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ΑΡΘΡΟ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο Δήμος Λεμεσού που θα εμφανίζεται στο εξής ως «Αναθέτουσα Αρχή», προκηρύσσει
Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό ενός σταδίου μικρής διάρκεια για το έργο «Ανάπλαση της Πλατείας
Ηρώων και Παρόδων», σύμφωνα με τους όρους και τα στοιχεία που αναφέρονται στην
παρούσα προκήρυξη.
Ο Διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με:
α.

β.

τον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για
Συναφή Θέματα Νόμο του 2016, ο οποίος έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 28 Απριλίου 2016 {Ν.73(Ι)/2016}.
τους περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων
Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Δημοτικούς) Κανονισμούς, οι οποίοι έχουν
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 6 Ιουλίου 2012 (ΚΔΠ
243/2012).

γ.

τους περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των
Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης
Δημοσίων Συμβάσεων Κανονισμούς του 2016, οι οποίοι έχουν δημοσιευθεί στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 28 Απριλίου 2016 (ΚΔΠ 138/2016).

δ.

τους περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων
Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Χρήση Ηλεκτρονικών Μέσων) Κανονισμούς
(ΚΔΠ249/2009).

ε.

τους Κανονισμούς Προκήρυξης και Διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών του
Επιστημονικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ).

ΑΡΘΡΟ 2. ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Πρόεδρο Κριτικής Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού
«Ανάπλαση της Πλατείας Ηρώων και Παρόδων»
Διεύθυνση:

Δήμος Λεμεσού
Αρχ. Κυπριανού 23
Τ.Θ. 50089
3600 - Λεμεσός
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Τηλέφωνο:

25884300

Φαξ:

25365497

e-mail:

limassol.municipal@cytanet.com.cy

ΑΡΘΡΟ 3. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο τίτλος του Διαγωνισμού είναι: «Ανάπλαση της Πλατείας Ηρώων και Παρόδων»
και θα αναγράφεται σε όλα τα έγγραφα που θα υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.

ΑΡΘΡΟ 4. ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Αναθέτουσα Αρχή επιδιώκει μέσω της διαδικασίας του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού να
εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή πρόταση ως προς τις αρχιτεκτονικές, χωροταξικές,
τεχνολογικές, περιβαλλοντικές, ενεργειακές, οικονομικές και άλλες παραμέτρους και να αναθέσει
στον βραβευθέντα αρχιτέκτονα την ολοκλήρωση της μελέτης και την υλοποίηση του έργου.

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
5.1. Η εκτιμώμενη αξία του έργου, με βάση τις ισχύουσες τιμές κατά την ημερομηνία κατάθεσης
της μελέτης, είναι €3.000.000 (Τρία εκατομμύρια ευρώ), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
5.2. Το σχετικό έντυπο ανάλυσης προϋπολογισμού κόστους, που επισυνάπτεται ως
Παράρτημα 3, θα πρέπει να συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους.
5.3. Μελέτη της οποίας ο προϋπολογισμός, υπερβαίνει το 10% της εκτιμώμενης αξίας του
έργου, δεν θα βραβεύεται με το πρώτο βραβείο.
5.4. Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις που η βραβευμένη πρόταση υπερβαίνει την εκτιμώμενη
αξία μέχρι το 10%, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από τους βραβευθέντες τη μείωση
του κόστους του έργου στο πλαίσιο του προϋπολογισμού.

ΑΡΘΡΟ 6. ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Όλα τα έγγραφα που θα υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους θα πρέπει να είναι στην ελληνική
γλώσσα.
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ΑΡΘΡΟ 7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
7.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν:
7.1.1. Αρχιτέκτονες που κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ και οι οποίοι:
• είναι εγγεγραμμένοι στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) και κατέχουν εν ισχύ
ετήσια άδεια ασκήσεως επαγγέλματος,
ή
• είναι εγγεγραμμένοι σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες, οι οποίες έχουν υπογράψει και
επικυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA), ή σε χώρες που έχουν
υπογράψει και επικυρώσει συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή με την Κυπριακή
Δημοκρατία. Νοείται ότι πριν την ανάθεση της μελέτης ο 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. Γραφεία Μελετών και Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), όπου ένας τουλάχιστον από
τους μετόχους είναι αρχιτέκτονας και ικανοποιεί την παράγραφο 7.1.1.
7.1.3. Οι συμμετέχοντες Αρχιτέκτονες ή και Γραφεία Μελετών και Εταιρείες Περιορισμένης
Ευθύνης στο Διαγωνισμό με ενιαία συμμετοχή, δεν έχουν υποχρέωση να περιβληθούν με
συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό
Ωστόσο, οι επιτυχόντες Αρχιτέκτονες ή και Γραφεία Μελετών και Εταιρείες Περιορισμένης
Ευθύνης με ενιαία συμμετοχή, είναι υποχρεωμένοι να συσταθούν σε νομική μορφή /
κοινοπραξία πριν την υπογραφή της Συμφωνίας Ανάθεσης Υπηρεσιών Αρχιτέκτονα.
7.1.4. Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι Ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν
υποχρεωτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν την προσωπική τους κατάσταση:
α. να μην υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος τους, ή/και να μην
υφίσταται παραδοχή τους 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
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Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και
όπως ορίζεται στη Δημοκρατία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
(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,
(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 αποκλεισμού οικονομικού φορέα 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 εν
λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό.
β. να μην έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία τελευταίας προθεσμίας
υποβολής των Προσφορών, εφόσον έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις που
ισχύουν στην Κυπριακή Δημοκρατία ή στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένοι ή έχει
αποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή με τα κατάλληλα μέσα,
γ. να μην τελούν υπό πτώχευση, να μην έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης, ή να μην τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή να μην έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή
να μην έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή να μην βρίσκονται
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,
δ. να μην έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν
αμφιβόλω την ακεραιότητά τους και που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με κατάλληλα
μέσα από την Αναθέτουσα Αρχή,
ε. να μην υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν την Αναθέτουσα Αρχή στο
συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς
φορείς, με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
στ. να μην εμπίπτουν σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια του
άρθρου 6 του Νόμου, που δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά,
μέσα
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ζ. να μην εμπίπτουν σε κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη
συμμετοχή τους κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 38 του Νόμου, που δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα,
η. να μην έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια, κατά την εκτέλεση
ουσιώδης 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. να μην έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, να μην έχουν αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές και να είναι σε θέση να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 59 του Νόμου.
Νοείται ότι σε περίπτωση που οι Ενδιαφερόμενοι είναι κοινοπραξία προσώπων, οι
ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται από όλα τα μέλη της κοινοπραξίας.
Για την πιστοποίηση της προσωπικής κατάστασης των Ενδιαφερομένων πρέπει να
υποβληθεί συμπληρωμένη και δεόντως υπογραμμένη η Δήλωση Πιστοποίησης
Προσωπικής Κατάστασης απ΄ όλους τους συμμετέχοντες. (Παράρτημα 4)

7.1.5. Εφιστάται η προσοχή των Συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, στις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τις διατάξεις της νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία των εργαζομένων και
τις συνθήκες εργασίας που ισχύουν στη Δημοκρατία και εφαρμόζονται στο χώρο εκτέλεσης
Έργου και που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση της Προσφοράς τους.
Οι Προσφέροντες θα μπορούν να λάβουν πληροφορίες σχετικές με την πιο πάνω νομοθεσία
από την Ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (http://www.mlsi.gov.cy/dli).
Οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλουν το Έντυπο "Βεβαίωση σχετικά με την προστασία των
Εργαζομένων" (Παράρτημα 5) δεόντως συμπληρωμένο και υπογραμμένο.
Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες είναι κοινοπραξία, το Παράρτημα 5 πρέπει να υποβληθεί
από όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας.
7.2. Περιορισμοί συμμετοχής:
7.2.1. Κανένα μέλος της Αναθέτουσας Αρχής ή της Κριτικής Επιτροπής ή Συντακτικής Επιτροπής
του Προγράμματος ή άλλως Συμβουλευτικής Επιτροπής εμπλεκόμενης στο Διαγωνισμό δεν
μπορεί να συμμετάσχει άμεσα ή έμμεσα στο Διαγωνισμό.
7.2.2. Κανένας δεν μπορεί να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό, εάν έχει οποιαδήποτε σχέση
ενεργούς οικονομικής εξάρτησης ή συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού με μέλος της Κριτικής
Επιτροπής και των Συμβούλων αυτής.
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7.2.3. Οι διαγωνιζόμενοι δεν πρέπει να τύχουν οποιασδήποτε υποστήριξης άμεσης ή έμμεσης σε
σχέση με το Διαγωνισμό από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 7.2.1 και 7.2.2.
7.2.4. Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού και οι σύμβουλοι αυτής δεν μπορούν να
εργοδοτηθούν / συνεργαστούν με το γραφείο μελετών στο οποίο θα ανατεθεί το έργο.

ΑΡΘΡΟ 8. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
8.1. Η Κριτική Επιτροπή είναι:
Πρόεδρος:
Αντώνης Χαραλάμπους,

Δημοτικός Μηχανικός

Μέλη:
Λένια Μπέρου,

Λειτουργός Τεχνικής Υπηρεσίας/Αρχιτέκτονας Δήμου Λεμεσού

Ειρήνη Χατζησάββα,

Αρχιτέκτονας, εκπρόσωπος του Τμήματος Πολεοδομίας & Οικήσεως

Κυριάκος Θεμιστοκλέους,

Αρχιτέκτονας, εκπρόσωπος ΕΤΕΚ

Σεβίνα Φλωρίδου,

Αρχιτέκτονας, εκπρόσωπος ΕΤΕΚ

Γιώργος Σταματίου,

Αρχιτέκτονας, εκπρόσωπος ΣΑΚ

Μαρκέλλα Μενοίκου,

Αρχιτέκτονας, εκπρόσωπος ΣΑΚ

8.2. Γραμματέας Κριτικής Επιτροπής:
Μαρία Μιχαηλίδου, Ανώτερος Γραμματειακός Λειτουργός Δήμου Λεμεσού
8.3. Σύμβουλοι Κριτικής Επιτροπής
Σύμβουλοι της Κριτικής Επιτροπής καθορίζονται οι ακόλουθοι:
Αδάμος Κόμπος,

Δημοτικός Σύμβουλος

Τάσος Ανδρέου,

Αρχιτέκτονας

Λούκας Γρηγοριάδης,

Ιστορικός Τέχνης

Τίτος Κολώτας,

Μελετητής Ιστορίας της Λεμεσού, Δημοσιογράφος και Ιστορικός
Ερευνητής

Μάριος Χριστοφίνης,

Αρχιτέκτονας

Στέλιος Στυλιανίδης,

Λειτουργός Πολεοδομίας Δήμου Λεμεσού
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Η Κριτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να καλέσει και άλλους σύμβουλους εμπειρογνώμονες,
εκτός των πιο πάνω και να ζητήσει τις απόψεις τους για εξειδικευμένα θέματα, τα οποία
σχετίζονται με τα ζητούμενα του Διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 9. ΒΡΑΒΕΙΑ
9.1. Η Κριτική Επιτροπή θα αξιολογήσει τις μελέτες που θα υποβληθούν και θα βραβεύσει τις καλύτερες με
τα ακόλουθα βραβεία και διακρίσεις:

1ο Βραβείο

€15.000

2ο Βραβείο

€10.000

3ο Βραβείο

€5.000

Έπαινοι (3)

€1.000

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 πρέπει να απονείμει τα βραβεία και τους επαίνους, σε
περίπτωση που το επίπεδο των μελετών δεν το επιτρέπει, τότε η Κριτική Επιτροπή δεν έχει
υποχρέωση να απονείμει το πρώτο ή οποιοδήποτε άλλο βραβείο ή έπαινο.
9.4. Στην περίπτωση που η Κριτική Επιτροπή απονείμει το πρώτο βραβείο, η Αναθέτουσα Αρχή
είναι υποχρεωμένη να αναθέσει στον διακριθέντα με το πρώτο βραβείο αρχιτέκτονα, εφόσον
αυτός πληροί τα κριτήρια που περιγράφονται στους παρόντες Όρους στο Άρθρο 10.1.4., την
εκπόνηση της μελέτης και την επίβλεψη του έργου.
9.5. Τα χρηματικά ποσά για τα βραβεία και τους επαίνους θα πρέπει να καταβληθούν από την
Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο εντός δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της
απόφασης της Κριτικής Επιτροπής.
9.6. Στην περίπτωση ανάθεσης της μελέτης και επίβλεψης του έργου στον διακριθέντα με το
πρώτο βραβείο μελετητή, το ποσό του πρώτου βραβείου θεωρείται ως προκαταβολή έναντι της
αμοιβής του μελετητή και αφαιρείται σε τρεις ισόποσες δόσεις από τις πρώτες τρεις πληρωμές
της αμοιβής του.
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ΑΡΘΡΟ 10. ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
10.1. Ομάδα μελετητών
10.1.1. Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει να προχωρήσει με την υλοποίηση
του έργου, θα αναθέσει στο διακριθέντα με το πρώτο βραβείο μελετητή την εκπόνηση της
μελέτης και την επίβλεψη του έργου. Στο στάδιο αυτό θα ζητήσει από τον επιτυχόντα μελετητή
να δηλώσει τους συνεργάτες του, οι οποίοι θα αποτελούν την ομάδα μελετητών του έργου.
10.1.2. Η ομάδα των μελετητών του έργου θα πρέπει να περιλαμβάνει τις πιο κάτω ειδικότητες:
• Αρχιτέκτονα (Ισχύει η παράγραφος 7.1.1 και 10.1.4)
• Πολιτικό Μηχανικό
• Μηχανολόγο Μηχανικό
• Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
• Τοπογράφο Μηχανικό

(Ισχύει η παράγραφος 10.1.3)

• Επιμετρητή Ποσοτήτων
• Οποιοδήποτε άλλο Σύμβουλο θεωρήσει
ο Αρχιτέκτονας απαραίτητο
10.1.3. Όλοι οι πιο πάνω σύμβουλοι θα πρέπει να ικανοποιούν τον περί ΕΤΕΚ Νόμο σε ότι
αφορά την άσκηση του επαγγέλματός τους στην Κυπριακή Δημοκρατία και να κατέχουν άδεια
ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ. Επίσης,
Ο Πολιτικός Μηχανικός , Μηχανολόγος Μηχανικός, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Τοπογράφος
Μηχανικός και Επιμετρητής Ποσοτήτων πρέπει να έχουν επταετή τουλάχιστον πείρα.
10.1.4. Ο διακριθείς με το πρώτο βραβείο μελετητής, στον οποίο θα ανατεθεί το έργο, πρέπει να
Έχει Δεκαετή τουλάχιστον πείρα.
Σε περίπτωση που δεν τηρεί τα πιο πάνω, τότε η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει το δικαίωμα,
πριν από την υπογραφή του συμβολαίου, να απαιτήσει από τον βραβευθέντα μελετητή να
συνεργαστεί για την εκπόνηση της μελέτης και την επίβλεψη του έργου με άλλο εγγεγραμμένο
αρχιτέκτονα, ο οποίος θα πρέπει να πληροί τις πιο πάνω προϋποθέσεις και τον οποίο θα
υποδείξει ο βραβευθείς και θα εγκρίνει ο εργοδότης. Σε τέτοια περίπτωση οποιαδήποτε
πρόσθετη δαπάνη δεν θα επιβαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
10.1.5. Υπεύθυνος της Ομάδας Μελέτης θα είναι Αρχιτέκτονας και πρέπει να δηλωθεί πριν την
υπογραφή της Συμφωνίας Ανάθεσης Υπηρεσιών Αρχιτέκτονα.
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10.1.6. Καθήκοντα Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας – Μελέτης, μπορούν να αναληφθούν από
ένα από τα μέλη της Ομάδας Μελέτης, νοουμένου ότι πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται
από τη Νομοθεσία. Υπαλλακτικά να είναι εξωτερικός Σύμβουλος με ισχύουσα έγκριση του
Αρχιεπιθεωρητή, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας στην
Εργασία Κανονισμών του 2002 (ΚΔΠ. 173/2002), ο οποίος κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα
Συντονιστή σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές
για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2002 (ΚΔΠ. 172/2002).
Ο Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας – Μελέτης θα δηλωθεί και θα υποβληθούν όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία από τον Επιτυχόντα πριν την υπογραφή της Συμφωνίας.
10.1.7. Η Αναθέτουσα Αρχή, σε συνεργασία με την Κριτική Επιτροπή, έχει το δικαίωμα να
ζητήσει από το βραβευθέντα μελετητή να προβεί, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, σε
μετατροπές στη μελέτη του, για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της.
10.1.8. Αν ο μελετητής παραλείψει να συμμορφωθεί στις πρόνοιες των παραγράφων 10.1.4 και
10.1.5, τότε η Αναθέτουσα Αρχή αποδεσμεύεται από τις συμβατικές της υποχρεώσεις έναντι του
βραβευθέντα.
10.1.9. Νοείται ότι αν οι μετατροπές είναι ουσιώδεις και, κατά την γνώμη του Αρχιτέκτονα ή του
Αγωνοθέτη αλλοιώνουν ουσιαστικά τη μελέτη που βραβεύθηκε, τότε ο μελετητής μπορεί να
αποταθεί στη Κριτική Επιτροπή, η οποία θα αποφασίσει τελεσίδικα για το θέμα αυτό.
10.1.10. Η δέσμευση της Αναθέτουσας Αρχής προς το διακριθέντα με το πρώτο βραβείο 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.
10.2. Αμοιβή ομάδας μελετητών
Για την εκπόνηση όλων των μελετών / εργασιών και την επίβλεψη του έργου, η συνολική αμοιβή
της ομάδας των μελετητών, η οποία θα έχει συμβληθεί με την Αναθέτουσα Αρχή, θα είναι 6,0%
επί του ποσού της τελικής δαπάνης του έργου, πλέον Φ.Π.Α. και 2% για ειδικούς συμβούλους
(στην αξία της εργασίας τους), για τους οποίους θα πρέπει να γίνει υποβολή προς έγκριση.

10.3. Κατάρτιση και Υπογραφή Συμφωνίας
1.

Για την κατάρτιση της Συμφωνίας Ανάθεσης Υπηρεσιών Αρχιτέκτονα, η Αναθέτουσα Αρχή
θα χρησιμοποιήσει το Παράρτημα 7 που αποτελείται από:
α. την Συμφωνία – Ειδικοί Όροι Σύμβασης
β. το Παράρτημα Ι: Γενικοί Όροι Σύμβασης
γ. το Παράρτημα ΙΙ: Όροι Εντολής
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2.

Ο διακριθείς με το πρώτο βραβείο του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, στον οποίο έχει
ανατεθεί η Σύμβαση είναι υποχρεωμένος να προσέλθει, εντός προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβει σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας
Αρχής, για την υπογραφή της σχετικής Συμφωνίας. Αν παρέλθει η παραπάνω προθεσμία
και δεν προσέλθει για την υπογραφή της Συμφωνίας, τότε υπόκειται στις ακόλουθες
κυρώσεις:
α.

αποκλεισμό από του δικαιώματος ανάθεσης της Σύμβασης.

β.

οι προβλεπόμενες από το Νόμο και τους Κανονισμούς κυρώσεις αναφορικά με
συμμετοχή σε μελλοντικούς διαγωνισμούς που οδηγούν σε ανάθεση δημόσιας
σύμβασης.

3.

Σε τέτοια περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να παραπέμψει εκ νέου το θέμα
στο Αρμόδιο Όργανο και στην Κριτική Επιτροπή του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, με στόχο
την ανάθεση της Σύμβασης στο διακριθέντα με το δεύτερο βραβείο του Αρχιτεκτονικού
Διαγωνισμού που πληροί τους όρους και τις προδιαγραφές του διαγωνισμού.

4.

Ο Ανάδοχος στον οποίο έχει ανατεθεί η Σύμβαση είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για την
υπογραφή της Συμφωνίας προσκομίζοντας τα παρακάτω στοιχεία:
α. Τα πιστοποιητικά που περιλαμβάνονται στον Πίνακα (Παράρτημα 8) των Εγγράφων
διαγωνισμού, για την επιβεβαίωση της κάλυψης των προϋποθέσεων συμμετοχής (α), (β)
και (γ), της παραγράφου 7.1.4 των Όρων Προκήρυξης του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού.
β. Σε περίπτωση νομικού προσώπου ή κοινοπραξίας, τα έγγραφα νομιμοποίησης του
προσώπου που θα υπογράψει τη Συμφωνία.
γ. Σε περίπτωση κοινοπραξίας προσώπων, οριστικό συμφωνητικό συνεργασίας στο οποίο
να καθορίζεται το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μέλους στην κοινοπραξία, ο νόμιμος
εκπρόσωπος της κοινοπραξίας και ποιο μέλος θα είναι ο συντονιστής της κοινοπραξίας.
δ. Εγγύηση πιστής εκτέλεσης της Σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη
παράγραφο.
ε. Ετήσια άδεια Ε.Τ.Ε.Κ. για το τρέχον έτος τόσο για όλα τα μέλη της ομάδας μελέτης
σύμφωνα με τον περί Ε.Τ.Ε.Κ. Νόμο, Μέρος IV, Άρθρο 7, ή σε αντίστοιχο σώμα της
χώρας προέλευσης του με ισχύουσα άδεια και να ικανοποιεί, πριν την Ανάθεση της
Σύμβασης την περί Ε.Τ.Ε.Κ. νομοθεσία, άρθρο 7, παράγραφος 7(4) (βλέπε Ιστοσελίδα
www.etek.org.cy) και να καλύπτει τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα όπως αυτά
περιγράφονται στους Όρους Προκήρυξης του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού.

