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ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 
 

1. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
1.1 Ο γενικός στόχος του Έργου είναι η ανέγερση της κτιριακής υποδοµής η οποία έχει κριθεί 

απαραίτητη για τη δηµιουργία και, εν συνεχεία, τη λειτουργία του Πολιτιστικού Χωριού 
Λέµπας.  
Το Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε, µε την υπ’ αρ. 66.652 Απόφασή του ηµεροµηνίας 
3/1/2008, Πρόταση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού η οποία προνοεί για τη 
δηµιουργία, στην κοινότητα Λέµπας της επαρχίας Πάφου, ενός πολιτιστικού πνεύµονα 
υπερτοπικής σηµασίας και εµβέλειας αξιοποιώντας: 

(α) Τον υφιστάµενο αρχαιολογικό χώρο, 
(β) Το Αρχαιολογικό Ερευνητικό Κέντρο Λέµπας, 
(γ) Το φυσικό µνηµείο της κοίτης του ποταµού, 
(δ) Τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις του Κολεγίου Τέχνης του αείµνηστου Στας Παράσκου, ήτοι: 

i. τους χώρους διδασκαλίας και 
ii. τους χώρους φιλοξενίας φοιτητών 

(ε)  Τις υποδοµές που θα δηµιουργηθούν από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, η 
ανέγερση των οποίων απετέλεσε το αντικείµενο του αρχιτεκτονικού διαγωνισµού 
βάσει των αποτελεσµάτων του οποίου η µελέτη ανατίθεται στην οµάδα µελετητών, 
ήτοι: 

i. Κέντρο Εικαστικής Εκπαίδευσης για διεξαγωγή εργαστηρίων και εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων για µαθητές, 

ii. Κέντρο Φιλοξενίας Καλλιτεχνών όπως περιγράφεται στο Κτιριολογικό Πρόγραµµα, 
iii. Ξενώνες για προσωρινή διαµονή µαθητών και καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης. 

 
1.2 Η Αναθέτουσα Αρχή µέσω του αρχιτεκτονικού διαγωνισµού επιδιώκει όπως οι κτηριακές 
 υποδοµές του πολιτιστικού χωριού Λέµπας αποτελέσουν τον πυρήνα µίας σχολής καλών 
 τεχνών και  να προωθήσουν τις κοινωνικές επαφές και την ανταλλαγή εµπειριών των 
 χρηστών. 
 Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να αντιµετωπίσουν τον τόπο ως ένα πολυδύναµο κέντρο και 
 τα εργαστήρια ως χώρους έµπνευσης και δηµιουργίας για την παραγωγή ιδεών και τέχνης. 
 Τα υφιστάµενα διατηρητέα κτίρια, τα νέα κτίρια καθώς επίσης και οι υπαίθριοι χώροι να 
 µπορούν να διαδραµατίσουν ρόλο στη διαµόρφωση του συγκροτήµατος  για διαδραστικές 
 ενέργειες ανάµειξης τεχνών και εµπειριών στη γλυπτική, στην εικαστική,  στη µουσική και 
 γενικά σε όλα τα φάσµατα της τέχνης και του πολιτισµού. 
 
 
1.1.1 Σηµαντικές επισηµάνσεις: 
(α) Η ιδιαιτερότητα του Έργου έγκειται στο ότι όλες οι εγκαταστάσεις πρέπει να ανεγερθούν µε 

αναστρέψιµες κατασκευές, δεδοµένου ότι το Πολιτιστικό Χωριό Λέµπας θα δηµιουργηθεί σε 
Τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας τεµάχια γης. 

 
 
1.2 ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
(α) Αρχαιολογικός χώρος Λέµπας: 
Στην κοινότητα Λέµπας έχουν εντοπιστεί σπαράγµατα προϊστορικού οικισµού της Χαλκολιθικής 
περιόδου. Το σηµαντικότερο αρχαιολογικό εύρηµα, το οποίο έχει ταυτιστεί µε την κοινότητα, είναι 
το χαρακτηριστικό σταυρόσχηµο ειδώλιο από ασβεστόλιθο, στο οποίο δόθηκε η ονοµασία Κυρά 
της Λέµπας. Ανακαλύφθηκε το 1976 και χρονολογείται από την 3η χιλιετία π. χ. 
 
∆ίπλα από τον αρχαιολογικό χώρο έχει ανεγερθεί, από το Αρχαιολογικó Ερευνητικó Κέντρο 
Λέµπας (Lemba Archaeological Research Centre – LARC) του Πανεπιστηµίου του Εδιµβούργου, 



 
 
συστοιχία αντιγράφων των κυκλικών κατοικιών του προϊστορικού οικισµού, η οποία λειτουργεί ως 
χώρος  πειραµατικής ερευνητικής αρχαιολογίας και µελέτης.  
 
(β) Παράδοση στην Τέχνη της Κεραµικής: 
Κατά τους µεταγενέστερους χρόνους, η κοινότητα της Λέµπας υπήρξε ένα από τα σηµαντικά 
κέντρα παραγωγής βυζαντινής εφυαλωµένης κεραµικής στη µεσαιωνική Κύπρο. Η δραστηριότητα 
των εργαστηρίων της Λέµπας σηµειώνεται ήδη από τον 13ο- 14ο αιώνα.  
 
