεδίων κατόψεων σε κλίμακα 1:200.   

 

17.7. Έκθεση 
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Κάθε διαγωνιζόμενος θα υποβάλει έκθεση περιγραφής της πρότασής του σε 

δέκα (10) αντίγραφα. Η έκθεση θα πρέπει να μην υπερβαίνει τις πέντε (5) 

σελίδες σε μέγεθος Α4. 

 

Στην έκθεση διαγωνισμού ο κάθε διαγωνιζόμενος θα επεξηγεί το σκεπτικό της 

πρότασης του και τα ειδικά χαρακτηριστικά της μελέτης του. Επίσης θα 

πρέπει να περιλαμβάνεται περιληπτική επεξήγηση για τη στατική, 

ηλεκτρομηχανολογική και ενεργειακή / βιοκλιματική προσέγγιση. Οι 

διαγωνιζόμενοι μπορούν να περιλάβουν στοιχεία των αρχιτεκτονικών 

σχεδίων, σκίτσα, διαγράμματα ή σκαριφήματα, καθώς και ότι άλλο κρίνουν 

χρήσιμο για την καλύτερη επεξήγηση των προτάσεων τους. 

 

Το εξώφυλλο της έκθεσης αν υπάρχει δεν προσμετρείται στις πέντε (5) 

σελίδες της έκθεσης. Στο τέλος της έκθεσης σε ξεχωριστή σελίδα πρέπει να 

αναγράφεται ο αριθμός και το περιεχόμενο των πινακίδων. Ούτε αυτή η 

σελίδα προσμετρείται στις πέντε (5) σελίδες της έκθεσης. 

 

17.8. Παραρτήματα 2, 3, 15 και 16 

 

Τα Παραρτήματα 2, 3 και 15 πρέπει να υποβληθούν συμπληρωμένα σε 

έντυπη μορφή και σε μορφή Excel. 

 

- Παράρτημα 2 – Προκαταρκτική Εκτίμηση Κόστους Νέου Κτιρίου και 

Εξωτερικού Περιμετρικού Δρόμου – Τμήμα Α του Έργου. 

 

- Παράρτημα 3 – Προκαταρκτική Εκτίμηση Κόστους Υπαίθριου 

Αμφιθεάτρου – Τμήμα Β του Έργου. 
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- Παράρτημα 15 – Ανάλυση εμβαδών του Έργου. Θα πρέπει να 

υποβληθεί σε συνδυασμό με τα εμβαδικά διαγράμματα σύμφωνα με τα 

όσα ορίζονται στην παράγραφο 17.3. 

 

- Παράρτημα 16 – Πίνακας Ελέγχου Πληρότητας Συμμετοχής. 

 

Συστήνεται να συμπληρωθεί ο Πίνακας Ελέγχου Πληρότητας Συμμετοχής – 

Παράρτημα 16, ο οποίος θα περιλαμβάνει κατάλογο με όλο το υλικό το οποίο 

συνιστά τη Συμμετοχή στο Διαγωνισμό (Σχέδια, Έγγραφα, Έντυπα, ψηφιακή 

μονάδα αποθήκευσης (USB), Πρόπλασμα). 

 

17.9. Ψηφιακή Μονάδα Αποθήκευσης (USB) 

 

Θα πρέπει να υποβληθεί ψηφιακή μονάδα αποθήκευσης (USB) με τα εξής: 

 

 Όλα τα σχέδια σε μορφή PDF 

 

 Τα εμβαδικά διαγράμματα σε σχεδιαστικό πρόγραμμα AutoCAD ή 

MicroStation όπως περιγράφεται στην παράγραφο 17.3 

 

 Την Έκθεση διαγωνισμού σε μορφή Microsoft Word 

 

 Τα Παραρτήματα 2, 3 και 15 σε μορφή Excel. 

 

 

Άρθρο 18. Κωδικός Αναφοράς  
 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να χρησιμοποιήσουν, αντί του ονόματός τους, 

πενταψήφιο κωδικό αριθμό αναφοράς (αποτελούμενο από πέντε (5) διαφορετικούς 

αριθμούς), ο οποίος θα αναγράφεται σε όλα τα σχέδια, έγγραφα, έντυπα, 
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πρόπλασμα και ψηφιακή μονάδα αποθήκευσης (USB) που θα υποβληθούν και θα 

αποτελούν τη συμμετοχή τους. 

 

 

Άρθρο 19. Παράδοση και Συσκευασία Μελέτης  
 

Όλα τα απαιτούμενα στοιχεία της συμμετοχής του διαγωνιζομένου όπως αυτά 

περιγράφονται στο Άρθρο 17, θα παραδοθούν μέσα σε αδιαφανές, καλά 

σφραγισμένο περιτύλιγμα. Στο εξωτερικό του περιτυλίγματος δεν θα υπάρχει 

οποιοδήποτε διακριτικό σύμβολο, ούτε ο κωδικός αριθμός του 

διαγωνιζομένου. 

 

 

Άρθρο 20. Εναλλακτικές Λύσεις  
 

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. 

 

20.3.  Στην περίπτωση παραλλαγών της ίδιας λύσης, θα πρέπει να υποβληθούν 

με επιπρόσθετα σχέδια και θα αποτελούν παράρτημα της ίδιας μελέτης.  

 

 

Άρθρο 21. Μεταφορικά Έξοδα και Ασφάλιση Συμμετοχών  
 

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 τo διαγωνιζόμενο. 
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21.2. Η Αναθέτουσα Αρχή, αφού παραλάβει τις μελέτες, θα λάβει μέτρα για τη 

φύλαξή τους μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία επιστροφής τους. 

 

 

Άρθρο 22. Παραλαβή και Αποσφράγιση Μελετών  
 

22.1. Οι συμμετοχές θα παραλαμβάνονται, εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, 

από το γραμματέα της Κριτικής Επιτροπής και θα εκδίδεται ανώνυμη 

απόδειξη παραλαβής. 

 

22.2. Η αποσφράγιση των δεμάτων θα γίνει σε συνεδρίαση της Κριτικής Επιτροπής 

και θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό.  

 

22.3. Οι σφραγισμένοι «Φάκελοι Ταυτότητας» 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 ολοκληρωθεί η διαδικασία κρίσης και κατάταξης. 

 

 

Άρθρο 23. Άκυρη Συμμετοχή  
 

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 τον 

Πρόεδρο ή μέλος της Κριτικής Επιτροπής. 
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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 φέρει καμία ευθύνη για την 

καθυστέρηση. 

 

Άρθρο 24. Λόγοι μη Βράβευσης  
 

24.1. Όταν ισχύουν οι παράγραφο 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 η μελέτη δεν περιλαμβάνει ουσιαστικά τους χώρους και τις απαιτήσεις του 

Κτιριολογικού Προγράμματος. 

 

24.4 Αν ο Αρχιτέκτονας δεν πληροί τα κριτήρια που περιγράφονται στο Άρθρο 10 

των παρόντων Όρων ή δεν υποβάλει την Ομάδα Μελετητών Αρχιτέκτονα με 

όλα τα στελέχη που απαιτούνται στην παράγραφο 10.1, καθώς και όλα τα 

Παραρτήματα και στοιχεία όπως απαιτούνται στο Άρθρο 10, εντός της 

προθεσμίας των δύο (2) εβδομάδων που καθορίζεται στην παράγραφο 9.4, η 

μελέτη δεν θα βραβεύεται με οποιοδήποτε βραβείο.  

 

24.5. Αν η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της μελέτης, κατά την κρίση της Κριτικής 

Επιτροπής, υπερβαίνει το 10% του προϋπολογισμού του Έργου (Άρθρο 5), 

τότε η μελέτη αυτή θα απορρίπτεται. 

 

 

Άρθρο 25. Κριτήρια Αξιολόγησης Μελετών 
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Για την αξιολόγηση των υποβληθεισών συμμετοχών, η Κριτική Επιτροπή θα 

λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα ελάχιστα κριτήρια: 

 

 Σαφήνεια κεντρικής ιδέας και ταυτότητας της πρότασης. 

 Ποιότητα αρχιτεκτονικής σύνθεσης. 

 Σχέσεις του προτεινόμενου Έργου τόσο με τον άμεσα περιβάλλοντα χώρο 

όσο και με τον ευρύτερο. 

 Ανταπόκριση στο Κτιριολογικό Πρόγραμμα και στις λειτουργικές απαιτήσεις 

του Έργου. 

 Ανταπόκριση στον προϋπολογισμό του Έργου. 

 Βιοκλιματική, περιβαλλοντική και ενεργειακή προσέγγιση. 

 Τεχνολογική και κατασκευαστική προσέγγιση. 

 Αισθητική. 

 

Τα πιο πάνω κριτήρια θα έχουν την ίδια βαρύτητα. 

 

Άρθρο 26. Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων  
 

26.1. Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν εντός δύο (2) μηνών 

από την προθεσμία υποβολής (βλέπε «Βασικά Στοιχεία Διαγωνισμού», παρ. 

1.14, των παρόντων Όρων Προκήρυξης). 

 

26.2. Τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν όπου αναφέρεται στο Άρθρο 29. 

 

 

Άρθρο 27. Έκθεση των Μελετών  
 

27.1. Μετά την αποπεράτωση των εργασιών της Κριτικής Επιτροπής και μέσα σε 

περίοδο ενός μήνα (εξαιρουμένων περιόδων διακοπών) από την ημερομηνία 

λήψης της τελικής απόφασης, οι μελέτες θα εκτεθούν σε αίθουσα, που θα 
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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 Παράρτημα 9, 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. Κατά τη διάρκεια 

της έκθεσης των μελετών θα γίνει παρουσίαση της μελέτης που κέρδισε το 

πρώτο βραβείο. 

 

27.3. Στην έκθεση θα αναρτηθούν και δύο τουλάχιστον αντίγραφα της έκθεσης της 

Κριτικής Επιτροπής. 

 

 

Άρθρο 28. Επιστροφή Συμμετοχών  
 

28.1. Οι συμμετοχές που δεν θα βραβευθούν ή διακριθούν 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 αναγράφεται 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 βραβεύτηκαν. 
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Άρθρο 29. Δημοσιεύσεις 
 

29.1. Η προκήρυξη του Διαγωνισμού θα δημοσιευθεί μέσω του Ηλεκτρονικού 

Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας 

(eProcurement). Η προκήρυξη του Διαγωνισμού θα ανακοινωθεί επίσης από 

το ΕΤΕΚ και το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου. 

 

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, μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης 

Συμβάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας (eProcurement), καθώς και στην 

ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου. 

 

 

Άρθρο 30. Αποδοχή Όρων  
 

Η συμμετοχή των Μελετητών στο Διαγωνισμό έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την 

πλήρη και χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή των όρων της παρούσας προκήρυξης. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

1. Παράρτημα 1  Κτιριολογικό Πρόγραμμα  

2. Παράρτημα 2 Προκαταρκτική Εκτίμηση 

Κόστους Νέου Κτιρίου και 

Εξωτερικού Περιμετρικού 

Δρόμου – Τμήμα Α του Έργου 

 

Να υποβληθούν με την 

Πρόταση του 

Αρχιτεκτονικού 

Διαγωνισμού 

 

3. Παράρτημα 3 Προκαταρκτική Εκτίμηση 

Κόστους Υπαίθριου 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

Αμφιθεάτρου – Τμήμα Β του 

Έργου 

4. Παράρτημα 4  Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών 

Συμβούλων Μελετητών 

 

5. Παράρτημα 5 Πίνακας Στελέχωσης Ομάδας 

Μελετητών Αρχιτέκτονα 

 

Να υποβληθούν αφού 

ζητηθούν από την 

Αναθέτουσα Αρχή 

(βλέπε παρ. 9.4 των 

παρόντων Όρων) 

6. Παράρτημα 6 Υπεύθυνη Δήλωση 

Προσωπικής Κατάστασης 

7. Παράρτημα 7 Βιογραφικό Σημείωμα 

8. Παράρτημα 8 Βεβαίωση Εργοδότη / 

Ιδιοκτήτη για την Επιτυχή 

Υλοποίηση Έργου 

9. Παράρτημα 9 Δήλωση Συμμετοχής και 

Ταυτότητα Διαγωνιζόμενου 

Να υποβληθεί με την 

Πρόταση του 

Αρχιτεκτονικού 

Διαγωνισμού σε 

Ξεχωριστό Κλειστό 

«Φάκελο Ταυτότητας» 

10. Παράρτημα 10 Χωροταξικό Σχέδιο  

11. Παράρτημα 11 Προκαταρκτικό σχέδιο 

γηπέδου υλοποίησης 

Τμήματος Α και Τμήματος Β 

του Έργου 

 

12. Παράρτημα 12 Φωτογραφίες της υφιστάμενης 

κατάστασης του γηπέδου 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

13 Παράρτημα 13 Τοπογραφικό σχέδιο  

14 Παράρτημα 14 Αρχιτεκτονικά σχέδια του 

υφιστάμενου κτιρίου της 

Αναθέτουσας Αρχής 

 

15. Παράρτημα 15 Ανάλυση εμβαδών Έργου Να υποβληθούν με την 

Πρόταση του 

Αρχιτεκτονικού 

Διαγωνισμού 

 

16. Παράρτημα 16 

 

Πίνακας Ελέγχου Πληρότητας 

Συμμετοχής 

 

 



Ref. Area / Department
No.

of rooms
Area

(m2)
Description

Floor Location
(M = Mandatory)
(P = Preferred)

1 CYTO Genetics Department 350
Labs. Open plan layout to be decided at preliminary
design stage.

1st floor (P)

2 Cyprus School Mollecular Medicine (CSMM) Offices and Library 250

Library, offices and facilities for CSMM staff and facilities 
for students. Connected with reception
area and teaching rooms. Open plan layout to be decided 
at preliminary design stage.

Ground floor (P)

3 Research Area 1550

Lab benches, closed equipment / facility rooms,
and office space. Open plan layout to be decided at 
preliminary design stage. The two areas (3.1 & 3.2) can be 
located in different floors.

2nd or 3rd floor (P)

3.1  - Area 1 1 800

3.2  - Area 2 1 750

4 Empty Space available for new opportunities 550 Open plan. 2nd or 3rd floor (P)

5 Clinical Imaging Facilities 500

Special design as per MRI manufacturer's specifications. 
Neuroimaging facility (imaging modalities under 
consideration are MRI scan (3.0 Tesla or Higher), a CT 
scan, perhaps a PET Scan). Could also host a small 
surgical facility for doing biopsies. Vibration and magnetic 
shielding is necessary.

Basement or
ground floor (M)

Total m 2 3,200

ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ - ΤΜΗΜΑ Α ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΟΥ  ΚΤΙΡΙΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ  & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ  ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ  ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ  & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ  ΚΥΠΡΟΥ,
ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

Αρ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 28/2017

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
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6 Biosafety Level-3 Laboratory 100

Special design required. Special requirements as per 
Biosafety Level III standards and safety precautions. 
Isolated ventilation system. Hazardous material handled. 
Magnetic fields protection needs. Dealing with virus and 
other biological highly affected substances. Isolation 
necessary.

See layout example in Appendix 1.

Ground floor (M)

6.1  - Tissue Culture 1 20
6.2  - Gene Therapy 1 20
6.3  - Communal room 1 40
6.4  - Ante Room negative pressure 1 16
6.5  - Storage room 1 4

7 Gene Therapy Facility 100
Special design required. 
See layout example in Appendix 2.

Ground floor or 1st or 
2nd floor (P) 

8 Biobank 222

Special design for biobanks and protection for chemical 
rooms. Special design for -80oC and liquid nitrogen rooms. 
Combined -80oC freezers and liquid nitrogen facility.  
Hazardous material (chemical substances).

Basement or
ground floor (M)

8.1 Room to accommodate -80oC freezers 1 70
Approximately 16-20 freezers are expected to be used. 

Each freezer needs approximately 1.5 -1.8 m2 (22 - 26 oC).

8.2 Room to accommodate liquid nitrogen cylinders 1 40
It is expected that approximately 6 big cylinders -160oC 
(2.0m diameter each) with liquid nitrogen will be hosted in 
this room.

8.3 Room of -20oC for Biobanks 1 20
There is a biobank need for a -20oC room. This cold room 
must be close to -80oC freezers (7.1).

8.4 Extraction room 1 30

There is a need for an extraction room hosting chemical 
substances (part of the Biobank facilities). It is expected to 
handle medical samples before storage or after removal 
from  Biobank cold rooms.

8.5 Sample reception room 1 12
This must be included in the reception – ground floor area. 
It has to host one freezer of -20oC and one refrigerator of 
+6oC for samples received for testing or research.

8.6 Room/ laboratory for sectioning paraffin tissue blocks and storing 1 30
Flammable, explosive chemicals need to be stored in this 
fireproofed room.

Common Infrastrucure / Equipment - Core Facilities
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8.7 Room for cell culture 1 20
Room for preserving samples that need to be kept in the 
common freezer of - 80oC of the same floor, to maintain 
viability.  Must be next to the -80oC freezers' room (7.1).

9 Proteomics 100

Special requirements and temperature / air flow conditions.  
It will also accommodate nitrogen generators and gas 
cylinders (argon, helium, nitrogen). Hazardous materials 
(chemical substances). Must be next to Flow Cytometer 
(9).

1st or 2nd floor (P)

10 Flow Cytometer 40 Vibration-free floor. Must be next to Proteomics (8). 1st or 2nd floor (P)

11
Genomics
(Next Generation System / Automated DNA extraction)

120
Laboratory design. Hazardous material (chemical 
substances). Vibration-free floor.

2nd floor (P)

11.1  - NGS room 1 80

11.2  - DNA extraction room 1 20

11.3 Library preparation room 1 20

12 Small organisms models  100
Laboratory rooms hosting microscopes and other research 
equipment. HEPA protection.

2nd floor (P)

12.1 Zebrafish 1 40

12.2 C. Elegans 1 20

12.3 Drosophila 1 20

12.4 Empty area for expansion 1 20

13 Microscopy / Imaging suite 66 Internal rooms with no access to daylight. 2nd floor (P)

13.1  - Microscopy / Imaging room 1 1 22

13.2  - Microscopy / Imaging room 2 1 22

13.3  - Microscopy / Imaging Room 3 1 22 Vibration free.

14 Electrophoresis Imaging System 30
Imaging core room. Laboratory design. Should include gel 
facilities and gel imaging system. Should be next to labs 
(3.1 or 3.2).

2nd or 3rd floor (P)
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15 Bioinformatics 96

Offices concept. In addition to the 96m2, another 4m2 are 

needed for server needs. A small room of 4m2 has been 
catered for next to the server room in the basement (see 
40.2).

3rd floor (P)

16 Bio-Statistics 46

Offices concept. In addition to the 46m2 , another 4m2 are 

needed for server needs. A small room of 4m2 has been 
catered for next to the server room in the basement (see 
40.3).

3rd floor (P)

17 Common facility rooms 216

Every floor must have 1 common room for handling 
autoclave, wash glazing, crashed ice support and ovens, 
for supporting lab common needs. Isolated room at the end 
of each floor.  HEPA protection. 

Ground, 1st, 2nd and 3rd 
floors (M)

17.1  - Room for common machinery 4 30

17.2  - Room for freezers +6oC 4 12

17.3  - Room for freezers -20oC 4 12

Total m 2 1,236

18 Big Events Amphitheatre 1 350

Amphitheatre for teaching, seminars, ceremonies etc which 
must support theather back stage utilities, sound lights and 
dressing rooms. Access from the ground floor prior to 
security area and/ or immediate direct access from outside. 
Must be connected with lobby and other leasure facilities. 

Ground floor (M) or
separate connected 

building

19 Council Rooms 100
Conference rooms, one of which should be able to operate 

as two smaller rooms of 25m2 each.
3rd floor (M)

19.1  - Rooms 2 50

20 Internal Meeting Rooms 100
Meeting rooms for up to 10-12 persons.  The rooms must 
be close to lab and offices, preferably near the access to 
each floor.

20.1  - Rooms 1 25 Ground floor (M)

20.2  - Rooms 1 25 1st floor (M)

20.3  - Rooms 1 50
The room on the 2nd floor of 50 m2 should be able

to operate as two smaller rooms of 25m2 each.
2nd floor (M)

Conference, Administration  and Teaching Rooms
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21 Administration rooms 120
Two administration support rooms in each floor, covering all 
floor needs. Located at the end and in the middle of main 
corridor.

Ground, 1st, 2nd and 3rd 
floors (M)

21.1  - Rooms 2 15
21.2  - Rooms 2 15
21.3  - Rooms 2 15
21.4  - Rooms 2 15

22 Teaching Rooms 150 Access from the reception area. Ground floor (M)

22.1  - Rooms 1 60

22.2  - Rooms 1 90
The room should be able to operate as two smaller rooms 

of 40m2 and 50m2. 

Total m 2 820

23 Security Room 1 10
The room will host CCTV, BMS and fire alarm systems. It 
must be connected with the reception area.

Ground floor (M)

24 First Aid Room 1 15
The room will host first aid aquipment and stretch beds. It 
must be connected with the reception area.

Ground floor (M)

25 Receptionist's area 1 20 To serve patients and visitors. Ground floor (M)

26 Recreation Area (Cafeteria) 1 200

It must be connected with or have easy from reception 
area, lifts, the big events room and teaching rooms.  
Kitchen, restaurant and store. Designed for 200 staff and 
visitors.

Ground floor (M)

Total m 2 245

27 Public toilets on Ground Floor 90 As per relevant legislation. Ground floor (M)

27.1  - Area for women's toilets 1 40

27.2  - Area for men's toilets 1 40

27.3  - Toilets for the disabled 2 5

Other Rooms / Common Areas

Utility Areas:
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28 Public toilets on 1st, 2nd & 3rd Floors 120 As per relevant legislation. 1st, 2nd & 3rd floors (M)

28.1  - Women's toilets 9 5

28.2  - Men's toilets 9 5

28.3  - Toilets for the disabled 6 5

29 Showers 20
Spread through the four (4) building floors for accidents and 
staff cleanliness. As per relevant legislation. 

Ground, 1st, 2nd and 3rd 
floors (M)

29.1  - Emergency shower rooms 4 5 All four (4) showers to accommodate disabled persons.

30 Cleaners' rooms 24
One room in each floor to serve as store room for low risk 
cleaning chemicals and equipment.

Ground, 1st, 2nd and 3rd 
floors (M)

30.1  - Rooms 4 6

31 Document Management/ Scanning room 20 Document Management and virtual archive area. Ground floor (P)

32  - Mechanical / Electrical Area 80
Ground, 1st, 2nd & 3rd 

floors (M)

32.1  - Rooms 4 20 Rooms will host HVAC and other utility equipment.

Total m 2 354

33 Staff facilities - Male Changing rooms/ toilets 23
As per relevant legislation. Must also serve disabled 
persons.

Basement (M)

33.1  - WC's, urinals & wash basins 3 5

33.2  - Shower 1 4

33.4  - Changing rooms 1 4

34 Staff facilities - Female Changing rooms/ toilets 23
As per relevant legislation. Must also serve disabled 
persons.

Basement (M)

34.1  - WC's & wash basins 3 5

34.2  - Shower 1 4

34.3  - Changing rooms 1 4

Other Areas in  Basement:
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35 Main Plantroom 130
Main plant room (100m2)  to include medical air system, 

vacuum system, oxygen system, Co2 networking (30m2) 
etc.

Basement (M)

36 Offices for IT and Engineering staff 160 Basement (M)

36.1  - IT section 1 80 IT offices. 

36.2  - Engineering section 1 80 Engineering offices

37 Store for spare parts 20 Store room for spare parts. Basement (M)

38 Supplies' offices 60 Supplies offices. Basement (M)

39 Workshop 30
Rooms must be adjacent. Areas next to IT and 
Engineering, where  Engineering and IT staff will work on 
repairs.

Basement (M)

39.1  - IT section 1 15

39.2  - Engineering section 1 15

40 General Store 100
Storage for medical and other supplies (fast moving lab 
supplies and chemical substances). Must be connected 
with Supplies' area (37).

Basement (M)

40.1  - Rooms 2 50

41 Server rooms 38 Specific design as per server room standards. Basement (M)

41.1  - Main Server room 1 30
Room to host IT infrastucture. Must be connected with IT 
section (35.1).

41.2  - Bioinformatics Server room 1 4 Next to main server.

41.3  - Biostatistics Server room 1 4 Next to main server.

42 Telecom room 30
Specific design for room which will host only telephone 
infrastructure. Room to be located next to Server room 
(40.1) and close to Engineering and IT Departments (35).

Basement (M)

43 Cleaners' room 6
Office and kitchen application. Connected with cleaners' 
store room (43).

Basement (M)
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44 Cleaner's store 6 Store room for cleaners. Basement (M)

45 Furniture store 30 Store room for old furniture to be repaired / diposed of. Basement (M)

46 Empties 20
Room for waste management of chemicals,  Clinipacks etc. 
Connected with basement ramp and loading / unloading 
platform.

Basement (M)

47 Refuse 30
Room for storing old medical and IT equipment to be 
prepared for disposal. 

Basement (M)

48 Control room 20
Special design as per Server room standards. Room will 
host BMS, central fire alarm and other alert systems. 
Connected with engineering section (35.2).

Basement (M)

49 Meter room 60
Must include EAC panels and transformer.  Directly 
connected with EAC panels, transformers, UPS and 
generator which is to be located outside the building. 

Basement (M)

50 Oil tank 30

At least two (2) tanks of 5000 litres each. Must be 
connected with boiler or main utility plant room (34) for 
heating and cooling purposes. Relevant legislation 
provisions to be applied.

Basement (M)

51 Water tanks 80
At least two (2) tanks of 50 tones each, connected with 
Pump house (51), water supply, water fire network and 
irrigation systems and  central reverse osmosis system. 

Basement (M)

52 Pump house 40
Handling water supply, water fire network and irrigation 
systems. Central reverse osmosis water system. 
Connected with water tanks (50).

Basement (M)

53 Pharmacy Room 30
Two (2) areas with  different temperature conditions 
(special design for room temperature isolation). Located 
close to the ramp for loading and unloading. 

Basement (M)
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53.1  - Cold room 1 15

53.2  - Store room 1 15 Store and office area.

54 Finance Department Store 50 Store room, boxfiles archive room. Basement (M)

55 Generator area 0
Area connected directly with UPS and EAC panels system. 
Generator can be located outside the building, on the 

ground floor, on the east or north side. Area of 40m2.
Ground floor (M)

56 Safe data protection rooms 30 Fireproof rooms connected with each other. Basement (M)

56.1  - Room 1 1 15

56.2  - Room 2 1 15

57 Main UPS Room 50
UPS central system for handling all UPS needs. Close to 
EAC panels and generator system (54).

Basement (M)

Total m 2 1,096

58 CING Exhibition Room 100
For visitors and organised tours. Direct access from main 
entrance area, prior to security area.

Ground (M)

59 Underground Car Park 2,000

 Total m 2 9,051

60 Circulation  (20% x 9.001m2) 1,810

 Grand Total m 2 10,861

Attachments:
             - Appendix 1

Notes:

(1) The new building must be connected to the existing building in an efficient and adequate manner to allow for movement of staff and patients (including stretchers).

(2) Proposed designs must comply with restrictions in floor / area / room  location set in this table.
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             - Appendix 2

1 Ο εξωτερικός περιμετρικός δρόμος θα κατασκευαστεί με βάση τις προδιαγραφές του Δήμου Αγίου Δομετρίου.

Ref. Area / Department
No.

of rooms
Area

(m2)
Description

Floor Location
(M = Mandatory)
(P = Preferred)

1 Entrance Area 10

1.1 Ticket Office 1 10
A room at the entrance of the Aphitheatre for sale of tickets 
and ticket inspectors. Direct access from Institute's private 
access road.

2 Amphitheatre 940

2.1  - Stage  * 1 100

2.2  - Stands Area  * 800
Sitting area for 800 people. Must ensure adequate number 
of stands for the disabled as per relevant legislation, as well 
as easy access thereto.

2.3  - Control room 1 20
Room to accommodate all equipment for sound,
lighting etc.

2.4  - Store room 1 20
Next to stage to serve performers' needs for
temporary storage.

3 Dressing Rooms 109 Direct access to stage.
3.1  - Entry to stage 1 30 Used by performers accessing stage.

3.2  - Dressing rooms for men 1 30
Includes 1wc, 1 shower, changing area and lockers for 
performers. To accommodate 10 persons.

3.3  - Dressing rooms for women 1 30
Includes 1wc, 1 shower, changing area and lockers for 
performers. To accommodate 10 persons.

3.4  - Toilet for the disabled 1 4 WC and access from dressing rooms.
3.5  - Circulation 15 Circulation area for closed rooms.

4 Staff Area 20 Direct access to Amphitheatre.
4.1  - Office 1 10
4.2  - Cleaner's room 1 10

5 Canteen 60 Outside area of Amphitheatre
5.1  - Refreshments area 1 10 No food preparation. Includes small storage area.
5.2  - Kiosk 1 50 Food preparation. Tables and chairs.

6 Public Toilets 68 Easy access from Amphitheatre stands area.
6.1  - Men's toilets 6 5 Common area serving all toilets with wash basins etc.

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ - ΤΜΗΜΑ Β ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
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6.2  - Women's toilets 6 5 Common area serving all toilets with wash basins etc.
6.3  - Toilets for the disabled 2 4 Common area serving all toilets with wash basins etc.

7 Garbage Room 1 2 Easy access from the entrance and Canteen.

 Grand Total m 2 1,209

*  Outdoor areas.
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Layout of a BSL-3 suite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposed Surface Area for BSL-3 Suite 100 m2: 

• BSL-3 Tissue Culture (A): For work related to pathological samples (probably infected 

by viruses or other microorganisms): 20m2 

• BSL-3 Tissue Culture (B): For work related to gene-therapy and regenerative 

medicine (Cultures free of any kind of microorganism): 20 m2 

• Communal are: 40 m2 

• Ante Room (with negative pressure)+Autoclave/Incinerator: 16 m2 

• BSL-3 storage room: 4 m2 

 

(with negative pressure) 

 

BSL-3 Communal Work Area

Autoclave+Incinerator
Unloading

BSL-3
Tissue Culture (A)

BSL-3
Tissue Culture (B)

BSL-3
Storage

Ante Room

4m

5m 5m

4m

2m

5m 2m3m

Autoclave+Incinerator
Loading





                                                                

Προς:

Θέμα:

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ (€)
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 

ΑΡΘΡΟ(€)

Α  ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ 0

Α1 Οργάνωση Εργοταξίου …………………

Α2 Διάφορα Προκαταρκτικά …………………

Β ΥΠΟΔΟΜΗ 0

Β1 Εκσκαφές και Χωματουργικά …………………

Β2 Μονώσεις …………………

Β3 Θεμελιώσεις …………………

Β4 Σύστημα Αποστράγγισης …………………

Γ ΑΝΩΔΟΜΗ 0

Γ1 Φέρων Οργανισμός …………………

Γ2 Μονώσεις …………………

Γ3 Τοιχοποιίες (εξωτερικές / εσωτερικές / διαχωρισμοί) …………………

Γ4 Μεταλλικές Κατασκευές …………………

Γ5 Ξυλουργικές Κατασκευές …………………

Γ6 Αλουμινένιες και Υαλωτές Κατασκευές …………………

Δ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ / ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 0

Δ1 Επιχρίσματα …………………

Δ2 Δαπεδοστρώσεις …………………

Δ3 Επενδύσεις …………………

Αριθμός Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού:  28/2017

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ -
ΤΜΗΜΑ Α ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για το Έργο Ανέγερσης Νέου Κτιρίου του Ινστιτούτου 
Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, Υπαίθριου Αμφιθεάτρου και Εξωτερικού Περιμετρικού 
Δρόμου

Οι Διαγωνιζόμενοι καλούνται να δώσουν προκαταρκτική ανάλυση του εκτιμημένου κόστους της Πρότασης τους 
σύμφωνα με τις πιο κάτω περιγραφές:

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για το Έργο Ανέγερσης Νέου Κτιρίου του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, Υπαίθριου 
Αμφιθεάτρου και Εξωτερικού Περιμετρικού Δρόμου – Παράρτημα 2 1/3



                                                                
Δ4 Ψευδοροφές …………………

Δ5 Χρωματισμοί …………………

Ε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΔΙΚΤΥΑ 0

Ε1 Μηχανολογικά Δίκτυα και Εγκαταστάσεις 
(Κλιματισμός, Σύστημα Πυρόσβεσης, BMS, Υδραυλικά 
Δίκτυα κ.α.)

…………………

Ε2  Ηλεκτρολογικά Δίκτυα και Εγκαταστάσεις 
(Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση, Εφεδρικές Γεννήτριες, UPS, 
Φωτισμός, Τηλεφωνικό Δίκτυο, Συστήματα Ασφαλείας, 
CCTV, Δομημένη  Καλωδίωση κ.α.)