5.

Τα τέλη χαρτοσήμανσης της Συμφωνίας που θα υπογραφεί βαρύνουν πλήρως τον
Ανάδοχο.

10.4. Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης
1.

Το ποσό της εγγύησης πιστής εκτέλεσης της Σύμβασης, καθορίζεται στα €15.000 και η
εγγύηση θα έχει ισχύ 48 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας, ή μέχρι την
ολοκλήρωση της μελέτης και με υποχρέωση του Ανάδοχου να την ανανεώσει σε
περίπτωση που ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
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2.

Η εγγύηση πιστής εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την
εξασφάλιση των εγκρίσεων της μελέτης μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
του Αντικειμένου της Σύμβασης και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων
από τους δύο συμβαλλόμενους, ενώ καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας
Αρχής, σε περίπτωση τερματισμού της Σύμβασης εξαιτίας αποτυχίας του Αναδόχου να
εκπληρώσει τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του.

3. Η εγγύηση πιστής εκτέλεσης της Σύμβασης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα
νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο, ή σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή σε άλλες
χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την
Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των χωρών
αυτών, δικαίωμα έκδοσης τέτοιων εγγυήσεων.
4.

Η εγγύηση πιστής εκτέλεσης της Σύμβασης θα μπορεί να υποβληθεί στην ελληνική
γλώσσα.

5.

Η εγγύηση πιστής εκτέλεσης της Σύμβασης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το σχετικό
υπόδειγμα (Παράρτημα 9) που περιλαμβάνεται στους Όρους Προκήρυξης του
Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού.

6.

Σε περίπτωση κοινοπραξίας, στην εγγύηση θα πρέπει να σημειώνεται ότι αυτή καλύπτει
αλληλεγγύως όλα τα μέλη της κοινοπραξίας.

ΑΡΘΡΟ 11. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι Αρχιτέκτονες μπορούν να λάβουν αντίγραφο των εγγράφων του Διαγωνισμού
χωρίς καμία χρέωση, μέσα από το χώρο του συγκεκριμένου Διαγωνισμού στο Σύστημα
(www.eprocurement.gov.cy). Οι ενδιαφερόμενοι που είναι εγγεγραμμένοι προτρέπονται να
συσχετιστούν με το χώρο του Διαγωνισμού ώστε να ενημερώνονται για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις
ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Οι ενδιαφερόμενοι
που δεν είναι εγγεγραμμένοι, μπορούν να εγγραφούν δωρεάν ακολουθώντας τις οδηγίες στο Σύστημα.
Για οποιαδήποτε βοήθεια για εγγραφή στο Σύστημα μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα
υποστήριξης του Συστήματος στον αρ. τηλεφώνου: +357 22 605050.
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ΑΡΘΡΟ 12. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
12.1. Τα στοιχεία που αποτελούν τα έγγραφα του Διαγωνισμού είναι τα πιο κάτω:


Όροι Προκήρυξης Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού



Παράρτημα 1: Όροι Εντολής Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού



Παράρτημα 2: Έντυπο Υποβολής Συμμετοχής



Παράρτημα 3: Έντυπο Ανάλυσης Κατασκευαστικού Κόστους



Παράρτημα 4: Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης



Παράρτημα 5: Βεβαίωση σχετικά με την προστασία των εργαζομένων



Παράρτημα 6 : Σχέδια/Χάρτες/Φωτογραφίες/Δημοσιεύσεις
- Χάρτης αρ.1: Κτηματολογικό Σχέδιο
- Χάρτης αρ.2: Τοπογραφική Αποτύπωση
- Χάρτης αρ.3: Περιοχή Έργου και σημεία Ενδιαφέροντος
- Παλαιές φωτογραφίες και δημοσιεύσεις
- Ιστορική μελέτη του αρχιτέκτονα/ιστορικού μελετητή Χρίστου Σεργίδη

Όλα τα πιο πάνω σχέδια και φωτογραφίες παρέχονται για σκοπούς μόνο του Διαγωνισμού
και όχι για τα τελικά κατασκευαστικά σχέδια.
•

Παράρτημα 7:

Συμφωνία Ανάθεσης Υπηρεσιών Αρχιτέκτονα
(α) Συμφωνία – Ειδικοί Όροι Σύμβασης
(β) Παράρτημα Ι: Γενικοί Όροι Σύμβασης
(γ) Παράρτημα ΙΙ: Όροι Εντολής

 Παράρτημα 8: Κατάσταση Πιστοποιητικών Αναδόχου
 Παράρτημα 9: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Πιστής Εκτέλεσης
12.2. Κατοχυρωμένα δικαιώματα:
Ο Δήμος Λεμεσού 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.
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ΑΡΘΡΟ 13. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ
13.1. Η Κριτική Επιτροπή δύναται να προβεί σε μικρής έκτασης προσθήκες, διορθώσεις ή
τροποποιήσεις επί των εγγράφων του Διαγωνισμού, τις οποίες δεσμεύεται να δημοσιοποιήσει
στο ηλεκτρονικό σύστημα που αναγράφεται στο Άρθρο 11, μέχρι την ημερομηνία
δημοσιοποίησης των απαντήσεων.
13.2. Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό δύνανται να υποβάλουν
γραπτώς διευκρινιστικές ερωτήσεις σε σχέση με τα έγγραφα του Διαγωνισμού μέχρι την
ημερομηνία που καθορίζεται στο Άρθρο 29. Συνοπτικός Πίνακας Χρονοδιαγράμματος
Διαγωνισμού.
Οι ερωτήσεις πρέπει να υποβάλλονται προς τον πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής μέσω της
σχετικής λειτουργίας του Συστήματος, στο χώρο του Διαγωνισμού, εντός της καθορισμένης
προθεσμίας που ορίζεται στο χρονοδιάγραμμα του Διαγωνισμού.
Στο στάδιο αυτό ο κωδικός αναφοράς των διαγωνιζόμενων δεν πρέπει να εμφανίζεται
πουθενά.
13.3.Οι απαντήσεις της Κριτικής Επιτροπής στις υποβληθείσες ερωτήσεις και τυχόν
συμπληρωματικά, διευκρινιστικά έγγραφα θα δημοσιεύονται στο Σύστημα εντός της προθεσμίας
που ορίζεται στο χρονοδιάγραμμα του Διαγωνισμού, ενώ σχετική ειδοποίηση θα αποστέλλεται
αυτόματα προς όλους τους ενδιαφερόμενους Αρχιτέκτονες.
13.4. Όλες οι απαντήσεις θα αποτελέσουν τμήμα των όρων του παρόντος Διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 14. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
14.1. Η ημερομηνία υποβολής των συμμετοχών είναι η 21/02/2020 από τις 9.00π.μ. έως την
12.00 μεσημέρι. Η υποβολή θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Λεμεσού, γραφείο αρ.102, 1ον
όροφο του Τεχνικού Τμήματος στην οδό Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 23 Τ.Θ. 50089 3600 Λεμεσός
14.2. Η υποβολή των συμμετοχών δεν μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως από τους
διαγωνιζόμενους και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι αναγνωρίσιμη η ταυτότητα των
μελετητών. Στην περίπτωση που οι μελέτες παραδοθούν από εταιρείες μεταφοράς δεμάτων και
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αυτές απαιτήσουν την αναγραφή διεύθυνσης αποστολέα, ως τέτοια θα πρέπει να αναγράφεται
άλλη διεύθυνση εκτός του γραφείου των μελετητών.
14.3. Με την παράδοση κάθε συμμετοχής θα εκδίδεται ανώνυμη αριθμημένη απόδειξη
παραλαβής στην οποία θα σημειώνεται και η ώρα παράδοσης.
14.4. Σε περίπτωση που μια μελέτη παραδοθεί καθυστερημένα, η Κριτική Επιτροπή θα εξετάζει
τους λόγους της καθυστέρησης της παράδοσής της. Η μελέτη θα γίνεται αποδεκτή για
αξιολόγηση μόνο στη περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο διαγωνιζόμενος δεν είχε καμία ευθύνη
για την καθυστέρηση.

ΑΡΘΡΟ 15. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Τα σχέδια και έγγραφα που θα πρέπει να υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους είναι:
15.1. Πινακίδες - Σχέδια
Κάθε διαγωνιζόμενος θα μπορεί να υποβάλει μέχρι max 4 πινακίδες μεγέθους Α1. Στα δύο άνω
άκρα των πινακίδων να υπάρχουν οπές για ανάρτησή τους.
Στις πινακίδες αυτές οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να παρουσιάσουν σχέδια, διαγράμματα,
σκαριφήματα κ.α. που να επεξηγούν την πρότασή τους με τον σαφέστερο δυνατό τρόπο.
Ο τρόπος παρουσίασης είναι ελεύθερος.
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλάβουν στις υποβαλλόμενες πινακίδες τα πιο
κάτω σχέδια:
 Χωροταξικό σχέδιο της περιοχής Έργου (παράρτημα 6, χάρτης αρ.3) σε κλίμακα
1:2000 μαζί με χωροθετικές αναλύσεις του σκεπτικού της πρότασης.
 Κάτοψη ανάπλασης που να περιλαμβάνει την Πλατεία και τους περιβάλλοντες δρόμους
σε κλίμακα 1:200 (χρήσεις, υλικά δαπέδου, φύτευση κ.α.)
 Σχέδιο/Σκίτσο/τρισδιάστατες φωτορεαλιστικές απεικονίσεις του αστικού εξοπλισμού.
(παγκάκια, φωτιστικά, πινακίδες σήμανσης, ποδηλατοστασίων, καλάθων κ.α.) και την
ένταξη τους στο χώρο (θέση, κλίμακα).
 Χωροταξικό σχέδιο με το δίκτυο σηματοδότησης σε σχέση με τη λειτουργική και
οργανική σύνδεση και
 σχέδιο/σκίτσο/φωτορεαλιστικό με τα στοιχεία σηματοδότησης προς τα σημεία αναφοράς.
 Τρισδιάστατες φωτορεαλιστικές απεικονίσεις, της πρότασης, συμπεριλαμβανομένων
νυχτερινών λήψεων.
Ο διαγωνιζόμενος μπορεί να αναπτύξει περαιτέρω την παρουσίαση του, να χρησιμοποιήσει
μικρότερες/μεγαλύτερες κλίμακες, εάν το κρίνει απαραίτητο για την καλύτερη κατανόηση της
μελέτης του. Δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει τα 4 φύλλα Α1 της παρουσίασης.
15.2. Έκθεση περιγραφής της πρότασης
Κάθε διαγωνιζόμενος θα υποβάλει έκθεση περιγραφής της πρότασής του. Η έκθεση θα
περιέχεται σε τεύχος μεγέθους Α4, που δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τέσσερις σελίδες και θα
υποβάλλεται σε 7 αντίτυπα.
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Στην έκθεση περιγραφής ο κάθε διαγωνιζόμενος θα επεξηγεί το σκεπτικό της πρότασης του και
τα ειδικά χαρακτηριστικά της μελέτης του.
Επιτρέπεται να συμπεριληφθούν στοιχεία των αρχιτεκτονικών σχεδίων, σκίτσα, διαγράμματα ή
σκαριφήματα, καθώς και ό, τι άλλο κρίνει ο διαγωνιζόμενος χρήσιμο για την καλύτερη
επεξήγηση της πρότασής του.
Στην έκθεση να επισυναφθεί συμπληρωμένο το έντυπο του Παραρτήματος 3 με την ανάλυση
του κατασκευαστικού κόστους, ως επίσης και κατάλογος των πινακίδων που θα υποβληθούν με
ενδεικτική αναφορά στο περιεχόμενό τους. (Δεν περιλαμβάνονται στις 4 σελίδες). Επιπλέον των
τεσσάρων σελίδων το τεύχος της έκθεσης μπορεί να φέρει εξώφυλλο.
15.3. Επίσης να υποβληθούν σε ψηφιακό δίσκο CD / DVD οι πινακίδες και η έκθεση σε μορφή
PDF.

ΑΡΘΡΟ 16. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να χρησιμοποιήσουν, αντί του ονόματός τους, πενταψήφιο κωδικό
αριθμό αναφοράς, ο οποίος θα αναγράφεται σε όλα τα έγγραφα και πινακίδες που θα υποβληθούν.
Οι αριθμοί που θα χρησιμοποιηθούν δεν μπορεί να είναι συνεχόμενοι (π.χ.12345), αλλά ούτε
και όλοι οι ίδιοι (π.χ. 33333).

ΑΡΘΡΟ 17. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
17.1. Όλα τα απαιτούμενα στοιχεία της συμμετοχής του διαγωνιζομένου θα παραδοθούν μέσα
σε αδιαφανές, καλά σφραγισμένο περιτύλιγμα. Στο εξωτερικό του περιτυλίγματος δεν θα
υπάρχει οποιοδήποτε διακριτικό σύμβολο, ούτε ο κωδικός αριθμός του διαγωνιζομένου.
17.2. Κάθε συμμετοχή που υποβάλλεται θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα σφραγισμένο
αδιαφανή φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται μόνο ο κωδικός αριθμός του διαγωνιζόμενου και
ο οποίος θα βρίσκεται μέσα στο σφραγισμένο δέμα της υποβολής. Ο φάκελος αυτός θα περιέχει
συμπληρωμένα τα ακόλουθα έντυπα:


Έντυπο Υποβολής Συμμετοχής (Παράρτημα 2)



Αντίγραφο/α Άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος (σε ισχύ) του ΕΤΕΚ



Αποδεικτικά στοιχεία σύστασης Γραφείου Μελετών και Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης
(Θα υποβληθούν σε περίπτωση που αφορά τους διαγωνιζόμενους).



Δηλώσεις Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης (Παράρτημα 4)



Βεβαιώσεις σχετικά με την προστασία των εργαζομένων (Παράρτημα 5)
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ΑΡΘΡΟ 18. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
18.1. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει εναλλακτικές λύσεις.
18.2. Στην περίπτωση εναλλακτικών λύσεων, αυτές θα πρέπει να υποβληθούν ως ξεχωριστές
συμμετοχές με διαφορετικό κωδικό αριθμό.

ΑΡΘΡΟ 19. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
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 τoν διαγωνιζόμενο.
Η Αναθέτουσα Αρχή, αφού παραλάβει τις μελέτες, θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την
ασφαλή φύλαξή τους μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία επιστροφής τους.

ΑΡΘΡΟ 20. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
20.1. Οι συμμετοχές θα παραλαμβάνονται, εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, από το
γραμματέα της Κριτικής Επιτροπής.
20.2. Η αποσφράγιση των δεμάτων θα γίνει σε συνεδρίαση της Κριτικής Επιτροπής και θα
συνταχθεί σχετικό πρακτικό στο οποίο θα αναγράφονται τα υποβληθέντα στοιχεία κάθε
συμμετοχής. Οι σφραγισμένοι φάκελοι που περιέχουν τα ονόματα των διαγωνιζόμενων, θα
μονογραφηθούν και θα συσκευασθούν σε δέμα, το οποίο θα σφραγισθεί, μονογραφηθεί και
φυλαχτεί με ευθύνη του προέδρου της Κριτικής Επιτροπής. Το δέμα με τους σφραγισμένους
φακέλους θα αποσφραγισθεί ενώπιον της ολομέλειας της Κριτικής Επιτροπής, αφού υπογραφεί
από την ολομέλεια το πρακτικό της τελικής απόφασης της επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 21. ΑΚΥΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Μια συμμετοχή θεωρείται άκυρη για τους πιο κάτω λόγους:
21.1. Αν ο διαγωνιζόμενος αποκαλύψει την ταυτότητα του με οποιοδήποτε τρόπο.
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21.2. Αν ο διαγωνιζόμενος προσπαθήσει να επηρεάσει με οποιοδήποτε τρόπο μέλος της
Κριτικής Επιτροπής.
21.3. Σε περίπτωση που μια μελέτη παραδοθεί καθυστερημένα, η Κριτική Επιτροπή θα εξετάζει
τους λόγους της καθυστέρησης της παράδοσής της. Η μελέτη θα γίνεται δεκτή για αξιολόγηση
μόνο στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο διαγωνιζόμενος δεν είχε καμία ευθύνη για την
καθυστέρηση.

ΑΡΘΡΟ 22. ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ
22.1. Αν η μελέτη σχεδιάστηκε και παρουσιάστηκε κατά τρόπο που αντιβαίνει τους όρους της
παρούσας προκήρυξης.
22.2. Αν δεν περιλαμβάνει ουσιαστικά τους χώρους και τις απαιτήσεις του Προγράμματος.
22.3. Αν η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της μελέτης, κατά την κρίση της Κριτικής Επιτροπής,
υπερβαίνει το 10% του προϋπολογισμού του έργου, τότε η μελέτη αυτή δεν θα βραβεύεται με το
πρώτο βραβείο.

ΑΡΘΡΟ 23. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
Για την αξιολόγηση των συμμετοχών, η Κριτική Επιτροπή θα λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα
ελάχιστα κριτήρια:
•

Σαφήνεια κεντρικής ιδέας και ταυτότητας της πρότασης.

•

Ποιότητα αρχιτεκτονικής σύνθεσης και αιτιολόγησης προσέγγισης.

•

Σχέσεις του προτεινόμενου έργου τόσο με τον άμεσα περιβάλλοντα χώρο όσο και με τον
ευρύτερο ιστορικό ιστό του Κέντρου.

•

Ανταπόκριση στο Κτηριολογικό Πρόγραμμα και στις λειτουργικές απαιτήσεις του έργου.

•

Ανταπόκριση στον προϋπολογισμό του έργου.

•

Βιοκλιματική, περιβαλλοντική, πολιτιστική και ενεργειακή προσέγγιση.

•

Εφαρμογή αρχών ιστορικής διατήρησης και αποκατάστασης και ανάδειξης της
πολυπολιτισμικής , πολιτιστικής κληρονομιάς από διάφορες κοινωνικές ομάδες και
περιόδους.
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ΑΡΘΡΟ 24. ΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
24.1. Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν μέχρι την 13/03/2020 σύμφωνα με
το χρονοδιάγραμμα του Διαγωνισμού.
24.2. Τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν όπου αναφέρεται στην παράγραφο 27.2.

ΑΡΘΡΟ 25. ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
25.1. Μετά την αποπεράτωση των εργασιών της Κριτικής Επιτροπής, οι μελέτες θα εκτεθούν σε
αίθουσα, που θα ανακοινωθεί κατά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού,
τουλάχιστον για έξι (6) ημέρες. Στην έκθεση των μελετών θα γνωστοποιηθούν τα ονόματα των
μελετητών, εκτός εκείνων οι οποίοι στο έντυπο συμμετοχής, Παράρτημα 2, θα δηλώσουν
γραπτώς το αντίθετο.
25.2. Στην έκθεση θα αναρτηθούν και δύο τουλάχιστον αντίγραφα της έκθεσης της Κριτικής
Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 26. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
26.1. 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 γράφεται ο πενταψήφιος κωδικός αριθμός της.
26.2. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει
για τη φύλαξη των μελετών που δεν βραβεύθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 27. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
27.1. Η προκήρυξη του Διαγωνισμού θα γίνει μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης
Συμβάσεων
(eProcurement)
στο
χώρο
του
διαγωνισμού,
στην
ιστοσελίδα
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www.eprocurement.gov.cy, ενώ σχετικές ανακοινώσεις θα δημοσιευτούν
ημερήσιες εφημερίδες της Κύπρου Παγκύπριας κυκλοφορίας.

και σε δύο (2)

27.2. Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού, καθώς και ο τόπος και χρόνος έκθεσης των μελετών
θα σταλούν για δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου
Λεμεσού.

ΑΡΘΡΟ 28. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ
Η συμμετοχή των μελετητών στο Διαγωνισμό έχει ως αυτό δίκαιη συνέπεια την πλήρη και χωρίς
επιφυλάξεις αποδοχή των όρων της παρούσας προκήρυξης και της απόφασης της Κριτικής
Επιτροπής ως τελεσίδικης.

ΑΡΘΡΟ 29. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προκήρυξη του Διαγωνισμού

20 / 11 2019

Λήξη προθεσμίας αποδοχής ερωτήσεων

9 / 12 / 2019
Ώρα 3.00 μ.μ.

Δημοσιοποίηση των απαντήσεων

Ημερομηνία υποβολής / αποστολής των μελετών /
συμμετοχών

20/ 12 / 2019
21 / 02 / 2020
Ώρα 12.00 μεσημέρι

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

13 / 03 / 2020
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙ Α ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΩΝ»
ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.