(γ) Κυπριακό Κολέγιο Τέχνης (Cyprus College of Art): 
Το Κυπριακό Κολλέγιο Τέχνης εδρεύει στη Λέµπα και αποτελεί µετεξέλιξη της  Καλοκαιρινής 
Σχολής η οποία λειτουργούσε στην Αµµόχωστο από το 1969. Πρόκειται για Ιδιωτική Σχολή 
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης αναγνωρισµένη από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού. Το 
Κολέγιο λειτουργεί µε βάση την πλούσια παράδοση της εκπαίδευσης Καλών Τεχνών, ειδικεύεται 
στη ζωγραφική και τη γλυπτική και έχει αναπτύξει ένα µοναδικό ήθος που πηγάζει από την ιστορία, 
την κουλτούρα και το περιβάλλον της Κύπρου.   
 
Ο ιδρυτής του Κολεγίου, καλλιτέχνης Στας Παράσκος (1933 – 2014), θεωρείται ένας από τους 
σηµαντικότερους εκπροσώπους της δεύτερης γενιάς των Κύπριων καλλιτεχνών. Το έτος 2005 του 
απονεµήθηκε το Αριστείο Γραµµάτων, Τεχνών και Επιστηµών, η ύψιστη διάκριση της Πολιτείας 
προς τους Κυπρίους δηµιουργούς που µε το έργο τους, αφενός χάραξαν νέους δρόµους στην 
πνευµατική και καλλιτεχνική ζωή του τόπου και, αφετέρου, συνέβαλαν στη διεθνή προβολή της 
χώρας.   

 
2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 
 

2.1 Προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Έργου 
2.1.1 Στο πλαίσιο της διαδικασίας για εξασφάλιση Πολεοδοµικής Έγκρισης θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί, από τον Υπουργό Εσωτερικών υπό την ιδιότητά του ως Κηδεµόνα 
Τουρκοκυπριακών περιουσιών, άδεια χρήσης των τουρκοκυπριακής  ιδιοκτησίας τεµαχίων, επί 
των οποίων θα ανεγερθούν οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Χωριού Λέµπας.   
 
2.1.2 Τα έργα τέχνης τα οποία ενσωµατώνονται στο κτίριο και στον περίβολο του Κυπριακού 
Κολλεγίου Τέχνης παραµένουν ως έχουν και οι µελετητές οφείλουν να συνυπολογίσουν το γεγονός 
αυτό και να εκπονήσουν τις µελέτες τους βάσει του δεδοµένου αυτού.    
 
 
2.2 Κίνδυνοι 
Θα πρέπει να θεωρείται πιθανή η ύπαρξη αρχαιοτήτων στο χώρο εκτέλεσης των οικοδοµικών 
εργασιών.  
 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

3.1 Γενικά  
Στόχος της δηµιουργίας του Πολιτιστικού Χωριού Λέµπας είναι αφενός µεν η ανάδειξη της 
πλούσιας πολιτιστικής κληρονοµιάς της περιοχής και αφετέρου δε η δηµιουργία των κατάλληλων 
υποδοµών για: 

• Προβολή της Κύπρου ως χώρου ανάπτυξης της σύγχρονης εικαστικής δηµιουργίας µέσω 
του θεσµού των Προγραµµάτων Φιλοξενίας καλλιτεχνών (Residencies) από το εξωτερικό 
και οργάνωση συναφών δραστηριοτήτων 

• Ανάπτυξη της καλλιτεχνικής παιδείας µε την οργάνωση εργαστηρίων και εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων για µαθητές. 

 

- - 
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3.2 Στάδια Εργασίας  
  
3.2.1 Προµελέτη 
 
  H Προµελέτη του Έργου θα περιλαµβάνει: 
 
 (α) Παράθεση των διαθέσιµων στοιχείων και πληροφοριών σχετικά µε το Έργο.  
 
 (β) Αξιολόγηση των στεγαστικών αναγκών σε συνεργασία µε το Χρήστη και ετοιµασία 

του Κτιριολογικού Προγράµµατος. [∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ] 
  
 (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) Εισηγήσεις για διαβούλευση µε οποιεσδήποτε κρατικές υπηρεσίες και αρχές των 

οποίων οι απόψεις ή/και γνωµοδότηση ενδεχοµένως θεωρηθούν απαραίτητες για 
προώθηση της υλοποίησης του έργου. 

  
 (στ) Προσχέδια µε εναλλακτικές τεχνικές προτάσεις. 
  
 (ζ) Υπόδειξη σηµείων ή στοιχείων που έχουν καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση του 

κόστους και της µεθόδου µελέτης.  
  
 (η) Πρόγραµµα δαπανών του Έργου και των εναλλακτικών τεχνικών προτάσεων. 
  
 (θ) Εντοπισµός και αξιολόγηση των κινδύνων υλοποίησης του αντικειµένου της 

Σύµβασης.  
 