…………………

Ε3 Ανελκυστήρες …………………

Ε4 Δίκτυα και Εγκαταστάσεις Εξειδικευμένων Συστημάτων …………………

Ε5 Αποχετευτικό Δίκτυο / Είδη Υγιεινής …………………

Ε6 Συλλογή και Διαχείριση Εργαστηριακών Αποβλήτων …………………

Ε7 Οικοδομική Βοήθεια …………………

ΣΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 0

ΣΤ1 Φύτευση …………………

ΣΤ2 Δίκτυο Άρδευσης …………………

ΣΤ3 Εξωτερικές Αποχετεύσεις …………………

ΣΤ4 Απορροή και Συλλογή Ομβρίων Υδάτων …………………

ΣΤ5 Σύνδεση με Κεντρικά Δίκτυα Υπηρεσιών …………………

ΣΤ6 Εξωτερικές Εργασίες …………………

ΣΤ7 Διαμόρφωση Χώρων Στάθμευσης, Εισόδων και Κυκλοφορίας …………………

ΣΤ8 Σύστημα Ελέγχου Προσβάσεων / Εισόδων …………………

ΣΤ9 Φωτισμός …………………

Ζ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 0

Ζ1 Σήμανση …………………

Ζ2 Σταθερή Επίπλωση Εργαστηρίων (πάγκοι) …………………

Ζ3 Άλλα …………………

H ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 0

Η1 Εργασίες Χωματουργικών …………………

Η2 Εργασίες Ασφαλτικών …………………

Η3 Εργασίες Πεζοδρομίων …………………

Η4 Υπηρεσίες …………………

0

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 5% 0

ΣΥΝΟΛΟ (€)

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για το Έργο Ανέγερσης Νέου Κτιρίου του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, Υπαίθριου 
Αμφιθεάτρου και Εξωτερικού Περιμετρικού Δρόμου – Παράρτημα 2 2/3



                                                                
ΑΥΞΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 5% 0

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ (€) 0

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για το Έργο Ανέγερσης Νέου Κτιρίου του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, Υπαίθριου 
Αμφιθεάτρου και Εξωτερικού Περιμετρικού Δρόμου – Παράρτημα 2 3/3



                                                                

Προς:

Θέμα:

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ (€)
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 

ΑΡΘΡΟ(€)

Α  ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ 0

Α1 Διεύθυνση Εργοταξίου …………………

Α2 Διάφορα Άλλα Προκαταρκτικά …………………

Β ΥΠΟΔΟΜΗ 0

Β1 Εκσκαφές και Χωματουργικά …………………

Β2 Μονώσεις …………………

Β3 Θεμελιώσεις …………………

Β4 Σύστημα Αποστράγγισης …………………

Γ ΑΝΩΔΟΜΗ 0

Γ1 Φέρων Οργανισμός …………………

Γ2 Μονώσεις …………………

Γ3 Τοιχοποιίες (εξωτερικές / εσωτερικές / διαχωρισμοί) …………………

Γ4 Μεταλλικές Κατασκευές …………………

Γ5 Ξυλουργικές Κατασκευές …………………

Γ6 Αλουμινένιες και Υαλωτές Κατασκευές …………………

Δ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ / ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 0

Δ1 Επιχρίσματα …………………

Δ2 Δαπεδοστρώσεις …………………

Δ3 Επενδύσεις …………………

Δ4 Ψευδοροφές …………………

Δ5 Χρωματισμοί …………………

Αριθμός Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού:  28/2017

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ -

ΤΜΗΜΑ Β ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για το Έργο Ανέγερσης Νέου Κτιρίου του Ινστιτούτου 
Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου, Υπαίθριου Αμφιθεάτρου και Εξωτερικού Περιμετρικού 
Δρόμου

Οι Διαγωνιζόμενοι καλούνται να δώσουν προκαταρκτική ανάλυση του εκτιμημένου κόστους της Πρότασης τους 
σύμφωνα με τις πιο κάτω περιγραφές:

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για το Έργο Ανέγερσης Νέου Κτιρίου του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, Υπαίθριου 
Αμφιθεάτρου και Εξωτερικού Περιμετρικού Δρόμου – Παράρτημα 3 1/2



                                                                

Ε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΔΙΚΤΥΑ 0

Ε1 Μηχανολογικά Δίκτυα και Εγκαταστάσεις 
(Κλιματισμός, Σύστημα Πυρόσβεσης, Υδραυλικά Δίκτυα 
κ.α.)

…………………

Ε2  Ηλεκτρολογικά Δίκτυα και Εγκαταστάσεις 
(Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση, Εφεδρικές Γεννήτριες, UPS, 
Φωτισμός, Τηλεφωνικό Δίκτυο, Συστήματα Ασφαλείας, 
CCTV, Δομημένη  Καλωδίωση κ.α.)

…………………

Ε3 Δίκτυα και Εγκαταστάσεις Εξειδικευμένων Συστημάτων …………………

Ε4 Αποχετευτικό Δίκτυο / Είδη Υγιεινής …………………

Ε5 Οικοδομική Βοήθεια …………………

ΣΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 0

ΣΤ1 Φύτευση …………………

ΣΤ2 Δίκτυο Άρδευσης …………………

ΣΤ3 Εξωτερικές Αποχετεύσεις …………………

ΣΤ4 Απορροή και Συλλογή Ομβρίων Υδάτων …………………

ΣΤ5 Σύνδεση με Κεντρικά Δίκτυα Υπηρεσιών …………………

ΣΤ6 Εξωτερικές Εργασίες …………………

ΣΤ7 Διαμόρφωση Χώρων Στάθμευσης, Εισόδων και Κυκλοφορία …………………

ΣΤ8 Σύστημα Ελέγχου Προσβάσεων / Εισόδων …………………

ΣΤ9 Φωτισμός …………………

Ζ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 0

Ζ1 Σήμανση …………………

Ζ2 Άλλα …………………

…………………

0

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 5% 0

ΑΥΞΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 5% 0

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ (€) 0

ΣΥΝΟΛΟ (€)

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για το Έργο Ανέγερσης Νέου Κτιρίου του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, Υπαίθριου 
Αμφιθεάτρου και Εξωτερικού Περιμετρικού Δρόμου – Παράρτημα 3 2/2
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ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ 
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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 
     Σελίδα 
ΜΕΡΟΣ Ι 

Συμφωνία 

Συμφωνία μεταξύ Εργοδότη και Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών 
Συμβούλων Μελετητών   
        
Γενικοί Όροι Σύμβασης 

 

1.  ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ        7 

2.  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ,  ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ   11 

3.    ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ    13 

4.  ΠΛΗΡΩΜΕΣ          15 

5.  ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ / Ή ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ     16 

6.  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ      17 

7.  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  17 

8.  ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ        19 

9.  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ        19 

10.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ      20 

11.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ       20 

12.  ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ      20 

13.  ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ      20 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α01 - Όροι Εντολής  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α02 - Πληρωμές στον Ανάδοχο / Αποζημιώσεις για καθυστερήσεις 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α03 - Δείγμα Έκθεσης Αξιολόγησης Απόδοσης Αναδόχου Σύμβασης Υπηρεσιών 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  

- Απόσπασμα Όρων  Εντολής Διευθυντή Έργου 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  

- Τυπικοί Όροι Κυρίως Συμβολαίου Εργολαβίας και Διορισμένων Υπεργολάβων 
- Πρότυπες Προδιαγραφές 
- Τυπικά Σχέδια 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ   

- Έγγραφα Διαγωνισμού  
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ  

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Μελέτη και Επίβλεψη της Ανέγερσης Νέου Κτιρίου του Ινστιτούτου 

Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, Υπαίθριου Αμφιθεάτρου και 

Εξωτερικού Περιμετρικού Δρόμου 

Η Συμφωνία αυτή γίνεται την ........... ημέρα του μήνα ................ του έτους……….. μεταξύ του 
............................................................. για και εκ μέρους του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής 
Κύπρου (που από τώρα και στο εξής θα καλείται "ο Εργοδότης") από τη μια και 
του………………………………………………. .............................................................................  
(που από τώρα και στο εξής θα καλείται "ο Ανάδοχος") από την άλλη. 
 
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ο Εργοδότης προτίθεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών για 
……………............................................................................ (που από τώρα και στο εξής θα 
καλούνται "οι Υπηρεσίες") για ………………………………............................................... 
................................................................................., (τίτλος Έργου) (που από τώρα και στο εξής θα 
καλείται "το Έργο"), 
Σύντομη περιγραφή του και εκτιμώμενη αξία του Έργου: 

Το Νέο Κτίριο Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου θα περιλαμβάνει ερευνητικά και 
διαγνωστικά εργαστήρια, δωμάτια ασφαλείας, γραφειακούς χώρους, χώρους διδασκαλίας, χώρους 
υποδοχής και κοινόχρηστους χώρους, χώρους κυκλοφορίας, υπηρεσιών και υποστήριξης, 
εσωτερικό αμφιθέατρο, υπόγειο χώρο στάθμευσης , υπαίθριο χώρο στάθμευσης κλπ. Το σύνολο 
των χώρων αυτών, που , μη περιλαμβανομένου του υπαίθριου χώρου στάθμευσης, καλύπτουν 
συνολικό μικτό εμβαδόν της τάξης των 11.000τ.μ., καθώς και ο εξωτερικός περιμετρικός δρόμος, 
αποτελούν το Τμήμα Α του Έργου. Το Έργο περιλαμβάνει επίσης ανέγερση υπαίθριου 
αμφιθεάτρου, χωρητικότητας 800 ατόμων, με μικτό εμβαδόν 1.200τ.μ. περίπου, που είναι το 
Τμήμα Β. Η εκτιμώμενη αξία του Έργου ανέρχεται στο ποσό των Δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ 
(€15.000.000), περιλαμβανομένων των Απροβλέπτων και των Αυξήσεων Εργατικών και Υλικών 
και μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Για το Τμήμα Α του Έργου ο Ανάδοχος θα συμβληθεί 
με το Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου και για το Τμήμα Β με το Δήμο Αγίου 
Δομετίου. Οι όροι των δύο αυτών συμβάσεων θα είναι οι παρόντες. Δύο ξεχωριστές 
συμβάσεις θα υπογραφούν και για την κατασκευή των δύο Τμημάτων του Έργου. 
 
ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 
 
1. Η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (ή Σύμβαση), περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
 
 (α) Τη Συμφωνία 
 (β) Τους Γενικούς της Σύμβασης 
 (γ) Τα Παραρτήματα “A” – “Δ” 
 τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης. 
 
2. (1) Ο Εργοδότης αναθέτει στον Ανάδοχο και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την παροχή των 

υπηρεσιών που καθορίζονται στη Σύμβαση, από Ομάδα Μελετητών Αρχιτέκτονα που θα 
υλοποιήσει το αντικείμενο της Σύμβασης και στην οποία θα μετέχουν υποχρεωτικά οι πιο 
κάτω Βασικοί Μελετητές Αρχιτέκτονα:  

 
 Βασικοί Μελετητές Αρχιτέκτονα Όνομα  

1Α Σύμβουλος 1Α – Επικεφαλής Έργου: Σύμβουλος 
Αρχιτέκτονας Μελέτης, Επίβλεψης και 
Διαχείρισης Έργου που στην παρούσα Σύμβαση 
καλείται ο «Υπεύθυνος Ομάδας Μελετητών 
Αρχιτέκτονα» 

 

 

 



 

- - 
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1Β Σύμβουλος 1Β: (σε περίπτωση που εφαρμόζεται) 
Σύμβουλος Αρχιτέκτονας 

 

 

2 Σύμβουλος 2: Σύμβουλος σε θέματα Σχεδιασμού 
και Λειτουργίας Εργαστηρίων (Ερευνητικών και 
Διαγνωστικών) 

 

 

3 Σύμβουλος 3: Σύμβουλος Ακουστικής 

  
 

4 Σύμβουλος 4: Σύμβουλος Τοπιοτέχνησης 

 
 

 

(2) Για οποιαδήποτε αντικατάσταση των προαναφερομένων προσώπων θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται εκ των προτέρων έγκριση του Εργοδότη. 

 
 (3) Ο Ανάδοχος ορίζει τον Αρχιτέκτονα Σύμβουλο 1Α, Επικεφαλής Έργου και 

Υπεύθυνο Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα αλλά και Υπεύθυνο Ομάδας Έργου ως το 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που θα τον αντιπροσωπεύει έναντι του Εργοδότη σε θέματα 
σχετικά με την παροχή των Υπηρεσιών.  

 
3. Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Εργοδότη, να 

αναθέσει ή να μεταβιβάσει όλο ή οποιοδήποτε μέρος των Υπηρεσιών ή υποχρεώσεών του 
όπως αυτές απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση.  

 
4. Ο Εργοδότης συμφωνεί όπως καταβάλει στον Ανάδοχο για τις Υπηρεσίες που θα προσφέρει 

με βάση την παρούσα Συμφωνία αμοιβή ίση προς 2,93% στο Ποσό της Σύμβασης Έργου 
(χωρίς ΦΠΑ). Η αμοιβή αυτή υπολογίζεται ως εξής: 

(i) Στάδιο Σχεδιασμού και Προσφορών του Έργου 

Το 55% της αμοιβής που θα καταβληθεί για τις παρεχόμενες υπηρεσίες πριν από την 
υπογραφή της Σύμβασης Κατασκευής, θα υπολογιστεί με βάση την εκτιμώμενη αξία 
Έργου, την τελική εκτίμηση κόστους και τέλος θα υπολογιστεί εκ νέου με βάση το Ποσό της 
Σύμβασης Έργου όπως αυτό περιλαμβάνεται στη Σύμβαση Έργου κατά την ημερομηνία 
υπογραφής της (χωρίς Φ.Π.Α.). 

(ii) Στάδιο Κατασκευής και Επίβλεψης του Έργου 

Το 45% της αμοιβής που θα καταβληθεί για υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της περιόδου 
κατασκευής θα υπολογιστεί με βάση το Ποσό της Σύμβασης Έργου όπως αυτό 
περιλαμβάνεται στη Σύμβαση Έργου κατά την ημερομηνία υπογραφής της (χωρίς Φ.Π.Α.). 

Η αμοιβή θα καταβάλλεται από τον Εργοδότη στον Ανάδοχο, σύμφωνα με το Άρθρο 4 και 
το Παράρτημα Α02 της παρούσας Σύμβασης. 

 
5. Η παρούσα Σύμβαση θα πρέπει να χαρτοσημανθεί προ ή κατά την υπογραφή της και το 

σχετικό τέλος θα καταβάλλεται από τον Ανάδοχο. Για σκοπούς χαρτοσήμανσης το ποσό της 
Σύμβασης εκτιμάται στα € 440.000 (τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ) συν Φ.Π.Α. 

 
6. Ο Εργοδότης έχει ήδη αναθέσει την παροχή υπηρεσιών Διεύθυνσης Έργου και θα επιλέξει 

ξεχωριστά και θα αναθέσει σε Ειδικούς Συμβούλους την παροχή των εξής εξειδικευμένων 
υπηρεσιών σε σχέση με το Έργο: 

 
 Υπηρεσία Ειδικοί Σύμβουλοι 
(α) Υπηρεσίες Επιμετρητή 

Ποσοτήτων 
 

Σύμβουλος Επιμετρητής Ποσοτήτων 
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(β) Υπηρεσίες Πολιτικού Μηχανικού Σύμβουλος Πολιτικός Μηχανικός 
 

(γ) Υπηρεσίες Συμβούλου 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 

Σύμβουλος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

(δ) Υπηρεσίες Συμβούλου 
Μηχανολόγου Μηχανικού 

Σύμβουλος Μηχανολόγος Μηχανικός 

(ε) Υπηρεσίες Συμβούλου 
Μηχανικού / Συμβούλου σε 
θέματα Ενέργειας και Αειφόρου 
Ανάπτυξης 

Σύμβουλος Μηχανικός / Σύμβουλος σε θέματα 
Ενέργειας και Αειφόρου Ανάπτυξης 
 

(στ) Υπηρεσίες Συμβούλου 
Μηχανικού σε θέματα 
Ασφάλειας και Υγείας 
 

Σύμβουλος Μηχανικός σε θέματα Ασφάλειας και 
Υγείας 

Η αμοιβή των Ειδικών Συμβούλων θα είναι επιπρόσθετη αυτής του Αναδόχου και θα 
καταβάλλεται απ’ ευθείας στους ιδίους από τον Εργοδότη. Η Ομάδα Μελετητών 
Αρχιτέκτονα και οι Ειδικοί Σύμβουλοι απαρτίζουν την Ομάδα Έργου.  

 
7. Εάν ο Ανάδοχος ή οποιοδήποτε μέλος της Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα έχει 

οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σχέση με οποιαδήποτε 
σκοπούμενη από αυτά κατακύρωση Σύμβασης Δημοσίου ή έχει οποιαδήποτε ιδιάζουσα 
σχέση ή οποιαδήποτε εξ΄ αίματος ή εξ΄ αγχιστείας συγγένεια μέχρι τέταρτου βαθμού με 
οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον, οφείλει να 
αποκαλύψει το συμφέρον, τη σχέση ή τη συγγένεια αυτή στον Εργοδότη. 

 
8. Σε περίπτωση που αναφύει οποιαδήποτε διαφορά ή αμφισβήτηση μεταξύ των 

συμβαλλομένων μερών στην παρούσα Σύμβαση (είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά τη 
συμπλήρωση ή την αναστολή της παροχής των Υπηρεσιών και είτε πριν είτε μετά τη λύση 
ή την ισχυριζόμενη λύση της εργοδότησης του Αναδόχου βάσει της παρούσας Συμφωνίας) 
σχετικά με την ερμηνεία της παρούσας Συμφωνίας ή για οτιδήποτε που περιλαμβάνεται σε 
αυτή ή που προκύπτει λόγω αυτής της Συμφωνίας ή ως προς τα δικαιώματα, υποχρεώσεις 
ή καθήκοντα των συμβαλλομένων μερών, τότε η διαφορά αυτή θα επιλύεται σύμφωνα με τη 
Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών που προδιαγράφεται στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους 
αυτής της Σύμβασης. 

 
9. Η παρούσα Σύμβαση θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται με βάση και σύμφωνα με τους 

νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα εμπίπτει στη δικαιοδοσία των Κυπριακών 
Δικαστηρίων. 

Η παρούσα Συμφωνία υπογράφεται, 
 
ΔΙΑ ΚΑΙ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 
         Στην παρουσία των 
         (α) ......................................... 
.....................................      (β) ......................................... 
 
ΔΙΑ ΚΑΙ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
         Στην παρουσία των 
 
         (α) ......................................... 
.....................................      (β) ......................................... 
Αρχιτέκτονας / Υπεύθυνος Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα 
 
 
 
 
 



 

- - 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 
 
1.1 Ορισμοί 

Στην παρούσα Σύμβαση, εκτός όπου ρητά καθορίζεται διαφορετικά, οι ακόλουθες λέξεις και 
εκφράσεις θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται πιο κάτω: 

 (α) “Ανάδοχος” σημαίνει τον Προσφέροντα που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με 
τον Εργοδότη. 

 (β) “Βασικοί Μελετητές Αρχιτέκτονα” σημαίνει τα πρόσωπα που κατονομάζονται στην 
Παράγραφο 2(1) της Συμφωνίας ως οι βασικοί μελετητές που θα παρέχουν εκ μέρους 
του Αναδόχου τις Υπηρεσίες μελέτης και επίβλεψης. 

 (β1) “Διευθυντής Έργου” σημαίνει το πρόσωπο που διορίζεται ως Διευθυντής Έργου 
από τον Εργοδότη και που το όνομα του γνωστοποιείται στον Ανάδοχο. Οι Όροι 
Εντολής του Διευθυντή Έργου καθορίζονται στο Παράρτημα «Β» της παρούσας 
Σύμβασης. 

 (γ) “Εβδομάδα” σημαίνει ημερολογιακή εβδομάδα. 

 (δ) "Ειδικοί Σύμβουλοι” σημαίνει τους Σύμβουλους που κατονομάζονται στη 
παράγραφο 6 της Συμφωνίας στους οποίους ο Εργοδότης αναθέτει την παροχή 
εξειδικευμένων υπηρεσιών.   

 (ε) “εκτιμώμενη αξία Έργου” σημαίνει την κατασκευαστική αξία του Έργου, όπως αυτή 
εκτιμάται από τον Εργοδότη. Η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει την ευθύνη υπολογισμού 
της εκτιμώμενης αξίας του Έργου. Στην εκτιμώμενη αξία δεν θα υπολογίζονται τα 
ακόλουθα: 

- Φ.Π.Α. 

- Έξοδα υπηρεσιών κοινής ωφέλειας  

- Αμοιβή του Αναδόχου με βάση την παρούσα Σύμβαση 

- Αμοιβές άλλων συμβούλων που ενδεχομένως να εργοδοτήσει ο Εργοδότης για 
να παρέχουν υπηρεσίες σε σχέση με το Έργο 

- Αξία γης 

- Έξοδα επίβλεψης και παρακολούθησης του Έργου εκ μέρους του Εργοδότη 

- Άλλα ποσά για εργασίες, εξοπλισμό και υπηρεσίες για τα οποία δεν θα 
παρέχουν τις υπηρεσίες του ο Ανάδοχος, όπως π.χ. για εργασίες που θα 
εκτελεστούν απ’ ευθείας από τον Εργοδότη, Τμήματα του Εργοδότη ή άλλους 
που θα ορίσει ο Εργοδότης, από Ημικρατικούς Οργανισμούς και Τοπικές Αρχές. 

 (στ) “Επιθεωρητής Εργοταξίου” σημαίνει πρόσωπο που διορίζεται από τον Εργοδότη 
κατά τη φάση εκτέλεσης του Έργου και που το όνομά και τα καθήκοντά του 
γνωστοποιούνται στον Ανάδοχο. 

 (στ1) “Επιμετρητής Ποσοτήτων” σημαίνει τον Επιμετρητή Ποσοτήτων που ορίζεται από 
τον Εργοδότη για να ενεργεί ως Επιμετρητής Ποσοτήτων για σκοπούς της παρούσας 
Σύμβασης και το όνομα του οποίου θα γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο. Ο Επιμετρητής 
Ποσοτήτων θεωρείται Ειδικός Σύμβουλος. 

  (ζ) “Επίσημη Γλώσσα” σημαίνει την Ελληνική Γλώσσα. Η επίσημη γλώσσα θα    
χρησιμοποιείται σε όλα τα έγγραφα, την αλληλογραφία και τα σχέδια. 

 (ζ1) “Έργο” σημαίνει το έργο του Νέου Κτιρίου του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής 
Κύπρου, του Υπαίθριου Αμφιθεάτρου και του εξωτερικού περιμετρικού δρόμου.  
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 (η) “Εργοδότης” σημαίνει την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τον Νόμο και τους 
ισχύοντες Κανονισμούς.  

 (θ) “Εργολάβος” σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέα του δημοσίου ή 
κοινοπραξία αυτών των προσώπων ή/και οργανισμών που προσφέρει την εκτέλεση 
εργασιών ή/και έργων σε σχέση με το Έργο. 

 (ι) “Ημέρα” σημαίνει ημερολογιακή ημέρα 

 (ια) “Μήνας” σημαίνει ημερολογιακό μήνα 

 (ιβ) “Ομάδα Έργου” σημαίνει την Ομάδα Μελετητών Αρχιτέκτονα, κάθε άλλο 
επιστημονικό προσωπικό ή τεχνικό προσωπικό το οποίο παρέχει υπηρεσίες εκ 
μέρους του Αναδόχου για σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, καθώς και τους 
Ειδικούς Συμβούλους που κατονομάζονται στην παράγραφο 6 της Συμφωνίας.  

 (ιγ) “Ομάδα Μελετητών Αρχιτέκτονα” σημαίνει τον Υπεύθυνο Ομάδας Μελετητών 
Αρχιτέκτονα και τους Βασικούς Μελετητές Αρχιτέκτονα που κατονομάζονται στην 
παράγραφο 2(1) της Συμφωνίας και κάθε άλλο επιστημονικό προσωπικό ή τεχνικό 
προσωπικό το οποίο παρέχει υπηρεσίες εκ μέρους του Αναδόχου για σκοπούς της 
παρούσας Σύμβασης. 

 (ιδ) “Όροι Κατασκευαστικού Συμβολαίου” σημαίνει το Μέρος Ι των Όρων Συμβολαίου 
για κατασκευή δημοσίων οικοδομικών έργων, έκδοση 1ης  Σεπτεμβρίου 2006, όπως 
τυχόν έχει κατά περίπτωση τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί και το οποίο είναι 
αναρτημένο στην ιστοσελίδα της αρμοδίας αρχής δημοσίων συμβάσεων, στο 
Παράρτημα του Κεφαλαίου 3 του Οδηγού Βέλτιστων Πρακτικών για τη Σύναψη και 
Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων (www.treasury.gov.cy/ppd).  

 (ιε) “Σύμβουλος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός” σημαίνει τον Ηλεκτρολόγο Μηχανικό που 
ορίζεται από τον Εργοδότη για να ενεργεί ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός για σκοπούς 
της παρούσας Σύμβασης και το όνομα του οποίου θα γνωστοποιηθεί στον 
Ανάδοχο. Ο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός θεωρείται Ειδικός Σύμβουλος. 

 (ιστ) “Σύμβουλος Μηχανολόγος Μηχανικός” σημαίνει το Μηχανολόγο Μηχανικό που 
ορίζεται από τον Εργοδότη για να ενεργεί ως Μηχανολόγος Μηχανικός για σκοπούς 
της παρούσας Σύμβασης και το όνομα του οποίου θα γνωστοποιηθεί στον 
Ανάδοχο. Ο Μηχανολόγος Μηχανικός θεωρείται Ειδικός Σύμβουλος. 

 (ιζ) “Σύμβουλος Μηχανικός / Σύμβουλος σε θέματα Ενέργειας και Αειφόρου 
Ανάπτυξης” σημαίνει το Μηχανολόγο Μηχανικό/ Σύμβουλο που ορίζεται από τον 
Εργοδότη για να ενεργεί ως Σύμβουλος σε θέματα ενέργειας και αειφορίας για 
σκοπούς της παρούσας Σύμβασης και το όνομα του οποίου θα γνωστοποιηθεί στον 
Ανάδοχο. Ο Μηχανολόγος Μηχανικός/ Σύμβουλος σε θέματα Ενέργειας και 
Αειφόρου Ανάπτυξης θεωρείται Ειδικός Σύμβουλος. 

 (ιη) “Σύμβουλος Πολιτικός Μηχανικός” σημαίνει τον Πολιτικό Μηχανικό που ορίζεται 
από τον Εργοδότη για να ενεργεί ως Πολιτικός Μηχανικός για σκοπούς της 
παρούσας Σύμβασης και το όνομα του οποίου θα γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο. Ο 
Πολιτικός Μηχανικός θεωρείται Ειδικός Σύμβουλος. 

 (ιθ) “Σύμβουλος Μηχανικός σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας” σημαίνει το Σύμβουλο 
Μηχανικό που ορίζεται από τον Εργοδότη για να ενεργεί ως Σύμβουλος σε θέματα 
ασφάλειας και υγείας για σκοπούς της παρούσας Σύμβασης και το όνομα του 
οποίου θα γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο. Ο Σύμβουλος Μηχανικός σε θέματα 
Ασφάλειας και Υγείας θεωρείται Ειδικός Σύμβουλος. 

 (κ) “που τυχόν να απαιτηθούν” σημαίνει που τυχόν να απαιτηθούν από τον 
Εργοδότη. 

 (λ) “Στάδια Εργασίας” σημαίνει τα ακόλουθα στάδια παροχής Υπηρεσιών σε σχέση 
με τη μελέτη και τη διαχείριση του Έργου: 



 

- - 
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Στάδιο Α : Προμελέτη: Διαλαμβάνει την ετοιμασία εκθέσεων και μελετών που θα 
επιτρέψουν στον Εργοδότη να κατανοήσει και εγκρίνει τις προτάσεις 
που στοχεύουν στην ικανοποίηση των επιδιώξεων του 

Στάδιο Β : Τελική Μελέτη: Αποτελείται από δύο στάδια όπως πιο κάτω:  

Στάδιο Β1 : Οριστική Μελέτη: Διαλαμβάνει την οριστικοποίηση και ολοκλήρωση της 
μελέτης προς εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών από τις αρμόδιες 
αρχές και την προετοιμασία όλων των κατασκευαστικών σχεδίων και 
λεπτομερειών, καθώς και προσχεδίου των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

Στάδιο Β2 : Μελέτη Εφαρμογής: Διαλαμβάνει την ολοκλήρωση όλων των 
κατασκευαστικών σχεδίων και λεπτομερειών, καθώς και των Τεχνικών 
Προδιαγραφών που θα συμπεριληφθούν στα Έγγραφα Διαγωνισμού 
Κυρίως Εργολαβίας και Διαγωνισμών Υπεργολαβιών. 

Στάδιο Γ : Ετοιμασία Εγγράφων Διαγωνισμών 

Στάδιο Δ : Προκήρυξη Διαγωνισμών, Αξιολόγηση Προσφορών, Λήψη Απόφασης, 
Ανάθεση Σύμβασης Έργου και Διορισμένων Υπεργολαβιών 

Στάδιο Ε : Υλοποίηση/Κατασκευή Έργου 

Στάδιο ΣΤ : Παραλαβή Έργου – Έναρξη Περιόδου Ευθύνης Ελαττωμάτων 

Στάδιο Ζ : Προσωρινός Τελικός Λογαριασμός Έργου 

Στάδιο Η : Εκπνοή Περιόδου  Ευθύνης Ελαττωμάτων – Έκδοση Πιστοποιητικού 

Στάδιο Θ : Τελικός Λογαριασμός  

 (μ) “Σύμβαση Έργου” σημαίνει τη σύμβαση η οποία συνάπτεται μεταξύ του Εργοδότη 
και του Εργολάβου για την εκτέλεση και συμπλήρωση του Έργου και την 
επιδιόρθωση οποιωνδήποτε ελαττωμάτων σε αυτό. 

 (ν) “Σύμβαση” ή “Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών” σημαίνει την παρούσα Σύμβαση 
που υπογράφτηκε μεταξύ του Εργοδότη και του Ανάδοχου για την παροχή των 
Υπηρεσιών.  

 (ξ) “Σύμβουλοι Μελετητές” (βασικοί και μη βασικοί) σημαίνει τα μέλη της Ομάδας 
Μελετητών Αρχιτέκτονα τα οποία ασκούν επάγγελμα σε κλάδο της Μηχανικής 
Επιστήμης κατά την έννοια του περί του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Νόμου.  

 (ο) “Τελικός Λογαριασμός” σημαίνει τον Τελικό Λογαριασμό του Έργου σύμφωνα με 
τις πρόνοιες της Σύμβασης Έργου.  

 (π) "Υπεύθυνος Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα” σημαίνει το πρόσωπο που 
κατονομάζεται στην παράγραφο 2(1) της Συμφωνίας και του οποίου τα καθήκοντα 
είναι όπως καθορίζονται στη Συμφωνία, στους Γενικούς Όρους Σύμβασης, στους 
Όρους Εντολής και στα άλλα έγγραφα της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών.  

 (ρ) “Υπηρεσίες“ σημαίνει όλες τις υπηρεσίες που οφείλει να παράσχει ο Ανάδοχος στα 
πλαίσια της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, και κάθε άλλη υποχρέωση του 
Αναδόχου που χρειάζεται για το σχεδιασμό, την επίβλεψη της εκτέλεσης και 
συμπλήρωσης του Έργου, την επίβλεψη της επιδιόρθωσης οποιωνδήποτε 
ελαττωμάτων σε αυτό, και της διαχείρισης της Σύμβασης Έργου, στο βαθμό που η 
ανάγκη για την παροχή των πιο πάνω υπηρεσιών καθορίζεται ή εύλογα 
συμπεραίνεται από τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών. 

(σ) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι χρησιμοποιούμενοι στο παρόν Μέρος Β των Εγγράφων 
Διαγωνισμού θα έχουν την έννοια που αποδίδουν στους όρους αυτούς ο Νόμος, οι 
Κανονισμοί ή τα υπόλοιπα Έγγραφα Διαγωνισμού. 

 
1.2 Εξασφάλιση Έγκρισης Εργοδότη 
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Για τα πιο κάτω θέματα θα εξασφαλίζεται προηγουμένως η έγκριση του Εργοδότη. Νοείται 
δε ότι ο Ανάδοχος θεωρείται ότι γνωρίζει τις διαδικασίες, με βάση κανονισμούς ή άλλως 
πως, που θα πρέπει να εφαρμόζει ο Εργοδότης, και τις προϋποθέσεις που πρέπει να 
πληρούνται, πριν ο Εργοδότης παράσχει τέτοια έγκριση: 
 
(α)  Για τη μετάβαση από ένα Στάδιο Εργασίας σε άλλο. 
 
(β) Κατά τη διαχείριση της Σύμβασης Έργου, και κατά την άσκηση των εξουσιών και 

αρμοδιοτήτων του ως ο «Μηχανικός» με βάση τη σύμβαση αυτή, για τα πιο κάτω 
θέματα, όπου τα αναφερόμενα άρθρα και εδάφια αφορούν τους Όρους 
Κατασκευαστικού Συμβολαίου: 

 
(i) για την άσκηση των εξουσιών του που καθορίζονται στο εδάφιο 12.2, 

(ii) για την άσκηση των εξουσιών του που καθορίζονται στο άρθρο 40, με 

εξαίρεση την έκδοση οδηγιών στις περιπτώσεις των παραγράφων (α), (β), (γ) και 

(δ) του εδαφίου 40.1, 

(iii) για τον προσδιορισμό τυχόν παράτασης χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 

44, 

(iv) για την έκδοση Πιστοποιητικού Παραλαβής σύμφωνα με το άρθρο 48, 

(v) για την έκδοση οδηγιών για τροποποίηση σύμφωνα με το άρθρο 51, 

(vi) για την εκτίμηση των τροποποιήσεων και τον καθορισμό τιμών ή τιμών 

μονάδος σύμφωνα με το άρθρο 52, 

(vii) για τον προσδιορισμό οποιωνδήποτε ποσών οφείλονται στον Εργολάβο 

σύμφωνα με το άρθρο 53, σε σχέση με οποιαδήποτε απαίτηση, 

(viii) για την έκδοση οδηγιών σύμφωνα με το εδάφιο 58.2, 

(ix) για την έκδοση Πιστοποιητικών Πληρωμής στον Εργολάβο σύμφωνα με 

το άρθρο 60,  

(x) για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ευθύνης Ελαττωμάτων σύμφωνα με 

το άρθρο 62, και 

(xi) για την άσκηση των εξουσιών του που καθορίζονται στο εδάφιο 70.2 . 

 
1.3 Γένη 

Οι όροι και/ ή οι λέξεις στο αρσενικό γένος περιλαμβάνουν και το θηλυκό γένος. 
 

1.4 Ενικός και Πληθυντικός 

Λέξεις στον ενικό περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό και αντίστροφα, όπου το κείμενο το 
απαιτεί. 

 
1.5 Έξοδα 

Η λέξη "Έξοδα" σημαίνει την πραγματική δαπάνη πλέον τα γενικά έξοδα του Αναδόχου. 
 
1.6 Επικεφαλίδες 

Οι επικεφαλίδες δεν περιορίζουν, αλλάζουν, τροποποιούν ή επηρεάζουν την ερμηνεία των 
Όρων της Σύμβασης. 

 
1.7 Αλληλογραφία 



 

- - 
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Οποιαδήποτε ειδοποίηση ή οδηγία ή επιστολή απαιτείται ή επιτρέπεται να δοθεί ή 
συνταχθεί βάσει της παρούσας Σύμβασης θα γράφεται στη γλώσσα που διέπει τη 
Σύμβαση. Η επικοινωνία μεταξύ του Εργοδότη και του Αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης 
οποιασδήποτε σημείωσης ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου το οποίο απαιτείται από τη 
Σύμβαση, θα πρέπει να γίνεται γραπτώς. Επικοινωνία η οποία δεν γίνεται γραπτώς δεν έχει 
οποιαδήποτε ισχύ. Νοείται ότι επίσημα πρακτικά συνεδρίας σχετικής με το Έργο αποτελούν 
γραπτή επικοινωνία και δεσμεύουν τα μέρη. 

 
 
2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
 
2.1 Η παροχή Υπηρεσιών εκ μέρους των Συμβούλων Μελετητών υπόκειται στους περί 

Δεοντολογίας των Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου 
Κανονισμούς. Επιπλέον, οι υποχρεώσεις των μελών του Επιστημονικού Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Κύπρου που καθορίζονται στους εν λόγω Κανονισμούς θα θεωρείται ότι 
συνιστούν συμβατικές υποχρεώσεις των Συμβούλων Μελετητών ως εργοδοτουμένων ή 
αντιπροσώπων του Αναδόχου και κάθε παραβίαση των εν λόγω υποχρεώσεων θα 
θεωρείται ότι συνιστά παραβίαση από τον Ανάδοχο συμβατικών υποχρεώσεων του. 