Στόχοι:

1.α. Γενικοί Στόχοι:
Με την ανάπλαση της Πλατείας Ηρώων, που είναι το κύριο αντικείμενο του διαγωνισμού,
κύρια επιδίωξη είναι η ανάδειξη της σημασίας της Πλατείας μέσα από τα ιστορικά και
κοινωνικά δεδομένα, τα αρχιτεκτονικά και μνημειακά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την
περιοχή και έπαιξαν σημαντικό ρόλο μέχρι και σήμερα στην ανάπτυξη της πόλης.
Επίσης η επίτευξη της αειφορίας σε σχέση με την ελκυστικότητα, την βελτίωση της ποιότητας
των προσφερόμενων υπηρεσιών και τη διαβίωση γύρω από τη πλατεία και την ευρύτερη
περιοχή, την οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα, την πολιτιστική ταυτότητα μέσα από τη
διαφορετικότητα των χρήσεων.
Σημαντικά στοιχεία είναι:
Η ενθάρρυνση της επαφής κοινοτήτων και πολιτισμών.
Η προσέλκυση νεολαίας αλλά και όλων των ηλικιών ντόπιων και επισκεπτών.
Η διαφύλαξη της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.
Γενικά η αναβάθμιση της περιοχής.

1.β. Ειδικοί Στόχοι:
 Η ανάδειξη της πλατείας ως ιστορικό εμβληματικό στοιχείο της πόλης.
 Προβολή της μνήμης του χώρου μέσα από την αποκατάσταση των αυθεντικών του
στοιχείων που διατηρούνται και την ένταξη σύγχρονων που συνάδουν με τον χαρακτήρα
και την κλίμακα του χώρου.
 Η λειτουργική και οργανική σύνδεση της πλατείας με άλλα εμβληματικά στοιχεία της
πόλης και άλλα στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά / χαρακτηριστικά για την πόλη, όπως το
παραλιακό μέτωπο, τα μουσεία, κ.α. (δες χάρτη 3/Παράρτημα 6).
 Βελτίωση των περιβαλλοντικών παραμέτρων με τη δημιουργία σκίασης, τοπιοτέχνηση, τη
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κ.α.
 Διευκόλυνση της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής δραστηριότητας με κάθε μορφή.
τέχνης.

2.

Περιγραφή του Αντικειμένου:
Η Πλατεία Ηρώων εντάσσεται στο Αστικό Κέντρο της Λεμεσού, στην Περιοχή Ειδικού
Χαρακτήρα με στοιχεία κτηματολογίου : τεμάχιο 446, Φ/Σχ 54/580601 και 54/580502,
ιδιοκτήτης Δήμος Λεμεσού. Κατέχει επιφάνεια με εμβαδόν 2736 τ.μ. και βρίσκεται στην
Πολεοδομική ζώνη Πα9β (συντελεστής κάλυψης 0,70:1 και δόμησης 1,20:1).
Έχει κηρυχτεί διατηρητέα με Διάταγμα Διατήρησης σύμφωνα με το άρθρο 38(1), ΚΔΠ
355/2018.
Η Πλατεία Ηρώων, που καθορίζεται σαν τέτοια από το μνημείο, έχει για τη Λεμεσό ιστορική
σημασία. Θεωρείται επίσης πολεοδομικά μοναδική αφού είναι από τις λίγες πλατείες που
περιβάλλεται από κτίρια.
Ορίζεται από τις οδούς Ανδρέα Δρουσιώτη (βόρεια), Παύλου Μελά (νότια), Ελένης
Παλαιολογίνας (ανατολικά) και Βασιλείου Μακεδόνος (δυτικά).

Περιβάλλων χώρος πλατείας.
Περιβάλλεται από κτίρια ποικίλης αρχιτεκτονικής μορφής , και χρήσεων.
Σημαντικό κτίριο βόρεια της πλατείας είναι το θέατρο ΡΙΑΛΤΟ, η αναβάθμιση του οποίου
έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αναζωογόνηση της πλατείας , προσφέροντας το έναυσμα για
δημιουργία νέων χρήσεων κυρίως πολιτιστικού χαρακτήρα. Συνάμα οι παραδοσιακές χρήσεις
των καμπαρέ γύρω από την πλατεία σιγά σιγά εκτοπίζονται και δίνουν τόπο στη δημιουργία
ταβέρνων, καφενείων και γενικά πιο ήπιων χρήσεων.
Δυτικά , νότια και βόρεια της πλατείας, με τη λειτουργία του ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό,
αναπτύχθηκαν διάφορες μονάδες οργανωμένης στέγασης και διδασκαλίας φοιτητών. Η
ύπαρξη φοιτητών στη περιοχή ενίσχυσε / επαναδραστηριοποίησε τις χρήσεις των «καφέ»,
«μπαρ», κέντρων φαγητού.
Ανατολικά της πλατείας εντάχθηκε το σωματείο ΑΡΗΣ ,το οποίο σήμερα λειτουργεί βασικά
σαν εστιατόριο. Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι το σωματείο ΑΡΗΣ είναι γνωστό όχι μόνο
για την ποδοσφαιρική ομάδα αλλά και για την χορωδία του που πρωτοδημιούργησε ο Σόλων
Μιχαηλίδης και συνεχίζει μέχρι σήμερα να θεωρείται μια από τις πιο αξιόλογες χορωδίες της
Κύπρου.
Μέρος των κτιρίων που περιβάλλουν την περίμετρο της πλατείας είναι Τουρκοκυπριακές
περιουσίες οι οποίες βρίσκονται προσωρινά στη δικαιοδοσία του Έπαρχου Λεμεσού,
Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών.

3.

Μελέτη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού.
Η μελέτη θα περιλαμβάνει:
α. Την ανάπλαση της Πλατείας και Παρόδων.
β. Τη λειτουργική και οργανική σύνδεση της πλατείας με την περιοχή έργου, όπως
προσδιορίζεται στο χάρτη 3 στο Παράρτημα 6.

Για την καλύτερη κατανόηση του χώρου με σκοπό την σωστή αντιμετώπιση του στον
σχεδιασμό, συμπεριλαμβάνεται στα έγγραφα (Παράρτημα 6) η Ιστορική Μελέτη του
αρχιτέκτονα / Ιστορικού μελετητή κ. Χρίστου Σεργίδη.
Είναι σημαντικό η διαμόρφωση της πλατείας να αναδεικνύει τον ιστορικό και παραδοσιακό
χαρακτήρα του χώρου.

Κατευθυντήριες γραμμές για τη μελέτη.
Η μελέτη να αντιμετωπιστεί και διαμορφωθεί στη βάση των προκαθορισμένων στόχων
όπως περιγράφονται στο άρθρο 1(1.α, 1.β)

α. Ανάπλαση της Πλατείας.
Επειδή η πλατεία έχει ήδη εμβληματικό χαρακτήρα λόγω του μνημείου που χωροθετείται
περίπου στο κέντρο της, οι επεμβάσεις δεν μπορεί να είναι ριζικές.
Ιστορικά αναφέρεται ότι στο γύρω χώρο μέχρι ο 1930 υφίστατο η Τ/Κ συνοικία
«Κκεσογλούθκια», από το 1930 αναπτύχθηκαν χρήσεις καμπαρέ μέχρι το 1970 και
λειτουργούσαν σαν οικογενειακά κέντρα και αργότερα απλά σαν καμπαρέ. Σήμερα θεωρείται
πολιτιστικός πυρήνας με τη λειτουργία του θεάτρου Ριάλτο.

α.1. Μνημείο:
Το μνημείο παραμένει και ορίζει την πλατεία.
Να μην γίνει καμία επέμβαση στο υφιστάμενο μνημείο, ούτε στον τρόπο που είναι
τοποθετημένο στην πλατεία με τα υφιστάμενα σκαλιά να το ανεβάζουν σε ύψος.
Θα μπορούσε να το επιμεληθεί ειδικός επί θεματολογίας και εφόσον κρίνεται αναγκαίο να
συντηρηθεί στις αρχές διατήρησης μνημείων και με την έγκριση της Επιτροπής Μνημείων του
Υπουργείου Παιδείας και πολιτισμού. (Αυτό μπορεί να γίνει από τον επιτυχόντα αρχιτέκτονα
στη φάση της τελικής μελέτης).

α.2. Κτίριο:
Το υπόγειο κτίριο που βρίσκεται κάτω από το χώρο του μνημείου, να αποκατασταθεί και να
μελετηθεί η δημιουργία οργανωμένου ελεύθερου χώρου πολλαπλής χρήσης όπως εκθέσεις,
διαλέξεις κ.α. Μπορεί επίσης σε τμήμα αυτού να περιληφθεί δημιουργία αρχείου/μουσείου με
στόχο την ανάδειξη της πολυπολιτισμικότητας της περιοχής και την ιστορία της σε
διαφορετικές χρονικές περιόδους.

α.3. Υφιστάμενα Περίπτερα:
Στα τέσσερα γωνιακά σημεία της πλατείας βρίσκονται τέσσερα πανομοιότυπα περίπτερα, τα
οποία σχεδιάστηκαν μαζί με το μνημείο (1947) και τα οποία να διατηρηθούν.
Στα δύο , το βορειοανατολικό και νοτιοδυτικό, έχουν γίνει αυθαίρετα προεκτάσεις.
Τα περίπτερα αυτά είναι σχετικά μικρά για τις ανάγκες χρήσης ενός περίπτερου και ο
διαγωνιζόμενος καλείται να υπολογίσει κατεδάφιση μεν των αυθαίρετων προσθηκών, να

δώσει δε λύση για επέκταση τους σε λογικό μέγεθος και τέτοια μορφή, έτσι που να μην
επιβάλλεται του υφιστάμενου κτιρίου.
Το περίπτερο στα βορειοανατολικά θα παραμείνει με χρήση περίπτερου.
Τα υπόλοιπα τρία θα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για κοινωφελείς δραστηριότητες (π.χ.
ελεύθερη δανειστική βιβλιοθήκη, κ.α.) ή και για βοηθητική χρήση των δραστηριοτήτων στην
πλατεία.

α.4. Λίμνες:
Ανατολικά και δυτικά του μνημείου υφίστανται δύο λίμνες οι οποίες δεν λειτουργούν. Κατά
διαστήματα αυτές χρησιμοποιούνταν σαν ανθώνες. Ο διαγωνιζόμενος καλείται να τις
αποκαταστήσεις και να λειτουργούν με σύγχρονα μέσα.

α.5. Γενικές Κατευθύνσεις:
α.5.1.Το θέατρο ΡΙΑΛΤΟ, δεσπόζει στο βόρειο τμήμα της πλατείας, και έχει να παίξει
σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό.
Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες διοργανώνονται διάφορες εκδηλώσεις τόσο από το θέατρο
όσο και από άλλους φορείς. Γι αυτό να προβλεφθεί συγκεκριμένος χώρος στην πλατεία όπου
να παρέχεται η δυνατότητα διοργάνωσης εκδηλώσεων καλλιτεχνικών και άλλων καθώς
επίσης και υπαίθριων δραστηριοτήτων. Αυτό εξυπακούει την εγκατάσταση όλων των
αναγκαίων υποδομών.

α.5.2.Να αποτελεί χώρο ελκυστικό και ασφαλή για η διακίνηση πεζών , ΑμεΑ και γενικά
όλων των ομάδων πληθυσμού κατά τη διάρκεια της ημέρας και ης νύχτας.
Να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα από όλους προς όλα τα στοιχεία της πλατείας και της
περιοχής, όπως επίσης και η ασφάλεια των χρηστών.

α.5.3.Να προβλεφθούν χώροι υπαίθριας εστίασης των γύρω εστιατορίων / καφετεριών /
ταβερνών με τρόπο που να μην έχουν την ευχέρεια να αυξάνουν αυθαίρετα τον νόμιμο χώρο
τους. Στον επιτυχόντα μελετητή θα δοθούν σχέδια στα οποία φαίνονται οι δεσμεύσεις του
Δήμου ώστε να χρησιμοποιηθούν σαν κατευθυντήριες γραμμές για τους χώρους που
παραχωρούνται στα πέριξ εστιατόρια, για υπαίθρια εστίαση.
Να μελετηθεί τρόπος σκίασης τους σε συνδυασμό με δεντροφύτευση.
Δεν θα γίνουν σκίαστρα με μόνιμες κατασκευές.
Σκοπός είναι να αποφευχθούν τέτοιες κατασκευές και να μην δημιουργηθούν συνθήκες για τη
μετατροπή τους σε κλειστούς χώρους εστίασης.

α.5.4.Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στην αστική επίπλωση (παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων
κα.) και σε πρόνοιες για οπτικοακουστικά μέσα.

α.5.5.Να περιληφθεί πρόνοια για οχήματα φορτοεκφόρτωσης.
α.5.6.Να περιληφθεί η πρόθεση του διαγωνιζόμενου για το χειρισμό του πρασίνου.
Ο επιτυχών του διαγωνισμού, θα πρέπει να εκπονήσει μελέτη τοπιοτέχνησης. Να προταθούν
τα είδη των δέντρων σε σχέση με την ανάδειξη του μνημείου αλλά και της σκίασης πχ.
φυλλοβόλα, αειθαλή είδη χαμηλής φύτευσης κλπ.

Στη περίπτωση που θα προταθεί ενίσχυση του πρασίνου, να γίνει στα πλαίσια του
βιοκλιματικού σχεδιασμού και με τελικό στόχο την κατάργηση όποιων τεχνικών στεγάστρων.

α.5.7.Να περιληφθεί η πρόθεση του διαγωνιζόμενου για τον τρόπο φωτισμού (κλίμακα,
ένταση κ.α.)
Ο ανάδοχος θα πρέπει να εκπονήσει μελέτη φωτισμού αναδεικνύοντας το μνημείο και
λαμβάνοντας υπόψη τις χρήσεις.
Οι υφιστάμενοι φανοστάτες εποχής να διατηρηθούν.

α.5.8.Να χρησιμοποιηθούν υλικά με προδιαγραφές φιλικές στον άνθρωπο και στο
περιβάλλον,
να αντέχουν σε βανδαλισμούς και να εναρμονίζονται με τον χαρακτήρα της περιοχής.

α.5.9.Αποκομιδή σκυβάλων:
Να μελετηθεί και να προταθεί τρόπος διαχείρισης αποβλήτων. Θα μπορεί να προταθεί και
συνεργασία με ιδιωτικές εταιρείες που ασχολούνται με το θέμα. Ολοκληρωμένη μελέτη θα
γίνει από τον επιτυχόντα του διαγωνισμού.

α.6. Χώροι Υγιεινής:
Πολύ κοντά στην πλατεία, στην οδό Ανδρέα Δρουσιώτη, δυτικότερα του θεάτρου Ριάλτο και
συγκεκριμένα στο τεμάχιο 421 του Φ/Σχ 54/580502, υφίστανται Δημόσιοι χώροι υγιεινής, που
ανήκουν στο Δήμο. (χάρτης / προσάρτημα 2). Κατέχει επιφάνεια με εμβαδόν 120 τ.μ. και
βρίσκεται στην Πολεοδομική ζώνη Πα7 με τα ακόλουθα πολεοδομικά χαρακτηριστικά
(συντελεστής δόμησης 1,60:1, όροφοι - 3, ύψος 10μ., ποσοστό κάλυψης 0,70:1).
Ο διαγωνιζόμενος καλείται να επανασχεδιάσει τους χώρους υγιεινής στα πρότυπα των
κανονισμών.
Να προβλεφτούν διευκολύνσεις για νήπια.

α.7. Προσόψεις κτιρίων που περιβάλλουν την πλατεία:
Σημαντική Σημείωση: Η εργασία που περιγράφεται πιο κάτω θα εκτελεστεί από τον
επιτυχόντα του Διαγωνισμού στο στάδιο και πλαίσιο της μελέτης του.
Δεν περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του διαγωνιζόμενου στο στάδιο του
διαγωνισμού.
Η εργασία αφορά τα κτίρια επί των οδών Ανδρέα Δρουσιώτη, Ζήνωνος, Παύλου Μελά και
Ελένης Παλαιολογίνας στα τμήματα που εφάπτονται της πλατείας, και του κάθετου αδιεξόδου
νότια της πλατείας.
Συγκεκριμένα:
Επί της οδού Ανδρέα Δρουσιώτη, τα κτίρια στα τεμάχια 395,424,425,421
Επί της οδού Βασιλείου Μακεδόνος, τα κτίρια στα τεμάχια 469,470
Επί της οδού Παύλου Μελά, τα κτίρια στα τεμάχια 623,473,472,471,,470,469,468,467,449
Επί της οδού Ελένης Παλαιολογίνας, τα κτίρια στα τεμάχια 1003,1007,1008,1012
Ο Αρχιτέκτονας μπορεί να εισηγηθεί επί πλέον κτίρια σε άλλα τεμάχια που θα κρίνει
ενδιαφέροντα και αφού τα αιτιολογήσει και με τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου να τα
συμπεριλάβει στην εργασία.

Να σχεδιαστούν οι προσόψεις των κτιρίων με συγκεκριμένες προτάσεις ανάπλασης τους
όσον αφορά υλικά κ.α. και γενικά να καταγραφούν εισηγήσεις που να (δεσμεύουν)
τροχοδρομούν στους ιδιοκτήτες τον συγκεκριμένο τρόπο κατασκευαστικών εργασιών.
Ο σχεδιασμός θα γίνει σύμφωνα με τις αρχές της διατήρησης και προστασίας της
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, όταν αφορά διατηρητέες οικοδομές και για τις υπόλοιπες
οικοδομές με σεβασμό στο όλο περιβάλλον και την κλίμακα της περιοχής, με την έγκριση του
Κλάδου Διατήρησης του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.

α.8. Δρόμοι γύρω από την πλατεία: (Παράρτημα 6 χάρτης 3)
Να σχεδιαστεί και εκτελεστεί η ανακατασκευή των δρόμων που περιβάλλουν την πλατεία,
ως ακολούθως:
 Οδός Ανδρέα Δρουσιώτη (βόρεια) από τη συμβολή της με την οδ. Ζήνων μέχρι την
Ανεξαρτησίας.
Κυκλοφοριακή διαχείριση : Πεζοί και οχήματα, με προτεραιότητα στους πεζούς, έτσι
που να υπάρχει δυνατότητα απαγόρευσης της διέλευσης οχημάτων σε περιπτώσεις
διοργάνωσης εκδηλώσεων και ενοποίησης με την Πλατεία. (παραδείγματα δρόμων
shared space πεζών ποδηλάτων οχημάτων).
 Οδός Παύλου Μελά (νότια), μεταξύ των οδών Ζήνων και Ανεξαρτησίας.
Κυκλοφοριακή διαχείριση : Πεζοί και οχήματα, με προτεραιότητα στους πεζούς
(παραδείγματα δρόμων shared space πεζών ποδηλάτων οχημάτων).
 Οδός Ελένης Παλαιολογίνας (ανατολικά) μεταξύ των οδών Παύλου Μελά και
Ανδρέα Δρουσιώτη.
Κυκλοφοριακή διαχείριση : Πεζόδρομος
 Οδός Βασιλείου Μακεδόνος (δυτικά), μεταξύ των οδών Παύλου Μελά και Ανδρέα
Δρουσιώτη.
Κυκλοφοριακή διαχείριση : Πεζόδρομος
Ο σχεδιασμός θα περιλαμβάνει, εκτός από την τελική επίστρωση, αστικό εξοπλισμό κ.α.,και
την υπογειοποίηση όλων των υπηρεσιών κοινής ωφελείας (ΑΗΚ, CYTA, ΣΥΛ, κλπ).
Σημειώστε ότι ο ΣΑΛΑ έχει ήδη εγκαταστήσει αγωγού οι οποίοι βρίσκονται σε λειτουργία.
Επίσης στα τμήματα των οδών Ανδρέα Δρουσιώτη και Παύλου Μελά από την οδό
Ανεξαρτησίας μέχρι τη συμβολή της με την οδό Βασιλείου Μακεδόνος, έχουν ήδη εκτελεστεί
οι εργασίες υπογειοποίησης των υπηρεσιών κοινής ωφελείας.

Γενικά:
Ο σχεδιασμός να βασίζεται στις αρχές και κατευθυντήριες γραμμές του Σχεδίου Βιώσιμης
Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), καθώς και στις πρόνοιες του Σχεδίου Περιοχής Κέντρου Πόλης
(κυκλοφοριακή διαχείριση, πεζόδρομοι κα.) και όπου είναι εφικτό να υιοθετηθούν προς
υλοποίηση. (Ιστοσελίδα Υπουργείου Εσωτερικών).
Οι μελέτες πρέπει να βασίζονται / υιοθετούν τις πρόνοιες και πολιτικές των πιο κάτω:
Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού και τα παρατήματα του,
Σχεδίου Περιοχής Κέντρου Λεμεσού,
Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ),
Του περί Χωροταξίας και Πολεοδομίας Νόμο και Κανονισμούς,
Του περί Οδών και Οικοδομών Νόμο και Κανονισμούς,
Των όρων και προδιαγραφών των αρμόδιων Τμημάτων και Υπηρεσιών
(Πυροσβεστική Υπηρεσία, Τμήμα Εργασίας και Επιθεώρησης Εργασίας, ΚΟΤ, ΑΗΚ,
Συμβούλιο Υδατοπομήθειας, ΣΑΛΑ , Τηλεπικοινωνίες, κ.α.)

Η τελική μελέτη που θα εκπονηθεί μετά την υπογραφή της συμφωνίας με τον επιτυχόντα
Αρχιτέκτονα θα πρέπει να εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις.