 (ι)   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. 

 
 (ια)   Τις πιο κάτω ενέργειες του Σύµβουλου Αρχιτέκτονα: 
 
  -  Εξέταση των διαθέσιµων στοιχείων και πληροφοριών σχετικά µε το Έργο. 
 
  -  Αξιολόγηση των αναγκών του Πολιτιστικού Χωριού Λέµπας σε κτιριακές 

εγκαταστάσεις και υποβολή εισηγήσεων για βελτιστοποίηση του αρχικού 
κτιριολογικού προγράµµατος που είχε δοθεί από τον Εργοδότη. 

 
-  Παροχή συµβουλών προς τον Υπεύθυνο Οµάδας Έργου 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 Προσχεδίων. 
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-  Υπόδειξη στον Υπεύθυνο Οµάδας Έργου, σε συνεργασία µε το Σύµβουλο 
Επιµετρητή Ποσοτήτων, σηµείων ή στοιχείων που έχουν καθοριστικό ρόλο στη 
διαµόρφωση του κόστους και της µεθόδου µελέτης. 
 
-  Παροχή επαρκών πληροφοριών σε σχέση µε το Έργο, υπό τη µορφή 
συµβουλών, σχεδιαγραµµάτων, εκθέσεων, ή προσχεδίων προδιαγραφών, για 
ενηµέρωση των άλλων Συµβούλων Μελετητών και/ή των Ειδικών Συµβούλων.  

 
  (ιβ)   Τις πιο κάτω ενέργειες του Σύµβουλου Πολιτικού Μηχανικού: 
 
  -    Εξέταση των διαθέσιµων στοιχείων και πληροφοριών σχετικά µε το Έργο. 

 
-  Παροχή συµβουλών προς τον Υπεύθυνο Οµάδας Έργου 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 Έργου και σε συνεννόηση µε το Σύµβουλο 
Αρχιτέκτονα, 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 Έργου σε συνεργασία µε το 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 Σύµβουλος Πολιτικός Μηχανικός συµβουλεύει 
τον Εργοδότη για την αναγκαιότητα διεξαγωγής της. Επίσης συµβουλεύει τον 
Εργοδότη, σε συνεργασία µε το Σύµβουλο Αρχιτέκτονα για τις πιθανές εναλλακτικές 
τεχνικές προτάσεις θεµελίωσης και υποδοµής και το αντίστοιχο προϋπολογιζόµενο 
κόστος της κάθε πρότασης σε συνεννόηση µε το Σύµβουλο Επιµετρητή. Νοείται, 
περαιτέρω ότι η διεξαγωγή της γεωλογικής έρευνας είναι επιπρόσθετη υπηρεσία και 
αµείβεται επιπλέον.  

 
 
 (ιγ)   Τις πιο κάτω ενέργειες του Σύµβουλου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού: 
   
  - Εξέταση των διαθέσιµων στοιχείων και πληροφοριών σχετικά µε το Έργο. 
   
  - Παροχή συµβουλών προς τον Υπεύθυνο Οµάδας Έργου 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 Έργου και σε συνεννόηση µε το Σύµβουλο 

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

   

- - 
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  - Υπόδειξη στον Υπεύθυνο Οµάδας Έργου 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.  
   
  - 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 Σύµβουλους Μελετητές και/ή τους Ειδικούς 
Συµβούλους στις Υπηρεσίες τους. 

 
 (ιδ)  Τις πιο κάτω ενέργειες του Σύµβουλου Μηχανολόγου Μηχανικού: 
   
  - Εξέταση των διαθέσιµων στοιχείων και πληροφοριών σχετικά µε το Έργο. 
   
  - Παροχή συµβουλών προς τον Υπεύθυνο Οµάδας Έργου 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 Έργου και σε συνεννόηση µε το Σύµβουλο 

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

   
  - Υπόδειξη στον Υπεύθυνο Οµάδας Έργου 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. 
   
  - 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 Σύµβουλους Μελετητές και/ή τους Ειδικούς Συµβούλους 
στις Υπηρεσίες τους. 

 
 (ιε)  Τις πιο κάτω ενέργειες του Σύµβουλου Επιµετρητή Ποσοτήτων: 

 
-  Ετοιµασία προκαταρκτικού αναλυτικού προγράµµατος κατασκευαστικής 
δαπάνης 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 Έργου (για σκοπούς σύγκρισης εναλλακτικών προτάσεων/ 
λύσεων µεθόδων κατασκευής, υλικών κλπ.)  
 
-  Ετοιµασία ενδιάµεσου αναλυτικού προγράµµατος δαπανών µε βάση τα τελικά 
προκαταρκτικά σχέδια και όλες τις µέχρι στιγµής διαθέσιµες πληροφορίες. 