 
2.2 Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με βάση τις πρόνοιες της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών. 
 
2.3 Ο Ανάδοχος οφείλει: 

 
(α) να ενεργεί με τέτοιο τρόπο ώστε ουδεμία πράξη ή παράλειψη του να συνιστά, 

προκαλεί ή συμβάλλει σε οποιαδήποτε παραβίαση από τον Εργοδότη 
οποιωνδήποτε υποχρεώσεων του με βάση τη Σύμβαση Έργου, και  

 
(β) να αναλαμβάνει και εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες του Μηχανικού 

(κατά την έννοια των Όρων Κατασκευαστικού Συμβολαίου) με βάση τη Σύμβαση 
Έργου. 

 
Νοείται ότι εάν ο Ανάδοχος παραβεί καθ΄ οιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις του αυτές τότε 
θα οφείλει να καλύπτει και εξασφαλίζει τον Εργοδότη από οποιαδήποτε έξοδα και 
αποζημιώσεις για τα οποία ο Εργοδότης καθίσταται υπεύθυνος σύμφωνα με τη Σύμβαση 
Έργου για τις παραβάσεις αυτές.  

 
2.4 Ο Ανάδοχος οφείλει: 

 (α) Να συνεργάζεται με το Διευθυντή Έργου και να του παρέχει απόψεις και συμβουλές 
πάνω σε θέματα που αφορούν τις παρεχόμενες Υπηρεσίες.  

 (β) Να συνεργάζεται με τους Ειδικούς Σύμβουλους καθ΄ όλη τη διάρκεια του Έργου με 
στόχο την επιτυχή ολοκλήρωσή του. 

  Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρεί ότι η απόδοση οποιουδήποτε 
Ειδικού Συμβούλου δεν είναι ικανοποιητική, με αποτέλεσμα να δημιουργείται 
πρόβλημα στην ομαλή παροχή των Υπηρεσιών, τότε οφείλει να υποβάλει στον 
Εργοδότη, το ταχύτερο δυνατό, λεπτομερή έκθεση με συγκεκριμένες εισηγήσεις για 
επίλυση του προβλήματος. 

 (γ) Να εργοδοτεί έμπειρο και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των 
υποχρεώσεων του, ανάληψη των ευθυνών του και διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων 
του. 

  Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Εργοδότης δεν είναι ικανοποιημένος από την 
εργασία οποιουδήποτε μέλους της Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα, ο Εργοδότης 
θα δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο να αντικαταστήσει το εν λόγω μέλος με 
άλλο έμπειρο και κατάλληλο, χωρίς επιπλέον αμοιβή ή αποζημιώσεις. Το εν λόγω 
δικαίωμα του Εργοδότη δεν θα ασκείται παράλογα ή αναίτια.  
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(δ) Να ενημερώνεται και εφαρμόζει τις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες της 
Αναθέτουσας Αρχής σε σχέση με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 
διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων, έγκρισης αλλαγών και απαιτήσεων, κλπ και να 
συμμορφώνεται πλήρως με τις διαδικασίες. Αντίγραφα σχετικών εγκυκλίων και 
άλλων εγγράφων στα οποία καταγράφονται οι διαδικασίες αυτές θα παρέχονται 
στον Ανάδοχο από το Διευθυντή Έργου. 

(ε) Σε περίπτωση που του ζητηθεί, να πραγματοποιεί παρουσιάσεις προς τις αρμόδιες 
επιτροπές / όργανα του Εργοδότη. 

 (στ) Να μεριμνά ώστε οι Βασικοί Μελετητές Αρχιτέκτονα ασκούν τα επαγγελματικά τους 
καθήκοντα με πλήρη συναίσθηση της επαγγελματικής τους ευθύνης την οποία 
επέχουν έναντι του και έναντι του Εργοδότη και να διασφαλίζει ότι οι Βασικοί 
Μελετητές δεν θα απαλλάσσονται από την ευθύνη αυτή λόγω εκχώρησης των 
υποχρεώσεων τους ή άλλως πως. 

 (ζ) Να μεριμνά ώστε οι Βασικοί Μελετητές Αρχιτέκτονα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους 
με τέτοια επιμέλεια και επιδεξιότητα όπως ένα λογικό και συνετό πρόσωπο που έχει 
τα προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματος αυτού θα κατέβαλλε υπό τις 
περιστάσεις. 

 (η) Να μεριμνά ώστε οι Βασικοί Μελετητές Αρχιτέκτονα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τηρώντας το επαγγελματικό απόρρητο. 

  (θ) Να υποστηρίζει τα νόμιμα συμφέροντα του Εργοδότη. 

  (ι) Να μεριμνά ώστε η μελέτη του να συνάδει απόλυτα με όλους τους όρους της 
Πολεοδομικής Άδειας και της Άδειας Οικοδομής. 

 
2.5 Ο Ανάδοχος δεν θα προχωρεί με οποιαδήποτε αλλαγή και/ή προσθήκη και/ή παράλειψη σε 

σχέση με τις Υπηρεσίες ή σε σχέση με μελέτη που έχει τύχει της έγκρισης του Εργοδότη 
χωρίς να ενημερώνει και να εξασφαλίζει εκ των προτέρων την έγκριση του Εργοδότη. 

 
2.6 Ο Ανάδοχος οφείλει: 

(α) να συντονίζει μεταξύ τους, τους Βασικούς Μελετητές και τα άλλα μέλη της Ομάδας 
Έργου στην παροχή των Υπηρεσιών και να μεριμνά ώστε αυτοί να συνεργάζονται και 
να παρέχονται επαρκώς οι Υπηρεσίες, και 

(β) να μεριμνά ώστε κάθε μέλος της Ομάδας Έργου  να παρέχει Υπηρεσίες στην 
ειδικότητα του και να μην επεμβαίνει στο επιστημονικό έργο μελών της Ομάδας 
Έργου άλλων ειδικοτήτων. 

 
2.7 Ουδεμία έγκριση / συγκατάθεση του Εργοδότη δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις 

ευθύνες του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση. 
 
2.8 Οποιαδήποτε επίσημη επικοινωνία του Αναδόχου με τον Εργοδότη θα γίνεται από τον 

Αρχιτέκτονα, Υπεύθυνο Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα, μέσω του Διευθυντή Έργου 

 
2.9 Ο Ανάδοχος οφείλει να διασφαλίσει ότι ο Υπεύθυνος Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα και 

οποιοσδήποτε άλλος εκ της Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα, όταν τους ζητηθεί, θα 
παρουσιάζονται ενώπιον των αρμοδίων επιτροπών αξιολόγησης προσφορών, συμβουλίων 
προσφορών, επιτροπών εξέτασης αλλαγών και απαιτήσεων και άλλων αρμοδίων οργάνων 
για υποστήριξη των εισηγήσεων τους και παροχή διευκρινήσεων. 
 

2.9.1 Όπως αναφέρεται στα Έγγραφα του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, σε περίπτωση που 
επιλεχθείς Αρχιτέκτονας/ες δεν διατηρεί γραφείο στην Κύπρο, θα κληθεί να συστήσει, 
δραστηριοποιήσει και διατηρήσει γραφείο στην Κύπρο καθ’ όλην τη διάρκεια ισχύος της 
Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών που θα υπογραφεί για την 
υλοποίηση του Έργου. 
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Εναλλακτικά ο επιλεχθείς Αρχιτέκτονας/ες θα δύναται να προχωρήσει στη σύναψη 
συνεργασίας με τοπικό Αρχιτεκτονικό γραφείο στην Κύπρο για όλη τη διάρκεια ισχύος της 
Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών που θα υπογραφεί για την 
υλοποίηση του Έργου. 
 
Και στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις κατά το στάδιο της κατασκευής / επίβλεψης του Έργου, 
απαιτείται η παρουσία όλων των ειδικοτήτων των Συμβούλων στην Κύπρο. 
 
Σε όλες τις περιπτώσεις (Κύπριου ή ξένου Αρχιτέκτονα) απαιτείται επίσης από τον 
επιλεχθέντα Αρχιτέκτονα, να διασφαλίσει τη μόνιμη παρουσία Αρχιτέκτονα ή Μηχανικού 
στο εργοτάξιο καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής / επίβλεψης του Έργου, με δική του 
ευθύνη και οικονομική επιβάρυνση. 
 

2.9.2 Τόσο ο Υπεύθυνος Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα όσο και οι Βασικοί Μελετητές 
Αρχιτέκτονα ή και άλλα μέλη της Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα που θα έχουν κρίσιμο 
ρόλο στην εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών είναι απαραίτητο να 
επιβεβαιώσουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν στην Ελληνική γλώσσα. 
 
Όπως επίσης αναφέρεται στα Έγγραφα του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, στην περίπτωση 
της απουσίας τέτοιας γνώσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιλάβει στην Ομάδα Μελετητών 
Αρχιτέκτονα με δική του ευθύνη και οικονομική επιβάρυνση, ένα εγκεκριμένο μεταφραστή-
διερμηνέα που θα είναι μόνιμο μέλος της Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα καθ’ όλη τη 
διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης για την υλοποίηση του Έργου. 
 

2.10 Εάν ο Ανάδοχος παραβεί καθ΄ οιονδήποτε τρόπο τις πιο πάνω υποχρεώσεις του και 
οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση του που απορρέει από τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, 
τότε θα οφείλει να καλύπτει και εξασφαλίζει τον Εργοδότη από οποιαδήποτε βλάβη ή 
αποζημίωση, και από κάθε απαίτηση, δικαστική αγωγή, ζημιά, δαπάνη, έξοδα και χρεώσεις 
οποιασδήποτε μορφής στο βαθμό που θα οφείλονται στην παραβίαση αυτή. Σε τέτοια 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο Εργοδότης υποστεί 
οποιαδήποτε βλάβη, αποζημίωση, ζημιά, έξοδα ή χρεώσεις οποιασδήποτε μορφής λόγω 
πράξεων ή παραλείψεων του Αναδόχου, εργοδοτουμένων ή αντιπροσώπων του, ο 
Εργοδότης έχει δικαίωμα να αφαιρεί το ποσό της βλάβης, αποζημίωσης, ζημιάς, εξόδων και 
χρεώσεων αυτών από τα ποσά που οφείλονται ή θα οφείλονται στον Ανάδοχο, χωρίς 
βλάβη του δικαιώματος του για ανάκτηση των ποσών αυτών με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο. 
 

3.   ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 
 
3.1 Ο Εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα παρουσίας στο εργοτάξιο με δικούς του λειτουργούς, 

συμπεριλαμβανομένων και Επιθεωρητών Εργοταξίου (κατά την έννοια των Όρων 
Κατασκευαστικού Συμβολαίου ή και άλλως πως), και/ή να προβαίνει σε περιοδικές 
επισκέψεις στο εργοτάξιο. Ο Ανάδοχος δεν θα απαλλάσσεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από 
τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, λόγω της 
παρουσίας στο εργοτάξιο των λειτουργών αυτών ή Επιθεωρητών Εργοταξίων, είτε και λόγω 
οποιασδήποτε τέτοιας επίσκεψης και/ή επιθεώρησης από αυτούς.  
 

3.2 Τα έγγραφα διαγωνισμού που θα χρησιμοποιηθούν για την προσφοροδότηση και εκτέλεση 
του Έργου θα βασίζονται στα πρότυπα Έγγραφα που ετοιμάζονται από τον Εργοδότη για 
δημόσιες συμβάσεις έργων (Παράρτημα Γ της παρούσας Σύμβασης). Τα δικαιώματα 
πώλησης τέτοιων εγγράφων θα τα επωφελείται ο Εργοδότης. 

 
3.3 Ο Εργοδότης θα κατονομάζει και θα ενημερώνει γραπτώς τον Υπεύθυνο Ομάδας 

Μελετητών Αρχιτέκτονα για το πρόσωπο που θα τον εκπροσωπεί ως Διευθυντής Έργου 
στην παρούσα Σύμβαση και μέσω του οποίου θα δίδονται όλες οι σχετικές με τη Σύμβαση 
οδηγίες και εγκρίσεις. 
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3.4 Ο Εργοδότης θα κοινοποιεί αποφάσεις και εγκρίσεις, όπως κατά καιρούς θα ζητούνται από 
τον Υπεύθυνο Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα, εντός χρονικών πλαισίων που θα 
επιτρέπουν στον Ανάδοχο να παρέχει τις Υπηρεσίες σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 
παροχής των Υπηρεσιών του. 

 
3.5 Ο Εργοδότης δύναται να εκδίδει στον Ανάδοχο, μέσω του Υπεύθυνου Ομάδας Μελετητών 

Αρχιτέκτονα, οδηγίες σε σχέση με τις παρεχόμενες Υπηρεσίες, νοείται δε ότι ο Ανάδοχος 
δεν έχει δικαίωμα να αρνείται χωρίς λόγο την εκτέλεση τέτοιων οδηγιών. 

 
3.6 Σε ότι αφορά την ανάθεση εργασιών και/ή υπηρεσιών από μέρους του Εργοδότη, σε σχέση 

με το Έργο, οι οποίες εκτελούνται ή θα εκτελούνται από άλλους εκτός του Αναδόχου, ο 
Εργοδότης θα : 

 
 (α) είναι υπεύθυνος για τις πράξεις και παραλείψεις τέτοιων προσώπων και για την 

ικανότητα και απόδοση τους σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχουν, 
 
 (β) διασφαλίζει ότι τέτοια άτομα θα συνεργάζονται, στο βαθμό που τούτο είναι εύλογα 

αναγκαίο, με τον Ανάδοχο και ότι θα παρέχουν τέτοια σχέδια και πληροφορίες όπως 
λογικά θα απαιτούνται για την ορθή και έγκαιρη παροχή των Υπηρεσιών εκ μέρους του 
Αναδόχου, και 

 
 (γ) διασφαλίζει ότι τέτοια άτομα, εφόσον τούτο προβλέπεται στη Σύμβαση Παροχής 

Υπηρεσιών, θα υποβάλουν έγκαιρα σχόλια επί των παραδοτέων του Αναδόχου ώστε 
να παρέχεται σε αυτόν επαρκής χρόνος για λήψη των αναγκαίων διορθωτικών 
ενεργειών. 
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4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ  
 
4.1 Η αμοιβή για την παροχή των Υπηρεσιών θα υπολογίζεται και θα καταβάλλεται σύμφωνα 

με την Παράγραφο 4 της Συμφωνίας και το Παράρτημα Α02 της παρούσας Σύμβασης. 
 
4.2 Σε περίπτωση που, μετά την υπογραφή της Σύμβασης Έργου 
 (α) ο Χρόνος Αποπεράτωσης του Έργου αυξηθεί για οποιοδήποτε λόγο και/ή 
 (β) το Καθαρό Ποσό της Σύμβασης Έργου αυξηθεί στα πλαίσια της εκτέλεσης του Έργου,  
 ο Ανάδοχος ουδεμίας πρόσθετης πληρωμής θα δικαιούται.  
 
4.3  Σε περίπτωση που μετά την υπογραφή της Σύμβασης Έργου απαιτηθούν σημαντικές 

τροποποιήσεις στη τελική μελέτη για τις οποίες ο Ανάδοχος προτίθεται να απαιτήσει 
πρόσθετη πληρωμή, τότε ο Ανάδοχος οφείλει να δώσει στον Εργοδότη, μέσω του 
Διευθυντή Έργου, ειδοποίηση της πρόθεσής του αυτής εντός 28 ημερών αφότου έλαβε 
οδηγία για τροποποίηση της μελέτης.  

 
4.4 Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί συνεχώς εκείνα τα στοιχεία απασχόλησης του προσωπικού 

του και άλλα στοιχεία που εύλογα θα είναι αναγκαία για την τεκμηρίωση απαίτησης που 
ενδεχομένως να υποβάλει σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου 4.3. Χωρίς τούτο να 
σημαίνει παραδοχή ευθύνης του Εργοδότη, σε συνεργασία με το Διευθυντή Έργου ο 
Εργοδότης οφείλει, με τη λήψη ειδοποίησης σύμφωνα με το εδάφιο 4.3, να επιθεωρεί τα 
στοιχεία αυτά και να δίνει, εάν επιθυμεί, μέσω του Διευθυντή Έργου, οδηγίες στον Ανάδοχο 
για τήρηση οποιωνδήποτε πρόσθετων στοιχείων που είναι εύλογα και που ενδεχομένως να 
αποτελέσουν αποδεικτικό υλικό για την απαίτηση για την οποία έχει δοθεί ειδοποίηση. Ο 
Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει στον Εργοδότη, μέσω του Διευθυντή Έργου, να επιθεωρεί 
όλα τα στοιχεία που τηρούνται σύμφωνα με το παρόν εδάφιο και να του παρέχει αντίγραφο 
αυτών, όπως και όποτε ζητήσει ο Διευθυντής Έργου.  

 
4.5 Εντός 56 ημερών αφότου δόθηκε η ειδοποίηση σύμφωνα με το εδάφιο 4.3 πιο πάνω, ή 

εντός τέτοιου άλλου εύλογου χρονικού διαστήματος που θα συμφωνήσει ο Εργοδότης 
μέσω του Διευθυντή Έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στον Εργοδότη μέσω του 
Διευθυντή Έργου έκθεση με δικαιολογητικά στοιχεία για το ποσό που απαιτείται και με όλες 
τις πληροφορίες που χρειάζονται για την εξέταση και αξιολόγηση του απαιτούμενου ποσού.  
Εάν η τροποποίηση της μελέτης για την οποία ο Ανάδοχος απαιτεί πρόσθετη πληρωμή δεν 
ολοκληρωθεί εντός 56 ημερών αφότου δόθηκε η ειδοποίηση σύμφωνα με το εδάφιο 4.3, 
τότε η έκθεση αυτή θα θεωρείται ενδιάμεση και ο Ανάδοχος θα οφείλει να υποβάλλει, σε 
διαστήματα που εύλογα θα ζητήσει ο Εργοδότης μέσω του Διευθυντή Έργου, περαιτέρω 
ενδιάμεσες εκθέσεις στις οποίες να παρουσιάζονται συσσωρευτικά τα απαιτούμενα ποσά 
και τα σχετικά δικαιολογητικά στοιχεία. Στις περιπτώσεις υποβολής ενδιάμεσων εκθέσεων, 
ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει τελική έκθεση εντός 56 ημερών από το πέρας της σχετικής 
τροποποίησης της μελέτης που απαιτήθηκε να γίνει.  

 
4.6 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει να υποβάλει την απαίτηση για πρόσθετη 

πληρωμή, σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος άρθρου, τότε ο Ανάδοχος δεν θα 
δικαιούται οποιασδήποτε τέτοιας πρόσθετης πληρωμής και ο Εργοδότης θα απαλλάσσεται 
της ευθύνης του σχετικά με την απαίτηση αυτή.   

 
4.7 Για τον υπολογισμό οποιασδήποτε πρόσθετης πληρωμής θα χρησιμοποιούνται οι ωριαίες 

χρεώσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα Α02.  
 
4.8 Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το Παράρτημα Α02 της παρούσας Σύμβασης και 

αφού ο Υπεύθυνος Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα υποβάλει σχετική αίτηση πληρωμής 
στον Εργοδότη.  

 
4.9 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παρέχει μόνο μέρος των Υπηρεσιών του, τότε θα δικαιούται 

πληρωμή μόνο για το μέρος των Υπηρεσιών του που ολοκλήρωσε, σύμφωνα με το 
Παράρτημα Α02. 
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4.10 Σε περίπτωση παράλειψης του Εργοδότη να πληρώσει εντός των χρονικών προθεσμιών 

που αναφέρονται πιο πάνω, ο Εργοδότης οφείλει να καταβάλει στον Ανάδοχο τόκο 
υπερημερίας, με το εκάστοτε καθοριζόμενο από την Αρμοδία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 
με σχετική εγκύκλιο της, για όλα τα ποσά που δεν έχουν πληρωθεί από την ημερομηνία 
που τα ποσά αυτά θα έπρεπε να έχουν πληρωθεί. Ο τόκος υπερημερίας δεν θα 
ανατοκίζεται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο.  

 
4.11 Χωρίς επηρεασμό οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών που 

προκύπτουν από την παρούσα Σύμβαση, σε περίπτωση που ο Εργοδότης και/ή ο 
Ανάδοχος αναστείλουν την παροχή των Υπηρεσιών ή λύσουν την εργοδότηση του 
Αναδόχου με βάση την παρούσα Σύμβαση, ο Ανάδοχος δικαιούται να πληρωθεί το μέρος 
της αμοιβής ή άλλα ποσά που του οφείλονται κατά την ημέρα αναστολής/λύσης.  

 
4.12 Οι αμοιβές/πληρωμές που προκύπτουν από την παρούσα Σύμβαση, δεν περιλαμβάνουν 

Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Ο Εργοδότης θα καταβάλλει το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 
 
5. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ / Ή ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ 
 
5.1 Αναστολή 
 
5.1.1 Ο Εργοδότης δύναται να αναστείλει την παροχή μέρους ή όλων των Υπηρεσιών που 

παρέχονται από τον Ανάδοχο, δίνοντας ειδοποίηση τουλάχιστον 14 ημερών στον Υπεύθυνο 
Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα. Η ειδοποίηση θα καθορίζει τις Υπηρεσίες που 
επηρεάζονται. 

 
5.1.2  Χωρίς βλάβη του δικαιώματος του Αναδόχου για επιτόκιο υπερημερίας σύμφωνα με το 

εδάφιο 4.10 και για λύση της εργοδότησης του σύμφωνα με το εδάφιο 5.2, ο Ανάδοχος έχει 
δικαίωμα, εάν ο Εργοδότης παραλείψει να του καταβάλει οποιοδήποτε ποσό που είναι 
οφειλόμενο εντός 42 ημερών μετά την πάροδο του χρόνου που αναφέρεται στο εδάφιο 4.8 
ως χρονικό όριο για καταβολή της πληρωμής, και αφού δώσει στον Εργοδότη ειδοποίηση 42 
ημερών, να αναστείλει την παροχή των Υπηρεσιών του. Νοείται ότι εάν στη συνέχεια ο 
Εργοδότης καταβάλει το οφειλόμενο ποσό, περιλαμβανομένου επιτοκίου υπερημερίας 
σύμφωνα με το εδάφιο 4.10, το δικαίωμα του Αναδόχου για λύση της εργοδότησης του με 
βάση το εδάφιο 5.2 χάνεται εάν δεν έχει δοθεί ειδοποίηση για λύση, και ο Ανάδοχος οφείλει 
να επαναρχίσει κανονικά την παροχή των Υπηρεσιών του το πρακτικά ενωρίτερο δυνατό.  

 
5.1.3 Ο Ανάδοχος δύναται να αναστείλει την παροχή των Υπηρεσιών του, δίνοντας ειδοποίηση 

τουλάχιστον 42 ημερών στον Εργοδότη, σε περίπτωση που ο Εργοδότης, όχι εξ’ 
υπαιτιότητας του Αναδόχου, εργοδοτουμένων ή αντιπροσώπων του, αδυνατεί να 
συμμορφωθεί με πρόνοιες των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996-
2011, των περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμών του 2002, του περί Εργοστασίων Νόμου Κεφ.134, των περί 
Οικοδομών και Έργων Μηχανικών Κατασκευών (Ασφάλεια, Υγεία και Ευημερία) Κανονισμών 
του 1973, περιλαμβανομένων και όλων των άλλων κανονισμών που έχουν εκδοθεί δυνάμει 
των πιο πάνω νόμων, και κάθε νόμου και κανονισμού που τροποποιεί ή αντικαθιστά τους πιο 
πάνω νόμους και κανονισμούς. 

 
5.1.4 Εάν, τηρουμένων των χρονικών ορίων για ειδοποιήσεις, οποιαδήποτε περίοδος αναστολής 

βάσει των παραγράφων 5.1.1 έως 5.1.3, υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, ο Ανάδοχος έχει 
δικαίωμα να ζητήσει από τον Εργοδότη να εκδώσει σχετικές οδηγίες. 

 
 Εάν ο Εργοδότης δεν ανταποκριθεί εντός 50 ημερών, ο Ανάδοχος θα έχει το δικαίωμα να 

θεωρήσει ότι η εργοδότηση του με βάση τη Σύμβαση έχει λυθεί.  
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5.1.5 Τηρουμένων των χρονικών ορίων για ειδοποιήσεις, οποιαδήποτε περίοδος αναστολής 
βάσει των παραγράφων 5.1.1 έως 5.1.3, δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των 
συμβατικών χρόνων παροχής Υπηρεσιών που καθορίζονται στο άρθρο 7 πιο κάτω. 

 
 
5.2 Λύση της εργοδότησης του Αναδόχου 
 
5.2.1 Τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου 5.2.2. πιο κάτω, ο Εργοδότης έχει δικαίωμα, 

αφού δώσει στον Ανάδοχο γραπτή ειδοποίηση 14 ημερών, να λύσει την εργοδότηση του 
Αναδόχου. 

 
5.2.2  Η εργοδότηση του Αναδόχου δύναται να λυθεί ως αναφέρεται στην παράγραφο 5.2.1 στις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

 (α) πτώχευσης ή χρεοκοπίας του Αναδόχου,  

  (β) θανάτου του Αναδόχου, εάν είναι φυσικό πρόσωπο,  

 (γ) ως αναφέρεται στην παράγραφο 5.1.4 πιο πάνω 

 (δ) αδικαιολόγητης καθυστέρησης από μέρους του Αναδόχου στην εκτέλεση των 
καθηκόντων του,  

 (ε) ανάθεσης ή εκχώρησης από μέρους του Αναδόχου μέρους ή όλης της Σύμβασης σε 
τρίτους χωρίς την έγκριση του Εργοδότη, 

 (στ) αντικατάστασης των Βασικών Μελετητών Αρχιτέκτονα χωρίς την έγκριση του 
Εργοδότη, ή  

 (ζ) ανεπαρκούς απόδοσης του Ανάδοχου σε σχέση με τις παρεχόμενες Υπηρεσίες.  
 
5.2.3 Ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα, αφού δώσει στον Εργοδότη γραπτή ειδοποίηση 42 ημερών, να 

λύσει την εργοδότηση του με βάση τη Σύμβαση, στην περίπτωση που καθορίζεται στην 
παράγραφο 5.1.4 πιο πάνω.   

 
5.2.4 Σε περίπτωση λύσης της εργοδότησης του Αναδόχου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

παραδώσει στον Εργοδότη αντίγραφα όλων των σχεδίων/εγγράφων που ετοιμάστηκαν από 
τον Ανάδοχο με βάση την παρούσα Σύμβαση σε εκτύπωση και ηλεκτρονική μορφή, ή έχει 
στην κατοχή του. 

 
5.2.5 Η λύση της εργοδότησης του Αναδόχου με βάση τη Σύμβαση, θα γίνεται με επιφύλαξη των 

δικαιωμάτων των μερών. 
  
 
6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
 
6.1 Για διασφάλιση των δικαιωμάτων του Εργοδότη, κάθε ένας από τους Βασικούς Μελετητές 

Αρχιτέκτονα υποχρεούται εντός 14 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης 
να εξασφαλίσει με δικά του έξοδα και να διατηρεί Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης για 
τις Υπηρεσίες που ανέλαβε, η οποία θα καλύπτει μέχρι πέντε απαιτήσεις η κάθε μια, για 
αποζημιώσεις ποσού μεγαλύτερου των €10.000 και μέχρι ποσού ίσου με ποσοστό 10% της 
εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης. Η συνολική απαίτηση για αποζημιώσεις θα είναι μέχρι 
ποσού ίσου με το τριπλάσιο του ορίου για κάθε απαίτηση. Η Ασφάλεια Επαγγελματικής 
Ευθύνης θα πρέπει να καλύπτει περίοδο 3 χρόνων από την εκπνοή της Περιόδου Ευθύνης 
Ελαττωμάτων με βάση τους Όρους Κατασκευαστικού Συμβολαίου. Οι όροι της Ασφάλειας 
Επαγγελματικής Ευθύνης θα τύχουν της έγκρισης του Εργοδότη.  

 
 
7. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
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7.1 Το πλήρες χρονοδιάγραμμα παροχής Υπηρεσιών και υλοποίησης του Έργου στο οποίο 
περιλαμβάνονται και οι χρονικές περίοδοι που απαιτούνται για την εξασφάλιση της 
συγκατάθεσης του Εργοδότη προς μετάβαση στο επόμενο Στάδιο Εργασίας επισυνάπτεται 
στο Παράρτημα Α01. 

 
7.2 Σε περίπτωση που λόγω εφαρμογής των προνοιών του άρθρου 5 της Σύμβασης, ή σε 

περίπτωση που λόγω: 

 (α) πράξεων ή παραλείψεων του Εργοδότη, εργοδοτουμένων ή αντιπροσώπων του, 

 (β) Ανωτέρας Βίας, ή 

 (γ) άλλων ειδικών συνθηκών που ενδεχομένως να προκύψουν, εξαιρουμένων αυτών 
που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου ή σε παράβαση της Σύμβασης από 
τον Ανάδοχο ή για τις οποίες ευθύνεται ο Ανάδοχος, 

 
 δικαιολογείται η παραχώρηση στον Ανάδοχο παράτασης του χρόνου παροχής των 

Υπηρεσιών, τότε ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα να αιτηθεί παράταση του χρονοδιαγράμματος 
παροχής Υπηρεσιών. 

 
7.3 Για σκοπούς των παρόντων Όρων, Ανωτέρα Βία σημαίνει ένα ή περισσότερα από τα 

ακόλουθα συμβάντα, νοουμένου ότι αυτά συμβαίνουν εντός της Κύπρου, με εξαίρεση τις 
περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας στις οποίες η Κυβέρνηση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο: 

 Πόλεμος, εχθροπραξίες (είτε κηρύχθηκε πόλεμος είτε όχι), εισβολή και ενέργεια εχθρικών 
δυνάμεων, εξέγερση, τρομοκρατική ενέργεια, επανάσταση, ανταρσία, εμφύλιος πόλεμος ή 
παράνομη κατάληψη εξουσίας, βίαιη διατάραξη της τάξης, οχλαγωγία, αναταραχή, απεργία, 
εκτός εάν αυτή περιορίζεται στους εργοδοτουμένους του Αναδόχου και προκύπτει από την 
παροχή των Υπηρεσιών, και οποιαδήποτε δράση των δυνάμεων της φύσης την οποία ένα 
συνετό και λογικό πρόσωπο δεν θα μπορούσε εύλογα να αναμένει.  

7.4 Ο Εργοδότης θα εξετάζει το αίτημα του Ανάδοχου για παράταση χρόνου και θα τον 
ειδοποιεί σχετικά. 

 Νοείται ότι ο Εργοδότης δεν είναι υποχρεωμένος να εξετάσει τέτοιο αίτημα για παράταση 
χρόνου, για οποιαδήποτε αιτία, εκτός αν ο Ανάδοχος: 

 (α)  τον ειδοποιήσει εντός 28 ημέρων, αφότου παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η αιτία 
αυτή,  

 (β)  έχει υποβάλει εντός 56 ημερών αφότου δόθηκε η ειδοποίηση αυτή ή εντός τέτοιου 
εύλογου χρονικού διαστήματος που θα συμφωνήσει ο Εργοδότης ώστε η υποβολή αυτή να 
μπορεί να μελετηθεί και αξιολογηθεί έγκαιρα, πλήρως τεκμηριωμένα δικαιολογητικά 
στοιχεία για την παράταση χρόνου που θεωρεί ότι δικαιούται. 

 
7.5 Ο Εργοδότης θα έχει το δικαίωμα να καθορίσει / διαφοροποιήσει το χρόνο προκήρυξης 

διαγωνισμού, εκτέλεσης και περιόδου ευθύνης για ελαττώματα του Έργου. 

7.6 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αποτύχει να ολοκληρώσει την παροχή Υπηρεσιών του 
μέσα στα χρονικά όρια που καθορίζονται στη Σύμβαση («ο συμβατικός Χρόνος 
Συμπλήρωσης»), ο Ανάδοχος θα αποζημιώνει τον Εργοδότη για κάθε ημέρα που περνά 
μεταξύ του συμβατικού Χρόνου Συμπλήρωσης και της πραγματικής ημερομηνίας 
ολοκλήρωσης της παροχής των Υπηρεσιών του, με το ποσό που καθορίζεται στο 
Παράρτημα Α02. Ο Εργοδότης θα αφαιρεί τις αποζημιώσεις αυτές από ποσά που 
οφείλονται ή θα οφείλονται στον Ανάδοχο. Η αφαίρεση των αποζημιώσεων ουδόλως 
απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωσή του για την ολοκλήρωση της παροχής των 
Υπηρεσιών ή από τις άλλες υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση. Νοείται 
ότι, μετά την πάροδο του συμβατικού Χρόνου Συμπλήρωσης, το ποσό ανά ημέρα 
καθυστέρησης θα είναι άμεσα και πάραυτα οφειλόμενο και πληρωτέο από τον Ανάδοχο 
στον Εργοδότη, χωρίς ο Ανάδοχος να έχει δικαίωμα να αμφισβητήσει το ποσό αυτό και 
χωρίς ο Εργοδότης να έχει υποχρέωση να αποδείξει οποιαδήποτε ζημιά. Νοείται 



 

- - 
 

19

περαιτέρω ότι το συνολικό ποσό τέτοιων αποζημιώσεων δεν πρέπει να υπερβεί το ποσό 
που ισούται με το είκοσι (20) τοις εκατό του ποσού της Σύμβασης που καθορίζεται στην 
παράγραφο 5 της Συμφωνίας. 

  
 
8. ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 
8.1  Η παρούσα Σύμβαση θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται με βάση και σύμφωνα με τους 

νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα εμπίπτει στη δικαιοδοσία των Κυπριακών 
Δικαστηρίων. 

 
8.2 Η προσοχή του Αναδόχου επισύρεται ιδιαίτερα στις πρόνοιες των ακόλουθων Νόμων και 

Κανονισμών, περιλαμβανομένου κάθε Νόμου ή Κανονισμού που τους τροποποιεί ή τους 
αντικαθιστά: 

 
 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος (N.224/90) 
 Ο Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος (N.81(I)/99) 
 Ο Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος 1972-2009  
 Ο Περί Αρχαιοτήτων Νόμος 
 Ο Κυπριακός Νόμος Περί Ηλεκτρισμού Κεφ. 170 και Περί Ηλεκτρισμού Κανονισμοί 

1941 – 1990 
 Ο Περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων και για Συναφή 

Θέματα Νόμος (Ν.73(Ι)/2016) 
 Οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 

Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών Κανονισμοί (ΚΔΠ 242/2012) 
 Οι Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι του 1996 έως 2011 (N.227/1990) 

και οι περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά 
Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π. 172/2002), οι περί Διαχείρισης των Θεμάτων 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π. 173/2002), οι περί 
Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρήση στην Εργασία Εξοπλισμών 
Ατομικής Προστασίας) Κανονισμοί του 2001 (Κ.Δ.Π. 470/2001) και οι περί Ελάχιστων 
Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρήση κατά την Εργασία Εξοπλισμού 
Εργασίας) Κανονισμοί του 2001 και 2004 (Κ.Δ.Π. 444/2001 και Κ.Δ.Π. 497/2004), οι 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Βιολογικοί Παράγοντες) Κανονισμοί του 2001 
(ΚΔΠ 144/2001). 