β. Λειτουργική και οργανική σύνδεση της πλατείας με τη γύρω περιοχή όπως
προσδιορίζεται στο χάρτη (Παράρτημα 6 χάρτης 4).
Εισαγωγή
Επιπρόσθετα από το σχεδιασμό των δρόμων όπως καθορίζεται στο άρθρο α.3.7. (γενικές
κατευθύνσεις), η λειτουργική και οργανική σύνδεση της πλατείας με τη γύρω περιοχή αφορά
τρόπους σηματοδότησης εύκολα ορατούς και κατανοητούς στο κοινό και με τρόπο που να
προκαλούν το ενδιαφέρον του επισκέπτη στο να προσεγγίσει / επισκεφθεί και να μελετήσει
τα υπό αναφορά αξιόλογα στοιχεία – σημεία αναφοράς της περιοχής.
Σημεία Αναφοράς που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό:
( Παράρτημα 6 Χάρτης 3)














Οδός Ανεξαρτησίας στο κέντρο της οποίας δεσπόζει το κτίριο της Επαρχιακής
Διοίκησης Λεμεσού το οποίο κτίστηκε επί Αγγλοκρατίας , σήμερα ορίζεται
«Διατηρητέο». Μπροστά από το κτίριο είναι η πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου με το
άγαλμα του προς το βόρειο τμήμα της.
Θέατρο Ριάλτο
Οδός Βασιλείου Μακεδόνος (δρόμος των βασιλιάδων)
Εκκλησία της Αγίας Τριάδας
Δημοτική Βιβλιοθήκη ή αλλιώς το μέγαρο Πηλαβάκη ή της Ζήνας Κάνθερ
Δημοτικό Μουσείο Λαϊκής Τέχνης
Κινηματογράφος Γιορδαμπλή
Πολυλειτουργικό Παραθαλάσσιο Πάρκο
Δημοτικό Κέντρο Τεχνών- Αποθήκες Παπαδάκη
Εκκλησία των Καθολικών Saint Cathrine
Κτίριο ηθοποιού Χρίστου Παπαδόπουλου
Γενικά οι δρόμοι που οδηγούν στα αξιόλογα σημεία της περιοχής, (χάρτης 3,
Παράρτημα 6)

Ο διαγωνιζόμενος μπορεί να εισηγηθεί και άλλα σημεία/στοιχεία τα οποία κατά την άποψη
του θεωρούνται αξιόλογα και ενισχύουν τη μελέτη.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΩΝ»
ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Όνομα, Επίθετο

Συμπληρώστε
τοναριθμό εγγραφής
στο ΕΤΕΚ
Συμπληρώστε
διεύθυνση
αλληλογραφίας,
αριθμό τηλεφώνου
και τηλεομοιότυπου

Εγώ/εμείς ο/οι ..............................................................................
………………………………………………………………………,
Αρχιτέκτονας/ες Μέλος/οι του Επιστημονικού Τεχνικού
Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ)
με αριθμό εγγραφής: ...................................................................
υποβάλλω/ουμε τη συμμετοχή μου/ας εκ μέρους του/ων:
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Από ........................................και με διεύθυνση αλληλογραφίας
.....................................................................................................
.....................................................................................................
αρ. τηλεφώνου: ..................... αρ. τηλεομοιότυπου: ....................
επιβεβαιώνω τη συμμετοχή μου/ας ως διαγωνιζόμενος/οι στον
Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για το έργο «Ανάπλαση της
Πλατείας Ηρώων και Παρόδων» στη Λεμεσό.
Έχω/ουμε μελετήσει τους Όρους και όλα τα έγγραφα του
Διαγωνισμού και τις οδηγίες υποβολής των μελετών και
δηλώνω/ουμε ότι αποδέχομαι/αστε τις αποφάσεις της Κριτικής
Επιτροπής ως τελεσίδικες. Βεβαιώνω/ουμε επίσης ότι η μελέτη
που υποβάλλω /ουμε αποτελεί προσωπική μου/ας εργασία και
εκτελέστηκε κάτω από προσωπική μου/ας καθοδήγηση.
Δηλώνω/ουμε ότι δεν έχω/ουμε καμιά συγγένεια ή άλλη σχέση
εξάρτησης με οποιοδήποτε μέλος της Κριτικής Επιτροπής.

Συμπληρώστε
Πέντε αριθμούς
Διαγράψτε
αναλόγως

Ο κωδικός αριθμός μελέτης που έχω/ουμε επιλέξει είναι:
------- ------- ------- ------- ------Σε περίπτωση που η συμμετοχή μου/ας δεν διακριθεί με
βραβείο ή έπαινο αποδέχομαι /αστε / δεν αποδέχομαι /αστε την
αναφορά του ονόματός μου/ας στην έκθεση των συμμετοχών
που θαπραγματοποιηθεί με το τέλος του Διαγωνισμού ή σε
οποιαδήποτεάλλη δημοσίευση.

Συμπληρώστε την
ημερομηνία

Υποβλήθηκε την ......................ημέρα του .........................2018

Υπογραφή

Υπογραφή: ..................................................................................
..................................................................................................…
Επισυνάπτω/ουμετα ακόλουθα:
 Αντίγραφο Άδειας Εξασκήσεως Επαγγέλματος (σε ισχύ) του
ΕΤΕΚ.
 Αποδεικτικά στοιχεία σύστασης Γραφείου Μελετών και
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (θα υποβληθούν μόνο σε
περίπτωση που αφορά τους διαγωνιζόμενους).
 Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης.
 Βεβαίωση σχετικά με την προστασία των εργαζομένων.
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«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΩΝ»
ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΟΣΟ (€)

Α. Προκαταρκτικά επί όλου του έργου

…………

Β. Ανάπλαση Πλατείας
1. Κατεδαφίσεις, εκσκαφές, αφαιρέσεις

…………

2. Χωματουργικά

…………

3. Δαπεδοστρώσεις

…………

4. Τυχόν προτεινόμενες κατασκευές στην προς
ανάπλαση πλατεία

…………

5. Συντήρηση Μνημείου

…………

6. Αποκατάσταση Ημιυπόγειου κτιρίου

…………

7. Αποκατάσταση λιμνών

………….

8. Επέκταση Περιπτέρου και συντήρηση υπολοίπων

…………

9. Αστικός εξοπλισμός / επίπλωση

…………

10. Φύτευση

…………

11. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

…………

12. Μηχανολογικές εγκαταστάσεις

…………

13. Μονώσεις

…………

14. Χρωματισμοί

…………

15. Διάφορα
(α) ………………………………………………

…………

(β) ………………………………………………

…………

(γ) ………………………………………………

…………

(δ) ………………………………………………

…………

Γ. Ανακατασκευή των δρόμων που περιβάλλουν την Πλατεία
1. Χωματουργικά

…………

2. Υπογειοποίηση Υπηρεσιών κοινής ωφελείας

…………

3. Επίστρωση τελικής επιφάνειας

…………

4. Φωτισμός

…………

5. Επίπλωση

…………

Διάφορα
(α) ………………………………………………

…………

(β) ………………………………………………

…………

(γ) ………………………………………………

…………

(δ) ………………………………………………

…………

Δ. Απρόβλεπτα

Ε. Σύνολο

…………

€ …………
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Προς: ΔΗΜΟ ΛΕΜΕΣΟΥ
Θέμα: Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για το έργο «Ανάπλαση της Πλατείας
Ηρώων και Παρόδων στη Λεμεσό».
Αρ. Διαγωνισμού:

80/2019

Τελευταία προθεσμία υποβολής
προσφορών:

21/2/2020

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 της των περί της Παρεμπόδισης

και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης
Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2016,

Εσόδων

από

Παράνομες

(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 άλλους 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 λιγότερα
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,

Όποια παράγραφος δεν ισχύει να διαγραφεί και στο χώρο που ακολουθεί να δοθούν
διευκρινίσεις.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Υπογραφή:

………………..…………………………………….

Όνομα υπογράφοντος:

………………………..…………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου
υπογράφοντος:

………………………………………………………

Ιδιότητα υπογράφοντος

………………………...…………………………….

Στοιχεία Προσφέροντος ή συμμετέχοντος σε κοινοπραξία <να διαγραφεί ότι δεν
ισχύει>
Όνομα:............................................................................................................................
Χώρα εγκατάστασης: ..................Διεύθυνση:.................................................................
......................................................................................................Ταχ.Κιβ.....................
Διεύθυνση επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική)............................................................
.....................................................................................................Ταχ. Κιβ. ..................
Τηλέφωνο επικοινωνίας ............................... Τέλεφαξ επικοινωνίας .............................
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Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

Θέμα: Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για το έργο «Ανάπλαση της
Ηρώων και Παρόδων» στη Λεμεσό».

Αρ. Διαγωνισμού:

80/2019

Τελευταία προθεσμία υποβολής
προσφορών:

21/2/2020

Πλατείας

Υπεύθυνα βεβαιώνω ότι κατά την κατάρτιση της προσφοράς μου, έχω λάβει υπόψη
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της νομοθεσίας σε σχέση με την
προστασία των εργαζομένων και τις συνθήκες εργασίας που ισχύουν στη
Δημοκρατία και εφαρμόζονται στο χώρο παροχής εκτέλεσης της σύμβασης.

Υπογραφή :

..........................................................

Όνομα υπογράφοντος:

..........................................................

Αρ. Δελτίου
Ταυτότητας/Διαβατηρίου
υπογράφοντος:

..........................................................

Ιδιότητα υπογράφοντος:

..........................................................

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΩΝ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6
ΕΠΙΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Αρ. Διαγωνισμού: 80/2019

Χάρτης αρ. 1: Κτηματολογικό Σχέδιο
Χάρτης αρ. 2 : Τοπογραφική Αποτύπωση
Χάρτης αρ. 3 : Περιοχή Έργου και Σημεία Ενδιαφέροντος
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ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ.
Χριστάκης Σεργίδης
Αρχιτέκτονας
Φεβρουάριος 2018.
1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.
Στις σύγχρονες ευρωπαϊκές τάσεις και διακηρύξεις1 που σχετίζονται με αστικές παρεμβάσεις για
εξασφάλιση δημόσιων χώρων υψηλής ποιότητας, οι παράμετροι που υπεισέρχονται στον σχεδιασμό
διευρύνονται έτσι ώστε να δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην αλληλεπίδραση της αρχιτεκτονικής, του
σχεδιασμού των υποδομών και της πολεοδομίας. Παράλληλα τονίζεται η ανάγκη να καλύπτονται όλες
οι απαιτήσεις που συναρτώνται με την βιώσιμη ανάπτυξη (κοινωνία, οικονομία, περιβάλλον,
πολιτισμός) του αστικού χώρου. Ανάμεσα σε άλλα δίδεται έμφαση στο τοπίο και την πολιτιστική
κληρονομιά, στην λειτουργικότητα των σύγχρονων αναγκών των κατοίκων της πόλης, στην
προσπελασιμότητα και την αστική κινητικότητα και στην αποφυγή κοινωνικών εντάσεων και
αποκλεισμών. Υπογραμμίζεται επίσης η ανάγκη ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας αλλά και η
οικονομία των κατασκευών μέσω κατάλληλων επιλογών σχεδιασμού και κατασκευαστικών μεθόδων. Η
βελτίωση της αισθητικής, μέσω μιας
ευρείας κατανόησης των ποιοτικών αξιών και των
χαρακτηριστικών του χώρου, και της ανάλογης αρχιτεκτονικής ενσωμάτωσης, θεωρείται ότι συμβάλλει
ιδιαίτερα στη μοναδικότητα της πόλης και την ενίσχυση της ταυτότητας, αλλά και στη δημιουργία
κοινωνικής και εμπορικής προστιθέμενης αξίας, ως μία ευρείας έννοιας επένδυση στους χώρους
διαβίωσης του μέλλοντος.
Η ιστορία των κατά καιρούς παρεμβάσεων στην Πλατεία Ηρώων, στα πλαίσια Αστικού Σχεδιασμού, που
θα ακολουθήσει, αποτελεί μια περιληπτική
καταγραφή, εμπλουτισμένη με δικούς μου
παραλληλισμούς. Η βάση των πληροφοριών μου είναι η υφιστάμενη βιβλιογραφία και δημοσιεύσεις
των εφημερίδων της κάθε εποχής, στοιχεία που διατηρεί ο Δήμος, φωτογραφίες, καθώς και οι
αντιλήψεις του πνεύματος και των τάσεων των αντίστοιχων εποχών, αλλά επίσης και πιο πρόσφατα
βιώματα.
Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι συχνά νοσταλγώ, αναζητώ ταυτότητα ή/και προσπαθώ να αντλώ
συμπεράσματα από το παρελθόν. Δεν παραβλέπω, όμως, την εξέλιξη και την ανάγκη προσαρμογής στις
νέες συνθήκες. Θεωρώ ότι τίποτα δεν μπορεί να απομονωθεί από τις ιστορικές συγκυρίες και το
πνεύμα της εποχής ή των διάφορων εποχών που το γέννησε και συνέβαλε στην εξέλιξη του, αλλά ούτε
και να νεκραναστηθεί. Είμαι της πεποίθησης ότι το παρελθόν μάς βοηθά να προγραμματίσουμε το
μέλλον, χρησιμοποιώντας κάθε γόνιμο και χρήσιμο σπόρο και απορρίπτοντας τυχόν παρασιτικές
επιλογές.

1

Κυρίως ο Χάρτης της Λειψίας του 2007, η διακήρυξη του Τολέδο του 2010 και το σύμφωνο του Άμστερνταμ
του 2016 (Αστική Ατζέντα της ΕΕ).
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2. Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ.
Ως βασικό δημοσίευμα, το οποίο εμπεριέχει πολλαπλά νοήματα, θεωρώ, αυτό της εφημερίδας
«Εσπερινή», στις 4 Απριλίου του 1938, υπό τον τίτλο «Αι έρευναι της «Εσπερινής» - «Πρέπει να
δημιουργηθούν και άλλοι πνεύμονες» - « Η Λεμεσός χρειάζεται πλατείας», το οποίο υπογράφεται από
Γ. Στρέϊτ (ανταποκριτή).
Στο κείμενο αυτό, το οποίο θα προσπαθήσω να αποδώσω στην νεοελληνική, θα παρεμβάλλονται
πληροφορίες και από άλλες πηγές, επιβεβαιωτικές ή ενδυναμωτικές:
«O μεγαλύτερος πνεύμονας κινήσεως του κόσμου της Λεμεσού είναι, χωρίς καμία αντίρρηση, ή Δημοτική
«Πλατεία Αναγεννήσεως», γνωστότερη και με το όνομα «Πλατεία των Κκεσογλουδκιών». Ένα έργο
πραγματικά ανεκτίμητο για την Λεμεσό. Χρονολογείται από την τελευταία Δημαρχία του κ. Αλέκου
Ζήνωνος 1926…….».
Στο βιβλίο του Αριστόδημου Πηλαβάκη «Η Λεμεσός και τα Σχολεία της», αναφέρεται ότι «επί
Δημαρχίας του Αλέκου Ζήνωνος», η οποία ξεκίνησε το 1927, «εξαγοράστηκαν οικόπεδα του Στέφ. Λανίτη
στα Κκεσογλούδια». Αναφέρεται επίσης «το άνοιγμα πλατείας στα Κεσογλούδια».
Από χάρτη της Λεμεσού γύρω στα 1924 παρατηρούμε (η θέση της Πλατείας προστέθηκε με κόκκινο
χρώμα από μένα), τον αδιαμόρφωτο κενό, μέχρι τότε, χώρο στα βορειοδυτικά όρια της μικρής
ξεχωριστής ενορίας Κιουσέογλου (γνωστή ως Κεσογλούθκια), ο οποίος περιβαλλόταν από δρόμους.
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Σε χάρτη των αρχών της Αγγλοκρατίας (1883), παρατηρούμε τον ίδιο χώρο να περιβάλλεται από
δρόμους στις τρεις (πλην της δυτικής) πλευρές, στα βορειότερα όρια της περιοχής της τότε μικρής
πόλης.