- - 
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3.2.2  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, θα υποβληθεί ενδιάµεσα στον 
Εργοδότη για τυχόν απόψεις/ παρατηρήσεις, και θα συµπεριλαµβάνει τα ακόλουθα: 

  
 (α) Την Αρχιτεκτονική Μελέτη η οποία περιλαµβάνει: 
 - Όλα τα αναγκαία λεπτοµερή αρχιτεκτονικά και κατασκευαστικά σχέδια (στις 

κατάλληλες κλίµακες) τόσο για τα κτίρια όσο και για τον περιβάλλοντα χώρο µέχρι 
τα σύνορα, τεχνικές προδιαγραφές όλων των απαιτούµενων υλικών, τεχνουργίας, 
τελειωµάτων, 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) για την τοπιοτέχνηση και τη δενδροφύτευση των εξωτερικών χώρων, την 
άρδευση και την αποχέτευση όµβριων υδάτων.  

 - 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 σήµανση για 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 σχέδιο κάτοψης για τις θέσεις της 
κινητής επίπλωσης καθώς και µελέτη/ προδιαγραφές για συστήµατα εξωτερικής και 
εσωτερικής ηλιοπροστασίας. 

 - Έλεγχο  συµβατότητας όλων των µελετών. 
  
 (β)  Τη Στατική Μελέτη 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 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. 

   
 (γ)  Την Ηλεκτρολογική Μελέτη 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 

- - 
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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 λειτoυργίας τους. 

  
 
 (δ)  Τη Μηχανολογική Μελέτη 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 λειτoυργίας τους. 

   
   

(ε)  Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας στο Στάδιο Μελέτης και το Φάκελο Ασφάλειας και 
Υγείας σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία και τις οδηγίες του Τµήµατος 
Επιθεώρησης Εργασίας.  

  
 (στ)  Τελικό αναλυτικό πρόγραµµα δαπανών µε βάση την τελική µελέτη του Αναδόχου 

και όλες τις µέχρι στιγµής διαθέσιµες πληροφορίες. 
 
 (ζ) Με την έγκριση από τον Εργοδότη, της Τελικής Μελέτης και των σχετικών 

εγγράφων, παραδίδεται στον Εργοδότη 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 ψηφιακό δίσκο (CD). 

 
 
3.2.3 Ετοιµασία Εγγράφων ∆ιαγωνισµού 
  
 Τα Έγγραφα ∆ιαγωνισµού 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 Σύµβουλο Επιµετρητή 
Ποσοτήτων ανάλογα µε τα δεδοµένα της κάθε φάσης του Έργου για την οποία 
προκηρύσσεται διαγωνισµός.  
 
Ο Τόµος Α θα περιλαµβάνει µεταξύ άλλων την Προκήρυξη ∆ιαγωνισµού, τις 
Οδηγίες προς τους Οικονοµικούς Φορείς, το Προσάρτηµα µε τα Υποδείγµατα των 
Εντύπων, το ∆ελτίο Ποσοτήτων που περιλαµβάνει τις Οδηγίες Επιµέτρησης και 
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Τιµολόγησης, τα Προκαταρκτικά και τις Γενικές Υποχρεώσεις, τα ∆ελτία 
Επιµετρηθεισών Ποσοτήτων, τα ∆ελτία Τιµών Μονάδος για εργασίες που 
τιµολογούνται µε Ηµερήσιο Απολογισµό, τα ∆ελτία Ποσών Προνοίας, Ποσών 
Βασικού Κόστους και Τιµών Βασικού Κόστους και το Γενικό Σύνολο. 
 
Η µέθοδος επιµέτρησης θα είναι αυτή που θα συµφωνηθεί και θα εγκριθεί µεταξύ 
του Εργοδότη και του ΕΤΕΚ. Μέχρις ότου αυτό καταστεί δυνατό, θα ακολουθείται 
τέτοια µέθοδος που να 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 που δίδεται από τον Εργοδότη, 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.  
 
 (δ)  Τόµος ∆  «Σχέδια» 

Ο Τόµος ∆ περιλαµβάνει τον κατάλογο Σχεδίων και τα Σχέδια  
 
 (ε)  Τόµος Ε «Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας» 
   Ο Τόµος Ε περιλαµβάνει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 
  
 (στ) Τελική εκτίµηση κόστους (εκτίµηση προσφοράς) 

Η εκτίµηση προσφοράς περιλαµβάνει πλήρη τιµολόγηση των ∆ελτίων Ποσοτήτων 
για τη Σύµβαση Έργου και Συµβάσεις ∆ιορισµένων Υπεργολαβιών/ Προµηθειών.  

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

αυτόν πέντε (5) συµπληρωµένες σειρές των τελικών εγγράφων και σχεδίων, 
συµπεριλαµβανοµένης και της εκτίµησης προσφοράς, ως επίσης και αντίγραφο των 
πιο πάνω σε ηλεκτρονική µορφή. 