 Ο Περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμος του 2006 
 Οι Περί Οδών και Οικοδομών (Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων) Κανονισμοί του 2006 
 Ο Περί Αποβλήτων Νόμος του 2011. 

 
 

9. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ  
 
9.1 Όλα τα έγγραφα, σχέδια και μελέτες που ετοιμάζονται από τους Βασικούς Μελετητές 

Αρχιτέκτονα, με βάση τις Υπηρεσίες που προνοεί η Σύμβαση είναι και παραμένουν 
ιδιοκτησία του Εργοδότη. Ο Εργοδότης δυνατό να χρησιμοποιήσει άμεσα ή έμμεσα τα πιο 
πάνω έγγραφα, σχέδια και μελέτες για την εκτέλεση του Έργου για το οποίο έχουν 
ετοιμαστεί και  για την εκτέλεση επιπρόσθετων ή παρόμοιων Έργων. Σε περίπτωση λύσης 
της εργοδότησης του Αναδόχου με βάση τη Σύμβαση, ο Εργοδότης θα δύναται να 
χρησιμοποιήσει τα έγγραφα, σχέδια και μελέτες που έχει ετοιμάσει ο Ανάδοχος και να 
αναθέσει σ΄ άλλους τη συμπλήρωσή τους. 

 

9.2 Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα, χωρίς την έγκριση του Εργοδότη, να δημοσιεύσει 
περιγραφικά άρθρα, με/ή χωρίς εικόνες, για τις Υπηρεσίες που προσφέρει, είτε για 
λογαριασμό του είτε σε συνεργασία με άλλους.  
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10. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
 
10.1 Με σκοπό την αξιολόγηση της επίδοσης του Αναδόχου ως αναδόχου σύμβασης δημοσίου, 

η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα, μετά τη συμπλήρωση των παρεχομένων Υπηρεσιών, 
αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή, να ετοιμάζει έκθεση αξιολόγησης της 
απόδοσης του Αναδόχου, σύμφωνα με το Παράρτημα Α03. 

 
Η αξιολόγηση του Αναδόχου θα γίνεται με βάση την απόδοση του και τα αποτελέσματα των 
ελέγχων κατά τη διεκπεραίωση των διαφόρων Σταδίων Εργασίας, και θα πρέπει να 
υποστηρίζεται με γραπτά στοιχεία, όπως έντυπα και εκθέσεις ελέγχου και άλλες αναφορές 
και αλληλογραφία. Κάθε τέτοια έκθεση πρέπει να κοινοποιείται στον Ανάδοχο.   

 
 
11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 

11.1    Εάν προκύψει κάποια διαφορά μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου σε σχέση 
με, ή ως αποτέλεσμα της Σύμβασης ή της εκτέλεσης της, είτε κατά τη διάρκεια ή μετά την 
εκτέλεση της, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε διαφοράς που προκύπτει από 
οποιαδήποτε απόφαση, γνώμη ή οδηγία της Αναθέτουσας Αρχής, τότε είτε η Αναθέτουσα 
Αρχή είτε ο Ανάδοχος θα ειδοποιήσουν το άλλο μέρος σχετικά, με κοινοποίηση στο 
Διευθυντή Έργου. Σε τέτοια περίπτωση και τα δύο μέρη θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια 
ώστε να διευθετήσουν φιλικά τη διαφορά αυτή εντός των επόμενων πενήντα έξι (56) 
ημερών. Στην ειδοποίηση πρέπει να αναφέρεται ότι υποβάλλεται σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο.  

11.2     Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς για την οποία δεν έχει επιτευχθεί φιλικός 
διακανονισμός, εντός πενήντα έξι (56) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της πιο πάνω 
ειδοποίησης, είναι τα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 
 
12. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 
 Ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας έχει κάθε δικαίωμα που του παρέχει το Σύνταγμα να 

ελέγξει τις Υπηρεσίες που παρέχονται. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση, μέσω του Διευθυντή 
Έργου, να παρέχει κάθε βοήθεια, πληροφορία και τεκμηρίωση, για πλήρη ενημέρωση και 
κατανόηση των στοιχείων σε σχέση με τις Υπηρεσίες που θα προσφέρει. 

 
 
13. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
 
 Το Έργο θα χρηματοδοτηθεί με πόρους από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ως εκ 

τούτου ο Ανάδοχος θα πρέπει να συμμορφωθεί με τα ακόλουθα:. 
 
 Θα πρέπει να διατηρεί αρχείο όλων των οικονομικών συναλλαγών που σχετίζονται με τις 

Υπηρεσίες που θα προσφέρει. 
 
 Στα επιτρεπτά από τον νόμο πλαίσια, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων διατηρεί το 

δικαίωμα ελέγχου και δημιουργίας αντίγραφων οποιωνδήποτε αρχείων του Αναδόχου που 
συσχετίζονται με το Έργο, σε περίπτωση υποψίας για ποινικά αδικήματα σε σχέση με το 
Έργο. 
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ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 
 
1. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
1.1 Ο γενικός στόχος του έργου, του οποίου αυτή η σύμβαση θα είναι ένα μέρος, είναι ο 

ακόλουθος: 
 
Μελέτη και Επίβλεψη της Ανέγερσης Νέου Κτιρίου του Ινστιτούτου Νευρολογίας και 
Γενετικής Κύπρου, Υπαίθριου Αμφιθεάτρου και Εξωτερικού Περιμετρικού Δρόμου, 
στον Άγιο Δομέτιο, Λευκωσία 

 
1.1.1 Σύντομη περιγραφή του Έργου 

 
Το Νέο Κτίριο Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου θα περιλαμβάνει ερευνητικά 
και διαγνωστικά εργαστήρια, δωμάτια ασφαλείας, γραφειακούς χώρους, χώρους 
διδασκαλίας, χώρους υποδοχής και κοινόχρηστους χώρους, χώρους κυκλοφορίας, 
υπηρεσιών και υποστήριξης, εσωτερικό αμφιθέατρο, υπόγειο χώρο στάθμευσης , υπαίθριο 
χώρο στάθμευσης κλπ. Το σύνολο των χώρων αυτών, που μη περιλαμβανομένου του 
υπαίθριου χώρου στάθμευσης, καλύπτουν συνολικό μικτό εμβαδόν της τάξης των 
11.000τ.μ., καθώς και ο εξωτερικός περιμετρικός δρόμος, αποτελούν το Τμήμα Α του 
Έργου. Το Έργο περιλαμβάνει επίσης ανέγερση υπαίθριου αμφιθεάτρου, χωρητικότητας 
800 ατόμων, με μικτό εμβαδόν 1.200τ.μ. περίπου, που είναι το Τμήμα Β. Η εκτιμώμενη αξία 
του Έργου ανέρχεται στο ποσό των Δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ (€15.000.000), 
περιλαμβανομένων των Απροβλέπτων και των Αυξήσεων Εργατικών και Υλικών και μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Για το Τμήμα Α του Έργου ο Ανάδοχος θα συμβληθεί 
με το Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου και για το Τμήμα Β με το Δήμο 
Αγίου Δομετίου. Οι όροι των δύο αυτών συμβάσεων θα είναι οι παρόντες. Δύο 
ξεχωριστές συμβάσεις θα υπογραφούν και για την κατασκευή των δύο Τμημάτων 
του Έργου. 
 

1.1.2 Χώρος υλοποίησης Έργου 
 
Το Έργο θα υλοποιηθεί πλησίον του υφιστάμενου κτιρίου του Ινστιτούτου Νευρολογίας και 
Γενετικής, στον Άγιο Δομέτιο, Λευκωσία. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι, για να σχηματίσουν ίδιαν αντίληψη για το Έργο, τη γεωγραφική του 
θέση καθώς επίσης και άλλες συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες του Έργου, προτρέπονται να 
επισκεφτούν το οικόπεδο και να μελετήσουν τα έγγραφα.  
 

1.1.3 Ιδιαιτερότητες του Έργου  
 
Στο Έργο θα πρέπει να υιοθετηθούν όλες οι νομοθετικές πρόνοιες, σύγχρονες απόψεις και 
τεχνολογία που αφορούν σε περιβαλλοντικά και ενεργειακά θέματα και ταυτόχρονα θα 
εφαρμοστούν και θα επιλυθούν τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας και διαχείρισης βιολογικών 
παραγόντων (όπου εφαρμόζεται) και άλλων αποβλήτων.  
 
Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στη λειτουργικότητα των εργαστηρίων, καθώς και σε ζητήματα 
ακουστικής σε χώρους διδασκαλίας και μελέτης, καθώς και στα δύο αμφιθέατρα (εσωτερικό 
και υπαίθριο). 
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Το νέο κτίριο θα πρέπει να ενώνεται με το υφιστάμενο κτίριο για να είναι δυνατή η εύκολη, 
άνετη και ασφαλής διακίνηση προσωπικού, ασθενών και φορείων από το ένα κτίριο στο 
άλλο. 
 
Τόσο το στάδιο σχεδιασμού και μελέτης όσο και το στάδιο υλοποίηση ενός τέτοιου έργου 
χαρακτηρίζονται από ψηλό βαθμό πολυπλοκότητας. 
 
 

 
1.2 ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά στην παρούσα Σύμβαση, ισχύουν τα Έγγραφα και 
στοιχεία που έχουν παραχωρηθεί στους συμμετέχοντες στον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για 
το Νέο Κτίριο, το υπαίθριο αμφιθέατρο και τον εξωτερικό περιμετρικό δρόμο (Παράρτημα 
Δ).  
 

 
2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
 

2.1 Προϋποθέσεις για την υλοποίηση του έργου  

 
Η μελέτη και υλοποίηση του Έργου θα πρέπει να εκπονηθεί μέσα στο πλαίσιο του 
εγκεκριμένου από τα αρμόδια όργανα του Εργοδότη, Χρονοδιαγράμματος, και αντίστοιχου 
Προϋπολογισμού. 

 
Ο σχεδιασμός του Έργου θα περιορίζεται στα όρια του γηπέδου ανέγερσης και θα λαμβάνει 
υπόψη τις δεσμεύσεις που υποδεικνύονται στο προκαταρκτικό σχέδιο του Παραρτήματος 
Δ. 

 
Πριν την έναρξη οποιουδήποτε σχεδιασμού θα πρέπει να επιβεβαιωθούν οι υφιστάμενες 
φυσικές, υδρολογικές, γεωτεχνικές και άλλες συνθήκες του χώρου ανέγερσης. 

 
Η μελέτη θα διαχειριστεί όλα τα θέματα υφιστάμενων δικτύων στο γήπεδο και θα επιλύει 
πλήρως τα ζητήματα σύνδεσης όλων των δικτύων υπηρεσιών του Έργου με το υφιστάμενο 
κτίριο του Εργοδότη. 

 
Η μελέτη θα πρέπει να ανταποκρίνεται στο Κτιριολογικό Πρόγραμμα, όπως αυτό θα 
οριστικοποιηθεί μετά από σχόλια και εισηγήσεις του Εργοδότη. 

 
Κατά την οριστικοποίηση του Κτιριολογικού Προγράμματος και την ετοιμασία της μελέτης, η 
συλλογή στοιχείων και πληροφοριών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη συνολική λειτουργία 
του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου και σε όλους τους άλλους χώρους. 
 
Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι συνέργιες του νέου κτιρίου με το υφιστάμενο κτίριο 
του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου π.χ. σε θέματα που αφορούν την κοινή 
χρήση. 
 
Οι διαβουλεύσεις με τις Αρμόδιες αρχές και η κατάθεση των σχεδίων για την εξασφάλιση 
της Πολεοδομικής Άδειας, της Άδειας Οικοδομής και άλλων θεσμοθετημένων αδειών από 
τις Αρμόδιες Αρχές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα 
(Παράρτημα Α01, εδάφιο 4.2) της Σύμβασης λόγω χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων του 
Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. 
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Κρίνεται αναγκαία η καλή γνώση της ισχύουσας Νομοθεσίας και των απαραίτητων 
Προτύπων που θα πρέπει να ακολουθηθούν. 

 
 
2.2 Κίνδυνοι  

Η υπέρβαση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, ή η τυχόν επιμήκυνση του 
χρονοδιαγράμματος, ή η καθυστέρηση στην έκδοση αδειών, ενδεχομένως να ανατρέψουν 
το χρονικό προγραμματισμό του Έργου. 
 
 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

3.1 Γενικά  

 
Το Έργο αφορά στη μελέτη και υλοποίηση του νέου κτιρίου του Ινστιτούτου Νευρολογίας 
και Γενετικής Κύπρου, υπαίθριου αμφιθεάτρου και εξωτερικού περιμετρικού δρόμου.  
 
Ο χώρος ανέγερσης βρίσκεται πλησίον του υφιστάμενου κτιρίου του Ινστιτούτου 
Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (βλέπε χωροταξικό σχέδιο, προκαταρκτικό σχέδιο και 
φωτογραφίες υφιστάμενης κατάστασης του γηπέδου του Παραρτήματος Δ). 
 

 
3.2 Στάδια Εργασίας 

Τα στάδια εργασίας για την παροχή υπηρεσιών Βασικών Μελετητών Αρχιτέκτονα έχουν 
χωριστεί σε δύο βασικές ενότητες. Η Πρώτη Ενότητα Υπηρεσιών αφορά τις υπηρεσίες από 
την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης μελέτης και μέχρι την κατακύρωση του 
διαγωνισμού για τον Εργολάβο, τους Διορισμένους Υπεργολάβους και Διορισμένους 
Προμηθευτές. Η Δεύτερη Ενότητα Υπηρεσιών αφορά τις υπηρεσίες μετά την υπογραφή της 
σύμβασης κατασκευής του Έργου, δηλαδή την περίοδο υλοποίησης του Έργου μέχρι και 
την εκπνοή της Περιόδου Ευθύνης για Ελαττώματα και την οριστικοποίηση του Τελικού 
Λογαριασμού. 

 
3.2.1 Στάδια Εργασίας Πρώτης Ενότητας Υπηρεσιών 
 
3.2.1.1 Προμελέτη  
 
  H Προμελέτη του Έργου θα περιλαμβάνει: 
 
 (α) Αξιολόγηση των στεγαστικών αναγκών και επεξεργασία / οριστικοποίηση του 

Κτιριολογικού Προγράμματος, σε συνεργασία με τον Εργοδότη και τους Συμβούλους του. 
  
 (β) Σε συνεργασία, όπου απαιτείται με τους Ειδικούς Συμβούλους, παροχή συμβουλών, 

υπό τη μορφή εμπεριστατωμένων/αιτιολογημένων εκθέσεων, σχετικά με την αναγκαιότητα 
ειδικών ερευνών και/ή εργαστηριακών δοκιμών ή εξειδικευμένων εργασιών (όπως π.χ. 
γεωλογική έρευνα) που απαιτούνται για ορθό σχεδιασμό και κατασκευή του Έργου καθώς 
και σχετικά με την ανάγκη εργοδότησης Ειδικών Συμβούλων και/ή εμπειρογνωμόνων.  

 
  (γ) Παροχή συμβουλών, αναφορικά με τα θέματα Ενεργειακής και Αειφόρου 

προσέγγισης και αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και σχόλια για τις 
σχετικές οικονομικές επιπτώσεις. 

  
 (δ) Αποτελέσματα από επαφές με τις τοπικές και άλλες αρχές για θέματα που αφορούν 

τη μελέτη και την εξασφάλιση θεσμοθετημένων εγκρίσεων. 
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 (ε) Αποτύπωση και υψομέτρηση του γηπέδου ανάπτυξης. 
  
 (στ) Υποβολή σχεδίων Προμελέτης όλων των ειδικοτήτων, με εναλλακτικές τεχνικές 

προτάσεις όπου εφαρμόζεται. 
  
 (ζ) Προεκτιμήσεις Κόστους Έργου σε σχέση με τις εναλλακτικές τεχνικές προτάσεις, σε 

συνεργασία με το Σύμβουλο Επιμετρητή Ποσοτήτων. 
 
 (η) Υπόδειξη σημείων ή στοιχείων που έχουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του 

κόστους και της μεθόδου μελέτης. 
  
 (θ) Εντοπισμός και αξιολόγηση των κινδύνων υλοποίησης του αντικειμένου της 

Σύμβασης.  
 

(ι)  Εντοπισμός και αξιολόγηση των κινδύνων σε σχέση με τα θέματα ασφάλειας και 
υγείας που αναμένεται να ενέχονται κατά την εκτέλεση του Έργου καθώς και κατά τις 
μελλοντικές εργασίες που σχετίζονται με τη χρήση του Έργου (τακτική / έκτακτη συντήρηση, 
προσθήκη / μετατροπή, κατεδάφιση).  

 
 (ια)  Στην περίπτωση που η Προμελέτη δεν συνάδει με το αρχικό Κτιριολογικό 

Πρόγραμμα και/ή και την εκτιμώμενη αξία του Έργου και/ή την ισχύουσα νομοθεσία και/ή 
άλλες απαιτήσεις του Εργοδότη η προμελέτη θα επαναϋποβάλλεται. 

 
 (ιβ)   Τις πιο κάτω ενέργειες του Σύμβουλου Αρχιτέκτονα: 
 
  -  Εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με το Έργο. 
 
  -  Υποβολή οργανωτικής δομής Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα. 
 
  -  Υποβολή Προσχεδίου Προγράμματος Εργασιών (Gantt Chart) των Βασικών 

Μελετητών Αρχιτέκτονα, από την έναρξη των εργασιών – Στάδιο Α, μέχρι την 
ολοκλήρωση των Εγγράφων Προκήρυξης Διαγωνισμών – Στάδιο Γ. 

 
  -  Αξιολόγηση των στεγαστικών αναγκών του Εργοδότη και του αρχικού 

Κτιριολογικού Προγράμματος και περαιτέρω επεξεργασία και οριστικοποίηση του 
Κτιριολογικού Προγράμματος σε συνεργασία με τους Ειδικούς Συμβούλους όλων 
των ειδικοτήτων. 

 
-  Παροχή συμβουλών σχετικά με την αναγκαιότητα ειδικών ερευνών και/ή 
εργαστηριακών δοκιμών ή εξειδικευμένων εργασιών που απαιτούνται για ορθό 
σχεδιασμό και κατασκευή του Έργου καθώς και σχετικά με την ανάγκη εργοδότησης 
Ειδικών Συμβούλων και/ή Εμπειρογνωμόνων.  
 
-   Επαφή με τις τοπικές και άλλες αρχές για θέματα που αφορούν τη μελέτη. 
 
- Ετοιμασία επεξεργασμένων Προσχεδίων / εναλλακτικών προτάσεων. 
 
-  Υπόδειξη σε συνεργασία με το Σύμβουλο Επιμετρητή Ποσοτήτων, σημείων ή 
στοιχείων που έχουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του κόστους και της 
μεθόδου μελέτης του Έργου. 
 
-  Παροχή επαρκών πληροφοριών σε σχέση με το Έργο, υπό τη μορφή 
συμβουλών, σχεδιαγραμμάτων, εκθέσεων, ή προσχεδίων προδιαγραφών, για 
ενημέρωση των Ειδικών Συμβούλων.  
 
-  Συντονισμό όλων των πληροφοριών και μελετών που θα πρέπει να ετοιμαστούν 
από τους Βασικούς Μελετητές Αρχιτέκτονα. 
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-  Συντονισμό όλων των πληροφοριών και μελετών που θα πρέπει να ετοιμαστούν 
από τους Ειδικούς Συμβούλους. 
 
-  Συντονισμό για την έγκαιρη αποστολή πληροφοριών και σχεδίων προς τον 
Επιμετρητή Ποσοτήτων και παροχή διευκρινίσεων. 
 
-  Αξιολόγηση και σύνθεση των εισηγήσεων που παρουσιάζονται στα σχέδια 
Προμελέτης όλων των Ειδικών Συμβούλων. 
 

 (ιγ)  Τις πιο κάτω ενέργειες του Συμβούλου σε θέματα Σχεδιασμού και Λειτουργίας 
Ερευνητικών και Διαγνωστικών Εργαστηρίων: 

 
  - Εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με το Έργο. 
 
  - Παροχή συμβουλών προς τον Υπεύθυνο Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα 

σχετικά με την αναγκαιότητα ειδικών ερευνών και/ή εργαστηριακών δοκιμών που 
απαιτούνται για ορθό σχεδιασμό και κατασκευή σε σχέση με την εξειδίκευση του. 

 
  - Υποβολή στον Υπεύθυνο Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα και σε συνεννόηση 

μαζί του, πλαισίου σχεδιασμού με εναλλακτικές τεχνικές προτάσεις του 
προτεινόμενου προσχεδίου, σχολιασμό των σχετικών Κανονισμών και Προτύπων 
και αντίστοιχες προκαταρκτικές εκτιμήσεις κόστους. 

 
  - Ειδική αναφορά και μελέτη για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας, Βιοσφάλειας και 

διαχείρισης βιολογικών παραγόντων και άλλων αποβλήτων. 
 
  - Υπόδειξη στον Υπεύθυνο Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα σημείων ή στοιχείων 

που έχουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του κόστους και της μεθόδου 
μελέτης. 

 
  - Έκθεση (όπου απαιτείται) που να περιλαμβάνει ανάλυση, λαμβάνοντας υπόψη 

τον κύκλο ζωής, το αρχικό κόστος, το κόστος συντήρησης και λειτουργίας. 
 
  - Έλεγχο διαδρομών και εργασιών οικοδομικής βοήθειας με τους άλλους 

Βασικούς Μελετητές Αρχιτέκτονα και τους Ειδικούς Συμβούλους, όπου εφαρμόζεται, 
για τυχόν ανακρίβειες ή λάθη στο συντονισμό των υπηρεσιών. 

 
 - Ετοιμασία κατά προσέγγιση δαπάνης κατασκευής των εργασιών που προκύπτουν 

από τη Μελέτη του. 
 
 - Παροχή επαρκών πληροφοριών σε σχέση με το Έργο υπό τη μορφή συμβουλών, 

σχεδιαγραμμάτων, εκθέσεων ή προσχεδίων προδιαγραφών, έτσι ώστε να 
ενημερώσει τους άλλους Βασικούς Μελετητές Αρχιτέκτονα και/ή τους Ειδικούς 
Συμβούλους για πρόνοιες ή/και εγκαταστάσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη.  

 
 

(ιδ) Τις πιο κάτω ενέργειες του Σύμβουλου Ακουστικής: 

 
  - Εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με το Έργο. 
 
  - Παροχή συμβουλών προς τον Υπεύθυνο Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα 

σχετικά με την αναγκαιότητα ειδικών ερευνών και/ή εργαστηριακών δοκιμών που 
απαιτούνται για ορθό σχεδιασμό και κατασκευή σε σχέση με την εξειδίκευση του. 

 
  - Επαφή με τις τοπικές και άλλες αρχές για θέματα που αφορούν στη μελέτη. 
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  - Υποβολή στον Υπεύθυνο Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα και σε συνεννόηση 
μαζί του, πλαισίου σχεδιασμού με εναλλακτικές τεχνικές προτάσεις του 
προτεινόμενου προσχεδίου, και αντίστοιχες προκαταρκτικές εκτιμήσεις κόστους. 

 
  - Υπόδειξη στον Υπεύθυνο Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα σημείων ή στοιχείων 

που έχουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του κόστους και της μεθόδου 
μελέτης. 

 
  - Έκθεση (όπου απαιτείται) που να περιλαμβάνει ανάλυση, λαμβάνοντας υπόψη 

τον κύκλο ζωής, το αρχικό κόστος, το κόστος συντήρησης και λειτουργίας. 
 
  - Έλεγχο διαδρομών και εργασιών οικοδομικής βοήθειας με τους άλλους 

Βασικούς Μελετητές Αρχιτέκτονα και τους Ειδικούς Συμβούλους, όπου εφαρμόζεται, 
για τυχόν ανακρίβειες ή λάθη στο συντονισμό των υπηρεσιών. 

 
 - Ετοιμασία κατά προσέγγιση δαπάνης κατασκευής των εργασιών που προκύπτουν 

από τη Μελέτη του. 
 
 - Παροχή επαρκών πληροφοριών σε σχέση με το Έργο υπό τη μορφή συμβουλών, 

σχεδιαγραμμάτων, εκθέσεων ή προσχεδίων προδιαγραφών, έτσι ώστε να 
ενημερώσει τους άλλους Βασικούς Μελετητές Αρχιτέκτονα και/ή τους Ειδικούς 
Συμβούλους για πρόνοιες ή/και εγκαταστάσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη.  

 
 

(ιε) Τις πιο κάτω ενέργειες του Σύμβουλου Τοπιοτέχνησης: 

  - Εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με το Έργο. 
 
  - Παροχή συμβουλών προς τον Υπεύθυνο Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα 

σχετικά με την αναγκαιότητα ειδικών ερευνών και/ή εργαστηριακών δοκιμών που 
απαιτούνται για ορθό σχεδιασμό και κατασκευή σε σχέση με την εξειδίκευση του. 

 
  - Επαφή με τις τοπικές και άλλες αρχές για θέματα που αφορούν στη μελέτη. 
 
  - Υποβολή στον Υπεύθυνο Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα και σε συνεννόηση 

μαζί του, πλαισίου σχεδιασμού με εναλλακτικές τεχνικές προτάσεις του 
προτεινόμενου προσχεδίου, και αντίστοιχες προκαταρκτικές εκτιμήσεις κόστους. 

 
  - Υπόδειξη στον Υπεύθυνο Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα σημείων ή στοιχείων 

που έχουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του κόστους και της μεθόδου 
μελέτης. 

 
  - Έκθεση (όπου απαιτείται) που να περιλαμβάνει ανάλυση, λαμβάνοντας υπόψη 

τον κύκλο ζωής, το αρχικό κόστος, το κόστος συντήρησης και λειτουργίας. 
 
  - Έλεγχο διαδρομών και εργασιών οικοδομικής βοήθειας με τους άλλους 

Βασικούς Μελετητές Αρχιτέκτονα και τους Ειδικούς Συμβούλους (όπου 
εφαρμόζεται), για τυχόν ανακρίβειες ή λάθη στο συντονισμό των υπηρεσιών. 

 
 - Ετοιμασία κατά προσέγγιση δαπάνης κατασκευής των εργασιών που προκύπτουν 

από τη Μελέτη του. 
 
 - Παροχή επαρκών πληροφοριών σε σχέση με το Έργο υπό τη μορφή συμβουλών, 

σχεδιαγραμμάτων, εκθέσεων ή προσχεδίων προδιαγραφών, έτσι ώστε να 
ενημερώσει τους άλλους Βασικούς Μελετητές Αρχιτέκτονα και/ή τους Ειδικούς 
Συμβούλους για πρόνοιες ή/και εγκαταστάσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη.  
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  (ιστ)   Παράλληλα με τις ενέργειες πιο πάνω, ο Ειδικός Σύμβουλος, Σύμβουλος 

Πολιτικός Μηχανικός, προχωρεί στα ακόλουθα: 
 
  -    Εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με το Έργο. 

 
-  Παροχή συμβουλών προς τον Υπεύθυνο Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα 
σχετικά με την αναγκαιότητα ειδικών ερευνών και/ή εργαστηριακών δοκιμών ή 
εξειδικευμένων εργασιών που απαιτούνται για ορθό σχεδιασμό και κατασκευή του 
Έργου.  
 
-   Επαφή με τις τοπικές και άλλες αρχές για θέματα που αφορούν τη μελέτη. 
 
-  Υποβολή στον Υπεύθυνο Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα και σε συνεννόηση 
μαζί του, πλαισίου σχεδιασμού με εναλλακτικές τεχνικές προτάσεις του 
προτεινόμενου προσχεδίου και τεχνοοικονομική παρουσίαση σε θέματα στατικής 
και αντισεισμικής επάρκειας και ανθεκτικότητας της κατασκευής και των προς χρήση 
υλικών.  
 
-  Υπόδειξη στον Υπεύθυνο Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα σε συνεργασία με 
τον Ειδικό Σύμβουλο Επιμετρητή Ποσοτήτων σημείων ή στοιχείων που έχουν 
καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του κόστους και της μεθόδου μελέτης. 
 
-  Ετοιμασία εκθέσεων αξιολόγησης γεωλογικής έρευνας και γεωτεχνικής 
αξιολόγησης βασισμένης στην οπτική και εμπειρική εξέταση του υπεδάφους καθώς 
και στις πληροφορίες που μπορεί να υπάρχουν. Νοείται ότι στην περίπτωση που 
δεν υφίσταται γεωλογική έρευνα, ο Ειδικός Σύμβουλος, Σύμβουλος Πολιτικός 
Μηχανικός συμβουλεύει τον Εργοδότη σε συνεργασία με το Σύμβουλο Αρχιτέκτονα 
μέσω του Διευθυντή Έργου για την αναγκαιότητα διεξαγωγής της. Επίσης 
συμβουλεύει τον Εργοδότη, σε συνεργασία με το Σύμβουλο Αρχιτέκτονα μέσω του 
Διευθυντή Έργου για τις πιθανές εναλλακτικές τεχνικές προτάσεις θεμελίωσης και 
υποδομής και το αντίστοιχο προϋπολογιζόμενο κόστος της κάθε πρότασης σε 
συνεννόηση με τον Ειδικό Σύμβουλο Επιμετρητή Ποσοτήτων. Τα έξοδα διεξαγωγής 
της γεωλογικής έρευνας θα βαρύνουν τον Εργοδότη.  
 

 
 
 (ιζ)   Παράλληλα με τις ενέργειες πιο πάνω, ο Ειδικός Σύμβουλος, Σύμβουλος 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, προχωρεί στα ακόλουθα: 
   
  - Εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με το Έργο, 

περιλαμβανομένων όλων των πληροφοριών που αφορούν στα συστήματα στο 
υφιστάμενο κτίριο. 

   
  - Παροχή συμβουλών προς τον Υπεύθυνο Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα 

σχετικά με την αναγκαιότητα ειδικών ερευνών και/ή εργαστηριακών δοκιμών που 
απαιτούνται για ορθό σχεδιασμό και κατασκευή των ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων του Έργου καθώς και σχετικά με την ανάγκη εργοδότησης Ειδικών 
Συμβούλων Μελετητών και/ή εμπειρογνωμόνων. 

   
  - Επαφή με τις τοπικές και άλλες αρχές για θέματα που αφορούν τη μελέτη. 
   
  - Υποβολή στον Υπεύθυνο Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα και σε συνεννόηση 

μαζί του, πλαισίου σχεδιασμού με εναλλακτικές τεχνικές προτάσεις του 
προτεινόμενου προσχεδίου και αντίστοιχες προκαταρκτικές εκτιμήσεις κόστους. 
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  - Υπόδειξη στον Υπεύθυνο Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα σημείων ή στοιχείων 
που έχουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του κόστους και της μεθόδου 
μελέτης. 

   
  - Έκθεση (όπου απαιτείται) που να περιλαμβάνει ανάλυση, λαμβάνοντας υπόψη 

τον κύκλο ζωής, το αρχικό κόστος, το κόστος συντήρησης και λειτουργίας. 
   
  - Έλεγχο διαδρομών και εργασιών οικοδομικής βοήθειας με τους άλλους 

Βασικούς Μελετητές Αρχιτέκτονα και Ειδικούς Συμβούλους, όπου εφαρμόζεται, για 
τυχόν ανακρίβειες ή λάθη για συντονισμό των υπηρεσιών. 

   
  - Ετοιμασία κατά πρoσέγγισης δαπάvης κατασκευής των εργασιών που 

προκύπτουν από τη Μελέτη του. 
   
  -   Παροχή επαρκών πληροφορίών σε σχέση με το Έργο υπό τη μορφή 

συμβουλών, σχεδιαγραμμάτων, εκθέσεων ή προσχεδίων προδιαγραφών, έτσι ώστε 
να ενημερώσει τους άλλους Βασικούς Μελετητές Αρχιτέκτονα και/ή τους Ειδικούς 
Συμβούλους για πρόνοιες ή/και εγκαταστάσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη.  

 
 (ιη)  Παράλληλα με τις ενέργειες πιο πάνω, ο Ειδικός Σύμβουλος, Σύμβουλος 

Μηχανολόγος Μηχανικός, προχωρεί στα ακόλουθα: 
   
  - Εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με το Έργο, 

περιλαμβανομένων όλων των πληροφοριών που αφορούν στα συστήματα στο 
υφιστάμενο κτίριο. 

   
  - Παροχή συμβουλών προς τον Υπεύθυνο Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα 

σχετικά με την αναγκαιότητα ειδικών ερευνών και/ή εργαστηριακών δοκιμών που 
απαιτούνται για ορθό σχεδιασμό και κατασκευή των μηχανολογικών εγκαταστάσεων 
του Έργου καθώς και σχετικά με την ανάγκη εργοδότησης Ειδικών Συμβούλων 
Μελετητών και/ή εμπειρογνωμόνων. 

   
  - Επαφή με τις τοπικές και άλλες αρχές για θέματα που αφορούν τη μελέτη. 
   
  - Υποβολή στον Υπεύθυνο Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα και σε συνεννόηση 

μαζί του, πλαισίου σχεδιασμού με εναλλακτικές τεχνικές προτάσεις του 
προτεινόμενου προσχεδίου και αντίστοιχες προκαταρκτικές εκτιμήσεις κόστους. 

   
  - Υπόδειξη στον Υπεύθυνο Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα σημείων ή στοιχείων 

που έχουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του κόστους και της μεθόδου 
μελέτης. 

   
  - Έκθεση (όπου απαιτείται) που να περιλαμβάνει ανάλυση, λαμβάνοντας υπόψη 

τον κύκλο ζωής, το αρχικό κόστος, το κόστος συντήρησης και λειτουργίας. 
   
  - Έλεγχο διαδρομών, έργων οικοδομικής βοήθειας με τους άλλους Συμβούλους 

Μελετητές και Ειδικούς Συμβούλους, όπου εφαρμόζεται, για τυχόν ανακρίβειες ή 
λάθη για συντονισμό υπηρεσιών. 

   
  - Ετοιμασία κατά πρoσέγγισης δαπάvης κατασκευής των εργασιών που 

προκύπτουν από τη Μελέτη του. 
 

  - Παροχή επαρκών πληροφοριών σε σχέση με το Έργο υπό τη μορφή 
συμβουλών, σχεδιαγραμμάτων, εκθέσεων ή προσχεδίων προδιαγραφών έτσι ώστε 
να ενημερώσει τους άλλους Βασικούς Μελετητές Αρχιτέκτονα και/ή τους Ειδικούς 
Συμβούλους. 
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 (ιθ)  Παράλληλα με τις ενέργειες πιο πάνω, ο Ειδικός Σύμβουλος, Σύμβουλος Μηχανικός 

σε θέματα Ενέργειας και Αειφορίας, προχωρεί στα ακόλουθα: 
 

  - Εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με το Έργο 
περιλαμβανομένων όλων των πληροφοριών που αφορούν στα συστήματα στο 
υφιστάμενο κτίριο. 