Συνεχίζει το δημοσίευμα της Εσπερινής του 1938:
«Η πυκνοφυτεμένη αυτή πλατεία κυκλωμένη από 6—8 (καφενεία, πατινάζ, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία,
καμπαρέ, ταβέρνες, θέατρο, κ.λπ.) αποτελεί για όλους και ιδίως για τί νεολαία τόπο συγκέντρωσης από το
πρωί μέχρι τη νύχτα».
Η έννοια «πυκνοφυτευμένη», σε συνδυασμό με την γεωμετρική διάταξη της Πλατείας, με διαδρόμους
οι οποίοι οδηγούσαν σε ένα κεντρικό κυκλικό σχηματισμό, με περιμετρική περίφραξη, με μια
νεοαναγεννησιακή μάλλον μορφή, με την ανάλογη τοπιοτέχνηση, δεν μας παραπέμπουν σε μια έννοια
ανοιχτής πλατείας. Μας παραπέμπουν μάλλον σε ένα μικρό δημόσιο κήπο. Η διάταξη αυτή
παρουσιάζεται σε χάρτη της ίδιας εποχής, με αυτή κατά την οποία συντάχθηκε το δημοσίευμα, αλλά
και σε παλιές φωτογραφίες.
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2α. Ολοκληρωμένη προσέγγιση.
Ο αρθογράφος αναφέρει παρακάτω, εν είδει μιας κοινωνικοικονομικής, εμπλουτισμένης με πολιτιστικά
στοιχεία, ανάλυσης, που ίσως σήμερα θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε ως ένα πρόδρομο
«ολοκληρωμένης προσέγγισης»:
«Αυτοί που επισκέπτονται τα κέντρα της πλατείας μπορούν να ξοδεύουν ελάχιστα και όμως να διασκεδάζουν
πολύ. Από την μικρή τους προσφορά επιτελείτο κατά βάθος ένας μεγάλος και ανθρωπιστικός σκοπός:
Δίνεται ψωμί σε 30 - 40 οικογένειες των οποίων πολλά μέλη, ελεύθεροι παντρεμένοι, άνεργοι, βρίσκουν
εκεί εργασία μέσα στην τωρινή δύσκολη ζωή πού περνούμε- Οι συνθήκες αυτές είναι, κατά τη γνώμη μας
αφάνταστα αξιόλογες αλλά και πολύ εξυπηρετικές για τις λαϊκές Ιδιαίτερα τάξεις.
Οι συνθήκες αυτές δεν εξυπηρετούν οικονομικά μόνο πολύ κόσμο, αλλά και πνευματικά. Σε όλα αυτά τα
κέντρα μαζεύονται ευτυχώς, και διάφοροι μορφωμένοι κα9ηγητές, δάσκαλοί, δικηγόροι, γιατροί, λόγιοι,
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δημοσιογράφοι κ.λπ.. Αυτοί όλοι συζητούν τακτικά και μάλιστα με μεγάλη ειδικότητα, για κάθε είδους
θέματα. Όσοι, από αυτούς που τους ακούν είναι αμαθείς, πόσα αλήθεια δεν διδάσκονται και πόσα δεν
ωφελούνται; Πολλούς εργατικούς, τελείως αγράμματους τούς ακούμε κάποτε εκεί να συζητούν για ποικίλα
ζητήματα με αξιόλογη ευχέρεια και με ένα λεξιλόγιο πλουσιότατο. Την ικανότητα αυτή πολλοί ομολογούν,
ότι την έχουν αποκτήσει από τις συστηματικές συγκεντρώσεις που γίνονται εκεί από τους μορφωμένους της
πλατείας».
Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία να προσεχθεί είναι ότι οι αναφορές δεν γίνονται για δραστηριότητες
οι οποίες λαμβάνουν χώρα μέσα στην ίδια την Πλατεία, αλλά στα κέντρα, τα οποία εγκαταστάθηκαν
γύρω από αυτήν.
2β. Πλατεία Αναγεννήσεως.
Το δημοσίευμα προχωρεί παρακάτω, αναλύοντας την κατάσταση η οποία υφίστατο πριν να
διαμορφωθεί η πλατεία – κήπος:
«Η πλατεία της Αναγεννήσεως, λίγο πριν μετατραπεί στην τωρινή της κατάσταση, ήταν ένα χωράφι, το
οποίο χρησιμοποιούταν ως καμηλαριό. Από τη μια της άκρη ως την άλλη σκεπαζόταν με κοπροστιβάδες και
σκουπίδια».
Πρόκειται λοιπόν για μια δραστική επέμβαση στον ιστό της πόλης. Πρόκειται για αυτό που σήμερα θα
ονομάζαμε «Αστική Αναγέννηση» (ίσως και από κει το όνομα «Πλατεία Αναγεννήσεως», πέρα από την
Αρχιτεκτονική τοπίου. Ίσως μια σημειολογική προσέγγιση). Η αναγέννηση αυτή στόχευε προφανώς στη
μετατροπή της απαρχαιωμένης (Οθωμανίζουσας) κοινωνικοοικονομικής βάσης της αστικής αυτής
περιοχής, προς την κατεύθυνση της εξευρωπαϊσμένης ανάπτυξης, με τους ανάλογους συμβολισμούς.
Μια τέτοια αναγέννηση θα μπορούσε να ενισχυθεί μέσω της προσέλκυσης νέων δραστηριοτήτων και
επιχειρήσεων και του εκσυγχρονισμού του αστικού ιστού, αλλά και της βελτίωσης του αστικού
περιβάλλοντος με ένα «νεοκλασικίζοντα» σχεδιασμό δημιουργίας ενός νέου τοπίου. Μια δράση λοιπόν
που θα έδινε έμφαση στις μελλοντικές επιθυμητές συνθήκες. Πράγματι το άρθρο προχωρώντας
εξυμνεί την αντίληψη και αξιολογεί την ποιότητα του τοπίου. Αλλά είναι σημαντικό να προσέξουμε την
έννοια «κοντά της» που χρησιμοποιεί ο αρθογράφος, κι όχι την έννοια «μέσα της»:
«Σήμερα είναι μια φουντωμένη καταπράσινη και ρομαντική πλατεία. Είναι τόσο ποιητική και σαγηνευτική
τις μέρες αυτές, πού κάτω από το Απριλιάτικο φεγγάρι και το ανοιξιάτικο της χαμόγελο σαν να μάς καλεί να
ξενυχτήσουμε κοντά της. ………. όταν ό κόσμος συγκεντρώνεται συλλογικά σε τέτοιες πλατείες και
εκδηλώνει με οποιεσδήποτε του ενέργειες τις ψυχικές και διανοητικές του ενέργειες δεν έχει παρά να βγει
κάτι καλό».
2γ. Ανάγκη Συντήρησης - Διαχείρισης.
Παρόλο το εξυμνητικό περιεχόμενο της πιο πάνω δημοσίευσης, σε δημοσίευμα του 1934 αναφέρεται
ότι ο Δήμαρχος, διέταξε να γεμιστεί με χώμα η δεξαμενή, η οποία είχε κατασκευαστεί και βρισκόταν
στο κέντρο της Πλατείας, ενώ στον τύπο της εποχής σχολιάζεται ότι ο τεχνητός πίδακας έπρεπε να ήταν
το ωραιότερο στολίδι της, μια και αποτελούσε τότε το κεντρικότερο μέρος της πόλης. Αναφέρεται
πρόσθετα ότι παρατηρείται μεγάλη αμέλεια για την περιποίηση της πλατείας και γίνεται εισήγηση στον
Δήμαρχο να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στον «κήπο» αυτό «προς εξωραϊσμόν της πόλεως». Μια
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παρατήρηση λοιπόν από τότε για την ανάγκη για ορθολογική διαχείριση του ελεύθερου δημόσιου
χώρου – κήπου στην προκειμένη περίπτωση - με εξασφάλιση συνεχούς και επαρκούς συντήρησης και
καθαριότητας. Όπως αναφέρεται και σε άλλο δημοσίευμα του 1935, χαρακτηρίζουν το τόπο ως «την
πλατείαν του μικρού δημοσίου κήπου παρά τα Κκεσογλούδια».
2δ. Πολυλειτουργικότητα.
Σε άλλα δημοσιεύματα του 1935 θεωρούν την Πλατεία ως το πιο χαρακτηριστικό τοπόσημο της πόλης
και την συγκρίνουν με τοπόσημα και κέντρα νυχτερινής ζωής Ευρωπαϊκών πόλεων, παρόλο που δεν
βρισκόταν στην παραλία ή τον παράλληλο, όπως αναφέρουν, δρόμο. Μια ποικιλόμορφη πλατεία με
συγκέντρωση ερωτικών δραστηριοτήτων (ελεύθερου και αγοραίου έρωτα, αλλά και αγνών ραντεβού),
καφενείων, σουβλατζίδικων, καμπαρέ, μπιλιάρδου, κοσμικών κέντρων, λουτρών, προφυλακτικών
σταθμών, κινηματοθεάτρου, ακόμα και κουρείου. Χαρακτηριστική φράση του δημοσιεύματος «Τα
κέντρα της, καθένα σύμβολο μιας ψυχικής μορφής, ενός κοινωνικού στρώματος, μιας οικονομικής
κατάστασης, είναι ο μεγάλος καθρέπτης. Εκεί βρίσκεται ότι ζητά κανείς από την σημερινή κοινωνία που
κατρακυλά σε μεταπτώσεις». Αλλά η αναφορά γίνεται για τις λειτουργίες που την περιβάλλουν κι όχι για
τον κεντρικό «κήπο». Για λειτουργίες που προσελκύουν κόσμο, χειμώνα καλοκαίρι και όλες τις ώρες
της ημέρας. Κι αυτά έγιναν κατορθωτά μέσα σε μια πενταετία, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, που
η πλατεία αυτή έγινε αγνώριστη, με έργα «εξωραϊσμού και μοντερνισμού, δηλαδή αυτούσιο το πνεύμα της
εποχής τι μετέβαλε από ερημότοπο, από τον οποίον πριν λίγα χρόνια φοβόταν κανείς να περάσει, σε μια
πολυθόρυβη ή Ευρωπαϊκή πλατεία».
2ε. Κινητικότητα - Ανέσεις.
Σε ένα άλλο δημοσίευμα της εφημερίδας «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ», τον Οκτώβρη του 1938, υπό τον τίτλο «Τι
πρέπει να προστεθεί στους Δημοτικούς Κανονισμούς», διαφαίνονται οι πρώτες νύξεις προς αυτό που
λέμε σήμερα «βιώσιμη κινητικότητα». Αναφέρεται λοιπόν:
«…. δεν θα επιτρέπεται να περνούνε άμαξες, μοτοσυκλέτες και αυτοκίνητα το καλοκαίρι σ’ ορισμένες ώρες
από ορισμένα μέρη πού μαζεύεται πολύς κόσμος. Στη Λεμεσό λ. χ. να μην επιτρέπεται να περνούνε άμαξες,
μοτοσυκλέτες κι’ αυτοκίνητα το καλοκαίρι μετά τις 5 το απόγευμα από την πλατεία των Κκεσογλουδκιών
…… στα μέρη αυτά το καλοκαίρι μετά τις 5 μαζεύεται πολύς κόσμος για να ησυχάσει και να πάρει ένα
δροσιστικό και δεν είναι σωστό ν’ αφήνουμε να σκονίζεται αυτό το δροσιστικό με το πέρασμα των
μοτοσικλετών και των αυτοκινήτων…….. δεν πρέπει να αφήνουμε τις άμαξες, τις μοτοσικλέτες και τ’
αυτοκίνητα να περνούνε από μέρη που γίνεται μεγάλη συγκέντρωση σε περιορισμένην έχταση όταν
μάλιστα με τον περιορισμόν αυτό δεν πρόκειται να εμποδίσουμε καθόλου την κίνηση. Όλοι οι Λεμεσιανοί
θα συμφωνήσουνε ότι δε θα εμποδιστεί καθόλου ή κίνηση αν το καλοκαίρι τα αυτοκίνητα κι οι μοτοσικλέτες
μετά τις 5 το απόγευμα αντί να περνούνε μέσα από την πλατεία των Κκεσογλουδκιών που κάθεται και
ξεκουράζεται τόσος κόσμος, περνούνε ένα δρόμο πιο πάνω ή ένα δρόμο πιο κάτω. Αυτό που γίνεται σήμερα
να πηγαινοέρχουνται άμαξες, μοτοσικλέτες κι αυτοκίνητα, χωρίς λόγο τις περισσότερες φορές από μέρη που
κάθετα να ξεκουραστεί ο κόσμος ……. δεν πρέπει να συνεχιστεί».
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Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δώσουμε ότι στην έννοια «πλατεία» περιλαμβάνονταν και τα κέντρα
και οι δρόμοι μπροστά από αυτά, που περιστοίχιζαν την πλατεία (…...αντί να περνούνε μέσα από την
πλατεία των Κκεσογλουδκιών…..).
Το ίδιο δημοσίευμα κάνει λόγο ακόμη και για τις ανέσεις ψέγοντας τη χρήση μεγαφώνων: «…. άδεια θα
δίνεται μόνο όταν το μεγάφωνο χρειάζεται για κάποια δημόσια ανάγκη, μετάδοση ενός λόγου, μιας
διάλεξης, μιας Κυβερνητικής ή Δημαρχιακής προκήρυξης κ.τ.λ.…».
2στ. Υποβάθμιση - Ανάγκη «αναδημιουργίας» - Συμβολική (;) μετονομασία.
Το 1945, με βάση και πάλι σχετικά δημοσιεύματα, αποφασίστηκε η πλατεία να μετονομασθεί σε
Πλατεία Ηρώων κι ότι σε ειδική στήλη που θα στηθεί «εις κατάλληλον μέρος, θα εγχαραχθούν τα
ονόματα όλων των πεσόντων Λεμεσιανών εις τον σημερινόν πόλεμον, υπέρ της ελευθερίας της
ανθρωπότητος από τον φασισμόν και την δημιουργίαν καλλίτερου κόσμου».
Στο μεσοδιάστημα φαίνεται πως η Πλατεία είχε υποπέσει σε σχετική υποβάθμιση, κυρίως μετά το
1943, λόγω ίσως και του πολέμου, αλλά και άλλων συνθηκών, αν κρίνουμε από κάποια δημοσιεύματα
στον τύπο, παρόλο που φαίνεται να συνεχίζει να «αποτελεί το κεντρικότερο και «μάλλον πολυσύχναστον
μέρος της πόλεως»:
« Για το δασύλλιο της πλατείας …. τι να πούμε; Αυτό βρίσκεται πια σε εξόντωση, είναι ρημαδιό», «Η πόλις
έχει ανάγκην ….. αναδημιουργίας …. της Πλατείας…..», «περιήλθεν εις οικτρά χάλια και κατήντησεν
Κέντρον αναθυμιάσεων κνίσσης ψηνομένων Σουγλουθκιών…. Επί πόσον ο κεντρικός αυτός πνεύμων της
Λεμεσού θα παρουσιάζει το απάισιον θέαμα που παρουσιάζει σήμερον;», «Πόσα δέντρα υπάρχουν έπειτα από
άγριο κόψιμο, που άλλαξε την όψιν της Πλατείας;».
Υπήρχε λοιπόν αναγνωρισμένο πρόβλημα και ελλείψεις τις οποίες ο Δήμος καλείτο να αντιμετωπίσει,
μέσα από τα δεδομένα της εποχής. Όπως και την εποχή της δημιουργίας της πλατείας – κήπου, υπήρχε
το πρόβλημα της έλλειψης πλατειών, το οποίο αντιμετωπίστηκε με τη δημιουργία της.
3. Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ.
3α. Εξωραϊσμός, φιλοτέχνηση – Μνημείο.
Διάφοροι καλλιτέχνες εκλήθησαν από τον Δήμο να αναλάβουν τον εξωραϊσμό και την φιλοτέχνηση της
Πλατείας. Γύρω στο 1947 ανατέθηκε στον Χαρίλαο Δίκαιο το έργο της εκπόνησης του σχετικού σχεδίου
για το Μνημείο, και παράλληλα αποφασίσθηκε να ανεγερθούν 4 περίπτερα στις αντίστοιχες γωνίες της
πλατείας, τα οποία θεωρείτο, σε σχετικά δημοσιεύματα και πάλι, ότι θα «καλλώπιζαν» την Πλατεία.
Από τον τύπο, διαβάζουμε ότι λόγω της άρνησης της Κυβέρνησης να συνεισφέρει, το μνημείο θα
ανεγειρόταν με εισφορές. Το χαρακτηρίζουν (εφημερίδα «Γράμματα», Οκτώβριος 1947) ως «συμβολικό
της αντίστασης των λαών ενάντια στην τυραννία και το βαρβαρισμό (θα συμβολίζει τους πολέμους των
Αρχαίων Ελλήνων ενάντια στους επιδρομείς, το 1821, το 1912, και το 1939) να ανεγερθεί στην καρδιά της
Λεμεσού, μεγαλόπρεπο και επιβλητικό… τιμή και δόξα για την πόλη μας και την επαρχία μας».
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Ακόμα μια σημειολογική προσέγγιση, πέραν των υπόλοιπων λόγων που προφανώς ώθησαν στο να
ληφθεί μια τέτοια απόφαση, είναι ότι στις αρχές του 1947:
«Κατόπιν του δημοσιευθέντος κυβερνητικού διατάγματος ……. η ενορία «Κεσογλουδιών» εσυγχωνεύθη
μετά της ενορίας Αγίας Νάπας, ούτω δε ουσιαστικώς δεν υφίσταται ενορία «Κεσογλουδιών». Κατόπιν
τούτου ο διορισμός Μουκτάρου της ενορίας ταύτης καθώς και των αζάδων φέρεται ως τερματισθείς».
Άξια προσοχής είναι παράλληλα η είδηση ότι τον Σεπτέμβρη του 1947, διάφοροι ιδιοκτήτες της νότιας
πτέρυγας της «Πλατείας Ηρώων» υπόβαλαν αιτήσεις στο Δήμο για να ανεγείρουν κοσμικά κέντρα. Ο
Δήμος απάντησε ότι ευχαρίστως θα παραχωρούσε τις σχετικές άδειες, «αλλά χάριν εξωραϊσμού της
πλατείας συμμορφωθούσι ούτοι προς τας απαιτήσεις και τα σχέδια του μηχανικού του Δήμου κ. Χρ.
Δρουσιώτη». Συνδυασμός λοιπόν των ιδιωτικών αναπτύξεων με τα έργα της πολιτείας και αναγνώριση
του ιδιάζοντος, αισθητικού μάλλον, χαρακτήρα της συγκεκριμένης περιοχής.
3β. Εμπλουτισμοί.
Εν τω μεταξύ συνεχίζεται ο εμπλουτισμός του περίγυρου της πλατείας, με νέα κέντρα αναψυχής. Το
1948 παρουσιάζεται και η λειτουργία ξενοδοχείου στην περιοχή.
Το 1951, προστέθηκαν «…. μεγαλοπρεπείς κίονες….. εις την κορυφήν εκάστου …. θα τοποθετηθεί εις
μέγας γλόμπος ένθα πάντες ομού θα ανάβουν καθ’ όλην την διάρκειαν της νυκτός προς φωταγώγησιν της
πλατείας, η οποία μέχρι τούδε φωτίζετο από τας … πυγολαμπίδας των διαφόρων καφενείων». Η
φωταγώγηση συμπληρώθηκε το 1952 «συμφώνως των εξωραϊστικών σχεδίων του Αρχιτέκτονος κ.
Χαρίλαου Δίκαιου…. μεγαλοπρεπείς στήλαι με δυνατούς λαμπτήρας…..». Φαίνεται ότι αρχίζει ο
προβληματισμός για τον «αστικό εξοπλισμό» της πλατείας. Το 1952 επίσης « Ο Δήμος ετοποθέτησε
πέριξ της «Πλατείας Ηρώων» ειδικά κιβώτια επί των οποίων αναγράφεται: «Ρίπτετε παν άχρηστον».
Το Σχέδιο του Αρχιτέκτονα Χαρίλαου Δίκαιου δεν φαίνεται να παρέμβαινε δραστικά στην γεωμετρική
διάταξη της πλατείας, περιλαμβάνοντας τώρα διαδρόμους, οι οποίοι οδηγούσαν σε περιμετρική
πλακόστρωση στο κέντρο, όπου αντί της δεξαμενής, τοποθετήθηκε το υπερυψωμένο μνημείο- στήλη,
με κρήνες στα πλάγια και υπόγειο χώρο, στον οποίο κάποιος κατέβαινε με σκαλιά.
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Φαίνεται ότι ένθεν και ένθεν των διαδρόμων τοποθετήθηκαν παρτέρια με βλάστηση, όπως και η
προηγούμενη φιλοσοφία της πλατείας. Μόνο που τώρα δεν υπήρχε περίφραξη και ελεγχόμενες
είσοδοι, όπως αρχικά.
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3γ. Αντιφάσεις - δυσλειτουργίες.
Φυσικά δεν εξέλειπαν και διάφορες φωνές που μάλλον ένοιωθαν το ασύμβατο της έννοιας μιας
τέτοιας πλατείας με ένα χώρο τιμής στους ήρωες του έθνους, πέρα από το γεγονός της γενικότερης
λειτουργικής της υποβάθμισης.
Χαρακτηριστικό το σατυρικό δημοσίευμα στην εφημερίδα «Λαϊκό Βήμα», από τον Μάρτη του 1947,
υπό τον τίτλο «Η Φωνή του χωρκάτη»:
«Ούλλα τζι ούλλα όμως εν εκατάλαβα γιατί ονόμασαν την Πλατέαν των «Κκιεσουγλουδκιών» Πλατείαν
«Ηρώων»; Τουλάϊστον αν την ονόμαζαν Πλατέαν «Ηρωίδων» θα επήαιννεν η δουλειά να μοιάσει. Εγιώνι
θα επροτείνισκα από το «Κκιεσουγλουδκιών» να βκάλουν το «Κκιε» τζιαι να την ονομάσουν
«Σουγλουδκιών» αφούτις γύρου - γύρου τζιαι μες την μέσην της ψήνουν Σουγλούθκια. Αμμά ήντα μας
κόφτει που το όνομαν; Μήπως το όνομαν παίζει κανέναν ρόλον; Όπως θέλουν ας την ονομάσουν, φτάνει να
την διορθώσουν, γιατί αν μείνει όπως ένι, καλλύτερα να την ονομάσουν «Μαζόκαμπον» για
«Γαουροτζιοιλίστραν» χέψι πιρ!».
Με την πάροδο του χρόνου φαίνεται ότι προέκυψαν νέες αντιφάσεις μεταξύ της διαμπερότητας, της
λειτουργίας της πλατείας, των παρακείμενων χρήσεων και της ύπαρξης πια εκεί ενός μνημείου, το
οποίο θα έπρεπε να εμπνέει σεβασμό, αλλά και το οποίο με τα επίπεδα του αποτέλεσε αντικείμενο
παιγνιδιών από τα μικρά παιδιά. Διαβάζουμε από την εφημερίδα Εσπερινή τον Ιανουάριο του 1952,
υπό τον τίτλο «Η Πλατεία Ηρώων Λεμεσού ως και το Μνημείον αφέθησαν απεριποίητα και έρμαιον του
τυχόντος»:
«Η «Πλατεία Ηρώων» δια των καλλωπισμών της οποίας εξοδεύθησαν άνω των 6.000 λιρών οδεύει
καθημερινώς προς την καταστροφήν και την ερήμωσιν. Ομάδες μικρών παιδιών δι’ όλης της ημέρας
τρέχουν ή αναρριχόνται επί του μνημείου και αφήνουν καθημερινώς τα ίχνη της διαβάσεως των. Οι
πράσινοι φραγμοί των θάμνων αφέθησαν απεριποίητοι και εις μερικά σημεία έχουν εκριζωθεί και αλλού
έχουν καταπατηθεί, το δε πλεκτό σύρμα που τους επροφύλαττε έχει καταστραφεί και το δρασκελούν
περιφρονητικά οι αντιπαρερχόμενοι την Πλατείαν…….».
Η κατάσταση αυτή φαίνεται να συνεχίζεται και τα επόμενα χρόνια, αν κρίνουμε από σχετικά
δημοσιεύματα στον τότε τύπο. Από δημοσίευμα στον Φιλελεύθερο του 1955, διαβάζουμε
(αποσπάσματα):
«H «Πλατεία Ηρώων» του παλαιού καιρού με τους ωραίους και καταπράσινους φραγμούς της, την ποικιλία
των δένδρων της ……. αποτελούν μονάχα ανάμνηση του παρελθόντος …….. οι σημερινοί ……. πράσινοι
φραγμοί της Πλατείας έχουν σε μεγάλην έκταση και σε μεγάλο βαθμό καταστραφεί ή εκριζωθεί και όσοι
απόμειναν είναι ατροφικοί και μαδημένοι. Συρμάτινοι φραγμοί που προφυλάττουν τους θάμνους και
ξύλινοι πάσσαλοι επί των οποίων στηρίζονται, είναι ξαπλωμένοι από καιρού στη γη και καταπατούνται υπό
του κοινού…… Οι πολίται συστηματικώς και καθημερινώς είναι εκνευρισμένοι με την κατάσταση αυτή.
Όλοι αναμένουν εξωραϊσμό της Πλατείας και πράσινη πυκνή βλάστηση».
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Παράλληλα φαίνεται ότι η πολυλειτουργικότητα, που άρχισε να αναπτύσσεται, με το άπλωμα της
πλατείας, την παράλληλη αναψυχή και την «ιερότητα» του Μνημείου, δεν κατάφερε να βρει τις
ισορροπίες της:
«….. Η πλατεία είναι γεμάτη από ομάδες πιτσιρίκων, οι οποίοι παίζουν ποδόσφαιρο και διάφορα άλλα
παιγνίδια, τρέχοντες εδώ και εκεί ανάμεσα εις τούς ησυχάζοντας, και αναπαυόμενους από τη ζέστη και τον
κάματο της ημέρας θαμώνες. … αρκετοί από τούς θαμώνες, βαριεστημένοι εκ του θορύβου, απομακρύνονται
της Πλατείας και άλλοι, πολλές φορές εξοργισμένοι ……. σηκώνονται και μπατσίζουν τούς απτόητους
πιτσιρίκους ……. άλλες φορές δε εθεάθησαν μερικοί από τούς πιτσιρίκους αυτούς να «λερώνουν» με..
κυνικήν αφέλειαν επί του μνημείου ή των επί των υπογείων σκαλοπατιών του..».