 
3.2.4 Προκήρυξη ∆ιαγωνισµού, Αξιολόγηση Προσφορών, Λήψη Απόφασης, Ανάθεση Σύµβασης 

 
Κατά τα στάδια: της Προκήρυξης ∆ιαγωνισµού, Αξιολόγησης των υποβληθεισών 
Προσφορών, Λήψης Απόφασης, Ανάθεσης Σύµβασης θα παρέχονται οι ακόλουθες 
υπηρεσίες: 

 
(α) παροχή διευκρινίσεων (µέσω του Συντονιστή Έργου) σε τυχόν ερωτήµατα 
ενδιαφεροµένων Προσφερόντων σε σχέση µε τα Έγγραφα ∆ιαγωνισµού,   
 
(β) διευθέτηση επί τόπου επίσκεψης στο χώρο του Εργοταξίου για την ενηµέρωση 
ενδιαφεροµένων Προσφερόντων, 
 
(γ) υποβολή  Έκθεση Αξιολόγησης των Προσφορών εντός 30 ηµερών από την 
ηµεροµηνία λήξης της υποβολής των προσφορών, 
 
(δ) υποβολή πέντε σειρών εγγράφων για σκοπούς υπογραφής της Σύµβασης Έργου 
και Συµβάσεων ∆ιορισµένων Υπεργολαβιών/Προµηθειών . 

 
3.2.5 Υλοποίηση / Κατασκευή Έργου 

Κατά το στάδιο της υλοποίησης/ κατασκευής της κάθε Φάσης του Έργου, όπως αυτές 
απαριθµούνται στην παράγραφο 1.1.1 του παρόντος Παραρτήµατος, θα παρέχονται οι 
ακόλουθες υπηρεσίες: 
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 (α) ∆ιαχείριση της Σύµβασης Έργου και των Συµβάσεων ∆ιορισµένων 

ργολαβιών/Προµηθειών σύµφωνα µε τις πρόνοιες που περιλαµβάνονται σε αυτές. Υπε
  
  - Ο Υπεύθυνος Οµάδας Έργου θα ασκεί 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 Σύµβουλοι Πολιτικός Μηχανικός, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και 
Μηχανολόγος Μηχανικός 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 

  - Οι Σύµβουλοι Μελετητές, υπό την καθοδήγηση και ευθύνη των Βασικών 
Μελετητών:  

 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 ∆ιορισµένων  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 
Έργου 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 
Υπεύθυνο Οµάδας Έργου, ο οποίος τελικά θα υποβάλλει την εισήγηση του 
προς τον Εργοδότη. 

  
 (β) Υποβολή στον Εργοδότη: 
   -  των ενδιάµεσων πιστοποιητικών πληρωµής, 
   -  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. Τα πιο πάνω  υποβάλλονται 
σε τακτά χρονικά διαστήµατα και όχι αργότερα των δύο µηνών από την ηµεροµηνία 
έκδοσης των σχετικών οδηγιών. 

 
 (γ) Σύγκληση και συντονισµό των συνεδριάσεων 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. 
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 (στ) Τήρηση αρχείου αλληλογραφίας και στοιχείων για την πρόοδο των εργασιών και 

των διαφόρων δραστηριοτήτων υλοποίησης του Έργου. 
  
 
3.2.6 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 ∆ιορισµένων Υπεργολαβιών / Προµηθειών. 

 
 (β) παράδοση ελεγµένων τελικών και αποτυπωτικών σχεδίων 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. 

 
 (γ) παράδοση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας στον Εργοδότη, διαχειρίση θεµάτων 

εκπαίδευσης προσωπικού του Εργοδότη στις εγκαταστάσεις του Έργου. 
 
 (δ) 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 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.  

 
 (ε) συντονισµός, διαχείριση και συντήρηση του Έργου µε βάση τις πρόνοιες της 

Σύµβασης Έργου /ή των Συµβάσεων/ ∆ιορισµένων Υπεργολαβιών. 
 
3.2.7 Τελικός Λογαριασµός Έργου 

 
(α) Υποβολή του Προσωρινού και του Τελικού Λογαριασµού του Έργου  µε βάση τις 
πρόνοιες που περιλαµβάνονται στη Σύµβαση Έργου και στις Συµβάσεις ∆ιορισµένων 
Υπεργολαβιών/Προµηθειών. 
 
(β) Υποβολή 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) Υποβολή συνοπτικής έκθεσης για όλες τις παραδοχές των µελετών 
συµπεριλαµβανοµένων και τυχόν προνοιών για κατακόρυφες και οριζόντιες επεκτάσεις των 
κτιρίων. 

 
3.2.8 Εκπνοή Περιόδου Ευθύνης Ελαττωµάτων – Έκδοση Πιστοποιητικού 

Έκδοση του Πιστοποιητικού Ευθύνης Ελαττωµάτων σύµφωνα µε τις πρόνοιες που 
περιλαµβάνονται στη Σύµβαση Έργου και στις Συµβάσεις ∆ιορισµένων 
Υπεργολαβιών/Προµηθειών. 
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3.3 ∆ιοίκηση έργου 

(όπου έργο σηµαίνει τόσο τη Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών, τη Σύµβαση Έργου, και 
κάθε άλλη σύµβαση που θα συναφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή για την υλοποίηση 
του Έργου)  

3.3.1 Αρµόδια υπηρεσία 

Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού 

 

3.3.2 Αποδέκτης των υπηρεσιών 

Κοινοτικό Συµβούλιο Λέµπας 

3.3.3 Οργανωτική δοµή Αναθέτουσας Αρχής 
 

Η Αναθέτουσα Αρχή σε συνεργασία µε το Κοινοτικό Συµβούλιο Λέµπας και το Κυπριακό 
Κολέγιο Τέχνης θα ορίσουν Οµάδα Παρακολούθησης του Έργου (ΟΠΕ). Η ΟΠΕ επιβλέπει 
και συντονίζει τη συνολική πρόοδο του Έργου και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του 
Έργου, καθορίζει τις προτεραιότητες, παρέχει κατευθύνσεις, αξιολογεί και εγκρίνει τα 
αποτελέσµατα (παραδοτέα και αναφορές).  
 