 
  - Παροχή συμβουλών προς τον Υπεύθυνο Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα 

σχετικά με την αναγκαιότητα ειδικών ερευνών και/ή εργαστηριακών δοκιμών που 
απαιτούνται για ορθό σχεδιασμό και κατασκευή σε σχέση με την εξειδίκευση του. 

 
  - Επαφή με τις τοπικές και άλλες αρχές για θέματα που αφορούν στη μελέτη. 
 
  - Υποβολή στον Υπεύθυνο Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα και σε συνεννόηση 

μαζί του, πλαισίου σχεδιασμού με εναλλακτικές τεχνικές προτάσεις του 
προτεινόμενου προσχεδίου, σχολιασμό των σχετικών Κανονισμών και αντίστοιχες 
προκαταρκτικές εκτιμήσεις κόστους. 

 
  - Υπόδειξη στον Υπεύθυνο Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα σημείων ή στοιχείων 

που έχουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του κόστους και της μεθόδου 
μελέτης. 

 
  - Έκθεση (όπου απαιτείται) που να περιλαμβάνει ανάλυση, λαμβάνοντας υπόψη 

τον κύκλο ζωής, το αρχικό κόστος, το κόστος συντήρησης και λειτουργίας. 
 
  - Έλεγχο διαδρομών και εργασιών οικοδομικής βοήθειας με τους άλλους 

Βασικούς Μελετητές Αρχιτέκτονα και Ειδικούς Συμβούλους, όπου εφαρμόζεται, για 
τυχόν ανακρίβειες ή λάθη στο συντονισμό των υπηρεσιών. 

 
  - Ετοιμασία κατά προσέγγιση δαπάνης κατασκευής των εργασιών που 

προκύπτουν από τη Μελέτη του. 
 
  - Παροχή επαρκών πληροφοριών σε σχέση με το Έργο υπό τη μορφή 

συμβουλών, σχεδιαγραμμάτων, εκθέσεων ή προσχεδίων προδιαγραφών έτσι ώστε 
να ενημερώσει τους άλλους Βασικούς Μελετητές Αρχιτέκτονα και/ή τους Ειδικούς 
Συμβούλους.  

 
 
 
 

(ικ)  Παράλληλα με τις ενέργειες πιο πάνω, ο Ειδικός Σύμβουλος, Επιμετρητής 
Ποσοτήτων, προχωρεί στα ακόλουθα: 

 
-  Ετοιμασία προκαταρκτικού αναλυτικού προγράμματος κατασκευαστικής 
δαπάνης (Preliminary Cost Plan) με βάση την προμελέτη του Έργου και όλες τις 
μέχρι στιγμής διαθέσιμες πληροφορίες.  
 
-  Ετοιμασία πρόσθετων προκαταρκτικών αναλυτικών προγραμμάτων 
κατασκευαστικής δαπάνης για λύσεις που πιθανόν να ζητήσει ο Εργοδότης από τον 
Υπεύθυνο Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα (για σκοπούς σύγκρισης εναλλακτικών 
προτάσεων/ λύσεων μεθόδων κατασκευής, υλικών κλπ.)  
 
-  Ετοιμασία ενδιάμεσου αναλυτικού προγράμματος δαπανών (Interim Cost Plan) 
με βάση τα τελικά προκαταρκτικά σχέδια και όλες τις μέχρι στιγμής διαθέσιμες 
πληροφορίες. 
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(ιλ)  Επιπρόσθετα, παράλληλα με τις ενέργειες πιο πάνω, ο Ειδικός Σύμβουλος, 
Σύμβουλος Μηχανικός σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας, προχωρεί στα ακόλουθα: 

 
- Καταρτισμός προκαταρκτικής έκθεσης η οποία εντοπίζει τους πιθανούς 
κινδύνους κατά τα διάφορα στάδια της ζωής του Έργου, με ειδική αναφορά στο 
στάδιο εκτέλεσης του, όπως επίσης και κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες 
εργασίες (τακτική / έκτακτη συντήρηση, προσθήκη / μετατροπή, κατεδάφιση) καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ζωής του Έργου, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που 
απορρέουν από τη φύση, τη θέση και τη χρήση του Έργου. 

 
(ιμ)  Όλοι οι Βασικοί Μελετητές Αρχιτέκτονα και οι Ειδικοί Σύμβουλοι, κατά την ετοιμασία 

των προσχεδίων, εκθέσεων και άλλων εγγράφων στο πλαίσιο της προμελέτης του 
Έργου, λαμβάνουν υπ’ όψη τις γενικές αρχές πρόληψης και τις υποδείξεις του 
Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας – Μελέτης, για πρόληψη και αντιμετώπιση των 
κινδύνων, σε σχέση με την εκτέλεση του Έργου και τις μελλοντικές εργασίες καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ζωής του Έργου.  

 
(ιν)  Με την έγκριση από τον Εργοδότη, της Προμελέτης και των σχετικών εγγράφων, 

παραδίδονται στον Εργοδότη, μέσω του Διευθυντή Έργου, μία ολοκληρωμένη σειρά 
όλων των μελετών σε μέγεθος Α1 και σε τεύχος μεγέθους Α3 
(συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων εγγράφων και υπολογισμών όπου 
εφαρμόζεται), ως επίσης και αντίγραφα των πιο πάνω σε ηλεκτρονική μορφή, σε 
ψηφιακή μονάδα αποθήκευσης (USB).  

 
 
3.2.1.2  Τελική Μελέτη: Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρμογής 
 

Η Τελική Μελέτη του Έργου η οποία θα πρέπει να βασίζεται στους νόμους και 
κανονισμούς, όπως καθορίζεται στο άρθρο 8 των Όρων της Σύμβασης, θα υποβληθεί κατ’ 
αρχήν ως Οριστική Μελέτη στον Εργοδότη για τυχόν απόψεις/ παρατηρήσεις και στη 
συνέχεια ως Μελέτη Εφαρμογής, με ενδιάμεσες υποβολές όπου απαιτείται και θα 
συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα: 

  
 (α) Την Αρχιτεκτονική Μελέτη η οποία περιλαμβάνει: 
 
 - Όλα τα αναγκαία λεπτομερή Αρχιτεκτονικά Κατασκευαστικά σχέδια (στις 

κατάλληλες κλίμακες) τόσο για το κτίριο και το υπαίθριο αμφιθέατρο, όσο και για τον 
περιβάλλοντα χώρο μέχρι τα όρια του τεμαχίου ανάπτυξης του Έργου, πλήρεις 
Τεχνικές Προδιαγραφές όλων των απαιτούμενων υλικών, τεχνουργίας, 
τελειωμάτων, Καταλόγους Χώρων, καταλόγους και σχέδια με προδιαγραφές ειδών 
υγιεινής και εξαρτημάτων λειτουργίας τους, καταλόγους και σχέδια με προδιαγραφές 
κουφωμάτων και εξαρτημάτων τους και γενικό Κατάλογο Σχεδίων.  

 - Μελέτη με όλα τα αναγκαία λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια (στις κατάλληλες 
κλίμακες) και πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν στα ερευνητικά και 
διαγνωστικά εργαστήρια. 

 Ειδική προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε συνεργασία με το Σύμβουλο Εργαστηρίων 
στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας, Βιοσφάλειας και διαχείρισης βιολογικών (όπου 
εφαρμόζεται) και άλλων αποβλήτων. 

 - Μελέτη με όλα τα αναγκαία λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια (στις κατάλληλες 
κλίμακες) και πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν στα θέματα Ακουστικής. 

 - Μελέτη με όλα τα αναγκαία λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια (στις κατάλληλες 
κλίμακες) για την Τοπιοτέχνηση και τη δενδροφύτευση των εξωτερικών χώρων, την 
άρδευση, την αποχέτευση όμβριων υδάτων και τις συνδέσεις με τα υφιστάμενα 
κεντρικά δίκτυα. 

 - Μελέτη με όλα τα αναγκαία λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια (στις κατάλληλες 
κλίμακες) για την εξωτερική και εσωτερική Σηματοδότηση περιλαμβανομένης της 
σήμανσης για την κυκλοφορία/ στάθμευση οχημάτων, καθώς και τη σήμανση για 
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την καθοδήγηση των επισκεπτών και προσδιορισμό του κάθε χώρου με πινακίδες 
στις θύρες. 

 - Μελέτη με όλα τα αναγκαία λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια για την ακίνητη 
επίπλωση και πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές με σχέδια κάτοψης για τις θέσεις της 
κινητής επίπλωσης. 

 - Μελέτη με όλα τα αναγκαία λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια και τεχνικές 
προδιαγραφές για συστήματα εξωτερικής και εσωτερικής ηλιοπροστασίας. 

 - Εφαρμογή και συμμόρφωση με τις πρόνοιες του περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία Νόμου. 

 - Εφαρμογή και συμμόρφωση με τη Νομοθεσία και τις πρόνοιες των Κανονισμών 
και Προτύπων. 

 - Εφαρμογή και συμβατότητα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/31/EU που αφορά 
στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων με μηδενική σχεδόν ενεργειακή κατανάλωση. 

 - Έλεγχο συμβατότητας όλων των μελετών που θα ετοιμαστούν από τους 
Βασικούς Μελετητές Αρχιτέκτονα και τους Ειδικούς Συμβούλους. 

 - Έγκαιρη αποστολή πληροφοριών και σχεδίων προς τον Ειδικό Σύμβουλο 
Επιμετρητή Ποσοτήτων και συντονισμός για το προσχέδιο του Δελτίου Ποσοτήτων. 

 - Διαβουλεύσεις με τις Αρμόδιες Αρχές που απαιτείται π.χ Τμήμα Πολεοδομίας και 
Οικήσεως, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Τμήμα Περιβάλλοντος, Τμήμα Επιθεώρησης 
Εργασίας κλπ με στόχο την υποβολή Αίτησης και την εξασφάλιση Πολεοδομικής 
Άδειας, Άδειας Οικοδομής και άλλων θεσμοθετημένων αδειών. 

 
  
 (β)  Τη Στατική Μελέτη που θα εκπονήσει ο Ειδικός Σύμβουλος, Σύμβουλος Πολιτικός 

Μηχανικός, η οποία περιλαμβάνει: 
 
 - Στατική/αντισεισμική μελέτη του φέροντα οργανισμού και των κυρίως φερόντων 

στοιχείων της κατασκευής (υπολογισμούς) καθώς και λεπτομερή κατασκευαστικά 
σχέδια (στις κατάλληλες κλίμακες), συμπεριλαμβανομένων και αναπτυγμάτων 
οπλισμού στις δοκούς. 

 
Εάν πρόκειται για κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα η στατική/αντισεισμική 
μελέτη θα βασίζεται στους Κώδικες Υπολογισμού όπως αυτοί καθορίζονται στην 
Κυπριακή Νομοθεσία και όπου αυτή δεν καλύπτει τις ανάγκες, η μελέτη βασίζεται 
στις τελευταίες εκδόσεις των Ευρωκωδίκων, τόσο όσον αφορά τα φορτία (δράσεις) 
όσο και τη στατική/ αντισεισμική ανάλυση και διαστασιολόγηση. 
 
Οι τελευταίες εκδόσεις των Ευρωκωδίκων θα χρησιμοποιούνται επίσης και για τις 
μελέτες άλλων κατασκευών (π.χ. μεταλλικές κατασκευές, κατασκευές θεμελιώσεων 
κλπ). Για όσες μελέτες δεν υπάρχουν Ευρωκώδικες, θα χρησιμοποιούνται εθνικοί 
κώδικες υπολογισμού, κατά προτίμηση Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
Η διάρκεια ζωής της κατασκευής η οποία λαμβάνεται υπόψη στη μελέτη θα είναι 50 
χρόνια, εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά, τόσο όσο αφορά την αντισεισμική 
μελέτη όσο και την επιλογή των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, εκτός σε 
περιπτώσεις εξειδικευμένων και σημαντικών κτιρίων για τις οποίες ο Ειδικός 
Σύμβουλος, Σύμβουλος Πολιτικός Μηχανικός θα ενημερώνεται εκ των προτέρων 
από τον Εργοδότη, για αυξημένη διάρκεια ζωής. 
 
Περαιτέρω η μελέτη θα περιλαμβάνει και πλήρη περιγραφή των προτεινόμενων 
υλικών συνοδευόμενη με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και Τεχνουργία όπως αυτή 
απαιτείται από τη μελέτη και τη διάρκεια ζωής που καθορίστηκε για την κατασκευή. 
 

 -Εφαρμογή και συμμόρφωση με τις πρόνοιες του περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία Νόμου. 

 - Εφαρμογή και συμμόρφωση με τη Νομοθεσία και τις πρόνοιες των Κανονισμών 
και Προτύπων. 
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 - Εφαρμογή και συμβατότητα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/31/EU που αφορά 
στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων με μηδενική σχεδόν ενεργειακή κατανάλωση. 

 
 
 (γ)  Την Ηλεκτρολογική Μελέτη που θα εκπονήσει ο Ειδικός Σύμβουλος, Σύμβουλος 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, η οποία περιλαμβάvει: 
 

- Ηλεκτρολογική Μελέτη με όλα τα αναγκαία σχέδια στις κατάλληλες κλίμακες, 
σχέδια διατάξεωv ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δεικvύovτα τηv πoρεία, τα υλικά 
και τις διαστάσεις τωv συστημάτων/ εγκαταστάσεων, τις θέσεις, τo μέγεθoς και τo 
είδoς τους κ.ά., σχέδια ειδικών λεπτoμερειώv στήριξης, διάβασης, ανάρτησης, 
σχέδια δωματίων μηχαvoστασίωv, εξοπλισμού, μηχανημάτων ελέγχου συστημάτων 
κλπ.  
- Λεπτoμερείς και αvαλυτικoύς υπoλoγισμoύς, όπου αυτό απαιτείται, για 
ηλεκτρικά φορτία και μεθοδολογία υπολογισμού/ διαστασιολόγηση ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων, εργασιών, συστημάτων κλπ. 
- Τεχνικές Προδιαγραφές για όλα τα υλικά, μηχανήματα κλπ που περιλαμβάνονται 
στη Μελέτη του, όπoυ, εκτός από τις πρoδιαγραφές τoυς, καθoρίζovται oι μέθoδoι 
κατασκευής και/ή εγκατάστασης, καθώς και η συχvότητα και oι διαδικασίες ελέγχoυ 
της πoιότητας τωv υλικώv και της λειτουργίας τους. 

  Εφαρμογή και συμμόρφωση με τις πρόνοιες του περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία Νόμου. 

 - Εφαρμογή και συμμόρφωση με τη Νομοθεσία και τις πρόνοιες των Κανονισμών 
και Προτύπων. 

 - Εφαρμογή και συμβατότητα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/31/EU που αφορά 
στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων με μηδενική σχεδόν ενεργειακή κατανάλωση. 

 
 
 (δ)  Τη Μηχανολογική Μελέτη που θα εκπονήσει ο Ειδικός Σύμβουλος, Σύμβουλος 

Μηχανολόγος Μηχανικός, η οποία περιλαμβάvει: 
 
  - Μηχανολογική Μελέτη με όλα τα αναγκαία σχέδια στις κατάλληλες κλίμακες, 

σχέδια διατάξεωv μηχανολογικών εγκαταστάσεων δεικvύovτα τηv πoρεία, τα υλικά 
και τις διαστάσεις τωv συστημάτων/ εγκαταστάσεων, τις θέσεις, τo μέγεθoς και τo 
είδoς τους κ.ά., σχέδια ειδικών λεπτoμερειώv στήριξης, διάβασης, ανάρτησης, 
σχέδια δωματίων μηχαvoστασίωv, εξοπλισμού, μηχανημάτων ελέγχου συστημάτων 
κλπ. 

  - Λεπτoμερείς και αvαλυτικoύς υπoλoγισμoύς, όπου αυτό απαιτείται, για 
ηλεκτρικά φορτία και μεθοδολογία υπολογισμού/διαστασιολόγηση μηχανολογικών 
εγκαταστάσεων, εργασιών, συστημάτων κλπ. 

  - Τεχνικές Προδιαγραφές για όλα τα υλικά, μηχανήματα κλπ που περιλαμβάνονται 
στη Μελέτη του, όπoυ, εκτός από τις πρoδιαγραφές τoυς, καθoρίζovται oι μέθoδoι 
κατασκευής και/ή εγκατάστασης, καθώς και η συχvότητα και oι διαδικασίες ελέγχoυ 
της πoιότητας τωv υλικώv και της λειτουργίας τους. 

 -Εφαρμογή και συμμόρφωση με τις πρόνοιες του περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία Νόμου. 

 - Εφαρμογή και συμμόρφωση με τη Νομοθεσία και τις πρόνοιες των Κανονισμών 
και Προτύπων. 

 - Εφαρμογή και συμβατότητα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/31/EU που αφορά 
στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων με μηδενική σχεδόν ενεργειακή κατανάλωση. 

   

(ε)  Τη Μελέτη για θέματα Ενέργειας και Αειφορίας που θα εκπονήσει ο Ειδικός 
Σύμβουλος, Σύμβουλος Μηχανικός / Σύμβουλος σε θέματα Ενέργειας και Αειφόρου 
Ανάπτυξης, η οποία περιλαμβάνει:  
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- Ενεργειακή Μελέτη με όλα τα αναγκαία σχέδια στις κατάλληλες κλίμακες, σχέδια 
διατάξεωv εγκαταστάσεων δεικvύovτα τηv πoρεία, τα υλικά και τις διαστάσεις τωv 
συστημάτων/ εγκαταστάσεων, τις θέσεις, τo μέγεθoς και τo είδoς τους κ.ά., σχέδια 
ειδικών λεπτομερειών στήριξης, διάβασης, ανάρτησης, σχέδια εξοπλισμού, 
μηχανημάτων ελέγχου συστημάτων κλπ.. 

- Λεπτoμερείς και αvαλυτικoύς υπoλoγισμoύς, όπου αυτό απαιτείται, για ηλεκτρικά 
φορτία και μεθοδολογία υπολογισμού/διαστασιολόγηση μηχανολογικών 
εγκαταστάσεων, εργασιών, συστημάτων κλπ.. 

- Τεχνικές Προδιαγραφές για όλα τα υλικά, μηχανήματα κλπ που περιλαμβάνονται 
στη Μελέτη του, όπoυ, εκτός από τις πρoδιαγραφές τoυς, καθoρίζovται oι μέθoδoι 
κατασκευής και/ή εγκατάστασης, καθώς και η συχvότητα και oι διαδικασίες ελέγχoυ 
της πoιότητας τωv υλικώv και της λειτουργίας τους. 

  Εφαρμογή και συμμόρφωση με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Ενεργειακής 
Απόδοσης των Κτηρίων Νόμου. 

  Εφαρμογή και συμμόρφωση με τις πρόνοιες του περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία Νόμου. 

 Εφαρμογή και συμμόρφωση με τη Νομοθεσία και τις πρόνοιες των Κανονισμών και 
Προτύπων. 

 Εφαρμογή και συμβατότητα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/31/EU που αφορά 
στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων με μηδενική σχεδόν ενεργειακή κατανάλωση. 

 

(στ)  Παράλληλα με τη διεξαγωγή των μελετών, ο Ειδικός Σύμβουλος, Σύμβουλος 
Μηχανικός σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας – Σταδίου Μελέτης, διεκπεραιώνει τις 
ακόλουθες ενέργειες: 

- Εκτελεί τα καθήκοντα που καθορίζονται στους σχετικούς Κανονισμούς. 

- Συντονίζει την εφαρμογή των γενικών αρχών πρόληψης κατά το σχεδιασμό του 
Έργου. 

- Συντονίζει την ενσωμάτωση των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας κατά την 
Εκπόνησης της Μελέτης και το Σχεδιασμό του Έργου. 

- Εισηγείται, όπου θεωρεί ότι απαιτείται, την αναπροσαρμογή της μελέτης για 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλεπτών κινδύνων σε σχέση με τα θέματα 
ασφάλειας και υγείας που αναμένεται να ενέχονται κατά την εκτέλεση του Έργου 
καθώς και κατά τις μελλοντικές εργασίες που σχετίζονται με τη χρήση του Έργου 
(έκτακτη / τακτική συντήρηση, προσθήκη / μετατροπή, κατεδάφιση). 

- Εκπονεί το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκπόνηση της Μελέτης και 
καταρτίζει τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας, σύμφωνα με τη Νομοθεσία. 

 

(ζ)  Όλες οι επί μέρους μελέτες, η τελική μελέτη και τα σχετικά έγγραφα 
αναπροσαρμόζονται σε σχέση με τη διαχείριση των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας, 
σύμφωνα με το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και τις υποδείξεις του Συντονιστή 
Ασφάλειας και Υγείας – Μελέτης. 

 
 (η)  Ενδιάμεση αναλυτική εκτίμηση κόστους της Οριστικής Μελέτης (Interim Cost Plan) 

και Έκθεση από τον Ειδικό Σύμβουλο Επιμετρητή Ποσοτήτων με βάση την Οριστική 
Μελέτη του Αναδόχου, όλων των Ειδικών Συμβούλων και όλες τις μέχρι στιγμής 
διαθέσιμες πληροφορίες. 
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 (θ) Τελική αναλυτική εκτίμηση κόστους της Μελέτης Εφαρμογής (Final Cost Plan), 

Έκθεση και προκαταρκτικό Δελτίο Ποσοτήτων από τον Ειδικό Σύμβουλο 
Επιμετρητή Ποσοτήτων με βάση την Τελική Μελέτη του Αναδόχου, όλων των 
Ειδικών Συμβούλων και όλες τις μέχρι στιγμής διαθέσιμες πληροφορίες. 

  
 (ι) Με την έγκριση από τον Εργοδότη, της Τελικής Μελέτης και των σχετικών 

εγγράφων, τόσο στο στάδιο της Οριστικής Μελέτης, όσο και στο στάδιο της Μελέτης 
Εφαρμογής, παραδίδεται στον Εργοδότη, μέσω του Διευθυντή Έργου, μια 
ολοκληρωμένη σειρά όλων των μελετών (συμπεριλαμβανομένων και των 
αντίστοιχων υπολογισμών) και μια ολοκληρωμένη σειρά όλων των πρωτότυπων 
σχεδίων ως επίσης και αντίγραφα των πιο πάνω και σε ηλεκτρονική μορφή, σε 
ψηφιακή μονάδα αποθήκευσης (USB). 

 
 
3.2.1.3 Ετοιμασία Εγγράφων Διαγωνισμών 

  
Τα Έγγραφα Διαγωνισμού της Κυρίως Εργολαβίας και των Διαγωνισμών Διορισμένων 
Υπεργολαβιών / Προμηθειών θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

 
 (α) Τόμος Α   «Οδηγίες προς τους Οικονομικούς Φορείς»  

 
Ο Τόμος Α βασίζεται στο τυπικό έγγραφο που δίδεται από τον Εργοδότη, το 
περιεχόμενο του οποίου θα αναπροσαρμόζεται από τον Ειδικό Σύμβουλο 
Επιμετρητή Ποσοτήτων ανάλογα με τα δεδομένα του Έργου.  
 
Ο Τόμος Α θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την Προκήρυξη Διαγωνισμού, τις 
Οδηγίες προς τους Οικονομικούς Φορείς, το Προσάρτημα με τα Υποδείγματα των 
Εντύπων, το Δελτίο Ποσοτήτων που περιλαμβάνει τις Οδηγίες Επιμέτρησης και 
Τιμολόγησης, τα Προκαταρκτικά και τις Γενικές Υποχρεώσεις, τα Δελτία 
Επιμετρηθεισών Ποσοτήτων, τα Δελτία Τιμών Μονάδος για εργασίες που 
τιμολογούνται με Ημερήσιο Απολογισμό, τα Δελτία Ποσών Προνοίας, Ποσών 
Βασικού Κόστους και Τιμών Βασικού Κόστους και το Γενικό Σύνολο. 
 
Η μέθοδος επιμέτρησης θα ανταποκρίνεται στις τοπικές συνήθειες και πρακτική 
ούτως ώστε οι Προσφέροντες να έχουν μια κοινή, ομοιόμορφη και αναλυτική 
περιγραφή των εργασιών για να μπορούν με διαφάνεια, ευκρίνεια και καθαρότητα 
των υπολογισμών τους να υποβάλουν προσφορά. 
 

 (β)  Τόμος Β   «Όροι του Συμβολαίου» 
Ο Τόμος Β βασίζεται στο τυπικό έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου στο οποίο ο 
Εργοδότης θα παραπέμψει τον Ανάδοχο, το περιεχόμενο του οποίου θα 
αναπροσαρμόζεται από τον Σύμβουλο Επιμετρητή Ποσοτήτων ανάλογα με τα ειδικά 
δεδομένα του Έργου.  

 
(γ)  Τόμος Γ   «Τεχνικές Προδιαγραφές» 

Ο Τόμος Γ περιλαμβάνει τις Γενικές Προδιαγραφές και Ειδικές Προδιαγραφές, οι 
οποίες ετοιμάζονται από τους αντίστοιχους Ειδικούς Συμβούλους και Βασικούς 
Μελετητές Αρχιτέκτονα.  

 
 (δ)  Τόμος Δ   «Σχέδια» 

Ο Τόμος Δ περιλαμβάνει τον κατάλογο Σχεδίων και τα Σχέδια. 
 
 (ε)  Τόμος Ε «Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας» 
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Ο Τόμος ΣΤ περιλαμβάνει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και θα ετοιμαστεί από 
τον Ειδικό Σύμβουλο, Σύμβουλο Μηχανικό σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας που θα 
διορίσει ο Εργοδότης, για να περιληφθεί στα Έγγραφα Διαγωνισμού. 

  
 (στ) Τελική εκτίμηση κόστους (εκτίμηση Προσφοράς) 

Η εκτίμηση προσφοράς περιλαμβάνει πλήρη τιμολόγηση των Δελτίων Ποσοτήτων 
για τη Σύμβαση Έργου και αναλυτική κοστολόγηση για τις Συμβάσεις Διορισμένων 
Υπεργολαβιών/ Προμηθειών.  

 
  (ζ) Μετά την έγκριση των σχετικών εγγράφων από τον Εργοδότη, παραδίδονται σ΄ 

αυτόν, μέσω του Διευθυντή Έργου, πέντε (5) πλήρεις σειρές των τελικών εγγράφων 
και σχεδίων (σε μέγεθος Α0/Α1) και σε ένα (1) τεύχος Α3, συμπεριλαμβανομένης και 
της αναλυτικής εκτίμησης προσφοράς. Παραδίδεται επίσης αντίγραφο των πιο 
πάνω σε ηλεκτρονική μορφή σχεδιαστικού προγράμματος (AutoCAD, MicroStation), 
αλλά και σε μορφή «pdf» για σκοπούς ηλεκτρονικής ανάρτησης των Εγγράφων 
κατά τη διενέργεια των Διαγωνισμών. 

 
 
 
3.2.1.4 Προκήρυξη Διαγωνισμού, Αξιολόγηση Προσφορών, Λήψη Απόφασης, Ανάθεση Σύμβασης 

 
Κατά το στάδιο της Προκήρυξης Διαγωνισμών, Αξιολόγησης Προσφορών, Λήψης 
Αποφάσεων, Ανάθεσης Συμβάσεων θα παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες: 

 
(α) παροχή διευκρινίσεων, όπου απαιτείται σε συνεργασία με τους Ειδικούς 
Συμβούλους, μέσω του Διευθυντή Έργου σε τυχόν ερωτήματα ενδιαφερομένων 
Προσφερόντων σε σχέση με τα Έγγραφα Διαγωνισμού,   
 
(β) διευθέτηση επί τόπου επίσκεψης στο χώρο του Εργοταξίου για την ενημέρωση 
ενδιαφερομένων Προσφερόντων, 
 
(γ) όπου απαιτείται σε συνεργασία με τους Ειδικούς Συμβούλους, ετοιμασία και 
υποβολή Έκθεσης Αξιολόγησης των Προσφορών εντός 30 ημερών από την ημερομηνία 
λήξης της υποβολής των προσφορών, μέσω του Διευθυντή Έργου 
 
(δ) όπου απαιτείται σε συνεργασία με τους Ειδικούς Συμβούλους, ετοιμασία και 
υποβολή πέντε (5) σειρών εγγράφων για σκοπούς υπογραφής της Σύμβασης Έργου και 
Συμβάσεων Διορισμένων Υπεργολαβιών/Προμηθειών, μέσω του Διευθυντή Έργου. 

(ε)  διασφαλίζεται ότι το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας θα τεθεί σε εφαρμογή από τον 
Εργολάβο με τη λειτουργία του εργοταξίου και πριν την έναρξη των εργασιών και θα 
αναπτυχθεί και θα αναπροσαρμοστεί από τον Εργολάβο, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του Έργου, τους κινδύνους που ενέχονται στις εργασίες εκτέλεσης του 
Έργου και την μέθοδο εκτέλεσης των εργασιών που θα επιλέξει ο Εργολάβος.  

 
 
3.2.2 Στάδια Εργασίας Δεύτερης Ενότητας Υπηρεσιών 
 
3.2.2.1 Υλοποίηση / Κατασκευή Έργου 
 

Κατά το στάδιο της υλοποίησης/ κατασκευής του Έργου θα παρέχονται οι ακόλουθες 
υπηρεσίες: 

 
 (α) Διαχείριση της Σύμβασης Έργου και των Συμβάσεων Διορισμένων 

Υπεργολαβιών/Προμηθειών σύμφωνα με τις πρόνοιες που περιλαμβάνονται σε αυτές. 
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  - Ο Υπεύθυνος Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα θα ασκεί το συντονιστικό έλεγχο 
και τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Μηχανικού, όπως αυτές καθορίζονται στη 
Σύμβαση Έργου.  

  - Ο Σύμβουλος Αρχιτέκτονας είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη των εργασιών 
που προκύπτουν από τη μελέτη της ειδικότητας του που έχει εκπονήσει. 

   Ομοίως, οι Ειδικοί Σύμβουλοι, Σύμβουλοι Πολιτικός Μηχανικός, Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός, Μηχανολόγος Μηχανικός και οι Βασικοί Μελετητές Αρχιτέκτονα  
είναι υπεύθυνοι για την επίβλεψη των εργασιών που προκύπτουν από τη μελέτη 
της ειδικότητας τους που έχουν εκπονήσει, πραγματοποιώντας για το σκοπό 
αυτό, περιοδικές επισκέψεις στο εργοτάξιο. 

   Όλοι οι Σύμβουλοι θα πρέπει να συντονίζονται δεόντως με τον Ειδικό Σύμβουλο 
Επιμετρητή Ποσοτήτων και αντίστροφα. 

 

  - Οι Βασικοί Μελετητές Αρχιτέκτονα και οι Ειδικοί Σύμβουλοι:  

 θα εκτελούν τακτικούς και ενδελεχείς ελέγχους στο Εργοτάξιο, σε όλα τα 
στάδια εκτέλεσης των εργασιών ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των 
εργασιών σε σχέση με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Σύμβασης 
Έργου και/ή των Συμβάσεων Διορισμένων Υπεργολαβιών, 

 θα συμμετέχουν στις επίσημες συνεδριάσεις στο Εργοτάξιο και θα δίνουν τις 
απαραίτητες διευκρινίσεις σε σχέση με τη μελέτη της ειδικότητας τους, 

 θα επιβλέπουν την εφαρμογή των σχεδίων και γενικά την εφαρμογή όλων 
των απαιτήσεων της μελέτης της ειδικότητας τους, ούτως ώστε το Έργο να 
εκτελείται σύμφωνα με τα έγγραφα της Σύμβασης Έργου και με επιμέλεια, 

 θα δίνουν ερμηνείες, επιλύουν απορίες, δίνουν λύσεις σε προβλήματα της 
αρμοδιότητας τους, εκδίδουν συμπληρωματικά σχέδια, όπου απαιτείται, και 
συμβάλλουν στην ομαλή εξέλιξη των εργασιών, 

 θα ελέγχουν τις προδιαγραφές, τα δείγματα υλικών, τα κατασκευαστικά 
σχέδια πoυ πρoτείvει o Εργoλάβoς και θα εισηγούνται στον Υπεύθυνο Ομάδας 
Μελετητών Αρχιτέκτονα την έγκριση ή όχι για την εφαρμογή και τη χρήση τoυς, 

 θα επιβλέπουν  τις δοκιμές και ελέγχους υλικών/ κατασκευών, 

 θα αξιολογούν τυχόν απαιτήσεις του Εργολάβου και/ή των διορισμένων 
Υπεργολάβων ή/και Προμηθευτών και υποβάλλουν εισηγητική έκθεση προς τον 
Υπεύθυνο Ομάδας Έργου, ο οποίος τελικά θα υποβάλλει την εισήγηση του 
προς τον Εργοδότη, μέσω του Διευθυντή Έργου. 

 

- Ο Ειδικός Σύμβουλος, Σύμβουλος σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας, υπό την 
καθοδήγηση και ευθύνη του Υπεύθυνου Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα, των 
Βασικών Μελετητών Αρχιτέκτονα και των άλλων Ειδικών Συμβούλων: 

 θα επιτηρεί περιοδικά το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας σε σχέση με την 
πληρότητα του και αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του από τον Εργολάβο, 
κατά την Εκτέλεση των Εργασιών.  

 θα ενημερώνει τον Υπεύθυνο Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα και το 
Συντονιστή για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας - Εκτέλεσης του Έργου, για τις 
τυχόν απαραίτητες ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν από τον Υπεύθυνο 
Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα και τον Εργολάβο, για την αναπροσαρμογή του 
Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, με βάση την εξέλιξη των εργασιών, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις που θα επέλθουν στο Έργο, ώστε να 
διασφαλίζεται η ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του Σχεδίου Ασφάλειας και 
Υγείας. 
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 θα συντονίζει τη συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών για κατάρτιση 
και αναπροσαρμογή του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου, ώστε αυτός 
με την ολοκλήρωση του Έργου, να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του Έργου 
έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. 

 

 (β) Υποβολή στον Εργοδότη σε συνεργασία με τον Ειδικό Σύμβουλο, Σύμβουλο 
Επιμετρητή Ποσοτήτων του Έργου και μέσω του Διευθυντή Έργου: 

   -  των ενδιάμεσων πιστοποιητικών πληρωμής (interim certificates), 

   -  της προκαταρκτικής επιμέτρησης και τιμολόγησης και της προκαταρκτικής 
εκτίμησης των χρονικών επιπτώσεων από τις προτεινόμενες αλλαγές (ετοιμασία 
δελτίων αλλαγών) για σκοπούς λήψης εκ των προτέρων εγκρίσεων από τις 
αρμόδιες επιτροπές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

   -  την επιμέτρηση και τιμολόγηση τροποποιήσεων συμπεριλαμβανομένων και των 
εργασιών που τιμολογούνται με ημερήσιο απολογισμό (Dayworks). Τα πιο πάνω  
υποβάλλονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και όχι αργότερα του ενός μήνα από 
την ημερομηνία έκδοσης των σχετικών οδηγιών. 