3δ. Υποβάθμιση, Ασύμβατες λειτουργίες.
Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω αν οι αντιφάσεις αυτές συνέτειναν να περιπέσει η Πλατεία αυτή,
περιλαμβανομένων των γύρω λειτουργιών, σε υποβάθμιση ή και αν συνέτεινε και το γεγονός ότι η
κίνηση μετατίθετο σταδιακά στον γραμμικό περίπατο της οδού Γλάδστωνος, όπου, ήδη από τα τέλη της
δεκαετίας του 40, είχαν παραταχθεί οι θερινοί κινηματογράφοι στην «κατά τους θερινούς μήνας,
πολυσύχναστη, πολύβοη και ολόφωτη οδόν……», μαζί με άλλα σημεία αναψυχής και δραστηριοτήτων.
Η ιστορία της Πλατείας στη συνέχεια φαίνεται να κυριαρχείται από καυγάδες, ακόμη και μεταξύ
αλλοδαπών και ντόπιων (στο μεταξύ είχαν δημιουργηθεί και οι Βάσεις, κι αργότερα μας επισκέφθηκαν
αρκετοί από γειτονικές χώρες), μαχαιρώματα μεταξύ ανθρώπων της νύκτας, ακόμη και αστυνομικών,
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συμπλοκές μεταξύ γυναικών ελευθερίων ηθών, αλλά και των προστατών τους, φόνους,
τραυματισμούς, εμπρησμούς, ναρκωτικά, εκμετάλλευση και κακοποίηση ντόπιων και ξένων
«καλλιτέχνιδων» από ανθρώπους του υποκόσμου, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, βομβιστικές επιθέσεις
κ.ο.κ. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω επίσης αν σε αυτό συνέτεινε και η λειτουργία του νέου λιμανιού
αργότερα.
Οι οικογένειες απομακρύνονταν ολοένα και περισσότερο από την Πλατεία, όπου κυριαρχούσαν τα
μπαρ και τα καμπαρέ, σε μια νέα μορφή από αυτή που υπήρχε παλαιότερα, πολύ πιο κακόφημη,
παρόλο ότι συνέχιζαν να λειτουργούν ορισμένα εστιατόρια και καφενεία, αλλά και το Ριάλτο, πριν να
κλείσει και αυτό, γύρω στα 1980, υποχωρώντας μπροστά στην αποκοινωνικοποιητική επίδραση της
τηλεόρασης και των βίντεο αργότερα.
Χαρακτηριστικά, κατά καιρούς, δημοσιεύματα:
«Διερωτάται κανείς που θα φθάσει η κατάστασις της Πλατείας Ηρώων, με τους συνεχείς άθλους των
ηρωίδων (1968)» , «… Τα αισχρόλογα και οι υβρισίαι ευρίσκονται στην ημερησία διάταξη που δεν μπορεί
κανείς να περάσει από την Πλατείαν Ηρώων συνοδεύων την οικογένειαν του, αφού οι διάφοροι γνωστοί
τύποι ασχημονούν (1968)», « Συνεχίζονται κάθε βράδυ και ιδίως τις πρωινές ώρες, που όλοι βρίσκονται σε
κατάσταση μέθης, οι καυγάδες στην Πλατείαν Ηρώων…..(1981)», «Δεν αποτελεί υπερβολή να πούμε ότι
την περιοχή την αποφεύγουν οικογένειες που αν κατά τύχη περάσουν, αυτό γίνεται με γοργό ρυθμό
(1987)».
Η αντίφαση μεταξύ του μνημείου και του νέου χαρακτήρα της περιοχής γίνεται ακόμη πιο έντονη.
Αποσπάσματα από την εφημερίδα «Αγών» το 1965 αναφέρουν χαρακτηριστικά:
«Στο κέντρο υψώνεται το μεγαλοπρεπές Μνημείο των Ηρώων όπου σε κάθε Εθνική εκδήλωση
κατατίθενται σωροί στεφάνων από διαφόρους Οργανώσεις, Σχολεία, Σωματεία Αρχών της Πόλης και
γενικά ολοκλήρου του Λαού. Εκείνοι πού χάρισαν την ονομασία αυτή στην «Πλατεία Ηρώων» ασφαλώς
δεν ονειρεύτηκαν την Πλατεία στην σημερινή κατάντια που βρίσκεται, αλλά σαν ένα χώρο ιερό, ένα χώρο
που ό κάθε Έλληνας θα έκλινε ευλαβικά το γόνυ εμπρός στο Μνημείο των Ηρώων. Δυστυχώς όμως ή
σημερινή κατάντια του Ιερού αυτού χώρου κάνει τον κάθε Έλληνα να αισθάνεται ντροπή και κάθε φορά πού
τυγχάνει να περάσει από κοντά, βλέποντας το σημερινόν περιβάλλον, να ψιθυρίζει τη λέξη αίσχος. Και
πραγματικά έχει δίκαιο, μεγάλο δίκαιο, διότι ένας τέτοιος Ιερός Χώρος θα έπρεπε να σέβεται και να εκτιμάται
από τον κάθε ένα μας και όχι, να ποδοπατείται ατό τον κάθε αλήτη ή να ακούονται οι χειρότερες υβρισίες ή
να λέγονται και να γίνονται αισχρότητες του χειρίστου είδους…….. Και σήμερα γίνονται καταθέσεις
στεφάνων κατά τας διαφόρους επετείους και εορτές. Ο σεβασμός όμως κρατεί όσο μπορεί να κρατήσει και η
εορτή, και το βράδυ η Πλατεία γεμίζει από τους τακτικούς της πελάτες και αλλάζει και πάλιν όψη».
Και άλλα μεταγενέστερα δημοσιεύματα επιβεβαιώνουν αυτήν την αίσθηση της αντίφασης:
«Το μνημείο αλλά και η Πλατεία τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν κίνηση μόνο στις εθνικές επετείους.
όμως και αυτή η κίνηση είναι περιορισμένη λόγω των «κακόφημων σπιτιών» και μπαρ που υπάρχουν στην
γύρω περιοχή…..(1987)».
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Παράλληλα η Πλατεία, αφέθηκε απεριποίητη χωρίς παρτέρια πια και με απλό χωμάτινο δάπεδο εκεί
όπου δεν υπήρχαν οι διάδρομοι και τα πεζοδρόμια: «..όταν ο πελάτης κάθεται μέσα στα χώματα και τις
σκόνες για να πιεί ένα καφέ..».
Φυσικά δεν έλειπαν οι διάφορες συγκεντρώσεις, μια και η Πλατεία προσφερόταν ως ανοιχτός χώρος,
μαζί με τον βόρειο δρόμο, στο κέντρο της πόλης, για ομιλίες και δημόσια έκφραση, από τις
υπερυψώσεις, ακόμα και από τους εξώστες των γειτονικών κτηρίων.

3ε. «Το ποτήρι ξεχείλισε». Οι εισηγήσεις για αναβάθμιση της Πλατείας και του γύρω χώρου. Οι πιέσεις.
Η παρέμβαση Συνεργατισμού – ΡΙΑΛΤΟ. Η Ομάδα Πρωτοβουλίας.
Τον Δεκέμβρη του 1990 το τότε Επαρχιακό Συμβούλιο του Συνδέσμου Πολιτικών Μηχανικών και
Αρχιτεκτόνων Κύπρου, που ασχολείτο, ανάμεσα σε άλλα και με ουσιώδεις και εποικοδομητικές
παρεμβάσεις, όσον αφορά τη Λεμεσό, εξέδωσε δημόσια ανακοίνωση ζητώντας την αναβάθμιση της
περιοχής της Πλατείας Ηρώων. Τονίστηκε η μοναδικότητά της και αναφέρθηκε, ανάμεσα σε άλλα, ότι
οι σημερινές χρήσεις που την περιβάλλουν δεν φαίνεται να συνάδουν με το ρόλο που καλείται η
13

πλατεία να διαδραματίσει, ως πόλος έλξης του ευρύτερου κοινού και αφετηρία ενδυνάμωσης των
λειτουργιών του κέντρου της Λεμεσού. Προτάθηκε η Πλατεία Ηρώων να συνδεθεί άμεσα με τις
εμπορικές χρήσεις του κέντρου της πόλης και εγκαταστάσεις αναψυχής και ψυχαγωγίας, με στόχο την
αξιοποίηση της στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό μέρα και νύχτα. Υποστηρίχθηκε επίσης πως χρήσεις
και λειτουργίες που αποκλείουν μερίδα του τοπικού πληθυσμού και επισκεπτών, για ευνόητους
λόγους, πρέπει σταδιακά να αντικατασταθούν με άλλες κατάλληλες στο πλαίσιο ενός γενικότερου
πολεοδομικού σχεδίου σύνδεσης της με την οδό Ανεξαρτησίας και το υπόλοιπου Κέντρο της πόλης, με
δημιουργία πεζοδρόμων και μέτρων κυκλοφοριακής διαχείρισης.
Στα τέλη του 1994, αναμένονταν να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για
αναμόρφωση του κινηματοθεάτρου «Ριάλτο», το οποίο είχε διασώσει από την κατεδάφιση το
Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού.
Οι πιέσεις για λήψη δράσης από το Δήμο, για παρεμβάσεις στην Πλατεία, ακόμη και αξιοποίηση για
πολιτιστικούς σκοπούς του υπογείου χώρου κάτω από το Μνημείο γινόντουσαν ολοένα και πιο
έντονες, όπως και για πεζοδρομοποιήσεις, φωταγώγηση, περιορισμό των αδειών ποτού, αστυνόμευση
και ενθάρρυνση των γύρω ιδιοκτητών να αναβαθμίσουν τα κέντρα τους.
Στα επόμενα χρόνια διοργανώθηκαν παράλληλα πολιτιστικές εκδηλώσεις στο χώρο, από τον
πολιτιστικό Όμιλο του Συνεργατικού, αλλά και άλλους φορείς. Διαβάζουμε από τον τύπο:
«Μάλιστα κάποιες εκδηλώσεις που έγιναν πρόσφατα στην Πλατεία, όπως η παράσταση για τα παιδιά και η
συναυλία των κανταδόρων τις μέρες του Καρναβαλιού, που αγκαλιάστηκαν από τον κόσμο, έστειλαν το
μήνυμα ότι δεν πάει άλλο, η Πλατεία Ηρώων είναι καιρός να παραχωρηθεί σε όλους τους Λεμεσιανούς. Και
φαίνεται ότι αυτό το μήνυμα το πήρε ο Δήμος».
Διαβάζουμε από τον Φιλελεύθερο το 1997 (αποσπάσματα):
«Τα τελευταία χρόνια και κυρίως μετά τα απανωτά εγκλήματα που παραμένουν ανεξιχνίαστα, το αίσθημα
και η επιθυμία των Λεμεσιανών για αναμόρφωση της Πλατείας Ηρώων, έχει ενταθεί και οργανωμένα πλέον
τίθεται επιτακτικά το αίτημα να παραχωρηθεί ο χώρος σε όλους τους δημότες γιο άφοβη χρήση καθ’' όλη
τη διάρκεια της μέρας και της νύκτας. Πέραν από εκείνους που θέλουν το χώρο σημείο επαφής και
πολιτιστικής δραστηριότητας των πολιτών, είναι και κάποιοι που, δικαιολογημένα, δεν ανέχονται πλέον την
κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των ηρώων, κατά τις εθνικές επετείους, υπό τη σκιά των μπουρδέλων και
υπό τα όμματα των ημίγυμνων καλλιτέχνιδων, που διαβιούν στην περιοχή, προς πλουτισμό του κάβε
νταβατζή. Αυτό το καθολικό αίτημα, φαίνεται ότι οι Αρχές άρχισαν να το λαμβάνουν σοβαρά υπόψη, αφού
και η Αστυνομία, οι ευθύνες της οποίας είναι τεράστιες για το κατάντημα της Πλατείας, κάπου έτριξε λίγο
τα δόντια στην παρανομία, με τις συχνότερες περιπολίες και τους ελέγχους στα καμπαρέ, ιδιαίτερα μετά την
δολοφονία του Φορή το Νιόμβρη του '95….. χωρίς όμως να επιτύχει το επιθυμητό. Από την άλλη ο Δήμος
άρχισε να μελετά εισηγήσεις και να επεξεργάζεται παλαιά κα νέα σχέδια γιο την Πλατεία, υπό το βάρος και
της αναμενόμενης επαναλειτουργίας του Ριάλτο οπό το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού αλλά και των
συνεχών πιέσεων από πολιτιστικούς, περιβαλλοντικούς και άλλους φορείς».
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Το Συντονιστικό Συμβούλιο Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού (Σ.Σ.Π.Φ.Λ) είχε εισηγηθεί πρακτικά και
άμεσα μέτρα, σε πρώτη φάση, όπως την απαγόρευση της στάθμευσης γύρω οπό την Πλατεία, τον
καθαρισμό της ίδιας της Πλατείας και του Μνημείου αλλά και του υπόγειου χώρου, ο οποίος θα
μπορούσε να χρησιμοποιείται για τη οργάνωση πολλαπλών εκδηλώσεων. Σημειώνεται ότι σε ορισμένα
δημοσιεύματα παρουσιάζεται ότι ο χώρος αυτός προοριζόταν από τη δημιουργία του για βιβλιοθήκη.
Στον χώρο αυτό η αείμνηστη βιβλιοθηκάριος Λευκή Κυριακίδου τακτοποιούσε όλα τα αντικείμενα και
είδη που συνέλεγε με προσωπική της φροντίδα, οργανώνοντας έτσι τη μαγιά του μουσείου Λαϊκής
Τέχνης, το οποίο μεταφέρθηκε αργότερα στο διατηρητέο της οδού Αγίου Ανδρέου. Όμως ο χώρος εκεί
πλημμύριζε, πέρα από το γεγονός ότι στις εισόδους του ήταν έκδηλα τα σημάδια ασεβών αφοδεύσεων.
Στο τέλος πολύ λίγοι γνώριζαν καν την ύπαρξη αυτού του χώρου. Το Σ.Σ.Π.Φ.Λ. εισηγήθηκε επίσης σε
πρώτη φάση να τοποθετηθούν παγκάκια και ανθώνες, να συντηρηθούν οι φανοστάτες και να γίνει
αναβάθμιση και περιποίηση του πρασίνου και των δεντροστοιχιών. Το σκεπτικό ήταν ότι αν
αναμενόταν να λυθούν προηγουμένως τα πολλαπλά προβλήματα του περίγυρου της Πλατείας και μετά
να επιδιωχτεί ο εξωραϊσμός της, τότε το αποτέλεσμα θα ήταν, πιθανότατα, η εμπλοκή σε χρονοβόρες
και γραφειοκρατικές διαδικασίες με κίνδυνο την επ’ αόριστον αναβολή.
Τότε επίσης δημοσιεύτηκαν στον τύπο, ως παλαιότερες εισηγήσεις και σκέψεις, προβληματισμοί που
αφορούσαν απαλλοτρίωση του οικοδομικού τετραγώνου μεταξύ της Επαρχιακής Διοίκησης και της
Πλατείας Ηρώων, ώστε με την κατεδάφιση των υποστατικών αυτού του τετραγώνου, να προκύψει ένας
ενιαίος χώρος, με πεζοδρομοποίηση όλων των γύρω από την Πλατεία δρόμων, μέχρι και την οδό
Ανεξαρτησίας. Διαβάζουμε από τον τύπο της εποχής (1997) υπό τον τίτλο «Αρχιτέκτονες, Κίνητρα, όχι
κατεδαφίσεις»:
«Σύνδεση της Πλατείας Ηρώων με το χώρο του διοικητηρίου, εισηγείται και ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων
Κύπρου ο οποίος όμως αποκλείει οποιεσδήποτε κατεδαφίσεις, θέτει δε ως βασική προϋπόθεση τη διασφάλιση
της ελεύθερης και ασφαλούς διακίνησης των πολιτών στον χώρο της Πλατείας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί,
………. με τη μη έκδοση νέων αδειών χρήσης των υποστατικών για σκοπούς νυκτερινών επιχειρήσεων,
όπως γίνεται σήμερα, και με την εφαρμογή της διακριτικής ευχέρειας που έχει η Αστυνομία να αναστέλλει
τη λειτουργία κέντρων, όπου αυτό επιβάλλεται προς όφελος του συνόλου. Σε πρώτη φάση ο Σ.Α.Κ.
προτείνει σχεδιασμό του όλου χώρου, με πρόθεση να δοθούν τέτοιες χρήσεις στα υποστατικά γύρω από την
Πλατεία, ώστε να προσελκύεται ο κάθε Λεμεσιανός πολίτης. Γιο την αλλαγή των χρήσεων τα κίνητρα θα
πρέπει να απευθύνονται κυρίως προς την πλευρά των σημερινών ιδιοκτητών, οι οποίοι προφανώς δεν θα
συγκατανεύσουν σε μια αυθαίρετη και οικονομικά επιζήμια διευθέτηση. Για δεύτερη φάση οι Αρχιτέκτονες
βλέπουν την προκήρυξη διαγωνισμού για αξιοποίηση της Πλατείας και των γύρω χώρων, γεγονός που θα
δώσει την ευκαιρία να εφαρμοστούν κάποιες πρωτοποριακές ιδέες».
3στ. Η ανταπόκριση του Δήμου.
Διάφορες σκέψεις και εισηγήσεις λοιπόν από πολίτες και οργανωμένα σύνολα της πόλης, μια και το
«ποτήρι ξεχείλισε». Την ίδια περίοδο διαβάζουμε από τον τύπο (1997 και πάλι - αποσπάσματα), υπό τον
τίτλο «Η Πλατεία στους Δημότες - διαβεβαιώνει ο Δήμος Λεμεσού»:
«Το θέμα «Πλατεία Ηρώων» απασχόλησε τον περασμένο Μάρτιο το Δημοτικό Συμβούλιο και έγινε
αποδεκτή εισήγηση του Δημάρχου ……. για παραπομπή του στις επιτροπές Ανάπτυξης-Τουρισμού,
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Διατήρησης και Πολεοδομίας, οι οποίες Θα παρουσιάσουν στην ολομέλεια συγκεκριμένες εισηγήσεις για
έγκριση. Λόγο στην αναμόρφωση της Πλατείας θα έχει και η Πολιτιστική Επιτροπή, ενώ στη λήψη των
τελικών αποφάσεων σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει η επεξεργασία του Σχεδίου Περιοχής του κέντρου της
Λεμεσού που συζητείται στην Πολεοδομική Επιτροπή, και για το οποίο ζητήθηκαν και οι εισηγήσεις του
Συνδέσμου Αρχιτεκτόνων Κύπρου και του Συνδέσμου Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων…..».
Παρακάτω γίνεται αναφορά στο υπό εκπόνηση τότε Σχέδιο Περιοχής και τις υπό επεξεργασία
προκαταρκτικές προτάσεις (πεζοδρομοποίηση – εκδηλώσεις – τοπιοτέχνηση – γύρω χρήσεις κ.λπ.):
« ….. ότι γίνει θα είναι αποτέλεσμα καλά μελετημένων και ώριμων σκέψεων…..».
Σε άλλο δημοσίευμα της ίδιας εποχής αναφέρεται:
«Στις προτεραιότητες του Δήμου είναι …… τα έργα καθαρισμού και ευπρεπισμού της Πλατείας, με έμφαση
στο ίδιο το Μνημείο, που θα πρέπει επιτέλους να πάρει τη θέση που του αρμόζει. Θα πρέπει το μνημείο να
καθαριστεί και να αξιοποιηθεί ο υπόγειος χώρος του. Ακόμα σε πρώτη φάση επιβάλλεται να περιφραχθεί το
πλακόστρωτο της Πλατείας για να μην σταθμεύουν σε αυτό τα διάφορα τροχοφόρα, όπως γίνεται σήμερα.
…… Θα ετοιμαστούν τα προκαταρκτικά σχέδια για την αξιοποίηση της Πλατείας και θα κληθούν οι
ενδιαφερόμενοι πολιτιστικοί και άλλοι φορείς να εκθέσουν τις απόψεις τους…. σε συνδυασμό με την
λειτουργία του κινηματοθεάτρου ΡΙΑΛΤΟ, θα καταστήσουν τον χώρο της Πλατείας προσιτό στο σύνολο
των Λεμεσιανών» .