Η Αναθέτουσα Αρχή θα παράσχει το απαραίτητο προσωπικό για να διαχειριστεί και να 
επιλύσει ζητήµατα σχετικά µε τη διαχείριση του έργου. 
 
Ο εκπρόσωπος της Αναθέτουσας Αρχής στην ΟΠΕ θα οριστεί ως Συντονιστής Έργου και 
θα είναι αρµόδιος για το συνολικό συντονισµό του Έργου. Ο Συντονιστής Έργου θα είναι το 
σηµείο επαφής για τον Υπεύθυνο Οµάδας Έργου που θα οριστεί από τον Ανάδοχο.  

 
 

3.3.4 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 Υπεύθυνος Οµάδας Έργου θα έχει τα παρακάτω καθήκοντα:  
 
Α. Προκαταρκτικές Εργασίες 
 
Α1. Ο Υπεύθυνος Οµάδας Έργου συντονίζει τους Σύµβουλους Μελετητές και 
συµµετέχει σε συναντήσεις µε το Συντονιστή Έργου, τους Σύµβουλους Μελετητές και τους 
Ειδικούς Συµβούλους  και ενηµερώνεται: 

 (α) Για τα γενικά στοιχεία του Έργου, τις Κυβερνητικές διαδικασίες, 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 ∆ιορισµένων 
Υπεργολαβιών/Προµηθειών. 

 (δ) Για το συντονισµό/ προγραµµατισµό όλων των εµπλεκοµένων και για τον καθορισµό 
χρονοδιαγράµµατος για την ετοιµασία και συµπλήρωση όλων των µελετών και 
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εγγράφων που απαιτούνται για τη λήψη προσφορών και ανάθεση Σύµβασης Έργου 
και ∆ιορισµένων Υπεργολαβιών/Προµηθειών. 

 

Α2. Ο Υπεύθυνος Οµάδας Έργου σε συνεννόηση µε τους Σύµβουλους Μελετητές θα 
συµβουλεύει τον Εργοδότη 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 ευθύνες του Εργοδότη σύµφωνα µε τον περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία  

  Νόµο. 

 (ε) τις απαιτήσεις/νέες ανάγκες των αρµοδίων αρχών/υπηρεσιών κοινής ωφελείας 

Α3. Ο Υπεύθυνος Οµάδας Έργου υποβάλλει στον Εργοδότη 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. 

 
Β. Προµελέτη 
 (α) Ο Υπεύθυνος Οµάδας Έργου συντονίζει τους Συµβούλους Μελετητές και τους 

Ειδικούς Συµβούλους για την αξιολόγηση των αναγκών του Πολιτιστικού Χωριού 
Λέµπας σε κτιριακές εγκαταστάσεις και υποβολή εισηγήσεων για βελτιστοποίηση του 
αρχικού κτιριολογικού προγράµµατος που είχε δοθεί από τον Εργοδότη. 

 (β) Ο Υπεύθυνος Οµάδας Έργου συντονίζει την παρουσίαση των εναλλακτικών λύσεων 
σχεδιασµού ή µεθόδων κατασκευής συνοδευόµενες, µε αντίστοιχα προγράµµατα 
δαπανών και υποβάλλει στον Εργοδότη τρία (3) αντίγραφα προσχεδίων του Έργου 
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) Ο Υπεύθυνος Οµάδας Έργου υποβάλλει στον Εργοδότη πέντε (5) αντίγραφα της 
Προµελέτης στην οποία περιλαµβάνονται το εγκεκριµένο Κτιριολογικό Πρόγραµµα και 
τα εγκεκριµένα προσχέδια συνοδευόµενα από περιγραφές των µεθόδων κατασκευής 
και πρόγραµµα δαπανών.  

 
 

Γ. Τελική Μελέτη 
 (α) Ο Υπεύθυνος Οµάδας Έργου συντονίζει τους Συµβούλους Μελετητές και τους 

Ειδικούς Συµβούλους για την ετοιµασία της Τελικής Μελέτης του Έργου. 

 (β) Ο Υπεύθυνος Οµάδας Έργου υποβάλλει στον Εργοδότη για απόψεις/ παρατηρήσεις 
προσχέδιο  της Τελικής Μελέτης και του τελικού προγράµµατος δαπάνης του Έργου.  