 

 (γ) Σύγκληση και συντονισμό των εβδομαδιαίων Τεχνικών Συνεδριάσεων και των 
μηνιαίων Συναντήσεων Προόδου στο Εργοτάξιο και τήρηση των πρακτικών.  

  

 (δ) Έλεγχο της προόδου τωv εργασιών σε σχέση με τo χρονοδιάγραμμα, τήρηση και 
αξιολόγηση στoιχείων για καθυστερήσεις και ετοιμασία εισηγήσεων για παρατάσεις χρόνου. 

  

 (ε) Ετοιμασία τριμηνιαίων εκθέσεων προόδου, στις oπoίες θα γίνεται αvαφoρά στη 
φυσική, οικονομική πρόοδο τoυ Έργoυ, στηv πoιότητα τωv εργασιώv και υλικώv και σε 
τυχόv πρoβλήματα κλπ, σε τυχόv καθυστερήσεις, στις τρoπoπoιήσεις με τoυς λόγoυς πoυ 
τις επιβάλλoυv και τις επιπτώσεις τους, όπου απαιτείται σε συνεργασία με τους Ειδικούς 
Συμβούλους. 

  

 (στ) Τήρηση αρχείου αλληλογραφίας και στοιχείων για την πρόοδο των εργασιών και 
των διαφόρων δραστηριοτήτων υλοποίησης του Έργου. 

 

 (ζ) Συντονισμό με τον Ειδικό Σύμβουλο Επιμετρητή Ποσοτήτων του Έργου για την 
ετοιμασία και υποβολή καταστάσεων ροής κόστους (cash flow) από την αρχή μέχρι το 
τέλος του Έργου και αναπροσαρμογή κάθε μήνα. Υποβολή των καταστάσεων μαζί με τα 
πιστοποιητικά πληρωμής κάθε μήνα. 

 

  
3.2.2.2 Παραλαβή Έργου – Περίοδος Έναρξης Ευθύνης Ελαττωμάτων 

 
Κατά το στάδιο της Παραλαβής του Έργου και κατά την Περίοδο Ευθύνης Ελαττωμάτων θα 
παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες: 
 

 (α) Παραλαβή του Έργου σύμφωνα με τις πρόνοιες που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση 
Έργου και στις Συμβάσεις Διορισμένων Υπεργολαβιών / Προμηθειών, όπου απαιτείται σε 
συνεργασία με τους Ειδικούς Συμβούλους. 

 
 (β) Παράδοση ελεγμένων τελικών και αποτυπωτικών σχεδίων (as built και as fitted 

drawings) του Έργου που δεικνύουν τις εργασίες όπως αυτές έχουν επιτόπου εκτελεστεί 
και τα εγχειρίδια λειτουργίας/ συντήρησης στον Εργοδότη ως επίσης και αντίγραφα των πιο 
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πάνω σε ηλεκτρονική μορφή, όπου απαιτείται σε συνεργασία με τους Ειδικούς 
Συμβούλους. 

 
 (γ) Ο Σύμβουλος Αρχιτέκτονας είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη των παραμενουσών και 

επιδιορθωτικών εργασιών που προκύπτουν από τη μελέτη της ειδικότητας του και οι οποίες 
θα εκτελούνται κατά την περίοδο ευθύνης ελαττωμάτων. Ομοίως, οι Ειδικοί Σύμβουλοι, 
Σύμβουλοι Πολιτικός Μηχανικός, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανολόγος Μηχανικός 
είναι υπεύθυνοι για την επίβλεψη των εργασιών που προκύπτουν από τη μελέτη της 
ειδικότητας τους και οι οποίες θα εκτελούνται κατά την ίδια περίοδο.  

 
 (δ) Συντονισμός, διαχείριση και συντήρηση του Έργου με βάση τις πρόνοιες της 

Σύμβασης Έργου /ή των Συμβάσεων/ Διορισμένων Υπεργολαβιών, όπου απαιτείται σε 
συνεργασία με τους Ειδικούς Συμβούλους. 

 
3.2.2.3 Τελικός Λογαριασμός Έργου 

 
(α) Σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με τους Ειδικούς Συμβούλους, ετοιμασία και υποβολή, 
μέσω του Διευθυντή Έργου, του Προσωρινού και του Τελικού Λογαριασμού του Έργου με 
βάση τις πρόνοιες που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση Έργου και στις Συμβάσεις 
Διορισμένων Υπεργολαβιών/Προμηθειών. 
 
(β) Σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με τους Ειδικούς Συμβούλους, ετοιμασία και υποβολή, 
μέσω του Διευθυντή Έργου, στον Εργοδότη φακέλου με όλα τα υλικά που εγκρίθηκαν και 
τοποθετήθηκαν στο Έργο, συνοδευόμενα από τα πλήρη στοιχεία και προδιαγραφές των 
υλικών, προμηθευτές και πιθανές εναλλακτικές πηγές εξασφάλισης των υλικών αυτών 
καθώς και περιγραφή των χώρων στους οποίους τοποθετήθηκαν και τη χρήση αυτών. 
 
(γ) Σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με τους Ειδικούς Συμβούλους, ετοιμασία και υποβολή 
συνοπτικής έκθεσης για όλες τις παραδοχές των μελετών συμπεριλαμβανομένων και τυχόν 
προνοιών για κατακόρυφες και οριζόντιες επεκτάσεις του κτιρίου και υπαίθριου 
αμφιθεάτρου. 
 

 
3.2.2.4 Εκπνοή Περιόδου Ευθύνης Ελαττωμάτων – Έκδοση Πιστοποιητικού 

 
Έκδοση του Πιστοποιητικού Ευθύνης Ελαττωμάτων σύμφωνα με τις πρόνοιες που 
περιλαμβάνονται στη Σύμβαση Έργου και στις Συμβάσεις Διορισμένων 
Υπεργολαβιών/Προμηθειών. 

 
 
3.3  Διοίκηση Έργου 
 

 
3.3.1 Οργανωτική δομή Αναδόχου 

 
Ο Ανάδοχος θα είναι αρμόδιος για την παροχή των Υπηρεσιών σε όλες τις φάσεις τους, 
μέχρι την τελική παραλαβή από την Αναθέτουσα Αρχή.  
 
 
Καθήκοντα Υπεύθυνου Ομάδας Έργου 
 
Ο Αρχιτέκτονας, Υπεύθυνος Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα, θα έχει τα παρακάτω 
καθήκοντα:  
 
 
1. Προκαταρκτικές Εργασίες 
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1.1 Ο Υπεύθυνος Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα συντονίζει τους Βασικούς Μελετητές 
Αρχιτέκτονα και τους Ειδικούς Συμβούλους  και συμμετέχει σε συναντήσεις με το 
Διευθυντή Έργου, τους Βασικούς Μελετητές Αρχιτέκτονα και τους Ειδικούς 
Συμβούλους και ενημερώνεται: 

 (α) Για τα γενικά στοιχεία του Έργου, τις διαδικασίες του Εργοδότη, τη Σύμβαση 
Έργου κλπ. 

 (β) Για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων για θέματα που αφορούν τον τύπο, την 
ποιότητα, τις μεθόδους κατασκευής, το χρόνο αποπεράτωσης και το κόστος του 
Έργου. 

 (γ) Για τον καθορισμό των συμβατικών διευθετήσεων και τη διαδικασία /μέθοδο 
λήψης/ ελέγχου/αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης Σύμβασης Έργου και 
Διορισμένων Υπεργολαβιών/Προμηθειών. 

 (δ) Για το συντονισμό/ προγραμματισμό όλων των εμπλεκομένων και για τον 
καθορισμό χρονοδιαγράμματος για την ετοιμασία και συμπλήρωση όλων των 
μελετών και εγγράφων που απαιτούνται για τη λήψη προσφορών και ανάθεση 
Σύμβασης Έργου και Διορισμένων Υπεργολαβιών/Προμηθειών. 

 

1.2. Ο Υπεύθυνος Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα σε συνεννόηση με τους Βασικούς 
Μελετητές Αρχιτέκτονα και τους Ειδικούς Συμβούλους θα συμβουλεύει τον 
Εργοδότη μέσω του Διευθυντή Έργου για παράγοντες που δυνατό να επηρεάσουν 
το Έργο, όπως π.χ. : 

 (α) μορφολογία του εδάφους, υφιστάμενα παρακείμενα κτίρια, δυσκολίες 
πρόσβασης, υφιστάμενες εγκαταστάσεις υπηρεσιών κλπ. 

 (β) την ανάγκη εξασφάλισης θεσμοθετημένων εγκρίσεων 

 (γ) το κατά πόσο είναι εφικτές οι απαιτήσεις του 

(δ) τις υποχρεώσεις του Εργοδότη σύμφωνα με τους περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία Νόμους του 1996 έως 2011 

            (ε) τις απαιτήσεις/νέες ανάγκες των αρμοδίων αρχών/υπηρεσιών κοινής ωφελείας 

  (στ) θέματα εξοικονόμησης ενέργειας 

  (ζ) θέματα ασφάλειας και υγείας 

  (η) θέματα διαχείρισης αποβλήτων. 

 

1.3. Ο Υπεύθυνος Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα υποβάλλει στον Εργοδότη μέσω του 
Διευθυντή Έργου την αρχική κατά προσέγγιση εκτίμηση κόστους του Έργου με 
βάση όλες τις μέχρι στιγμής διαθέσιμες πληροφορίες και ανάλογα με την 
περίπτωση, πρόταση για πιθανή αναθεώρηση της εκτιμώμενης αξίας  του Έργου. 

 

2. Στάδια Εργασίας 

 
Α. Προμελέτη 

 (α) Ο Υπεύθυνος Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα συντονίζει τους Βασικούς Μελετητές 
Αρχιτέκτονα  και τους Ειδικούς Συμβούλους για την αξιολόγηση των στεγαστικών 
αναγκών σε συνεργασία με τον Εργοδότη και για την αναθεώρηση και 
οριστικοποίηση του Κτιριολογικού Προγράμματος το οποίο υποβάλλει στον Εργοδότη 
για έγκριση. 

 (β) Ο Υπεύθυνος Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα συντονίζει την παρουσίαση των 
εναλλακτικών λύσεων σχεδιασμού ή μεθόδων κατασκευής συνοδευόμενες, με 
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αντίστοιχα προγράμματα δαπανών και υποβάλλει στον Εργοδότη τρία (3) αντίγραφα 
προσχεδίων του Έργου σε μέγεθος Α1 και μία πλήρη σειρά σε μέγεθος Α3, για 
έγκριση. Σε περίπτωση που τα προσχέδια δεν συνάδουν με το Κτιριολογικό 
Πρόγραμμα και/ή και την εκτιμώμενη αξία του Έργου, και/ή την ισχύουσα νομοθεσία 
και/ή άλλες απαιτήσεις υποχρεούται να επαναϋποβάλει προμελέτη που να συνάδει  
με τα πιο πάνω 

  (γ) Σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με τους Ειδικούς Συμβούλους, ο Υπεύθυνος Ομάδας 
Μελετητών Αρχιτέκτονα ετοιμάζει και υποβάλλει στον Εργοδότη πέντε (5) αντίγραφα 
της Προμελέτης στην οποία περιλαμβάνονται το εγκεκριμένο Κτιριολογικό Πρόγραμμα 
και τα εγκεκριμένα προσχέδια σε μέγεθος Α1 και μία πλήρη σειρά σε μέγεθος Α3, 
συνοδευόμενα από περιγραφές των μεθόδων κατασκευής και πρόγραμμα δαπανών.  

 
 

Β1. & Β2. Τελική Μελέτη: Οριστική Μελέτη – Πολεοδομική Άδεια και Μελέτη 
Εφαρμογής – Άδεια Οικοδομής 

 (α) Ο Υπεύθυνος Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα συντονίζει τους Βασικούς  Μελετητές 
Αρχιτέκτονα και τους Ειδικούς Συμβούλους για την ετοιμασία της Τελικής Μελέτης του 
Έργου, η οποία αποτελείται από δύο στάδια: την Οριστική Μελέτη και Προσχέδιο 
Τεχνικών Προδιαγραφών και τη Μελέτη Εφαρμογής και Τελικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές του Έργου. 

 (β1) Ο Υπεύθυνος Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα υποβάλλει στον Εργοδότη μέσω του 
Διευθυντή Έργου για απόψεις/ παρατηρήσεις/ έγκριση την Οριστική Μελέτη και 
προσχέδιο του τελικού προγράμματος δαπάνης του Έργου.  

 (β2) Μετά την αναθεώρηση των σχεδίων της Οριστικής Μελέτης (όπου απαιτείται) στη 
βάση των σχολίων του Εργοδότη και την ακόλουθη συγκατάθεση του Εργοδότη, αλλά 
και με την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων με τις απαραίτητες Αρμόδιες Αρχές, ο 
Υπεύθυνος Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα υποβάλλει στον Εργοδότη μέσω του 
Διευθυντή Έργου πέντε (5) αντίγραφα της Οριστικής Μελέτης με στόχο την υποβολή 
Αίτησης και την εξασφάλιση της Πολεοδομικής Άδειας, Άδειας Οικοδομής και άλλων 
θεσμοθετημένων αδειών.  

 (γ) Ο Υπεύθυνος Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα υποβάλλει στον Εργοδότη για 
απόψεις/ παρατηρήσεις/ έγκριση τρία (3) αντίγραφα της Τελικής Μελέτης και του 
τελικού προγράμματος δαπάνης του Έργου.  

 (δ) Ο Υπεύθυνος Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες 
προς τους Βασικούς Μελετητές Αρχιτέκτονα και τους Ειδικούς Συμβούλους για να 
γίνουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις, χωρίς επιπλέον αμοιβή, σε περίπτωση που δεν 
είναι δυνατή η εξασφάλιση των απαιτούμενων εγκρίσεων λόγω του ότι η μελέτη δεν 
συνάδει με την ισχύουσα νομοθεσία, ή δεν είναι σύμφωνη με το εγκεκριμένο 
Κτιριολογικό Πρόγραμμα ή με το εγκεκριμένο πρόγραμμα δαπάνης, ή για 
οποιοδήποτε άλλο αιτιολογημένο λόγο. 

 (ε) Με την έγκριση από τον Εργοδότη της Τελικής Μελέτης και των σχετικών εγγράφων, 
ο Υπεύθυνος Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα παραδίδει στον Εργοδότη, μέσω του 
Διευθυντή Έργου, δύο (2) ολοκληρωμένες σειρές όλων των μελετών, σε μέγεθος 
Α0/Α1 και μία πλήρη σειρά σε μέγεθος Α3, (συμπεριλαμβανομένων και των 
παραδοχών μελέτης και των αντίστοιχων υπολογισμών) και μια ολοκληρωμένη σειρά 
όλων των πρωτότυπων σχεδίων. Ο Υπεύθυνος Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα 
παραδίδει αντίγραφα των πιο πάνω και σε ηλεκτρονική μορφή σε σχεδιαστικό 
πρόγραμμα (AutoCAD, MicroStation), αλλά και σε μορφή «pdf», σε ψηφιακή μονάδα 
αποθήκευσης (USB). 

 
Γ. Ετοιμασία Εγγράφων Διαγωνισμού 

 (α) Ο Υπεύθυνος Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα, σε συνεργασία με τους Βασικούς 
Μελετητές Αρχιτέκτονα, τους Ειδικούς Συμβούλους και το Διευθυντή Έργου, φροντίζει 
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για την ετοιμασία των τελικών Εγγράφων Διαγωνισμού για τη Σύμβαση Έργου και για 
τις Συμβάσεις Διορισμένων Υπεργολαβιών και Προμηθειών. 

 (β) Ο Υπεύθυνος Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα ενοποιεί τα Έγγραφα Διαγωνισμού και 
τα υποβάλλει στον Εργοδότη για έγκριση μέσω του Διευθυντή Έργου. 

 (γ) Ο Υπεύθυνος Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα, μετά την έγκριση του Εργοδότη, 
παραδίδει σ΄ αυτόν, μέσω του Διευθυντή Έργου, πέντε (5) συμπληρωμένες σειρές 
των τελικών εγγράφων και σχεδίων σε μέγεθος Α1 και μία πλήρη σειρά σε μέγεθος 
Α3, συμπεριλαμβανομένης και της εκτίμησης προσφοράς, ως επίσης και αντίγραφο 
των πιο πάνω σε ηλεκτρονική μορφή σε σχεδιαστικό πρόγραμμα (AutoCAD, 
MicroStation), αλλά και σε μορφή «pdf», για σκοπούς ηλεκτρονικής ανάρτησης των 
Εγγράφων κατά τη διενέργεια των Διαγωνισμών. 

 (δ) Ο Υπεύθυνος Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα σε συνεργασία με τον Ειδικός 
Σύμβουλο, Σύμβουλο Επιμετρητή Ποσοτήτων υποβάλλει στον Εργοδότη, μέσω του 
Διευθυντή Έργου, την Εκτίμηση Κόστους του Έργου και την εκτίμηση Ροής Δαπανών 
για το στάδιο κατασκευής του Έργου. 

 
 

Δ. Προκήρυξη Διαγωνισμού, Αξιολόγηση Προσφορών, Λήψη Απόφασης, Ανάθεση 
Σύμβασης  

 (α) Ο Υπεύθυνος Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα, σε συνεργασία με τους Βασικούς 
Μελετητές Αρχιτέκτονα και τους Ειδικούς Συμβούλους, είναι υπεύθυνος για να 
διαβιβάζει μέσω του Διευθυντή Έργου διευκρινίσεις σε τυχόν ερωτήματα 
ενδιαφερομένων Προσφερόντων σε σχέση με τα Έγγραφα Διαγωνισμού.   

  Νοείται ότι καμιά απευθείας επικοινωνία (γραπτή ή προφορική) ή ερμηνεία των 
Εγγράφων Διαγωνισμού πρέπει να γίνονται μεταξύ του Υπεύθυνου Ομάδας 
Μελετητών Αρχιτέκτονα και των ενδιαφερόμενων Προσφερόντων. 

 (β) Ο Υπεύθυνος Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα σε συνεννόηση με το Διευθυντή 
Έργου παρευρίσκεται σε επί τόπου επίσκεψη στο χώρο του Εργοταξίου για την 
ενημέρωση ενδιαφερομένων Προσφερόντων.  

 (γ) Ο Υπεύθυνος Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα σε συνεργασία με τους Βασικούς 
Μελετητές Αρχιτέκτονα και τους Ειδικούς Συμβούλους υποβάλλει στον Εργοδότη, 
μέσω του Διευθυντή Έργου, Έκθεση Αξιολόγησης των Προσφορών.   

  Νοείται ότι καμιά απευθείας επικοινωνία (γραπτή ή προφορική) ή ερμηνεία των 
Εγγράφων Διαγωνισμού πρέπει να γίνονται μεταξύ του Υπεύθυνου Ομάδας 
Μελετητών Αρχιτέκτονα και των Ενδιαφερόμενων Προσφερόντων. 

 (δ) Μετά την λήψη απόφασης για ανάθεση της Σύμβασης Έργου, ο Υπεύθυνος Ομάδας 
Μελετητών Αρχιτέκτονα σε συνεργασία με τους Βασικούς Μελετητές Αρχιτέκτονα και 
τους Ειδικούς Συμβούλους υποβάλλει στον Εργοδότη, μέσω του Διευθυντή Έργου, 
πέντε (5) πλήρεις σειρές εγγράφων σε μέγεθος Α1 και μία πλήρη σειρά σε μέγεθος 
Α3, για σκοπούς υπογραφής της Σύμβασης Έργου και Συμβάσεων Διορισμένων 
Υπεργολαβιών/Προμηθειών.  

 
Ε. Υλοποίηση / Κατασκευή Έργου 

  
 (α) Ο Υπεύθυνος Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα είναι υπεύθυνος για το γενικό 

συντονισμό της επίβλεψης του Έργου, και το συντονισμό της  διαχείρισης της 
Σύμβασης Έργου και των Συμβάσεων Διορισμένων Υπεργολαβιών/Προμηθειών 
σύμφωνα με τις πρόνοιες που περιλαμβάνονται σε αυτές. Χωρίς περιορισμό της 
γενικότητας, ο Υπεύθυνος Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα θα ενεργεί ως ο 
«Μηχανικός» κατά τη έννοια των όρων της Σύμβασης Έργου. Νοείται ότι προτού 
ασκήσει τις εξουσίες και αρμοδιότητες του που καταγράφονται στον εδάφιο 1.2 των 
Όρων της Σύμβασης, ο Μηχανικός θα λαμβάνει την έγκριση του Εργοδότη. 
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 (β) Ο Υπεύθυνος Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα υποβάλλει στον Εργοδότη μέσω του 
Διευθυντή Έργου: 

  -  τα ενδιάμεσα πιστοποιητικά (interim certificates) πληρωμής, 

  -  την προκαταρκτική επιμέτρηση και τιμολόγηση και την προκαταρκτική εκτίμηση των 
χρονικών επιπτώσεων από τις προτεινόμενες αλλαγές (ετοιμασία δελτίων αλλαγών) 
για σκοπούς λήψης εκ των προτέρων εγκρίσεων από τις αρμόδιες επιτροπές 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

  - την επιμέτρηση και τιμολόγηση τροποποιήσεων συμπεριλαμβανομένων και των 
εργασιών που τιμολογούνται με ημερήσιο απολογισμό (Dayworks). Τα πιο πάνω  
υποβάλλονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και όχι αργότερα του ενός μήνα από την 
ημερομηνία έκδοσης των σχετικών οδηγιών. 

  - την αξιολόγηση και υποβολή τεκμηριωμένων και λεπτομερών εισηγήσεων στον 
Εργοδότη αναφορικά με υποβληθείσες οικονομικές και χρονικές απαιτήσεις του 
Εργολάβου. 

 

 (γ) Ο Υπεύθυνος Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα: 

(i) συμβάλλει στηv επίλυση πρoβλημάτωv γεvικά, 

(ii) συγκαλεί και συντονίζει τις συνεδριάσεις στο Εργοτάξιο και έχει την ευθύνη της 
τήρησης των πρακτικών, 

(iii) ελέγχει τηv πρόoδo τωv εργασιώv σε σχέση με τo χρονοδιάγραμμα, τηρεί 
στοιχεία για τις καθυστερήσεις και αξιολογεί και εισηγείται αιτιoλoγημέvες 
παρατάσεις χρόνου, 

(iv) υποβάλλει στον Εργοδότη, μέσω του Διευθυντή Έργου, τριμηνιαίες (εκτός αν 
αναφέρεται διαφορετικά) εκθέσεις πρoόδoυ, στις oπoίες γίvεται αvαφoρά στη 
φυσική, οικονομική πρόοδο τoυ Έργoυ, στηv πoιότητα τωv εργασιώv και υλικώv 
και σε τυχόv πρoβλήματα κλπ, σε τυχόv καθυστερήσεις, στις τρoπoπoιήσεις με 
τoυς λόγoυς πoυ τις επιβάλλoυv και τις επιπτώσεις τoυς,  

(v) τηρεί αρχείο αλληλογραφίας και στοιχεία για την πρόοδο των εργασιών και των 
διαφόρων δραστηριοτήτων υλοποίησης του Έργου, 

(vi) υποβάλλει στον Εργοδότη σε συνεργασία με τον Ειδικό Σύμβουλο Επιμετρητή 
Ποσοτήτων, μέσω του Διευθυντή Έργου, καταστάσεις ροής κόστους (cash flow) 
από την αρχή μέχρι το τέλος του Έργου οι οποίες θα αναπροσαρμόζονται κάθε 
μήνα. Αυτές θα υποβάλλονται μαζί με τα πιστοποιητικά πληρωμής κάθε μήνα. 

 

 
 ΣΤ. Παραλαβή Έργου – Έναρξη Περιόδου Ευθύνης Ελαττωμάτων 

Ο Υπεύθυνος Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα: 

(α) συντονίζει την παραλαβή του Έργου σύμφωνα με τις πρόνοιες που 
περιλαμβάνονται στη Σύμβαση Έργου και στις Συμβάσεις Διορισμένων 
Υπεργολαβιών / Προμηθειών. 

 (β) παραδίδει τα ελεγμένα τελικά και αποτυπωτικά σχέδια (as built και as fitted 
drawings) του Έργου που δεικνύουν τις εργασίες όπως αυτές έχουν επιτόπου 
εκτελεστεί και τα εγχειρίδια λειτουργίας/ συντήρησης στον Εργοδότη ως επίσης και 
αντίγραφα των πιο πάνω σε ηλεκτρονική μορφή σε πρόγραμμα AutoCAD ή 
MicroStation. 

(γ) είναι υπεύθυνος να βεβαιωθεί για την παράδοση του Φακέλου Ασφάλειας 
και Υγείας στον Εργοδότη, μέσω του Διευθυντή Έργου, επιβεβαιώνοντας το τελικό 
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περιεχόμενο του φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου, σύμφωνα με τις πρόνοιες 
της Νομοθεσίας. 

 (δ) συντονίζει τους Βασικούς Μελετητές Αρχιτέκτονα και τους Ειδικούς 
Συμβούλους για την επίβλεψη των παραμενουσών και επιδιορθωτικών εργασιών που 
προκύπτουν από τη μελέτη της κάθε ειδικότητας και οι οποίες θα εκτελούνται κατά 
την περίοδο ευθύνης ελαττωμάτων. 

 (ε) υποβάλλει πλήρες πρόγραμμα δεκαπενταετούς συντήρησης του έργου, το 
οποίο να καλύπτει όλες τις ειδικότητες 

 (στ) σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με τους Ειδικούς Συμβούλους, είναι 
υπεύθυνος για το συντονισμό, διαχείριση και συντήρηση του Έργου με βάση τις 
πρόνοιες της Σύμβασης Έργου /ή των Συμβάσεων/ Διορισμένων Υπεργολαβιών. 

 
 

 Ζ. & Θ.  Τελικός Λογαριασμός Έργου 

Ο Υπεύθυνος Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα: 

(α)  σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με τους Ειδικούς Συμβούλους, ετοιμάζει και 
υποβάλλει, μέσω του Διευθυντή Έργου, τον Προσωρινό και τον Τελικό Λογαριασμό 
του Έργου με βάση τις πρόνοιες που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση Έργου και στις 
Συμβάσεις Διορισμένων Υπεργολαβιών/Προμηθειών. 

(β)  σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με τους Ειδικούς Συμβούλους, ετοιμάζει και 
υποβάλλει, μέσω του Διευθυντή Έργου, στον Εργοδότη φάκελο με όλα τα υλικά που 
εγκρίθηκαν και τοποθετήθηκαν στο Έργο, συνοδευόμενα από τα πλήρη στοιχεία και 
προδιαγραφές των υλικών, προμηθευτές και πιθανές εναλλακτικές πηγές 
εξασφάλισης των υλικών αυτών καθώς και περιγραφή των χώρων στους οποίους 
τοποθετήθηκαν και τη χρήση αυτών. 

(γ) είναι υπεύθυνος σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με τους Ειδικούς 
Συμβούλους, για την ετοιμασία και υποβολή συνοπτικής έκθεσης για όλες τις 
παραδοχές των μελετών συμπεριλαμβανομένων και τυχόν προνοιών για 
κατακόρυφες και οριζόντιες επεκτάσεις του κτιρίου και υπαίθριου αμφιθεάτρου. 

 
 

 Η.  Εκπνοή Περιόδου Ευθύνης Ελαττωμάτων – Έκδοση Πιστοποιητικού 

Ο Υπεύθυνος Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα είναι υπεύθυνος για την έκδοση του 
Πιστοποιητικού Ευθύνης Ελαττωμάτων σύμφωνα με τις πρόνοιες που 
περιλαμβάνονται στη Σύμβαση Έργου και στις Συμβάσεις Διορισμένων 
Υπεργολαβιών/Προμηθειών. 

 

3.4 Παροχή διευκολύνσεων από την Αναθέτουσα Αρχή 
 

Η Αναθέτουσα Αρχή μέσω του Διευθυντή Έργου θα παρέχει διευκολύνσεις στον Ανάδοχο 
προκειμένου να εκτελέσει το Έργο, οι οποίες θα αφορούν κυρίως στην εξασφάλιση της 
συνεργασίας τρίτων φορέων π.χ. πρόσβαση σε πληροφορίες άλλων φορέων ή υπηρεσιών, 
καθορισμός συναντήσεων με αρμόδια στελέχη άλλων φορέων ή Υπηρεσιών, κλπ. 

 
 
4. ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

4.1 Τόπος εκτέλεσης του έργου 

 
Το γήπεδο στο οποίο θα κατασκευαστεί το Έργο βρίσκεται πλησίον του υφιστάμενου 
κτιρίου του Εργοδότη, στον Άγιο Δομέτιο, Λευκωσία. 
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4.2 Χρονοδιάγραμμα Παροχής Υπηρεσιών και Υλοποίησης Έργου 

 
Το χρονοδιάγραμμα παροχής υπηρεσιών είναι άμεσα συνυφασμένο με τη διάρκεια 
υλοποίησης της μελέτης και της κατασκευής του Έργου, όπως παρατίθεται πιο κάτω. 

 
Η Πρώτη Ενότητα Υπηρεσιών στον πίνακα που ακολουθεί αφορά τις υπηρεσίες από την 
υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης μελέτης και μέχρι την κατακύρωση του διαγωνισμού για 
τον Εργολάβο, τους Διορισμένους Υπεργολάβους και Διορισμένους Προμηθευτές. Η 
Δεύτερη Ενότητα Υπηρεσιών αφορά τις υπηρεσίες μετά την υπογραφή της σύμβασης 
κατασκευής του Έργου, δηλαδή την περίοδο υλοποίησης του Έργου μέχρι και την εκπνοή 
της Περιόδου Ευθύνης για Ελαττώματα και την οριστικοποίηση του Τελικού Λογαριασμού.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Α/Α Περιγραφή Σταδίου Εργασίας 

Διάρκεια 
Εργασίας 
σε μήνες 

1. Πρώτη Ενότητα Υπηρεσιών 
 

23 

1.1 Προμελέτη 
  
  - Κτιριολογικό Πρόγραμμα 
  - Προσχέδια (Τελική Υποβολή) 
  - Προκαταρκτικό Πρόγραμμα Δαπανών    
    (Εκτίμηση κόστους Έργου με εισηγήσεις) 
 

 
 
 

2 

1.2  - Έγκριση Προμελέτης από Εργοδότη  
 

1 

1.3  - Οριστική Μελέτη (με ενδιάμεση υποβολή) 
 
Περιλαμβάνεται και ο χρόνος για διαβουλεύσεις με τις Αρμόδιες Αρχές 
όπου απαιτείται π.χ. Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Πυροσβεστική 
Υπηρεσία, Τμήμα Περιβάλλοντος, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας κλπ 

 
 

4 

1.4 
 

 - Σχόλια /  παρατηρήσεις από Εργοδότη 1 

1.5  - Υποβολή σχεδίων για σκοπούς υποβολής Αίτησης και εξασφάλισης 
Πολεοδομικής Άδειας 

 

1 

1.6  - Τελική μελέτη – Μελέτη Εφαρμογής 
    Με ενδιάμεση υποβολή 
 

4 

1.7 
 

 - Έγκριση Τελικής Μελέτης από Εργοδότη 1 

1.8  - Ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμού και εκτίμησης Ποσού Οικοδομικού 
Συμβολαίου και των Διορισμένων Υπεργολαβιών / Προμηθειών 

 

2 

1.9  - Υποβολή / Έγκριση Εγγράφων από Εργοδότη – Διορθώσεις από 
Ομάδα Μελέτης 

2 

1.10  - Προκήρυξη Διαγωνισμού / Διαγωνισμών  2,5 
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 - Αξιολόγηση Προσφορών / Λήψη Αποφάσεων 
 - Υπογραφή Συμβάσεων 
 

1,5 
1 

2. Δεύτερη Ενότητα Υπηρεσιών 
 

47 

2.1 
 

 - Κατασκευή Έργου / Επίβλεψη 30 

2.2  - Παραλαβή Έργου – Έναρξη Περιόδου Ευθύνης Ελαττωμάτων 
 

0 

2.3 
 

 - Προσωρινός Τελικός Λογαριασμός / Σχέδια Αποτύπωσης (4 μήνες)  

2.4 
 

 - Εκπνοή Περιόδου Ευθύνης Ελαττωμάτων 12 

2.5  - Τελικός Λογαριασμός / Σχέδια Υποβολής Άδειας Τελικής Έγκρισης 
 

5 

 
Σημείωση: Σε περίπτωση που κάποια από τα πιο πάνω Στάδια συμπέσουν με την περίοδο του 
Αυγούστου κατά την οποία με βάση τις συλλογικές συμβάσεις της οικοδομικής βιομηχανίας είναι 
θερινές διακοπές, η περίοδος αυτή δεν θα συνυπολογίζεται στο χρονοδιάγραμμα. 
 
 
5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

5.1 Προσωπικό / Προσωπικό υποστήριξης 
 
Το κόστος του προσωπικού υποστήριξης πρέπει να συνυπολογιστεί στο κόστος της 
αμοιβής του Αναδόχου. 

 
5.2 Στέγαση Αναδόχου 

 Η στέγαση του Αναδόχου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου. 
 

Αν ο Ανάδοχος δεν διατηρεί γραφείο στην Κύπρο, θα συστήσει, δραστηριοποιήσει και 
διατηρήσει γραφείο στην Κύπρο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Παροχής 
Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών που θα υπογραφεί για την υλοποίηση του Έργου. 

 
Εναλλακτικά θα προχωρήσει στη σύναψη συνεργασίας με τοπικό Αρχιτεκτονικό γραφείο 
στην Κύπρο για όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλων 
Μελετητών που θα υπογραφεί για την υλοποίηση του Έργου. 

 
Και στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις (Κύπριου ή ξένου Αρχιτέκτονα) ο Ανάδοχος θα 
διασφαλίσει τη μόνιμη παρουσία Αρχιτέκτονα ή Μηχανικού στο εργοτάξιο καθ’ όλη τη 
διάρκεια της κατασκευής / επίβλεψης του Έργου, με δική του ευθύνη και οικονομική 
επιβάρυνση. 

 
Για την περίοδο κατασκευής του Έργου προβλέπονται γραφεία Μελετητών και αίθουσα 
Συνεδριάσεων στο γήπεδο κατασκευής (εργοτάξιο) του Έργου. 