4. Η ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ.
Το 1999 έγιναν τα εγκαίνια του ΡΙΑΛΤΟ και «η επιστροφή των Λεμεσιανών στην ανανεωμένη Πλατεία
Ηρώων», όπως έγραφε ο τύπος της εποχής.
Όμως οι διάφορες χρήσεις γύρω δεν είχαν αποκατασταθεί….. «Με φωτάκια και πλακόστρωτα θα
κτυπήσουμε το έγκλημα;…… Η Πλατεία μπορεί να εξωραϊστεί, μπορεί να μην ξανασπάσει μύτη εκεί…..
όμως το έγκλημα δεν πατάσσεται. Κι ας βάλουν όσους προβολείς θέλουν στην Πλατεία Ηρώων ή σε όλη τη
Λεμεσό….».
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Η αλήθεια είναι όμως ότι ο χώρος και η κοινωνική συμπεριφορά δεν είναι και τόσο ασύνδετα στοιχεία.
Αντίθετα αλληλοεπηρεάζονται διαλεκτικά σε μεγάλο βαθμό. Οι προσεγγίσεις όμως είναι αλήθεια ότι
πρέπει να είναι ολοκληρωμένες.
Η Πλατεία με τα έργα τα οποία είχαν την ίδια περίοδο εκτελεστεί, είχε χάση τη γεωμετρική της διάταξη
με τους διαδρόμους από τις γωνίες και τα μέσα των τεσσάρων πλευρών της, είχε γενικά πλακοστρωθεί,
και έχει ανοιχθεί ώστε να μπορεί να φιλοξενεί διάφορες λειτουργίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις,
διατηρώντας όμως την περιμετρική μικρή υπερύψωση στην πλακόστρωση γύρω από το Μνημείο. Στο
τότε σκεπτικό περιλαμβανόταν, ανάμεσα σε άλλα, καθαρισμός και συντήρηση, καθώς και φωτισμός
του Μνημείου, δενδροφύτευση του χώρου με παραδοσιακά δένδρα, διαμόρφωση του υπογείου χώρου
κάτω από το Μνημείο έτσι ώστε να υπάρχουν τουαλέτες και αποθηκευτικός χώρος, υποδομές και
αστικός εξοπλισμός, καθώς και συντήρηση και αποκατάσταση των περιπτέρων, εκπόνηση σχεδίων, σε
συνεργασία με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και με κρατική επιχορήγηση για τη δημιουργία
μικρής πλατείας με χώρο πρασίνου σε παρακείμενο χώρο και ενίσχυση του οδικού φωτισμού της
περιοχής.
Έτσι, στα επόμενα χρόνια συγκροτήθηκε «Ομάδα πρωτοβουλίας» και διοργανώνονταν διάφορες
εκδηλώσεις στην Πλατεία, ώστε οι χρήση και η λειτουργία της περιοχής να αλλάξει, έστω και σταδιακά,
χαρακτήρα, τόσο με την προσέλευση κοινού, αλλά και με την απόκτηση νέας προσελκυστικότητας, για
αντικατάσταση των γύρω χρήσεων με άλλες, ηπιότερες.
Με την πάροδο του χρόνου, την εγκατάσταση εκεί του Συλλόγου «Άρης», τη λειτουργία ταβερνών και
άλλων κέντρων αναψυχής η κατάσταση άρχισε να βελτιώνεται. Ακόμη δε περισσότερο με την σχετικά
πιο πρόσφατη, συνειδητή μετατροπή ξενοδοχείων σε φοιτητικές εστίες και άλλες χρήσεις, συναφείς με
το ΤΕΠΑΚ («Σχολή το καμπαρέ, εστία το Ξενοδοχείο …… φοιτητικό εστιατόριο…. καταλύτης για …. ριζική
αλλαγή….») και άλλων χρήσεων που προσέλκυαν την νεολαία, παράλληλα με την λειτουργία και τις
δραστηριότητες του ΡΙΑΛΤΟ.
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5. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Τα υπόλοιπα και η λειτουργία της Πλατείας τα τελευταία χρόνια, εμπίπτουν στο επίπεδο των
σύγχρονων προβληματισμών, οι οποίοι θα πρέπει να συστηματοποιηθούν και να τεθούν στην βάσανο
μιας σύγχρονης βιώσιμης ολοκληρωμένης προσέγγισης.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο σκεπτικό της τελευταίας παρέμβασης στην Πλατεία αναφέρεται ότι
«σε συνεργασία με τα γύρω υποστατικά τα οποία έχουν μοιραστεί τον περίγυρο της πλατείας έχει γίνει
επίπλωση του χώρου με καρέκλες, ομπρέλες και τραπεζάκια βάσει των προδιαγραφών που έχει θέσει ο
Δήμος, έτσι ώστε να υπάρχει ομοιομορφία και ομοιογένεια». Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει
σήμερα. Αντίθετα παρουσιάζονται διάφορες παρεμβάσεις (κατασκευές, ανθοδόχες, σκίαστρα κ.λπ.),
που μάλλον οδηγούν στην έννοια του αυθαίρετου και του τυχαίου. Αναφέρεται επίσης ότι
περιλαμβάνεται η πεζοδρόμηση των οδών Βασιλείου Μακεδόνος και Ελένης Παλαιολογίνας από την
οδό Ανδρέα Δρουσιώτη μέχρι την οδό Παύλου Μελά. Παρόλη τη πεζοδρόμηση του ανατολικού
δρόμου, δεν έχει γείνει οργανωμένη διαμόρφωση, ενώ ο δυτικός παραμένει αδιαμόρφωτος και
ανοικτός για διακίνηση και στάθμευση τροχοφόρων, όπως και ο βόρειος και νότιος δρόμος. Γενικά δεν
έχουν εκτελεστεί οι διαμορφώσεις και οι διευθετήσεις κινητικότητας και αστικής δομής που
προβλέπονται στο Σχέδιο Περιοχής, όπως και στην υπόλοιπη ανατολική περιοχή του Κέντρου, ούτε οι
διασυνδέσεις της Πλατείας με ανατολικώτερους άλλους δημόσιους χώρους και πλατείες. Από την άλλη
κάποιες λειτουργίες και χρήσεις άρχισαν να συγκρούονται, όπως για παράδειγμα η χρήση μεγαφώνων
και οι αλληλοοχληρίες. Στα περίπτερα υφίστανται αυθαίρετες προσθήκες και στα γύρω κτήρια, ειδικά
σε κάποια διατηρητέα, ατυχείς παρεμβάσεις (όπως για παράδειγμα αυθαίρετες αφαιρέσεις
επιχρίσματος από λιθοδομές, οι οποίες δεν κατασκευάστηκαν για να είναι εμφανείς, και ιδιαίτερα σε
οικοδομές που χαρακτηρίζονται από πρώιμες μοντέρνες μοροφολογικές προσεγγίσεις,).

Από το παρελθόν πρέπει να παραδειγματιστούμε, διατηρώντας κάθε γόνιμο σπόρο και κάθε τι που μας
βοηθά να αναπροσδιοριστούμε. Από την άλλη, τηρουμένων των αναλογιών, δεν θα πρέπει να
επαναλάβουμε κάποια λάθη του παρελθόντος, ούτε να αφήνουμε καταστάσεις να οδηγούν σε
υποβαθμίσεις και μαρασμούς.
Κλειδιά για σύγχρονους προβληματισμούς είναι οι ουσιαστικές συμμετοχικές διαδικασίες, η διαχείριση
και προστασία (όπου απαιτείται) του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και της πολιτιστικής
κληρονομιάς, η διαχείριση και ο ανασχεδιασμός (όπου απαιτείται) του τοπίου και των κλιματικών
συνθηκών, η λειτουργικότητα, αποφεύγοντας ασύμβατες λειτουργίες και χρήσεις, η κοινωνική συνοχή
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και μείωση των κοινωνικών εντάσεων, καθώς και η βιώσιμη επιχειρηματικότητα. Όλα αυτά
προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες και εμπλουτισμένα με ποιοτική αισθητική και βιώσιμες
συνθήκες προσπελασιμότητας και κινητικότητας.
Το παρελθόν μας διδάσκει επίσης ότι όλα θα πρέπει να εντάσσονται σε ένα ευρύτερο προγραμματισμό
και σχεδιασμό ξεκινώντας ιεραρχικά, αλλά και να καταλήγουν σε παρακολούθηση, διαχείριση και
συντήρηση του χώρου, συνέπεια στις διάφορες αποφάσεις σε όλα τα επίπεδα και αποφυγή
οποιωνδήποτε ζημιογόνων αυθαίρετων επεμβάσεων. Αν τα καταφέρουμε να μην υποβαθμιστεί πάλι η
Πλατεία, μάλλον θα έχουμε πετύχει.
Από το μυαλό μας δεν πρέπει να λείψουν επίσης οι αναλύσεις κόστους – οφέλους και η εξέταση
εναλλακτικών προτεραιοτήτων, τόσο γενικότερα για την πόλη και το Κέντρο, αλλά και μέσα στα
πλαίσια της ίδιας της Πλατείας.
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΩΝ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7
(ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)

1

Πίνακας Περιεχομένων
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

3

1.

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

3

2.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

3

3.

ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4

4.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4

5.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

4

6.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

5

7.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

5

8

ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ

6

9.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

6

10.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

7

11.

ΝΟΜΟΘΕΠΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

7

12.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

7

13.

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

7

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Δήμος Λεμεσού μέσω του Δημάρχου που εδρεύει στη διεύθυνση Αρχιεπισκόπου Κυπριανού
23, Τ.Κ.50089, 3600 Λεμεσός (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή»)
από το ένα μέρος,
και
Ο/Η <Επωνυμία ή ονοματεπώνυμο Αναδόχου> που εδρεύει στη διεύθυνση <ταχυδρομική
διεύθυνση> του/της <ονομασία πόλης> στο εξής ο «Ανάδοχος» που εκπροσωπείται νόμιμα
από τον/την <ονοματεπώνυμο, ιδιότητα>
από το άλλο μέρος,
ύστερα από διαγωνισμό που διενεργήθηκε βάσει του υπ' αριθ. <…../2019> διαγωνισμού για
<ετοιμασία μελέτης και επίβλεψη του έργου «Ανάπλαση της Πλατείας Ηρώων και
Παρόδων>, και ανατέθηκε βάσει της υπ' αριθ. <αριθμός Ανάθεσης> απόφασης ανάθεσης
συμφώνησαν τα ακόλουθα...

1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Ρητά συμφωνείται ότι τη Σύμβαση αποτελούν, ως ενιαία και αναπόσπαστα μέρη
α. Η παρούσα Συμφωνία περιλαμβανομένης της επιστολής ανάθεσης.
β. Το Παράρτημα Ι ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
γ. Το Παράρτημα II ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ
δ. Έγγραφα Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων των Εγκυκλίων των
υποβληθέντων εγγράφων, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και της σχετικής αλληλογραφίας μεταξύ
της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου

2.Αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης αποτελεί επίσης η <αριθμός αναφοράς> εγγύηση
πιστής εκτέλεσης που εκδόθηκε από το <επωνυμία πιστωτικού ιδρύματος* ποσού
<το ποσό ολογράφως (ποσό αριθμητικά)>.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Με την παρούσα Σύμβαση α Ανάδοχος αναλαμβάνει να παρέχει υπηρεσίες για την
ετοιμασία μελέτης και την επίβλεψη του έργου «Ανάπλαση της Πλατείας Ηρώων και
Παρόδων» στη Λεμεσό σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη
Σύμβαση.
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2. Η παρούσα Σύμβαση είναι Σύμβαση Συνολικής Αξίας κατά την έννοια του αντίστοιχου
ορισμού του άρθρου 1 του Παραρτήματος I ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

3.

ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.
Η Συμβατική Αξία ανέρχεται σε (ποσό €) υπολογιζόμενο με ποσοστό έξι επί τοις εκατό
(6,0%), πλέον ΦΠΑ. και 2,0% για ειδικούς συμβούλους στην αξία της εργασίας τους (10.2 των
όρων προκήρυξης)
2.
Στη Συμβατική Αξία, την οποία ο Ανάδοχος θεωρεί νόμιμο, εύλογο και επαρκές
αντάλλαγμα για την εκτέλεση του Αντικειμένου της Σύμβασης, περιλαμβάνεται κάθε είδους
δαπάνη που θα απαιτηθεί ή ενδέχεται να απαιτηθεί για την κάλυψη των υποχρεώσεων του
Αναδόχου, τα έξοδα και το κέρδος του, περιλαμβανόμενων τυχόν αμοιβών τρίτων, χωρίς καμία
περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής

4.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.

Ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης.

2.
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει την κύρια ευθύνη επίβλεψης και ελέγχου της πορείας εκτέλεσης
του Αντικειμένου της Σύμβασης και της ποιότητας και πληρότητας των Παραδοτέων του.
3.
Η συνεργασία της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου οε όλα τα στάδια εκτέλεσης
του Αντικειμένου της Σύμβασης και μέχρι την οριστική του παραλαβή, είναι υποχρέωση
αμφοτέρων.
4.
Υπεύθυνος Συντονιστής εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής θα είναι το φυσικό
πρόσωπο, που θα οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή για την παρακολούθηση της εφαρμογής
και τον χειρισμό της Σύμβασης

5.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

1. Η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή της υπογραφής της
2. Η διάρκεια εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης είναι δεκαέξι (16) μήνες από την
ημερομηνία έναρξης με δικαίωμα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση των υπηρεσιών που
καθορίζονται στη Σύμβαση.
3.Η υλοποίηση των κατά περίπτωση απαιτούμενων εργασιών και η παράδοση των
επιμέρους παραδοτέων της σύμβασης από τον Ανάδοχο είναι δυνατό να μεταβάλλεται
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χρονικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες, μετά από κοινή συμφωνία και υπό την
προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται η συνολική περίοδος εκτέλεσης του Αντικειμένου της
Σύμβασης.
4.Η παρούσα Σύμβαση παύει να ισχύει με την οριστική παραλαβή όλων των υπηρεσιών και
δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο Αντικείμενο της Σύμβασης ή και νωρίτερα, εάν
αυτές εκτελεστούν από τον Ανάδοχο και παραληφθούν από την Αναθέτουσα Αρχή
ενωρίτερα, ή εάν προκύψει ανάγκη εφαρμογής των άρθρων περί τερματισμού της
Σύμβασης του Παραρτήματος I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

6. ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην ετοιμασία και υποβολή Εκθέσεων όπως καθορίζεται στο
Παράρτημα || ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

7. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1. Οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό που γνωστοποιείται από τον
Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το Άρθρο 13 1 του Παραρτήματος I. ΓΕΝΙΚΟΙ
ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
2. Οι πληρωμές θα γίνουν σύμφωνα με τον τρόπο που ακολουθεί, δυνάμει των προνοιών των
άρθρων 18 και 19 του Παραρτήματος I ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και συγκεκριμένα
•
(α) Η αμοιβή του Ανάδοχου θα υπολογίζεται με βάση το ποσοστό αμοιβής επί του
«Κόστους Κατασκευής» του έργου, σε περίπτωση που υπάρχουν συμβόλαια, διαφορετικά επί
του «κατά προσέγγιση κόστους κατασκευής» και κατά στάδιο υπηρεσιών όπως αναφέρεται
στην επόμενη Παράγραφο
•
Η Τελική αμοιβή ταυ Αναδόχου θα αναπροσαρμοστεί με βάση το «Τελικό Κόστος
Κατασκευής» του έργου
•
(β) Η αμοιβή κατά το στάδιο καταβάλλεται και οφείλεται από τον Εργοδότη στον
Ανάδοχο ως ακολούθως.

5

Πληρωμές

Ποσοστό Αμοιβής

(i) Με την έγκριση της Προκαταρκτικής Τελικής Μελέτης

1,0%

(ii) Με την υποβολή Πολεοδομικής Άδειας

0,5%

(iii) Με την υποβολή Άδειας Οικοδομής

1,4%

(iv) Με την έγκριση των εγγράφων προσφορών

0,9%

(v) Τμηματική αμοιβή σταδίου κατασκευής του ίργου σύμφωνα

1,8%

με την πρόοδο κατασκευής του έργου και επίβλεψης του έργου
(νi) Με την συμπλήρωση της περιόδου ευθύνης για ελαττώματα, έκδοση

0,4%

του Πιστοποιητικού Τελικής Παραλαβής του έργου και διευθέτηση
του τελικού λογαριασμού
Σύνολο

6,0%

(γ) Από τη στιγμή που εργασία του Ανάδοχου καθίσταται πληρωτέα η αμοιβή για την εργασία
αυτή οφείλεται και καταβάλλεται από τον Εργοδότη σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 45
ημερών από την ημέρα παράδοσης του λογαριασμού από τον Ανάδοχο στον Εργοδότη.
(δ) Κατόπιν της υπογραφής του Συμβολαίου Εργολαβίας η αμοιβή του Ανάδοχου θα
αναπροσαρμοστεί ανάλογα εντός 30 ημερών.
(ε) Με την έκδοση του τελικού λογαριασμού του Έργου, η τελική αμοιβή του Ανάδοχου θα
αναπροσαρμοστεί με βάση το "Τελικό Κόστος Κατασκευής" του έργου

8.

ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ

1 Σε περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης των εργασιών ή υποβολής Παραδοτέου του
Αντικειμένου της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου, σε βαθμό ανεπίτρεπτο, ή
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο και να τερματίσει τη Σύμβαση,
εφαρμοζομένων των ειδικά αναφερόμενων στο Παράρτημα I Γενικοί Όροι Σύμβασης

9.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Η Σύμβαση δεν θα εξαιρείται από τους δασμούς και φόρους, περιλαμβανομένου του Φ.Π Α
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10.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ισχύει η διαδικασία διακανονισμού διαφορών του άρθρου 27 του Παραρτήματος I.ΓΕΝΙΚΟΙ
ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

11.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1 Η νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας θα διέπει όλα τα θέματα που δεν καλύπτονται από
τη Σύμβαση.
2. Η γλώσσα της Σύμβασης και όλων των γραπτών επικοινωνιών μεταξύ του Αναδόχου και της
Αναθέτουσας Αρχής θα είναι η Ελληνική

12.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Για οποιαδήποτε γραπτή επικοινωνία που να σχετίζεται με την παρούσα Σύμβαση μεταξύ της
Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου πρέπει να αναγράφεται η ονομασία της Σύμβασης και ο
αριθμός αναφοράς του διαγωνισμού, και πρέπει να αποστέλλεται με ταχυδρομείο ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο ή τηλεομοιότυπο. ως εξής.
α. Από τον Ανάδοχο προς την Αναθέτουσα Αρχή στην ταχυδρομική διεύθυνση Αρχιεπισκόπου
Κυπριανού 23, Τ.Κ.50089, 3600 Λεμεσός, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση
………………………….. ή με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό ……………
β. Από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο στην ταχυδρομική διεύθυνση <ταχυδρομική
διεύθυνση> ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση «ηλεκτρονική διεύθυνση» ή με τηλεομοιοτυπία στον
αριθμό «αριθμός κλήσης»

13. ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Δεν εφαρμόζονται τα πιο κάτω άρθρα:

Άρθρο 7- Υπεργολαβία

Συνταχθείσα στην Ελληνική γλώσσα σε τρία πρωτότυπα όπου δύο πρωτότυπα προορίζονται
για την Αναθέτουσα Αρχή και ένα πρωτότυπο για τον Ανάδοχο και υπογραφείσα την <ημέρα>,
<ΧΧ/ΧΧ/20ΧΧ>
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Εκ μέρους και για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής:

……………..

…………

………..

Υπογραφή

Όνομα

Τίτλος

Μάρτυρες:

……………..
1. Υπογραφή

……………..
2. Υπογραφή

…………
Όνομα

…………
Όνομα

Εκ μέρους και για λογαριασμό του Αναδόχου:

……………..

…………

………..

Υπογραφή

Όνομα

Τίτλος

Μάρτυρες:

……………..
1. Υπογραφή

……………..
2. Υπογραφή

…………
Όνομα

…………
Όνομα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
Άρθρο 1 – Ορισμοί
1. Οι ακόλουθοι ορισμοί θα ισχύουν για την Σύμβαση
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η κοινοπραξία φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που
συμβάλλεται με την Αναθέτουσα Αρχή για να εκτελέσει το Αντικείμενο της Σύμβασης.
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ο Δήμος Λεμεσού που συνάπτει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο.
ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
το ποσό που καθορίζεται στο Άρθρο 3 της Συμφωνίας.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
η παροχή όλων των υπηρεσιών του Αναδόχου δυνάμει της Σύμβασης
ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
το ποσό που δεν καθορίζεται προηγουμένως στην Σύμβαση, αλλά επιδικάζεται από
δικαστήριο ή καθορίζεται από τη διαδικασία διαιτησίας, ή συμφωνείται μεταξύ των μερών
ως αποζημίωση καταβλητέα στο μέρος που ζημιώθηκε, σε περίπτωση αθέτησης
συμβατικών όρων από το άλλο μέρος.
ΗΜΕΡΑ
ημερολογιακή ημέρα.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Οι περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών
Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων
Κανονισμούς του 2016, οι οποίοι έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας στις 28 Απριλίου 2016 (ΚΔΠ 138/2016), περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε
τροποποιήσεων.
ΜΗΝΑΣ
ημερολογιακός μήνας.
ΟΔΗΓΙΑ
οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική οδηγία ή εντολή που εκδίδεται από τον Υπεύθυνο
Συντονιστή προς τον Ανάδοχο αναφορικά με την εκτέλεση του Αντικειμένου της Σύμβασης.
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ΌΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ
το έγγραφο (Παράρτημα ΙΙ των Εγγράφων Διαγωνισμού) που ετοιμάστηκε από την
Αναθέτουσα Αρχή, όπου ορίζονται οι απαιτήσεις της ή/και οι στόχοι αναφορικά με το
Αντικείμενο της Σύμβασης και καθορίζονται όπου κρίνεται απαραίτητο οι μέθοδοι και πόροι
που θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο ή/και τα αποτελέσματα που θα επιτευχθούν.
ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
η υπογεγραμμένη Συμφωνία την οποία συνάπτουν η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος
για την εκτέλεση του Αντικειμένου της Σύμβασης, περιλαμβανομένων όλων των
επισυναπτομένων σε αυτήν και όλων των εγγράφων που ενσωματώνονται σε αυτή και
των παραρτημάτων αυτής, περιλαμβανομένων και των παρόντων Γενικών Όρων.
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΧΡΟΝΟΥ
σύμβαση δυνάμει της οποίας οι υπηρεσίες παρέχονται έναντι καθορισμένης αμοιβής για
κάθε εργάσιμη ημέρα, εβδομάδα ή μήνα, για κάθε κατηγορία απασχολούμενων στελεχών.
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ
σύμβαση δυνάμει της οποίας οι υπηρεσίες παρέχονται έναντι μιας συνολικής
καθορισμένης τιμής ή έναντι επί μέρους καθορισμένων τιμών, για επί μέρους υπηρεσίες
του συνολικού Αντικειμένου της Σύμβασης.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Η ΡΗΤΡΑ
η αποζημίωση που καθορίζεται στην Σύμβαση ως καταβλητέα από το ένα συμβαλλόμενο
μέρος στο άλλο για παράλειψη εκ μέρους του να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όπως
αυτές προσδιορίζονται στη Σύμβαση.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
το φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της εφαρμογής και τον
χειρισμό της Σύμβασης εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
οι δραστηριότητες που θα εκτελέσει ο Ανάδοχος δυνάμει της Σύμβασης όπως
συμβουλευτική υποστήριξη, τεχνική βοήθεια, κατάρτιση μελετών, συγγραφή εγχειριδίων,
εκπαίδευση και επιμόρφωση, συντήρηση ή επίβλεψη.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο Ανάδοχος που συμβάλλεται με την Αναθέτουσα Αρχή για να εκτέλεση το αντικείμενο της
Σύμβασης.