 (γ) Ο Υπεύθυνος Οµάδας Έργου υποβάλλει στον Εργοδότη για έγκριση τρία (3) 
αντίγραφα της Τελικής Μελέτης και του τελικού προγράµµατος δαπάνης του Έργου.  

 (δ) Ο Υπεύθυνος Οµάδας Έργου προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες προς τους 
Σύµβουλους Μελετητές 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 
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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 Έργου παραδίδει στον Εργοδότη δύο (2) ολοκληρωµένες 
σειρές όλων των µελετών, (συµπεριλαµβανοµένων και των παραδοχών µελέτης και 
των αντίστοιχων υπολογισµών) και µια ολοκληρωµένη σειρά όλων των πρωτότυπων 
σχεδίων. Ο Υπεύθυνος Οµάδας Έργου παραδίδει αντίγραφα των πιο πάνω και σε 
ηλεκτρονική µορφή, σε ψηφιακό δίσκο (CD). 

   
 

∆. Ετοιµασία Εγγράφων ∆ιαγωνισµού 
 (α) Ο Υπεύθυνος Οµάδας Έργου, σε συνεργασία µε τους Σύµβουλους Μελετητές και  

Ειδικούς Συµβούλους, φροντίζει για την ετοιµασία των τελικών Εγγράφων 
∆ιαγωνισµού για τη Σύµβαση Έργου και για τις Συµβάσεις ∆ιορισµένων 
Υπεργολαβιών και Προµηθειών. 

 (β) Ο Υπεύθυνος Οµάδας Έργου ενοποιεί τα Έγγραφα ∆ιαγωνισµού και τα υποβάλλει 
στον Εργοδότη για έγκριση. 

 (γ) Ο Υπεύθυνος Οµάδας Έργου, µετά την έγκριση του Εργοδότη, παραδίδει σ΄ αυτόν 5 
συµπληρωµένες σειρές των τελικών εγγράφων και σχεδίων, συµπεριλαµβα-νοµένης 
και της εκτίµησης προσφοράς, ως επίσης και αντίγραφο των πιο πάνω σε 
ηλεκτρονική µορφή. 

 
 

Ε. Προκήρυξη ∆ιαγωνισµού, Αξιολόγηση Προσφορών, Λήψη Απόφασης,  
Ανάθεση Σύµβασης 

 (α) Ο Υπεύθυνος Οµάδας Έργου, σε συνεργασία µε τους Συµβούλους Μελετητές και 
τους Ειδικούς Συµβούλους, είναι υπεύθυνος για να διαβιβάζει στον Συντονιστή Έργου 
διευκρινίσεις σε τυχόν ερωτήµατα ενδιαφεροµένων Προσφερόντων σε σχέση µε τα 
Έγγραφα ∆ιαγωνισµού.   

  Νοείται ότι καµιά απευθείας επικοινωνία (γραπτή ή προφορική) ή ερµηνεία των 
Εγγράφων ∆ιαγωνισµού πρέπει να γίνονται µεταξύ του Υπεύθυνου Οµάδας Έργου 
και των ενδιαφερόµενων Προσφερόντων. 

 (β) Ο Υπεύθυνος Οµάδας Έργου σε συνεννόηση µε τον Συντονιστή Έργου 
παρευρίσκεται σε επί τόπου επίσκεψη στο χώρο του Εργοταξίου για την ενηµέρωση 
ενδιαφεροµένων Προσφερόντων.  

 (γ) Ο Υπεύθυνος Οµάδας Έργου σε συνεργασία µε τους Συµβούλους Μελετητές και τους 
Ειδικούς Συµβούλους υποβάλλει στον Εργοδότη Έκθεση Αξιολόγησης των 
Προσφορών.   

  Νοείται ότι καµιά απευθείας επικοινωνία (γραπτή ή προφορική) ή ερµηνεία των 
Εγγράφων ∆ιαγωνισµού πρέπει να γίνονται µεταξύ του Υπεύθυνου Οµάδας Έργου 
και των Ενδιαφερόµενων Προσφερόντων. 

 (δ) Μετά την λήψη απόφασης για ανάθεση της Σύµβασης Έργου, ο Υπεύθυνος Οµάδας 
Έργου σε συνεργασία µε τους Συµβούλους Μελετητές και τους Ειδικούς Συµβούλους 
υποβάλλει στον Εργοδότη πέντε (5)  πλήρεις σειρές εγγράφων για σκοπούς 
υπογραφής της Σύµβασης Έργου και Συµβάσεων ∆ιορισµένων 
Υπεργολαβιών/Προµηθειών . 

 
ΣΤ. Υλοποίηση / Κατασκευή Έργου 

  
 (α) Ο Υπεύθυνος Οµάδας Έργου είναι υπεύθυνος για το γενικό συντονισµό της 

επίβλεψης του Έργου, και το συντονισµό της  διαχείρισης της Σύµβασης Έργου και 
των Συµβάσεων ∆ιορισµένων Υπεργολαβιών/Προµηθειών σύµφωνα µε τις 
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πρόνοιες που περιλαµβάνονται σε αυτές. Χωρίς περιορισµό της γενικότητας, ο 
Υπεύθυνος Οµάδας Έργου 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. 