 
5.3 Υποστηρικτικά μέσα που παρέχονται από τον Ανάδοχο  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι εμπειρογνώμονες διαθέτουν επαρκή 
υποστήριξη και εξοπλισμό. Ιδιαίτερα θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι υπάρχει ικανοποιητική 
διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη και κάλυψη διερμηνείας (εάν απαιτείται) ώστε να 
είναι δυνατόν οι εμπειρογνώμονες να επικεντρωθούν στις βασικές τους ευθύνες. Πρέπει 
επίσης να διαθέτει τα ανάλογα ποσά σύμφωνα με τις ανάγκες για να υποστηρίξει τις 
δραστηριότητές τους στο πλαίσιο της σύμβασης και για να εξασφαλίσει ότι οι υπάλληλοί του 
πληρώνονται τακτικά και έγκαιρα. 
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ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ / ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ 
 
1. ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

 
Η αμοιβή ύψους 2,93% για τις Υπηρεσίες της παρούσας Σύμβασης για το Έργο αφορά τον 
Υπεύθυνο Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα και όλους τους Βασικούς Μελετητές της Ομάδας 
Μελετητών Αρχιτέκτονα.  

 
Α/Α Σύμβουλος - Ειδικότητα Ποσοστό 

Αμοιβής 
1Α Σύμβουλος 1Α – Επικεφαλής Έργου: Σύμβουλος Αρχιτέκτονας 

Μελέτης, Επίβλεψης και Διαχείρισης Έργου που στην παρούσα 
Σύμβαση καλείται ο «Υπεύθυνος Ομάδας Έργου» 
 

 
 
 
 
 
 

2,93 

1Β Σύμβουλος 1Β: Σύμβουλος Αρχιτέκτονας (αν υπάρχει) 
 

2 Σύμβουλος 2: Σύμβουλος σε θέματα Σχεδιασμού και Λειτουργίας 
Εργαστηρίων – Ερευνητικών και Διαγνωστικών 
 

3 Σύμβουλος 3: Σύμβουλος Ακουστικής 
 

4 Σύμβουλος 4: Σύμβουλος Τοπιοτέχνησης 
 

 
 
 

2. ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
 
2.1. Οι πληρωμές από τον Εργοδότη θα γίνονται σταδιακά και εντός 30 ημερών από την 

ολοκλήρωση των Σταδίων Εργασίας που περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 
 
 

  Στάδιο Εργασίας Συντελεστής 
Ποσοστού 
Πληρωμής 

 
Αμοιβή (εφαρμογή 

Ποσοστού 
Προσφοράς) 

Υ 
Π 
Η 
Ρ 
Ε 
Σ 
Ι 
Ε 
Σ  
 
Π 
Ρ 
Ι 
Ν  

 
Α 

 
Έγκριση Προμελέτης 

 
15% 

 
Επί της εκτιμώμενης 
αξίας Έργου  

 
 
 
 
 
Β 

 
Έγκριση Προσχεδίου Τελικής Μελέτης 
(Οριστική Μελέτη) 
 
 
Υποβολή σχεδίων για σκοπούς 
υποβολής Αίτησης και εξασφάλισης 
Πολεοδομικής Άδειας και Έγκριση 
Τελικής Μελέτης (Μελέτη Εφαρμογής) 
 
 

 
10% 

 
 
 
 
 

15% 

 
 
Επί της τελικής 
εκτίμησης κόστους 
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Τ  
Η  
Ν 
 
Υ 
Π 
Ο 
Γ 
Ρ 
Α 
Φ 
Η 

 
Γ 
 

 
Έγκριση εγγράφων διαγωνισμού 
(περιλαμβανομένων εγγράφων 

διορισμένων υπεργολαβιών) * 
 

 
10% 

 
Επί της τελικής 
εκτίμησης κόστους 

 
Δ 

 
Υπογραφή Σύμβασης οικοδομικού 
Έργου 
(περιλαμβανομένων των συμβάσεων 

Διορισμένων Υπεργολαβιών)** 

 
 

5% 

 
Επί του Ποσού της 
Σύμβασης Έργου 

 
55% 

 
Η αμοιβή για τις Υπηρεσίες πριν την υπογραφή, θα αναπροσαρμόζεται με εφαρμογή 
του ποσοστού του 55% επί του ποσού του Ποσού της Σύμβασης Έργου (χωρίς 
ΦΠΑ) επί του Ποσοστού Αμοιβής Αναδόχου. 
 

Υ 
Π 
Η 
Ρ 
Ε 
Σ 
Ι 
Ε 
Σ 
 
Μ 
Ε 
Τ 
Α 
 
Τ 
Η 
Ν 
 
Υ 
Π 
Ο 
Γ 
Ρ 
Α 
Φ 
Η 

 
Ε 

 
Κατασκευή Έργου (Τριμηνιαίες 
πληρωμές) 
 

 
30% 

 
Επί του Ποσού της 
Σύμβασης Έργου  

 
Στ 

 
Παραλαβή Έργου – Έναρξη Περιόδου 
Ευθύνης για Ελαττώματα 

 
5% 

 
Επί του Ποσού της 
Σύμβασης Έργου  
 

 
Ζ 

 
Έγκριση Προσωρινού Τελικού 
Λογαριασμού Έργου από τον Εργοδότη 

 
5% 

 
 

 
Επί του Ποσού της 
Σύμβασης Έργου  
 

 
Η 

 
Έκδοση Πιστοποιητικού Ευθύνης 
Ελαττωμάτων 

 
3% 

 
Επί του Ποσού της 
Σύμβασης Έργου 

 
Θ 

 
Έγκριση Τελικού Λογαριασμού Έργου 
από τον Εργοδότη 

 
2% 

 
Επί του Ποσού της 
Σύμβασης Έργου 

 
45% 

Η αμοιβή για τις Υπηρεσίες μετά την υπογραφή θα γίνεται με εφαρμογή του 
ποσοστού του 45% επί του ποσού του Ποσού της Σύμβασης Έργου (χωρίς ΦΠΑ) επί 
του Ποσοστού Αμοιβής Αναδόχου. 
 

 
 
 
 
 

 
Σε όλες ανεξαίρετα τις πιο πάνω πληρωμές η αναφορά σε «Ποσό της Σύμβασης 
Έργου» θα σημαίνει το Ποσό της Σύμβασης Έργου όπως αυτό περιλαμβάνεται στη 
Σύμβαση Έργου κατά την ημερομηνία υπογραφής της.  

*  
Η αμοιβή θα καταβάλλεται μετά την παράδοση και αποδοχή από τον Εργοδότη των 
Εγγράφων Διαγωνισμού  της τελευταίας σύμβασης διορισμένης υπεργολαβίας. 
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** 
 
Η αμοιβή θα καταβάλλεται μετά την υπογραφή της τελευταίας σύμβασης διορισμένης 
υπεργολαβίας. 
 

 
2.2 Ωριαίες Αμοιβές 
 
 1. Οι ωριαίες χρεώσεις που θα χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό πρόσθετης 

πληρωμής για σημαντικές τροποποιήσεις στη τελική μελέτη φαίνονται πιο κάτω:  
 

Κατηγορία Προσωπικού 
Χρόνια στη συγκεκριμένη θέση 

7-14 15 ή περισσότερα 
 

Διευθυντές/Συνεταίροι Γραφείων 
Μελετών 

€30 €70 

Επιστημονικό Προσωπικό 
(Βασικοί Μελετητές) 

€30 €50 

Τεχνικό Προσωπικό €20 €30 
Γραφειακό Προσωπικό Περιλαμβάνεται στις πιο πάνω ωριαίες αμοιβές 

 
 2. Οι πιο πάνω αμοιβές είναι ολικές και σ΄ αυτές περιλαμβάνονται τα γενικά έξοδα 

γραφείου (λειτουργικά και διοικητικά) και οι σταθερές συνδρομές του Εργοδότη (όπως 13ος / 
14ος μισθός, εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ταμείο Αμυντικής Θωράκισης, 
Ταμείο Προνοίας, Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, Ταμείο Αρχής Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού κλπ)). 

 
  
 

 
 

 
 

2.3  Αποζημιώσεις για καθυστερήσεις 

Η αποζημίωση προς τον Εργοδότη για κάθε ημέρα που περνά μεταξύ της συμβατικής 
ημερομηνίας, όπως τυχόν αναθεωρείται με βάση το εδάφιο 7.6 των παρόντων Όρων, και 
της πραγματικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης της παροχής των υπηρεσιών του Αναδόχου 
για καθυστερήσεις, θα είναι για το ποσό των διακόσιων ευρώ (€200) ανά ημέρα. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
 
ΜΕΡΟΣ Ι – ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΤΑΔΙΑ Α – Ε ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ) 
 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
 
 1. Αναθέτουσα Αρχή : 
  ........................................................................................................................................ 
 
 2. Υπηρεσία: 
  ........................................................................................................................................ 
 
 3. Σύντομη περιγραφή Υπηρεσιών: 
  ........................................................................................................................................ 
  ........................................................................................................................................ 
  ........................................................................................................................................ 
  ........................................................................................................................................ 
 
 4. Αριθμός Σύμβασης: 
  ........................................................................................................................................ 
 
 5. Ημερομηνία υπογραφής: 
  ........................................................................................................................................ 
 
 6. Ανάδοχος Σύμβασης Υπηρεσιών: 
  ........................................................................................................................................ 
 
 7. Αξία Σύμβασης: 
  ........................................................................................................................................ 
 
 8. Ημερομηνία έναρξης: 
  ........................................................................................................................................ 
 
 9. Συμβατική ημερομηνία συμπλήρωσης: 
  ........................................................................................................................................ 
 
 10. Δικαιολογημένη χρονική παράταση: 
  ........................................................................................................................................ 
 
 11. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση: 
  ........................................................................................................................................ 
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Β. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 
 
 (α) Ποιότητα και επάρκεια παροχής υπηρεσιών με βάση τους όρους εντολής της Σύμβασης1 
  ....................................................................................................................................... 
  ....................................................................................................................................... 
  ....................................................................................................................................... 
 
  Βαθμολογία 1 – 5 με μέγιστη βαθμολογία το 5 : ....................... 
 
 (β) Ανταπόκριση/συμμόρφωση του Ανάδοχου Σύμβασης Υπηρεσιών στις γραπτές οδηγίες 

του Διευθυντή Έργου 
  ....................................................................................................................................... 
  ....................................................................................................................................... 
  ....................................................................................................................................... 
 
  Βαθμολογία 1 – 5 με μέγιστη βαθμολογία το 5: ...................... 
 
 (γ) Τήρηση Χρονοδιαγράμματος - Έγκαιρη συμπλήρωση της Σύμβασης 2    
  ....................................................................................................................................... 
  ....................................................................................................................................... 
  ....................................................................................................................................... 
 
  Να σημειωθεί η αδικαιολόγητη καθυστέρηση και η αρχική διάρκεια της σύμβασης σε 

μήνες/εβδομάδες : ...................................... 
  
  Βαθμολογία 1 – 5 με μέγιστη βαθμολογία το 5 : ..................................... 
 
 (δ) Υποβολή απαιτήσεων για χρονικές παρατάσεις οι οποίες κρίνονται ατεκμηρίωτες και 

απορρίφθηκαν : 
  ....................................................................................................................................... 
  ....................................................................................................................................... 
  ....................................................................................................................................... 
  Να σημειωθεί η συνολική απαίτηση για παράταση του χρόνου και η αρχική διάρκεια της 

σύμβασης σε μήνες/εβδομάδες: ...................... 
 
  Βαθμολογία 1 – 5 με μέγιστη βαθμολογία το 5: .................................... 
 
 (ε) Υποβολή απαιτήσεων για οικονομικές αποζημιώσεις 3  οι οποίες κρίνονται ατεκμηρίωτες: 
  ....................................................................................................................................... 
  ....................................................................................................................................... 
  ....................................................................................................................................... 
 
  Να σημειωθούν οι συνολικές οικονομικές απαιτήσεις του μελετητή και το προβλεπόμενο 

τελικό ποσό του συμβολαίου: ...................... 
 
  Βαθμολογία 1 – 5 με μέγιστη βαθμολογία το 5: .......................... 
 
 
 (στ) Παρατηρήσεις σχετικά με παραβάσεις από τον Ανάδοχο Σύμβασης Υπηρεσιών άλλων 

προνοιών της Σύμβασης 
  ....................................................................................................................................... 
  ....................................................................................................................................... 
  ....................................................................................................................................... 
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Σημειώσεις 
 
(1) Να αξιολογηθεί η πληρότητα της μελέτης σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του 

Ανάδοχου Σύμβασης Υπηρεσιών. 
 
(2) Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης να αναφερθεί σε ποιούς από τους ακόλουθους 

παράγοντες υστέρησε ο Ανάδοχος Σύμβασης Υπηρεσιών : 
 

 Οργάνωση και προγραμματισμός 

 Καταλληλότητα και επάρκεια προσωπικού 

 Καταλληλότητα και επάρκεια γραφειακού εξοπλισμού 

 Συνεργασία και συντονισμός με τις Υπηρεσίες 

 
(3) Να αξιολογηθούν οι ακόλουθοι παράγοντες : 
 

 Η τήρηση των προθεσμιών και επάρκειας στοιχείων κατά την υποβολή των απαιτήσεων σε 
σχέση με τους όρους της Σύμβασης 

 
 Η τάση του Αναδόχου να υποβάλει διογκωμένες απαιτήσεις σε σχέση με τα τελικά ποσά 

που του πληρώθηκαν για συμβόλαια που εκτελέστηκαν από τον Ανάδοχο τη δεκαετία για 
τη συγκεκριμένη Υπηρεσία. 

 
Γ. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 
 
  

Κριτήρια Αξιολόγηση 
 
Συνολική βαθμολογία ≥ 20 ένα κριτήριο επιτρέπεται να έχει 
βαθμολογία ίση με 3. 

 
Πολύ ικανοποιητική 

 
Συνολική βαθμολογία ≥ 15 και όλα τα κριτήρια να έχουν βαθμολογία 
μεγαλύτερη ή ίση με 3. 

 
Αρκετά ικανοποιητική 

 
Συνολική βαθμολογία ≥ 12, με κανένα κριτήριο κάτω του 2 και με 
βαθμολογία στα κριτήρια α, β και γ ≥ 3 

 
Ικανοποιητική 

 
Συνολική βαθμολογία ≤ 10, ή βαθμολογία σε ένα από τα κριτήρια α, 
β και γ < 3. 

 
Μη ικανοποιητική 
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Δ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
 Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή Αξιολόγησης κρίνει την απόδοσή του Αναδόχου 

Σύμβασης Υπηρεσιών ως : 
 

  
   Πολύ ικανοποιητική 
 
 
 
  Αρκετά ικανοποιητική 
 
 
 
  
   Ικανοποιητική 
 
 
  
   Μη ικανοποιητική 
    
 
 
Ε. ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 
 1. .............................................................. Υπογραφή ........................................... 
 
 2. .............................................................. Υπογραφή ........................................... 
 
 3. .............................................................. Υπογραφή ........................................... 
 
 
 
 
Ημερομηνία : ................................... 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΤΑΔΙΟ ΣΤ – Θ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ) 

 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
 
 1. Αναθέτουσα Αρχή : 
  ........................................................................................................................................ 
 
 2. Υπηρεσία: 
  ........................................................................................................................................ 
 
 3. Σύντομη περιγραφή Υπηρεσιών: 
  ........................................................................................................................................ 
  ........................................................................................................................................ 
  ........................................................................................................................................ 
  ........................................................................................................................................ 
 
 4. Αριθμός Σύμβασης: 
  ........................................................................................................................................ 
 
 5. Ημερομηνία υπογραφής: 
  ........................................................................................................................................ 
 
 6. Ανάδοχος Σύμβασης Υπηρεσιών: 
  ........................................................................................................................................ 
 
 7. Αξία Σύμβασης: 
  ........................................................................................................................................ 
 
 8. Ημερομηνία έναρξης: 
  ........................................................................................................................................ 
 
 9. Συμβατική ημερομηνία συμπλήρωσης: 
  ........................................................................................................................................ 
 
 10. Δικαιολογημένη χρονική παράταση: 
  ........................................................................................................................................ 
 
 11. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση: 
  ........................................................................................................................................ 
 
 12. Ημερομηνία προσωρινής παραλαβής Έργου: 
  ........................................................................................................................................ 
 
 13. Ημερομηνία τελικής παραλαβής Έργου: 
  ........................................................................................................................................ 
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Β.     ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 
 (α) Ποιότητα και επάρκεια παροχής υπηρεσιών με βάση τους όρους εντολής της Σύμβασης1 
  ....................................................................................................................................... 
  ....................................................................................................................................... 
  ....................................................................................................................................... 
 
  Βαθμολογία 1 – 5 με μέγιστη βαθμολογία το 5 : ....................... 
 
 (β) Ανταπόκριση/συμμόρφωση του Ανάδοχου Σύμβασης Υπηρεσιών στις γραπτές οδηγίες 

του Διευθυντή Έργου 
  ....................................................................................................................................... 
  ....................................................................................................................................... 
  ....................................................................................................................................... 
 
  Βαθμολογία 1 – 5 με μέγιστη βαθμολογία το 5: ...................... 
 
 (γ) Τήρηση Χρονοδιαγράμματος - Έγκαιρη συμπλήρωση της Σύμβασης 2    
  ....................................................................................................................................... 
  ....................................................................................................................................... 
  ....................................................................................................................................... 
 
  Να σημειωθεί η αδικαιολόγητη καθυστέρηση και η αρχική διάρκεια της σύμβασης σε 

μήνες/εβδομάδες : ...................................... 
  
  Βαθμολογία 1 – 5 με μέγιστη βαθμολογία το 5 : ..................................... 
 
 (δ) Υποβολή απαιτήσεων για χρονικές παρατάσεις οι οποίες κρίνονται ατεκμηρίωτες και 

απορρίφθηκαν : 
  ....................................................................................................................................... 
  ....................................................................................................................................... 
  ....................................................................................................................................... 
  Να σημειωθεί η συνολική απαίτηση για παράταση του χρόνου και η αρχική διάρκεια της 

σύμβασης σε μήνες/εβδομάδες: ...................... 
 
  Βαθμολογία 1 – 5 με μέγιστη βαθμολογία το 5: .................................... 
 
 (ε) Υποβολή απαιτήσεων για οικονομικές αποζημιώσεις 3  οι οποίες κρίνονται ατεκμηρίωτες: 
  ....................................................................................................................................... 
  ....................................................................................................................................... 
  ....................................................................................................................................... 
 
  Να σημειωθούν οι συνολικές οικονομικές απαιτήσεις του μελετητή και το προβλεπόμενο 

τελικό ποσό του συμβολαίου: ...................... 
 
  Βαθμολογία 1 – 5 με μέγιστη βαθμολογία το 5: .......................... 
 
 (στ) Παρατηρήσεις σχετικά με παραβάσεις από τον Ανάδοχο Σύμβασης Υπηρεσιών άλλων 

προνοιών της Σύμβασης 
  ....................................................................................................................................... 
  ....................................................................................................................................... 
  ....................................................................................................................................... 
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Σημειώσεις 
 
(1) Να αξιολογηθεί η πληρότητα της μελέτης σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του 

Ανάδοχου Σύμβασης Υπηρεσιών. 
 
(2) Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης να αναφερθεί σε ποιούς από τους ακόλουθους 

παράγοντες υστέρησε ο Ανάδοχος Σύμβασης Υπηρεσιών : 
 

 Οργάνωση και προγραμματισμός 

 Καταλληλότητα και επάρκεια προσωπικού 

 Καταλληλότητα και επάρκεια γραφειακού εξοπλισμού 

 Συνεργασία και συντονισμός με τις Υπηρεσίες 

 
(3) Να αξιολογηθούν οι ακόλουθοι παράγοντες : 
 

 Η τήρηση των προθεσμιών και επάρκειας στοιχείων κατά την υποβολή των απαιτήσεων σε 
σχέση με τους όρους της Σύμβασης 

 
 Η τάση του Αναδόχου να υποβάλει διογκωμένες απαιτήσεις σε σχέση με τα τελικά ποσά 

που του πληρώθηκαν για συμβόλαια που εκτελέστηκαν από τον Ανάδοχο τη δεκαετία για 
τη συγκεκριμένη Υπηρεσία. 

 
Γ. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 
 
  

Κριτήρια Αξιολόγηση 
 
Συνολική βαθμολογία ≥ 20 ένα κριτήριο επιτρέπεται να έχει 
βαθμολογία ίση με 3. 

 
Πολύ ικανοποιητική 

 
Συνολική βαθμολογία ≥ 15 και όλα τα κριτήρια να έχουν βαθμολογία 
μεγαλύτερη ή ίση με 3. 

 
Αρκετά ικανοποιητική 

 
Συνολική βαθμολογία ≥ 12, με κανένα κριτήριο κάτω του 2 και με 
βαθμολογία στα κριτήρια α, β και γ ≥ 3 

 
Ικανοποιητική 

 
Συνολική βαθμολογία ≤ 10, ή βαθμολογία σε ένα από τα κριτήρια α, 
β και γ < 3. 

 
Μη ικανοποιητική 
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Δ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
 Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή Αξιολόγησης κρίνει την απόδοσή του Αναδόχου 

Σύμβασης Υπηρεσιών ως : 
 

  
   Πολύ ικανοποιητική 
 
 
 
  Αρκετά ικανοποιητική 
 
 
 
  
   Ικανοποιητική 
 
 
  
   Μη ικανοποιητική 
    
 
 
Ε. ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 
 1. .............................................................. Υπογραφή ........................................... 
 
 2. .............................................................. Υπογραφή ........................................... 
 
 3. .............................................................. Υπογραφή ........................................... 
 
 
 
 
Ημερομηνία : ................................... 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΩΝ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓΟΥ 

 

 

1.  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

1.1  Προϋποθέσεις για την υλοποίηση του έργου 

Η παροχή υπηρεσιών για το έργο θα πρέπει να συμπληρωθεί μέσα στο πλαίσιο του 

εγκεκριμένου από τα αρμόδια όργανα του Εργοδότη χρονοδιαγράμματος και άλλων 

δεσμεύσεων οι οποίες πηγάζουν από τη συσχέτιση της παροχής υπηρεσιών του Διευθυντή 

Έργου (Project Manager). 

 

 

2.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

2.1  Γενικά 

Η παροχή υπηρεσιών Διευθυντή Έργου αφορά την υλοποίηση του Νέου Κτιρίου του 

Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου. Ο Διευθυντής Έργου είναι υπεύθυνος για 

όλα τα θέματα, υποχρεώσεις, ευθύνες, ρόλους και ενέργειες που αναφέρονται στην 

παρούσα Σύμβαση ως αρμοδιότητα του. Χωρίς περιορισμό της γενικότητας, είναι επίσης 

υπεύθυνος για τα θέματα που αναφέρονται πιο κάτω: 

1.  Υποβάλλει στον  Εργοδότη (ανάλογα με την περίπτωση) εκθέσεις/μελέτες για θέματα που 

αφορούν στο Έργο. Στις εκθέσεις αυτές θα πρέπει να περιέχονται όλα τα απαραίτητα 

στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν στο συγκεκριμένο θέμα και που επηρεάζουν τη 

λήψη απόφασης. Όπου απαιτείται, υποβάλλεται συγκριτική τεχνοοικονομική μελέτη και 

έκθεση αξιολόγησης του υπό μελέτη θέματος με εισηγήσεις. 

 

2. Έχει την ευθύνη εφαρμογής της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών. 

 

3.  Παρακολουθεί εκ μέρους του Εργοδότη την πιστή εφαρμογή της Σύμβασης Έργου μεταξύ 

Εργοδότη και Εργολάβου. 

 

4.  Φροντίζει ώστε η δαπάνη του Έργου να συνάδει με τις απαιτήσεις του Έργου και να 

περιορίζεται στα πλαίσια που έχουν προκαθοριστεί. Βεβαιώνεται για τον τακτικό και ορθό 

συντονισμό μεταξύ Μελετητών και Συμβούλου Επιμετρητή Ποσοτήτων σε όλα τα στάδια του 

Έργου.  

Ελέγχει και εγκρίνει τις πληρωμές τόσο προς τους Μελετητές όσο και προς τον Εργολάβο 

ή/και υπεργολάβους. Σε περιπτώσεις τροποποιήσεων ή επιπρόσθετων πληρωμών θα 

φροντίζει για την εφαρμογή των προβλεπόμενων από το Νόμο και Κανονισμούς 

διαδικασιών προς έγκαιρη εξασφάλιση των σχετικών εγκρίσεων. Νοείται ότι ο Δ.Ε. θα 

πρέπει να ενημερώνει έγκαιρα τους ελέγχοντες Λειτουργούς των κονδυλίων για την έγκαιρη 

εξασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων από το σχετικό κονδύλι του Προϋπολογισμού. 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

 2

5.  Έχει την ευθύνη παρακολούθησης της πιστής εφαρμογής του Κτηριολογικού 

Προγράμματος του Έργου και της υποβολής του για τελική έγκριση από τον Εργοδότη. 

 

6.  Έχει την ευθύνη της σύστασης και προώθησης των απαιτούμενων Εγγράφων για 

Πολεοδομική συναίνεση και προσφέρει κάθε βοήθεια για την εξασφάλιση των 

απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες (όπως Πολεοδομία, Πυροσβεστική 

Υπηρεσία, Αρχή Ηλεκτρισμού, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας κλπ). 

 

7.  Έχει την ευθύνη της εφαρμογής του Νόμου και των Κανονισμών και των διαδικασιών του 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, εγκυκλίων, κυβερνητικών 

εγγράφων προσφορών και προτύπων, κατά τη διάρκεια της μελέτης και κατασκευής του 

Έργου και της ενσωμάτωσης των απαιτήσεων αυτών, στα Έγγραφα των Διαγωνισμών που 

αφορούν στο Έργο. 

 

8.  Τηρεί στοιχεία σε σχέση με την πρόοδο των εργασιών υλοποίησης του Έργου, αρχείο 

αλληλογραφίας, σχεδίων, υλικών, οδηγιών, διευκρινίσεων, αποτελέσματα δοκιμών και 

άλλων πληροφοριών που απαιτούνται για τη σωστή παρακολούθηση του Έργου. 

 

9.  Βοηθιέται στο Έργο του από τους Συμβούλους Μελετητές και Σύμβουλο Επιμετρητή 

Ποσοτήτων. 

 

10.  Υποβάλλει μηνιαίες, τριμηνιαίες και έκτακτες (όταν απαιτείται) εκθέσεις προόδου στον 

Εργοδότη . Στις εκθέσεις περιγράφεται η πορεία των εργασιών και αναφέρονται τυχόν 

προβλήματα και τα μέτρα που λαμβάνονται ή εισηγήσεις για την επίλυση τους. Στην ίδια 

έκθεση περιλαμβάνονται σχόλια για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της 

ομάδας των Ειδικών Συμβούλων και του Εργολάβου.  

 

11.  Παρακολουθεί τη διαδικασία παραλαβής του Έργου από τους Ειδικούς Συμβούλους  και 

υποβάλλει γραπτώς τις παρατηρήσεις και τα σχόλια του. 

 

12.  Παραλαμβάνει από τον Επικεφαλής Έργου των Ειδικών Συμβούλων, για λογαριασμό του 

Εργοδότη, το Έργο. Η παραλαβή από τον Δ.Ε. έχει την έννοια της φυσικής παραλαβής του 

Έργου για χρήση από τον Εργοδότη. 

 

13.  Θα ενημερώσει γραπτώς τον Εργοδότη  ότι, η ομάδα Ειδικών Συμβούλων  του Έργου 

πιστοποιεί, ότι όλες οι παρατηρήσεις του Επικεφαλής Έργου έχουν επιλυθεί από τον 

Εργολάβο και το Έργο είναι έτοιμο προς χρήση από τον Εργοδότη. 

 

14. Παρακολουθεί και συντονίζει τα θέματα και τις διαδικασίες ολοκλήρωσης του Έργου εκ 

μέρους του Εργοδότη με τρόπο που αυτό να ολοκληρωθεί, στον κατάλληλο χρόνο και με 

την επιδιωκόμενη ποιότητα των εργασιών που προκαθορίζονται. 

 

 



 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

 3

Η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Διευθυντή Έργου έχει χωριστεί σε τρεις βασικές 

ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορά τις υπηρεσίες πριν από την υπογραφή της σύμβασης 

ανάθεσης μελέτης του Έργου, δηλαδή την περίοδο του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού. Η 

δεύτερη ενότητα αφορά τις υπηρεσίες μετά την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης μελέτης 

και η τρίτη ενότητα αφορά τις υπηρεσίες μετά την υπογραφή της κατασκευής του Έργου. 

 

2.1.1 Στάδια Εργασίας Πρώτης Ενότητας Υπηρεσιών 

Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει τις πιο κάτω υπηρεσίες του Διευθυντή Έργου: 

 

α) Συλλογή και παράθεση των διαθέσιμων στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με 

το Έργο. 

 

β) Ετοιμασία κτιριολογικού προγράμματος σε συνεργασία με τον Εργοδότη. 

 

γ) Ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμού για επιλογή Επιμετρητή Ποσοτήτων. 

Ετοιμασία έκθεσης αξιολόγησης διαγωνισμού για επιλογή Επιμετρητή 

Ποσοτήτων.  

 

δ) Προκαταρκτική Εκτίμηση Κόστους του Έργου σε συνεργασία με τον Επιμετρητή 

Ποσοτήτων με βάση το Κτιριολογικό Πρόγραμμα. 

 

ε) Ετοιμασία Εγγράφων Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού. 

 

ζ) Ετοιμασία και Μέλος της Κριτικής Επιτροπής του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού. 

 

η) Ετοιμασία έκθεσης Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού. 

 

θ) Ετοιμασία Εγγράφων για υπογραφή με τον επιτυχόντα Αρχιτέκτονα και άλλους 

συμβούλους ως παράγραφος 6/2-9 της Συμφωνίας.  

 

 

2.1.2 Στάδια Εργασίας Δεύτερης Ενότητας Υπηρεσιών 

Πιο κάτω παρατίθενται τα στάδια εργασίας για την μελέτη του Έργου και γίνεται ειδική 

αναφορά για τις υπηρεσίες Διευθυντή Έργου . 

 

2.1.2.1 α) Κατά την διάρκεια της προετοιμασίας της προμελέτης, συντονισμός με μελετητές 

του Έργου και Επιμετρητή Ποσοτήτων για ετοιμασία Προκαταρκτικών σχεδίων 

και Προκαταρκτική Εκτίμηση Κόστους για Έγκριση από τον Εργοδότη. 

  

β) Στην περίπτωση που η Προμελέτη δεν συνάδει με το αρχικό κτιριολογικό 

πρόγραμμα και/ή και την εκτιμώμενη αξία του Έργου και/ή την ισχύουσα 

νομοθεσία και/ή άλλες απαιτήσεις του Εργοδότη η προμελέτη θα 
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επαναϋποβάλλεται. 

 

γ) Παροχή συμβουλών, υπό τη μορφή εμπεριστατωμένων/αιτιολογημένων 

εκθέσεων, σχετικά με την αναγκαιότητα ειδικών ερευνών και/ή εργαστηριακών 

δοκιμών ή εξειδικευμένων εργασιών (όπως π.χ. γεωλογική έρευνα) που 

απαιτούνται για ορθό σχεδιασμό και κατασκευή του Έργου καθώς και σχετικά με 

την ανάγκη εργοδότησης Ειδικών Συμβούλων και/ή εμπειρογνωμόνων. 

 

δ) Αποτελέσματα από επαφές με τις τοπικές και άλλες αρχές για θέματα που 

αφορούν τη μελέτη. 

 

ε) Αποτύπωση και υψομέτρηση του χώρου εργασίας. 

 

ζ) Παροχή συμβουλών για προσχέδια με εναλλακτικές τεχνικές προτάσεις από 

τους μελετητές και Επιμετρητή Ποσοτήτων.  

 

η) Υπόδειξη σημείων ή στοιχείων που έχουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση 

του κόστους και της μεθόδου μελέτης. 

 

θ) Ετοιμασία προγράμματος  δαπανών του Έργου και των εναλλακτικών τεχνικών 

προτάσεων σε συνεργασία με τους μελετητές και τον Επιμερτητή Ποσοτήτων.  

 

2.1.2.2  Τελική Μελέτη 

Η Τελική Μελέτη του Έργου η οποία θα πρέπει να βασίζεται στους νόμους και 

κανονισμούς, όπως καθορίζεται στο άρθρο 8 των Όρων της Σύμβασης, και η οποία 

αποτελείται από δύο στάδια την Οριστική Μελέτη και την Μελέτη Εφαρμογής, θα 

υποβληθεί ενδιάμεσα στον Εργοδότη για τυχόν απόψεις/ παρατηρήσεις, και θα 

συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα, τα οποία θα ετοιμαστούν από τους μελετητές:  

 

α) Την Αρχιτεκτονική Μελέτη. 

 

β) Τη Στατική Μελέτη. 

 

γ) Την Ηλεκτρολογική Μελέτη. 

 

δ) Τη Μηχανολογική Μελέτη. 

 

ε) Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκπόνηση της Μελέτης και το 

Σχεδιασμό του Έργου. 

 

ζ) Εκτίμηση Δαπάνης από Επιμετρητή Ποσοτήτων. 

 

2.1.2.3 Οριστική Μελέτη 
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  α) Σε συνεργασία με τους μελετητές, οριστικοποίηση και ολοκλήρωση της μελέτης 

προς εξασφάλιση έγκρισης / συναίνεσης από τις αρμόδιες αρχές. Συντονισμός για  

προετοιμασία όλων των κατασκευαστικών σχεδίων και λεπτομερειών καθώς και του 

προσχεδίου των Τεχνικών Προδιαγραφών από τους μελετητές. 

 

2.1.2.4 Μελέτη Εφαρμογής 

  α) Συντονισμός ολοκλήρωσης όλων των κατασκευαστικών σχεδίων και λεπτομερειών 

και των Τεχνικών Προδιαγραφών από τους μελετητές που θα συμπεριληφθούν στα 

Έγγραφα Διαγωνισμού Κυρίως Εργολάβου και Διαγωνισμών Διορισμένων 

Υπεργολαβιών. 

  β) Εκτίμηση Δαπάνης από Επιμετρητή Ποσοτήτων. 

 

2.1.2.5 Ετοιμασία Εγγράφων Διαγωνισμού 

  α) Συντονισμός ολοκλήρωσης των  Εγγράφων Διαγωνισμού τα οποία αφορούν τη 

σύμβαση με τον κυρίως Εργολάβο και όλες τις Συμβάσεις Διορισμένων Υπεργολάβων / 

Προμηθευτών. 

  β) Τελική Εκτίμηση Δαπάνης (εκτίμηση προσφοράς). 

  Η εκτίμηση προσφοράς περιλαμβάνει πλήρη τιμολόγηση του Δελτίου Ποσοτήτων 

και τα ανάλογα Ποσά Προνοίας και Ποσά Βασικού Κόστους για Διορισμένους 

Υπεργολάβους / Προμηθευτές και ετοιμάζεται από τον Επιμετρητή Ποσοτήτων. 