 

 (β) Ο Υπεύθυνος Οµάδας Έργου υποβάλλει στον Εργοδότη: 

  -  τα ενδιάµεσα πιστοποιητικά 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. Τα πιο πάνω  υποβάλλονται 
σε τακτά χρονικά διαστήµατα και όχι αργότερα των δύο µηνών 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 Έργου: 

(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 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. 

 

 
 Ζ. Παραλαβή Έργου – Έναρξη Περιόδου Ευθύνης Ελαττωµάτων 

Ο Υπεύθυνος Οµάδας Έργου: 

(α) συντονίζει την παραλαβή του Έργου σύµφωνα µε τις πρόνοιες που 
περιλαµβάνονται στη Σύµβαση Έργου και στις Συµβάσεις ∆ιορισµένων Υπεργολαβιών / 
Προµηθειών. 

(β) παραδίδει τα ελεγµένα τελικά και αποτυπωτικά σχέδια 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. 

(γ) είναι υπεύθυνος για την παράδοση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας στον 
Εργοδότη και τη διαχείριση θεµάτων εκπαίδευσης προσωπικού του Εργοδότη στις 
εγκαταστάσεις του Έργου. 

- - 
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(δ) συντονίζει τους Βασικούς Μελετητές 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) είναι υπεύθυνος για το συντονισµό, διαχείριση και συντήρηση του Έργου µε βάση 
τις πρόνοιες της Σύµβασης Έργου /ή των Συµβάσεων/ ∆ιορισµένων Υπεργολαβιών. 

 
 
 Η.  Τελικός Λογαριασµός Έργου 

Ο Υπεύθυνος Οµάδας Έργου: 

(α)  υποβάλλει τον Προσωρινό και τον Τελικό Λογαριασµό του Έργου  µε βάση τις 
πρόνοιες που περιλαµβάνονται στη Σύµβαση Έργου και στις Συµβάσεις ∆ιορισµένων 
Υπεργολαβιών/Προµηθειών. 

(β)  υποβάλλει 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 για την υποβολή συνοπτικής έκθεσης για όλες τις παραδοχές των 
µελετών συµπεριλαµβανοµένων και τυχόν προνοιών για κατακόρυφες και οριζόντιες 
επεκτάσεις των κτιρίων. 

 
 
 Θ.  Εκπνοή Περιόδου Ευθύνης Ελαττωµάτων – Έκδοση Πιστοποιητικού 

Ο Υπεύθυνος Οµάδας Έργου είναι υπεύθυνος για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ευθύνης 
Ελαττωµάτων σύµφωνα µε τις πρόνοιες που περιλαµβάνονται στη Σύµβαση Έργου και στις 
Συµβάσεις ∆ιορισµένων Υπεργολαβιών/Προµηθειών. 

 

3.4 Παροχή διευκολύνσεων από την Αναθέτουσα Αρχή 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή θα παρέχει διευκολύνσεις στον Ανάδοχο προκειµένου να εκτελέσει το έργο 
και 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 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

4.1 Τόπος εκτέλεσης του έργου 
Κοινότητα Λέµπας στην Επαρχία Πάφου 
 
4.2 ∆ιάρκεια του έργου 

 
 

Περιγραφή Σταδίου Εργασίας 
∆ιάρκεια 
Εργασίας 

σε 
εβδοµάδες 

Προθεσµία 
συµπλήρωσης 

από την υπογραφή 
της Συµφωνίας σε 

µήνες 
1. Προµελέτη 

  - Κτιριολογικό Πρόγραµµα 
  - Προσχέδια 
  - Προκαταρκτικό Πρόγραµµα ∆απανών 

 
 
4 
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2. Έγκριση Προµελέτης από Εργοδότη  

 
2  

3. 
 

Προσχέδιο Τελικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης  6  

4. 
 

Σχόλια /  παρατηρήσεις από Εργοδότη 2  

5. Οριστική µελέτη 
 

6  

6. 
 

Έγκριση Τελικής Μελέτης από Εργοδότη 2  

7. Καταρτισµός ∆ελτίων Ποσοτήτων 4  
8. Ετοιµασία εγγράφων διαγωνισµού (περιλαµβανοµένων 

διορισµένων υπεργολαβιών) για δηµοπράτηση του Έργου 
 

3  

9. Έγκριση εγγράφων από Εργοδότη 
 

2  

10. Προκήρυξη διαγωνισµού για υλοποίηση του Έργου / 
αξιολόγηση Προσφορών / λήψη απόφασης / υπογραφή 
Σύµβασης 
 

8  

11. 
 

Κατασκευή Έργου 25  

12. Παραλαβή του Έργου – Έναρξη Περιόδου Ευθύνης 
Ελαττωµάτων 
 

  

13. 
 

Προσωρινός Τελικός Λογαριασµός   

14. 
 

Εκπνοή Περιόδου ευθύνης ελαττωµάτων 52  

15. Τελικός Λογαριασµός   
 
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.

 
 
 
 
 

 

- - 
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