 

2.1.2.6 Προκήρυξη Διαγωνισμού, Αξιολόγηση Προσφορών, Λήψη Απόφασης, Ανάθεση 

Σύμβασης 

Κατά το στάδιο της Προκήρυξης Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών, Λήψης 

Απόφασης, Ανάθεσης Σύμβασης θα παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες από το Διευθυντή 

Έργου: 

 α) Παροχή διευκρινίσεων σε τυχόν ερωτήματα ενδιαφερόμενων Προσφερόντων σε σχέδια 

με τα Έγγραφα Διαγωνισμού. 

 β) Θα οργανώσει και θα παρευρίσκεται σε επί τόπου επίσκεψη στο χώρο του Εργοταξίου 

για την ενημέρωση ενδιαφερομένων προσφερόντων. 

 γ) Παροχή βοήθειας προς τον Εργοδότη μετά την Αξιολόγηση Προσφορών για επιλογή 

Κυρίως Εργολάβου και Διορισμένων Υπεργολάβων / Προμηθευτών και Ανάθεση 

Σύμβασης. 

 δ) Συντονισμός ετοιμασίας εγγράφων από τους μελετητές και Επιμετρητή Ποσοτήτων για 

Υπογραφή Σύμβασης με Κυρίως Εργολάβο και Διορισμένους Υπεργολάβους / 

Προμηθευτές. 
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2.1.3  Στάδια Εργασίας Τρίτης Ενότητας Υπηρεσιών - Κατασκευή Έργου.  

 

2.1.3.1 Διαχείριση της Σύμβασης Έργου με/και για τα ακόλουθα μέρη: 

 

α) Σύμβουλοι Μελετητές (Αρχιτέκτονες κτλ.) 

 

β) Σύμβουλοι Επιμετρητές Ποσοτήτων 

 

γ) Κύριος Εργολάβος και Διορισμένοι Υπεργολάβοι και Προμηθευτές 

 

δ) Συντονιστής Ασφαλείας και Υγείας 

 

ε) Επιθεωρητής Εργοταξίου 

  

 

2.1.3.2 Ο Διευθυντής Έργου οφείλει να οργανώσει και προγραμματίσει την διαδικασία που θα 

ακολουθήσουν η Ομάδα Ειδικών Συμβούλων και ο Κυρίως Εργολάβος με τους 

Διορισμένους Υπεργολάβους / Προμηθευτές κατά την περίοδο κατασκευής π.χ. 

συναντήσεις εργοταξίου τόσο τεχνικές όσο και για την πρόοδο των εργασιών, τρόπος 

επικοινωνίας πληροφοριών και αλληλογραφίας, οδηγίες Αρχιτέκτονα, νέες λεπτομέρειες 

κτλ. 

 

2.1.3.3 Κατακράτηση Πρακτικών Συναντήσεων εργοταξίου και ενημέρωση στα υπόλοιπα μέλη και 

στον Εργοδότη. 

 

3.1.3.4 Σε συνεργασία με την ομάδα Ειδικών Συμβούλων ετοιμασία εκθέσεων κάθε μήνα προς τον 

Εργοδότη για την πρόοδο των Εργασιών.   

 

2.1.3.5 Σε συνεργασία με την ομάδα  Ειδικών Συμβούλων ετοιμασία εκθέσεων κάθε τρεις μήνες 

προς τον Εργοδότη περιγράφοντας την πρόοδο των Εργασιών και την οικονομική 

κατάσταση του Έργου. 

 

2.1.3.6 Σε συνεργασία με την Ομάδα Ειδικών Συμβούλων  να ετοιμάζονται εκθέσεις προς τον 

Εργοδότη και ΚΕΑΑ για έγκριση αλλαγών ή μετατροπών. 

 

2.1.3.7 Εισηγήσεις προς τον Εργοδότη όσον αφορά Πιστοποιήσεις πληρωμών, κόστος αλλαγών 

και έκδοση οδηγιών από Ομάδα Ειδικών Συμβούλων 

 

2.1.3.8 Εισηγήσεις προς τον Εργοδότη σε περίπτωση που θα προκύψουν διαφορές απαιτήσεων 

και διαφορές μεταξύ Ομάδας Ειδικών Συμβούλων και Εργοδότη με τον Κυρίως Εργολάβο 

και Διορισμένους Υπεργολάβους / Προμηθευτές. 

 

2.1.3.9 Έλεγχος για διορθώσεις ατελειών και κακοτεχνιών πριν την προσωρινή και Τελική 

Παραλαβή του Έργου. 
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2.1.3.10 Έλεγχος του Προσωρινού Λογαριασμού και του Τελικού Λογαριασμού 

 

2.1.3.11 Έλεγχος των σχεδίων αποτύπωσης (as fitted Drawings) και καταλόγων (manuals) που 

απαιτούνται να υποβάλουν ο Εργολάβος και οι Διορισμένοι Υπεργολάβοι / Προμηθευτές. 

2.1.3.12 Έλεγχος των σχεδίων για υποβολή Άδειας Τελικής Έγκρισης του Έργου. 
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ΤΥΠΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΚΥΡΙΩΣ  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ  ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 
 
Ο Ανάδοχος μπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας για αναφορά στα πρότυπα Έγγραφα Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων του 
Γενικού Λογιστηρίου. 
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 
Ισχύουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού για το Έργο ανέγερσης Νέου Κτιρίου του Ινστιτούτου 
Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, Υπαίθριου Αμφιθεάτρου και Εξωτερικού Περιμετρικού 
Δρόμου – Αριθμός Διαγωνισμού : 28/2017 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΔΙΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
ΟΝΟΜΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

Σύμβουλος 1  Αρχιτέκτονας Αρχιτέκτονας 

 

Αρχιτέκτονας 
εργοδοτούμενος του 
Συμβούλου 1 (παρ. 10.2 
των Όρων Προκήρυξης) 

  

 

Άλλοι Σύμβουλοι 
Αρχιτέκτονες 

Αρχιτέκτονας Αρχιτέκτονας  

 

Σύμβουλος 2 

Σύμβουλος σε 
θέματα Σχεδιασμού 
και Λειτουργίας 
Εργαστηρίων 
(Ερευνητικών και 
Διαγνωστικών) 

Αρχιτέκτονας ή 
Μηχανικός ή κάτοχος 
πτυχίου σε συναφές 
πεδίο  

 

Σύμβουλος 3 
Σύμβουλος 
Ακουστικής  

Αρχιτέκτονας ή 
Μηχανικός ή κάτοχος 
πτυχίου σε συναφές 
πεδίο  
 

 

Σύμβουλος 4 
Σύμβουλος 
Τοπιοτέχνησης  

Αρχιτέκτονας ή 
Μηχανικός ή κάτοχος 
πτυχίου σε συναφές 
πεδίο  
 

 

 

 

Σημείωση: Τα μέλη της Ομάδας Μελετητών Έργου θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις όπως 
αυτές περιγράφονται στο Άρθρο 10 των Όρων Προκήρυξης του Διαγωνισμού 28/2017. 

 

Ημερομηνία .................................................................................................... 

 

  Υπογραφή ....................................................................................................... 
(Αρχιτέκτονας – Υπεύθυνος Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα) 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 

 
Προς: Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου 
 
Θέμα: 

 
Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για το Έργο Ανέγερσης Νέου 
Κτιρίου του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου, 
Υπαίθριου Αμφιθεάτρου και Εξωτερικού Περιμετρικού Δρόμου 

 
Αριθμός Αρχιτεκτονικού 
Διαγωνισμού: 

 
 
28/2017 

 
Τελευταία προθεσμία 
υποβολής προσφορών: 
 

 

 

Υπευθύνως δηλώνω ότι: 

α. Δεν έχω καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση εις βάρος μου, ούτε και υφίσταται παραδοχή 
μου για: 

(i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της Απόφασης – 
Πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση 
του οργανωμένου εγκλήματος), 

(ii) διαφθορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταρτιζόμενη δυνάμει του άρθρου Κ.3 παράγραφος 2 
στοιχείο (γ) της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο άρθρο 2 παράγραφος (1) της 
Απόφασης – Πλαισίου 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και όπως ορίζεται στη 
Δημοκρατία ή στο εθνικό δίκαιο της χώρας προέλευσης μου, 

(iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

(iv) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της Απόφασης – Πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική 
αυτουργία, συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος ως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

(v) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 των περί της Παρεμπόδισης και 
Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 
2007 έως 2016, 
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(vi) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με το άρθρο 2 του 
περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων 
και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμου του 2014. 

 

Νοείται ότι, η υποχρέωση του αποκλεισμού μου από την Αναθέτουσα Αρχή εφαρμόζεται 
επίσης όταν το πρόσωπο, εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση ή υπάρχει παραδοχή, είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού μου 
οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

β. Δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία τελευταίας προθεσμίας υποβολής των 
Προσφορών 

γ. Δεν τελώ υπό πτώχευση, δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, 
δεν τελώ υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχω 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχω αναστείλει τις επιχειρηματικές 
μου δραστηριότητες αλλά ούτε βρίσκομαι σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που 
προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις, 

δ. Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά μου,    

ε. Δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλο οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού,   

στ. Δεν εμπίπτω σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου 6 του 
Ν. 73(Ι)/2016, που δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα λιγότερο παρεμβατικά μέσα, 

ζ.       Δεν εμπίπτω σε κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή 
μου κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 38 του Ν.73(Ι)/2016, που δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 
μέσα, 

η.        Δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια, κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, που είχε ως αποτέλεσμα 
την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις, 

θ.      Δεν έχω κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή για την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής αλλά ούτε και έχω αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές και 
είμαι σε θέση να προσκομίσω τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 59 
του Ν.73(Ι)/2016. 
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Όποια παράγραφος δεν ισχύει να διαγραφεί και στο χώρο που ακολουθεί να δοθούν διευκρινίσεις.  

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

Υπογραφή Αρχιτέκτονα: ………………………......................................................................

 

Στοιχεία Αρχιτέκτονα:   

Όνομα υπογράφοντος: ……………………….................................................................... 
 
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας / 
Διαβατηρίου υπογράφοντος: ……………………….................................................................... 

Χώρα εγκατάστασης: ……………………….................................................................... 

Διεύθυνση: ……………………….................................................................... 

 ……………………….................................................................... 

Τηλέφωνο επικοινωνίας.: ……………………….................................................................... 

Τηλεομοιότυπο επικοινωνίας: ……………………….................................................................... 
 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση 
Επικοινωνίας: ……………………….................................................................... 

 

Σημείωση: 

Το Παράρτημα 6 θα συμπληρωθεί και υπογραφεί δεόντως, από το κάθε μέλος της Ομάδας 
Μελετητών Αρχιτέκτονα το οποίο θα δηλωθεί στο Παράρτημα 5, εκτός από τον Αρχιτέκτονα 
εργοδοτούμενο του Συμβούλου 1 (παρ. 10.2 των Όρων Προκήρυξης), εντός δύο (2) εβδομάδων 
από την ημερομηνία της επιστολής που ο Αρχιτέκτονας θα λάβει από την Αναθέτουσα Αρχή, όπως 
καθορίζεται στην παρ. 9.4 των Όρων Προκήρυξης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

 

Προς: 
Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου 
 

Θέμα: 

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για το Έργο Ανέγερσης Νέου Κτιρίου του 
Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου, Υπαίθριου 
Αμφιθεάτρου και Εξωτερικού Περιμετρικού Δρόμου 

Αριθμός Αρχιτεκτονικού 
Διαγωνισμού: 

 
28/2017 

Προτεινόμενη Θέση στην Ομάδα Μελετητών Έργου:  

 

1. Επίθετο: 

2. Όνομα:   

3. Ημερομηνία γέννησης: 

4. Υπηκοότητα: 

5. Έργα1 συναφή με το προκηρυσσόμενο 

 

 
 

                                                 
1 Να αναφέρετε μόνο το έργο/τα έργα για το σκοπό της εκπλήρωσης των προϋποθέσεων που περιγράφονται στο Άρθρο 10 των Όρων 
Προκήρυξης. 

Τίτλος Έργου 1  

Συνοπτική Περιγραφή 
Έργου 1 

(προαιρετική επισύναψη 
φωτογραφιών) 

 

Αποδέκτης / Φορέας 
Ανάθεσης 

Ακριβή Στοιχεία 
Επικοινωνίας 
Εργοδότη ή 

Δημόσιου Φορέα 

€    Συνολική 
Αξία Έργου 

Ημερομηνία 
Ολοκλήρωσης 

Έργου 

Αρμοδιότητες / 
Καθήκοντα 

  
 

  

Τίτλος Έργου 2  

Συνοπτική Περιγραφή 
Έργου 2 

(προαιρετική επισύναψη 
φωτογραφιών) 

 

Αποδέκτης / Φορέας 
Ανάθεσης 

Ακριβή Στοιχεία 
Επικοινωνίας 
Εργοδότη ή 

Δημόσιου Φορέα 

€    Συνολική 
Αξία Έργου 

Ημερομηνία 
Ολοκλήρωσης 

Έργου 

Αρμοδιότητες / 
Καθήκοντα 
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6. Όνομα επαγγελματικού οργανισμού και Αριθμός επαγγελματικού μητρώου: 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

7. Εκπαίδευση: 

Όνομα Ιδρύματος 
Περίοδος Φοίτησης Πτυχίο / Δίπλωμα που 

αποκτήθηκε Από  Μέχρι 

    

    

    

    

 

8. Γλώσσες: Αναφέρετε ικανότητα σε κλίμακα 1 έως 5 (1 – άριστη, 5 – στοιχειώδης) 

Γλώσσα Ανάγνωση Γραφή Ομιλία 

Ελληνική    

Αγγλική    

Άλλη    

 

9. Παρούσα θέση στην Εταιρεία/Οργανισμό:  

Αναγράφεται η σημερινή απασχόληση - θέση σε Επιχείρηση, Οργανισμό Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα, 
ελεύθερος επαγγελματίας κλπ. 

 
10.  Επαγγελματική εμπειρία: 

Επιχείρηση / 
Οργανισμός 

Περίοδος 
Θέση Περιγραφή Καθηκόντων* 

Από Μέχρι 

     

     

     

* Να δοθεί αναλυτική περιγραφή των καθηκόντων κατά τρόπο που να φαίνεται η συνάφεια με τις 
ζητούμενες υπηρεσίες και ο βαθμός εμπλοκής και ευθύνης. 

 
11. Άλλα σχετικά στοιχεία / πληροφορίες: 

 

Σημείωση 1: Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων του 
Βιογραφικού Σημειώματος. Προς το σκοπό αυτό, το υποψήφιο μέλος της Ομάδας Μελετητών Αρχιτέκτονα 
οφείλει, εάν του ζητηθεί, να υποβάλει τα κατά περίπτωση απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης. 

 

Σημείωση 2: Το Παράρτημα 7 θα συμπληρωθεί δεόντως, από το κάθε μέλος της Ομάδας Μελετητών 
Αρχιτέκτονα το οποίο θα δηλωθεί στο Παράρτημα 5 και από τον Αρχιτέκτονα εργοδοτούμενο του Συμβούλου 
1 (παρ. 10.2 των Όρων Προκήρυξης) που επίσης δηλώνεται στο Παράρτημα 5, εντός δύο (2) εβδομάδων 
από την ημερομηνία της επιστολής που ο Αρχιτέκτονας θα λάβει από την Αναθέτουσα Αρχή, όπως 
καθορίζεται στην παρ. 9.4 των Όρων Προκήρυξης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ / ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
Προς: Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου 
 
Θέμα: 

 
Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για το Έργο Ανέγερσης Νέου 
Κτιρίου του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου, 
Υπαίθριου Αμφιθεάτρου και Εξωτερικού Περιμετρικού Δρόμου 
 

Αριθμός Αρχιτεκτονικού 
Διαγωνισμού: 

 
28/2017 

 

Για την πιστοποίηση της επιτυχούς υλοποίησης του παρόμοιου έργου/έργων είναι απαραίτητο, 
τόσο ο Αρχιτέκτονας Σύμβουλος που πληροί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο Άρθρο 10 
των Όρων Προκήρυξης, όσο και οι υπόλοιποι Σύμβουλοι που δηλώνονται στο Παράρτημα 5, εκτός 
από τον Αρχιτέκτονα εργοδοτούμενο του Συμβούλου 1 (παρ. 10.2 των Όρων Προκήρυξης) που 
επίσης δηλώνεται στο Παράρτημα 5,να εξασφαλίσουν τη σχετική Βεβαίωση. 

 

ΜΕΡΟΣ A.  ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΕΑΝ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ, 

Όνομα Υποψήφιου Σύμβουλου ………………………………………………………………………… 

Όνομα Έργου …………………………………………………………………………………………….. 

Με το παρόν Έντυπο πιστοποιείται ότι ο Σύμβουλος που προαναφέρεται έχει σχεδιάσει και 
επιβλέψει με επιτυχία το έργο που δηλώνεται πιο πάνω.  

Όνομα Δημόσιου Φορέα …………………………………………………………………………………… 

Όνομα Εκπροσώπου Δημόσιου Φορέα …………………………………………………………………… 

Τηλέφωνο επικοινωνίας Εκπροσώπου .…………………………………………………………………. 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Εκπροσώπου (προαιρετική) …………………………………………………… 
 
    Υπογραφή Εκπροσώπου …………………………………….………………….. 

ή 

ΜΕΡΟΣ B.  ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΕΑΝ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΩΤΗΣ,  

Όνομα Υποψήφιου Σύμβουλου …………………………………………………………………………… 

Όνομα Έργου ………………………………………………………………………………………………. 

Με το παρόν Έντυπο πιστοποιείται ότι ο Σύμβουλος που προαναφέρεται έχει σχεδιάσει και 
επιβλέψει με επιτυχία το έργο που δηλώνεται πιο πάνω.  

Όνομα Εργοδότη …………………………………………………………………………………………… 

Όνομα Εκπροσώπου Εργοδότη…………………………………………………………………………… 

Τηλέφωνο επικοινωνίας Εκπροσώπου .…………………………………………………………………. 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Εκπροσώπου (προαιρετική)…………………………………………………… 
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    Υπογραφή Εκπροσώπου ……………………….………………………............ 

Στην περίπτωση που δεν θα γίνει κατορθωτή η εξασφάλιση του ΜΕΡΟΥΣ Β, θα πρέπει να 

υπογραφεί δεόντως η αντίστοιχη δήλωση (Μέρος Γ) από τον Υποψήφιο Μελετητή, στην οποία θα 

παρέχονται όλες οι πληροφορίες που αφορούν τον Εκπρόσωπο του Εργοδότη που είχε σχέση με 

την υλοποίηση του έργου.  

 

ΜΕΡΟΣ Γ.  ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΜΕΛΕΤΗΤΗ  

Όνομα Υποψήφιου Σύμβουλου …………………………………………………………………………… 

Όνομα Έργου ………………………………………………………………………………………………. 

Με το παρόν δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω σχεδιάσει και επιβλέψει με επιτυχία το προαναφερόμενο 
έργο για τον Εργοδότη που περιγράφεται πιο κάτω:  

Όνομα Εργοδότη …………………………………………………………………………………………… 

Όνομα Εκπροσώπου Εργοδότη…………………………………………………………………………… 

Τηλέφωνο επικοινωνίας Εκπροσώπου.………………………………………………………………….. 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Εκπροσώπου (προαιρετική)…………………………………………..……… 
 
   Υπογραφή Υποψήφιου Συμβούλου ………………………..……………………………. 

 

Εναλλακτική μορφή του Παραρτήματος 8 

Το Παράρτημα 8 μπορεί να υποβληθεί σε οποιαδήποτε άλλη μορφή δεδομένου ότι θα 
παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που ζητούνται στο εν λόγω Παράρτημα. 

 

Σημείωση 1: Το Παράρτημα 8 συσχετίζεται με την απαίτηση που αφορά στις πληροφορίες που 
πρέπει να παρέχονται από τους Συμβούλους για την τεκμηρίωση της επιτυχούς υλοποίησης του 
παρόμοιου έργου/έργων που δηλώθηκε στο Παράρτημα 7, σημείο 5. 

 

Σημείωση 2: Το Παράρτημα 8 πρέπει να υποβληθεί εντός δύο (2) εβδομάδων από την ημερομηνία 
της επιστολής που ο Αρχιτέκτονας θα λάβει από την Αναθέτουσα Αρχή, όπως καθορίζεται στην 
παρ. 9.4 των Όρων Προκήρυξης. 
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Σελίδα 1 από 2 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

Προς:   Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου 

Θέμα: Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για το Έργο Ανέγερσης Νέου 

Κτιρίου του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου,  

Υπαίθριου Αμφιθεάτρου και Εξωτερικού Περιμετρικού 

Δρόμου

Αριθμός Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού:  28/2017 

   
Όνομα, Επίθετο 

Εγώ ο/η ......................................................................................................., Αρχιτέκτονας, 

μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) / άλλου 

Επαγγελματικού Επιμελητηρίου στη χώρα που είμαι εγκατεστημένος, 
Συμπληρώστε τον αριθμό 
Εγγραφής στο ΕΤΕΚ 
ή άλλου Επαγγελματικού  
Επιμελητηρίου στη χώρα  
που είστε εγκατεστημένος 

 
 
 
 
με αριθμό Εγγραφής: ........................................................................................, 
 

Να δηλωθούν τα ονόματα 
άλλων Αρχιτεκτόνων, εάν 
υπάρχουν 

υποβάλλω τη συμμετοχή μου εκ μέρους των  

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Συμπληρώστε 
Διεύθυνση αλληλογραφίας 

 
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Ηλεκτρ. διεύθυνση:   ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

αρ. τηλεφώνου: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

αρ. τηλεομοιότυπου:   ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  Επιβεβαιώνω τη συμμετοχή μου ως διαγωνιζόμενος στον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό 
για το Έργο Ανέγερσης Νέου Κτιρίου του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής 
Κύπρου, Υπαίθριου Αμφιθεάτρου και Εξωτερικού Περιμετρικού Δρόμου. 

Έχω μελετήσει τους Όρους του Διαγωνισμού και όλα τα σχετικά Έγγραφα και δηλώνω ότι 
τα αποδέχομαι. Αποδέχομαι επίσης τις αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής ως 
τελεσίδικες. Η μελέτη που υποβάλλω αποτελεί δική μου/μας εργασία και εκτελέστηκε, 
κάτω από την προσωπική μου καθοδήγηση. 

Δηλώνω επίσης ότι δεν έχω/δεν έχουμε οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε εξ 
αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού, ή άλλη σχέση εξάρτισης με τον 
Πρόεδρο ή οποιοδήποτε μέλος της Κριτικής Επιτροπής. 

Ο Κωδικός Αναφοράς που έχω επιλέξει είναι (πέντε (5) διαφορετικοί αριθμοί):
 
Συμπληρώστε πέντε αριθμούς  
 

Διαγράψετε αναλόγως Σε περίπτωση που η συμμετοχή μου/μας δεν διακριθεί με βραβείο ή έπαινο, αποδέχομαι / 
δεν αποδέχομαι την αναφορά του αντίστοιχου ονόματός μου/μας, στην έκθεση των 
συμμετοχών που θα πραγματοποιηθεί με το τέλος του Διαγωνισμού ή/ και σε 
οποιαδήποτε άλλη δημοσίευση. 

 
Υποβλήθηκε την .................... ημέρα του ............................................... 2018 

 
Υπογραφή .......................................................................................................... 
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Σελίδα 2 από 2 

 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΔΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΟΝΟΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

Σύμβουλος 1 Αρχιτέκτονας  Αρχιτέκτονας  
 

Άλλοι Σύμβουλοι Αρχιτέκτονες 
(αν υπάρχουν) 

Αρχιτέκτονας Αρχιτέκτονας  

 

Σύμβουλος 2 

Σύμβουλος σε θέματα 
Σχεδιασμού και Λειτουργίας 
Εργαστηρίων (Ερευνητικών 
και Διαγνωστικών) 

Αρχιτέκτονας ή Μηχανικός ή 
κάτοχος πτυχίου σε συναφές 
πεδίο 
 

 

Σύμβουλος 3 Σύμβουλος Ακουστικής 

Αρχιτέκτονας ή Μηχανικός ή 
κάτοχος πτυχίου σε συναφές 
πεδίο 
 

 

Σύμβουλος 4 Σύμβουλος Τοπιοτέχνησης 

Αρχιτέκτονας ή Μηχανικός ή 
κάτοχος πτυχίου σε συναφές 
πεδίο 
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Προς: Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου

Αρ. Διαγωνισμού: 28/2017

Α/Α Χώρος / Τμήμα Αρ. Χώρων
Απαιτούμενο Ωφέλιμο 

Εμβαδόν
(τ.μ.)

Προτεινόμενο Ωφέλιμο 
Εμβαδόν

(τ.μ.)

1 CYTO Genetics Department 350

2 Cyprus School Mollecular Medicine (CSMM) Offices and Library 250

3 Research Area 1550

3.1  - Area 1 1 800

3.2  - Area 2 1 750

4 Empty Space available for new opportunities 550

5 Clinical Imaging Facilities 500

Total m 2 3,200

6 Biosafety Level-3 Laboratory 100

6.1  - Tissue Culture 1 20
6.2  - Gene Therapy 1 20
6.3  - Communal room 1 40
6.4  - Ante Room negative pressure 1 16
6.5  - Storage room 1 4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15

ΑΝΑΛΥΣΗ  ΕΜΒΑΔΩΝ  ΕΡΓΟΥ

Common Infrastrucure / Equipment - Core Facilities

Θέμα: Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για το Έργο Ανέγερσης Νέου Κτιρίου του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, 
            Υπαίθριου Αμφιθεάτρου και Εξωτερικού Περιμετρικού Δρόμου

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΒΑΔΩΝ ΝΕΟΥ  ΚΤΙΡΙΟΥ - TMHMA A
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7 Gene Therapy Facility 100

8 Biobank 222

8.1 Room to accommodate -80oC freezers 1 70

8.2 Room to accommodate liquid nitrogen cylinders 1 40

8.3 Room of -20oC for Biobanks 1 20

8.4 Extraction room 1 30

8.5 Sample reception room 1 12

8.6 Room/ laboratory for sectioning paraffin tissue blocks and storing 1 30

8.7 Room for cell culture 1 20

9 Proteomics 100

10 Flow Cytometer 40

11
Genomics
(Next Generation System / Automated DNA extraction)

120

11.1  - NGS room 1 80

11.2  - DNA extraction room 1 20

11.3 Library preparation room 1 20

12 Small organisms models  100

12.1 Zebrafish 1 40

12.2 C. Elegans 1 20

12.3 Drosophila 1 20

12.4 Empty area for expansion 1 20

13 Microscopy / Imaging suite 66

13.1  - Microscopy / Imaging room 1 1 22
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13.2  - Microscopy / Imaging room 2 1 22

13.3  - Microscopy / Imaging Room 3 1 22

14 Electrophoresis Imaging System 30

15 Bioinformatics 96

16 Bio-Statistics 46

17 Common facility rooms 216

17.1  - Room for common machinery 4 30

17.2  - Room for freezers +6oC 4 12

17.3  - Room for freezers -20oC 4 12

Total m 2 1,236

18 Big Events Amphitheatre 1 350

19 Council Rooms 100

19.1  - Rooms 2 50

20 Internal Meeting Rooms 100

20.1  - Rooms 1 25

20.2  - Rooms 1 25

20.3  - Rooms 1 50

21 Administration rooms 120

21.1  - Rooms 2 15
21.2  - Rooms 2 15
21.3  - Rooms 2 15
21.4  - Rooms 2 15

Conference, Administration  and Teaching Rooms
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22 Teaching Rooms 150

22.1  - Rooms 1 60

22.2  - Rooms 1 90

Total m 2 820

23 Security Room 1 10

24 First Aid Room 1 15

25 Receptionist's area 1 20

26 Recreation Area (Cafeteria) 1 200

Total m 2 245

27 Public toilets on Ground Floor 90

27.1  - Area for women's toilets 1 40

27.2  - Area for men's toilets 1 40

27.3  - Toilets for the disabled 2 5

28 Public toilets on 1st, 2nd & 3rd Floors 120

28.1  - Women's toilets 9 5

28.2  - Men's toilets 9 5

28.3  - Toilets for the disabled 6 5

29 Showers 20

Utility Areas:

Other Rooms / Common Areas
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29.1  - Emergency shower rooms 4 5

30 Cleaners' rooms 24

30.1  - Rooms 4 6

31 Document Management/ Scanning room 20

32  - Mechanical / Electrical Area 80

32.1  - Rooms 4 20

Total m 2 354

33 Staff facilities - Male Changing rooms/ toilets 23

33.1  - WC's, urinals & wash basins 3 5

33.2  - Shower 1 4

33.4  - Changing rooms 1 4

34 Staff facilities - Female Changing rooms/ toilets 23

34.1  - WC's & wash basins 3 5

34.2  - Shower 1 4

34.3  - Changing rooms 1 4

35 Main Plantroom 130

36 Offices for IT and Engineering staff 160

36.1  - IT section 1 80

36.2  - Engineering section 1 80

37 Store for spare parts 20

Other Areas in  Basement:
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38 Supplies' offices 60

39 Workshop 30

39.1  - IT section 1 15

39.2  - Engineering section 1 15

40 General Store 100

40.1  - Rooms 2 50

41 Server rooms 38

41.1  - Main Server room 1 30

41.2  - Bioinformatics Server room 1 4

41.3  - Biostatistics Server room 1 4

42 Telecom room 30

43 Cleaners' room 6

44 Cleaner's store 6

45 Furniture store 30

46 Empties 20

47 Refuse 30
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48 Control room 20

49 Meter room 60

50 Oil tank 30

51 Water tanks 80

52 Pump house 40

53 Pharmacy Room 30

53.1  - Cold room 1 15

53.2  - Store room 1 15

54 Finance Department Store 50

55 Generator area 0

56 Safe data protection rooms 30

56.1  - Room 1 1 15

56.2  - Room 2 1 15

57 Main UPS Room 50

Total m 2 1,096

58 CING Exhibition Room 100
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59 Underground Car Park 2,000

 Total m 2 9,051

60 Circulation  (20% x 9.001m2) 1,810

 Grand Total m 2 10,861

Α/Α Χώρος / Τμήμα Αρ. Χώρων
Απαιτούμενο Ωφέλιμο 

Εμβαδόν
(τ.μ.)

Προτεινόμενο Ωφέλιμο 
Εμβαδόν

(τ.μ.)

1 Entrance Area 10
1.1 Ticket Office 1 10

2 Amphitheatre 940

2.1  - Stage  * 1 100

2.2  - Stands Area  * 800

2.3  - Control room 1 20
2.4  - Store room 1 20

3 Dressing Rooms 109
3.1  - Entry to stage 1 30
3.2  - Dressing rooms for men 1 30
3.3  - Dressing rooms for women 1 30
3.4  - Toilet for the disabled 1 4
3.5  - Circulation 15

4 Staff Area 20
4.1  - Office 1 10
4.2  - Cleaner's room 1 10

5 Canteen 60
5.1  - Refreshments area 1 10
5.2  - Kiosk 1 50

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΒΑΔΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ - TMHMA B

Note: The new building must be connected to the existing building in an efficient and adequate manner to allow for movement of staff and patients 
(including stretchers).
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6 Public Toilets 68
6.1  - Men's toilets 6 5
6.2  - Women's toilets 6 5
6.3  - Toilets for the disabled 2 4

7 Garbage Room 1 2

 Grand Total m 2 1,209

*  Outdoor areas.
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Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για το Έργο Ανέγερσης του Νέου Κτιρίου του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου, Υπαίθριου 
Αμφιθεάτρου και Εξωτερικού Περιμετρικού Δρόμου – Παράρτημα 16                 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Προς: Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου

Θέμα: Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για το Έργο Ανέγερσης Νέου Κτιρίου του 
Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου, Υπαίθριου Αμφιθεάτρου και 
Εξωτερικού Περιμετρικού Δρόμου 

Αριθμός Αρχιτεκτονικού 
Διαγωνισμού: 

 
28/2017 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ/ΠΑΝΕΛΑ 

Μέχρι δέκα (10) οριζόντιες Πινακίδες / Πανέλα σε μέγεθος Α1 που να περιλαμβάνουν όλα τα σχέδια (κατόψεις, 
όψεις, τομές), σκίτσα, διαγράμματα κλπ τα οποία περιγράφουν την πρόταση (Παρακαλείστε να δώσετε τους 
τίτλους των πανέλων) 

 

 Πανέλο 1 Κεντρική Ιδέα και Χωροταξικό Σχέδιο - κλίμακα 1:500  

 Πανέλο 2 Τίτλος:  

 Πανέλο 3 Τίτλος:  

 Πανέλο 4 Τίτλος:  

 Πανέλο 5 Τίτλος:  

 Πανέλο 6 Τίτλος:  

 Πανέλο 7 Τίτλος:  

 Πανέλο 8 Τίτλος:  

 Πανέλο 9 Τίτλος:  

 Πανέλο 10 Τίτλος:  

Σμίκρυνση των πανέλων 1-10 σε μέγεθος Α3, δεμένα σε τεύχος (10 αντίγραφα) 
 

Έκθεση Διαγωνισμού (5 σελίδες) σε μέγεθος Α4 (10 αντίγραφα) 
 

Πρόπλασμα - κλίμακα 1:500, μέγεθος Α3 
 

Μία σειρά σχεδίων κατόψεων σε κλίμακα 1:200 
 

Μία ολοκληρωμένη σειρά Εμβαδικών Διαγραμμάτων σε κλίμακα 1:200 
 

Ψηφιακή μονάδα αποθήκευσης (USB) που θα περιέχει τα πιο κάτω: 
 

 Όλα τα σχέδια σε μορφή PDF  

 Τα Εμβαδικά Διαγράμματα σε σχεδιαστικό πρόγραμμα AutoCAD ή MicroStation  

 Την Έκθεση Διαγωνισμού σε μορφή Microsoft Word  

 Τα Παραρτήματα 2, 3 και 15 σε μορφή Excel  

Παράρτημα 2 - Προκαταρκτική Εκτίμηση Κόστους Νέου Κτιρίου και Εξωτερικού Περιμετρικού Δρόμου – Τμήμα Α 
του Έργου (10 αντίγραφα) 

 

Παράρτημα 3 - Προκαταρκτική Εκτίμηση Κόστους Υπαίθριου Αμφιθεάτρου – Τμήμα Β του Έργου (10 αντίγραφα)  

Παράρτημα 15 - Ανάλυση Εμβαδών Έργου (10 αντίγραφα)  

 

Παράρτημα 9 – Δήλωση Συμμετοχής και Ταυτότητα Διαγωνιζόμενου  

ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘEI ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΦΑΚΕΛΟ 

Να συμπληρωθεί δεόντως και να υπογραφεί από τον διαγωνιζόμενο Αρχιτέκτονα. 
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