2. Όπου στη Σύμβαση ορίζονται χρονικά διαστήματα ή χρονικές περίοδοι, θα αρχίζουν από την
επόμενη ημέρα της ενέργειας ή του γεγονότος που συνιστά το σημείο έναρξης των
περιόδων αυτών. Σε περίπτωση που η τελευταία ημέρα της περιόδου είναι αργία, η
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περίοδος θα λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα της
περιόδου.
3. Εάν η Σύμβαση υπογραφεί σε περισσότερες από μια γλώσσες, θα υπερισχύει η ελληνική
έκδοση στην περίπτωση διαφορών μεταξύ των εκδόσεων στις διαφορετικές αυτές γλώσσες.
4. Οι επικεφαλίδες και οι τίτλοι στους παρόντες Γενικούς Όρους δεν θα εκλαμβάνονται ως
μέρος αυτών ούτε και θα λαμβάνονται υπόψη στην ερμηνεία της Σύμβασης.
5. Όπου τα συμφραζόμενα του κειμένου το επιτρέπουν, λέξεις στον ενικό θα θεωρούνται ότι
περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό αριθμό και αντίστροφα και λέξεις αρσενικού γένους θα
θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν και το θηλυκό γένος και αντίστροφα.

Άρθρο 2 – Ειδοποιήσεις και Γραπτές Επικοινωνίες
1. Οποτεδήποτε υπάρχει προθεσμία για την λήψη μιας γραπτής επικοινωνίας, ο αποστολέας
θα προβαίνει σε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίζει την έγκαιρη λήψη της
επικοινωνίας.
2. Οποιαδήποτε ειδοποίηση, συγκατάθεση, έγκριση, πιστοποιητικό ή απόφαση από
οποιοδήποτε πρόσωπο απαιτείται από τη Σύμβαση θα γίνεται γραπτώς, εκτός εάν στη
Σύμβαση καθορίζεται διαφορετικά.
3. Οποιεσδήποτε προφορικές οδηγίες ή εντολές θα τίθενται σε ισχύ κατά τον χρόνο μετάδοσής
τους και θα επιβεβαιώνονται στη συνέχεια γραπτώς.

Άρθρο 3 – Κυριότητα – Πνευματικά και Περιουσιακά Δικαιώματα
1. Όλα τα παραδοτέα της Σύμβασης, όλες οι ενδιάμεσες και τελικές εκθέσεις, όλα τα στοιχεία
όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί
και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από
τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη
ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην
Αναθέτουσα Αρχή όλα τα παραπάνω έγγραφα και στοιχεία μέχρι την ολοκλήρωση της
Σύμβασης.
2. Ο Ανάδοχος δύναται να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν
επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης.
3. Οποιαδήποτε αποτελέσματα ή δικαιώματα, περιλαμβανομένων πνευματικών δικαιωμάτων
και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που εξασφαλίστηκαν κατά
την εκτέλεση της Σύμβασης, περιέρχονται στην αποκλειστική κυριότητα της Αναθέτουσας
Αρχής, η οποία δύναται να τα τροποποιεί, χρησιμοποιεί, δημοσιεύει, εκχωρεί ή μεταβιβάζει
όπως αυτή θεωρεί σκόπιμο, χωρίς γεωγραφικό ή άλλο περιορισμό, εκτός από τις
περιπτώσεις όπου προϋπάρχουν δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
Ο Ανάδοχος αμύνεται, με δική του δαπάνη, κατά παραβάσεων ή ενδεχομένων παραβάσεων
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που τυχόν καταγγέλλουν τρίτοι και αφορούν σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σχέδια, πνευματική
ιδιοκτησία ή εμπορικά μυστικά και, σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή εμποδίζεται στη
χρήση των παραδοτέων της Σύμβασης εξαιτίας τέτοιου λόγου, τροποποιεί ή αντικαθιστά με δική
του δαπάνη τα παραδοτέα χωρίς να μειώνεται το αποτέλεσμα, ισχυόντων κατά τα λοιπά των
αναφερομένων στο άρθρο 21.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Άρθρο 4 – Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής
1. Η Αναθέτουσα Αρχή θα παρέχει στον Ανάδοχο το συντομότερο δυνατόν οποιεσδήποτε
πληροφορίες ή/και τεκμηρίωση έχει στην διάθεσή της που δυνατόν να σχετίζονται με την
εκτέλεση της Σύμβασης. Σε περίπτωση που τέτοιες πληροφορίες περιλαμβάνονται σε
έγγραφα, αυτά θα επιστρέφονται στην Αναθέτουσα Αρχή στο τέλος της περιόδου εκτέλεσης
της Σύμβασης.
2. Η Αναθέτουσα Αρχή θα συνεργάζεται με τον Ανάδοχο για την παροχή πληροφοριών που ο
τελευταίος δυνατόν εύλογα να ζητά ώστε να εκτελέσει την Σύμβαση.
3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ο Υπεύθυνος Συντονιστής και όλα τα
εξουσιοδοτημένα από αυτόν ή την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να μην
ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν,
πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης
της Σύμβασης και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους εργασίας ή
παραγωγής του Αναδόχου.
4. Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει τους υπαλλήλους, εκπροσώπους και αντιπροσώπους της
με όλες τις οδηγίες ή πληροφορίες που δυνατόν να είναι απαραίτητες ή κατάλληλες για
διευκόλυνση της έγκαιρης και αποτελεσματικής εκτέλεσης των υπηρεσιών από τον Ανάδοχο.
5. Η Αναθέτουσα Αρχή θα παρέχει πληροφόρηση προς τον Ανάδοχο, εφόσον της ζητηθεί από
αυτόν, για την εξασφάλιση αντιγράφων των νόμων, κανονισμών και πληροφοριών για
θέματα ασφάλισης προσωπικού και προστασίας εργαζόμένων, για τοπικά τελωνεία,
φορολογικά θέματα, εντολές ή τοπικούς νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, που δυνατόν
να επηρεάσουν τον Ανάδοχο στην εκτέλεση των υποχρεώσεών του δυνάμει της Σύμβασης.
6. Σε περίπτωση που προβλέπεται από τους Όρους Εντολής ότι όλο ή μέρος των υπηρεσιών
θα παρασχεθεί από τον Ανάδοχο στο χώρο εγκατάστασης της Αναθέτουσας Αρχής, η
Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται ότι :


Θα εξασφαλίσει επαρκή χώρο γραφείων για το προσωπικό του Αναδόχου, σύμφωνα
με τα κοινώς παραδεκτά πρότυπα ως προς τις συνθήκες εργασίας.



Θα διασφαλίσει την πρόσβαση του προσωπικού του Αναδόχου στο χώρο εργασίας,
κατά τις ημέρες και τις ώρες που προβλέπονται στους Όρους Εντολής.
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Άρθρο 5 - Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης
1. Ο Ανάδοχος παρέχει εγγύηση πιστής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 2 του άρθρου 1 της Συμφωνίας. Η εν λόγω εγγύηση πρέπει να παραμένει σε
ισχύ μέχρις ότου αποδεσμευτεί από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 4
του παρόντος άρθρου 5.
2.

Σε περίπτωση που η εγγύηση πιστής εκτέλεσης παύσει να ισχύει για οποιοδήποτε λόγο και
ο Ανάδοχος παραλείψει να την θέσει εκ νέου σε ισχύ, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται είτε να
προβεί σε αφαιρέσεις από μελλοντικές πληρωμές που οφείλονται στον Ανάδοχο δυνάμει της
Σύμβασης μέχρι το σύνολο του ποσού της εγγύησης πιστής εκτέλεσης, είτε να τερματίσει
την Σύμβαση εάν κατά την γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής μια τέτοια αφαίρεση είναι
ανέφικτη.

3. Εάν η Σύμβαση τερματιστεί για οποιονδήποτε λόγο, η εγγύηση πιστής εκτέλεσης δύναται να
τύχει επίκλησης πάραυτα ώστε να εξοφληθεί τυχόν υπόλοιπο που είναι ακόμη οφειλόμενο
στην Αναθέτουσα Αρχή από τον Ανάδοχο και ο εγγυητής δεν θα καθυστερήσει την
πληρωμή, ούτε θα εγείρει ένσταση για οποιοδήποτε λόγο.

4. Η εγγύηση πιστής εκτέλεσης επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την τελική παραλαβή του
Αντικειμένου της Σύμβασης και την καταβολή της τελικής πληρωμής.

Άρθρο 6 – Εκχώρηση
1. Εκχώρηση είναι οποιαδήποτε συμφωνία δυνάμει της οποίας ο Ανάδοχος μεταβιβάζει τη
Σύμβαση ή μέρος αυτής σε τρίτους.
2. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει την παρούσα Σύμβαση ή μέρος
αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση ή συμφέρον του που απορρέει από αυτήν,
χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.
3. Η έγκριση μιας εκχώρησης από την Αναθέτουσα Αρχή προϋποθέτει ότι το τρίτο μέρος στο
οποίο γίνεται η εκχώρηση πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας που ίσχυσαν για την ανάθεση
της Σύμβασης. Για τον έλεγχο πληρότητας των κριτηρίων από την Αναθέτουσα Αρχή, ο
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει κάθε δυνατό στοιχείο και πληροφορία που
αφορά στο τρίτο μέρος.
4. Η έγκριση μιας εκχώρησης από την Αναθέτουσα Αρχή δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις
υποχρεώσεις του για το μέρος της Σύμβασης που έχει ήδη εκτελέσει ή το μέρος που δεν έχει
εκχωρηθεί.
5. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει όπως ο τρίτος στον οποίο εκχωρείται η
Σύμβαση αναλάβει και τις υποχρεώσεις για το μέρος της Σύμβασης το οποίο έχει ήδη
εκτελεστεί.
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Άρθρο 7 – Υπεργολαβία ( Δεν εφαρμόζεται )
1. Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης, περιορίζεται να
χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει στην προσφορά του, για το κατά
περίπτωση αναφερόμενο στην προσφορά του τμήμα του Αντικειμένου της Σύμβασης.
2. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος μπορεί, μετά την υπογραφή της Σύμβασης, να προβεί σε νέα
υπεργολαβία ή σε αντικατάσταση υπεργολάβου που είχε καθορίσει στην προσφορά του, ή
να αναλάβει ο ίδιος το μέρος που είχε δηλώσει στην προσφορά του ότι θα υλοποιήσει
υπεργολάβος, μετά από προηγούμενη γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
3. Για τις ανάγκες της έγκρισης της παραγράφου 2 από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος
είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα τμήματα του Αντικειμένου
της Σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει στον υπεργολάβο, την ταυτότητά του νέου
υπεργολάβου καθώς και έγγραφη τεκμηρίωση από την οποία να προκύπτει ότι ο
υπεργολάβος είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που θα αναλάβει.
4. Η Αναθέτουσα Αρχή, εντός σαράντα (40) ημερών από την λήψη της σχετικής αίτησης, θα
κοινοποιεί στον Ανάδοχο την απόφασή της, δηλώνοντας τους λόγους σε περίπτωση που
αρνηθεί να παραχωρήσει την έγκριση αυτή.
5. Νοείται ότι η έγκριση τέτοιας αίτησης από την Αναθέτουσα Αρχή, δεν απαλλάσσει τον
Ανάδοχο από οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του δυνάμει της Σύμβασης.
6. Τυχόν αλλαγή υπεργολάβου χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση
Αναθέτουσας Αρχής θεωρείται ότι αποτελεί αθέτηση των συμβατικών όρων.

της

7. Νοείται ότι υπηρεσίες που τυχόν ανατίθενται σε υπεργολάβο από τον Ανάδοχο, δεν
επιτρέπεται να ανατεθούν σε τρίτους από τον υπεργολάβο.
8. Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή.
9. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των υπεργολάβων και των
εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή
αμέλειες του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του.
10. Εάν ένας υπεργολάβος κριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ή τον Υπεύθυνο Συντονιστή ότι
δεν είναι ικανός να εκτελέσει τα καθήκοντά του, η Αναθέτουσα Αρχή ή ο Υπεύθυνος
Συντονιστής δυνατόν να απαιτήσει από τον Ανάδοχο πάραυτα είτε να παρουσιάσει νέο
υπεργολάβο με προσόντα και πείρα που να είναι αποδεκτά στην Αναθέτουσα Αρχή ως
αντικαταστάτη είτε να αναλάβει ο ίδιος την εκτέλεση των υπηρεσιών.

Άρθρο 8 – Εγγυητική Διαβεβαίωση (Warranties)
1. Ο Ανάδοχος θα σέβεται και θα συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και
κανονισμούς στην Κυπριακή Δημοκρατία και θα διασφαλίζει ότι το προσωπικό του, οι
εξαρτώμενοι και οι τυχόν υπεργολάβοι ή συνεργάτες του σέβονται και συμμορφώνονται
επίσης με όλους αυτούς τους νόμους και κανονισμούς. Ο Ανάδοχος θα αποζημιώνει την
Αναθέτουσα Αρχή για οποιεσδήποτε απαιτήσεις και διαδικασίες προκύπτουν από τυχόν
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παραβίαση εκ μέρους του Αναδόχου, των υπαλλήλων του και εξαρτωμένων του, τέτοιων
νόμων και κανονισμών.
2. Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Αντικείμενο της Σύμβασης θα
εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, τους τεχνικούς
κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που ισχύουν στις σύγχρονες μεθόδους
παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών, θα πληροί όλες τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά
που προβλέπονται στη Σύμβαση αυτή και θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές,
αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στα έγγραφα διαγωνισμού ή
επιτρέπεται να ορισθούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της
Σύμβασης.
3. Ο Ανάδοχος θα συμμορφώνεται με τις οδηγίες που θα δίνονται από τον Υπεύθυνο
Συντονιστή. Όπου ο Ανάδοχος θεωρεί ότι οι απαιτήσεις μιας οδηγίας ξεπερνούν την
εξουσιοδότηση του Υπεύθυνου Συντονιστή ή του πεδίου εφαρμογής της σύμβασης, θα
αποστέλλει γνωστοποίηση στην Αναθέτουσα Αρχή αιτιολογώντας την άποψή του εντός
τριάντα (30) ημερών από την λήψη της οδηγίας αυτής. Η εκτέλεση της οδηγίας δεν θα
ανακαλείται λόγω της ειδοποίησης αυτής.
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή ή στον Υπεύθυνο Συντονιστή
ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από την Αναθέτουσα Αρχή, αποδεικτικά
στοιχεία αναφορικά με την εκτέλεση της Σύμβασης καθώς και οποιεσδήποτε πληροφορίες
σχετικές με τις υπηρεσίες και το Αντικείμενο της Σύμβασης.
5. Στις περιπτώσεις συμβάσεων ο έλεγχος των οποίων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο,
εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού
Συνεδρίου ή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης ή οποιουδήποτε
άλλου Ευρωπαϊκού οργάνου, ο Ανάδοχος εγγυάται ότι θα επιτρέπει την απρόσκοπτη
διεξαγωγή λογιστικών ελέγχων, άλλων ελέγχων ή επαληθεύσεων στους χώρους του και στα
αρχεία που τηρεί και δεσμεύεται ότι το ίδιο θα ισχύει για τους υπεργολάβους του και
οποιονδήποτε συνεργαζόμενο στο πλαίσιο της Σύμβασης, τόσο κατά τη διάρκεια ισχύος της
Σύμβασης όσο και για επόμενο χρονικό διάστημα επτά (7) ετών.
6. Στις περιπτώσεις συμβάσεων ο έλεγχος των οποίων, σύμφωνα με το Εθνικό Δίκαιο,
εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Εφόρου Εσωτερικού Ελέγχου ή του Γενικού Ελεγκτή ή
οποιουδήποτε άλλου εξουσιοδοτημένου οργάνου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Ανάδοχος
εγγυάται ότι θα επιτρέπει την απρόσκοπτη διεξαγωγή λογιστικών ελέγχων, άλλων ελέγχων ή
επαληθεύσεων στους χώρους του και στα αρχεία που τηρεί και δεσμεύεται ότι το ίδιο θα
ισχύει για τους υπεργολάβους του και οποιονδήποτε συνεργαζόμενο στο πλαίσιο της
Σύμβασης, για το προβλεπόμενο στις ισχύουσες διατάξεις χρονικό διάστημα.
7. Εάν ο Ανάδοχος είναι κοινοπραξία δύο ή περισσοτέρων προσώπων, όλα τα πρόσωπα αυτά
θα είναι από κοινού και κεχωρισμένα δεσμευμένα να εκπληρώσουν τους όρους της
Σύμβασης. Το πρόσωπο που ορίζεται από την κοινοπραξία αυτή να ενεργεί εκ μέρους της
για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης θα έχει την εξουσιοδότηση να δεσμεύει την
κοινοπραξία.
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8. Οποιαδήποτε αλλαγή στην σύνθεση της κοινοπραξίας χωρίς την προηγούμενη γραπτή
συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής θα θεωρείται ότι αποτελεί αθέτηση των συμβατικών
όρων.

Άρθρο 9 – Εμπιστευτικότητα - Εχεμύθεια
1. Όλα τα έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες που λαμβάνει ο Ανάδοχος από την Αναθέτουσα
Αρχή στο πλαίσιο των συμβατικών του υποχρεώσεων ή υποπίπτουν στην αντίληψή του
εξαιτίας της συμβατικής σχέσης του με την Αναθέτουσα Αρχή ή είναι αποτελέσματα
μελετών, δοκιμών ή ερευνών που διεξάγονται κατά τη διάρκεια και για το σκοπό εκτέλεσης
της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά.
2. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να δημοσιεύει ή αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες και στοιχεία
σε οποιονδήποτε τρίτο, παρά μόνο σε όσους εργοδοτούμενους από αυτόν ή
συνεργαζόμενους με αυτόν ασχολούνται άμεσα με το περιεχόμενο της Σύμβασης και την
εκτέλεση του Αντικειμένου της Σύμβασης και θα διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι εν
γνώσει και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εχεμύθειας, υποχρεούμενος πρόσθετα να
επιβάλει αυτή την υποχρέωση στους τυχόν υπεργολάβους του.
3. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα
Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τη Σύμβαση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 ή/και
να κοστολογήσει και απαιτήσει πληρωμή για όλες τις ζημίες που τυχόν έχει υποστεί εξαιτίας
της διαρροής.
4. Ο Ανάδοχος δεν θα προβαίνει σε οποιεσδήποτε δημόσιες δηλώσεις αναφορικά με το
Αντικείμενο της Σύμβασης ή τις παρεχόμενες υπηρεσίες χωρίς την προηγούμενη έγκριση
της Αναθέτουσας Αρχής, και δεν θα μετέχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία
συγκρούεται με τις υποχρεώσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής δυνάμει της σύμβασης.
Δεν θα δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη
γραπτή της συγκατάθεση και θα διευκρινίζει, όπου καθίσταται απαραίτητο, την υποχρέωσή
του αυτή σε τρίτους.
5. Ο Ανάδοχος δεν υπόκειται στις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου σε ότι αφορά στην
τεχνογνωσία που ενδεχομένως αποκτά εξαιτίας της εκτέλεσης του Αντικειμένου της
Σύμβασης.

Άρθρο 10 – Κώδικας Δεοντολογίας
1. Ο Ανάδοχος σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεσμεύεται να μην προσβάλλει τις
πολιτικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές πρακτικές που ισχύουν στην Κυπριακή Δημοκρατία.
2. Εάν ο Ανάδοχος προσφερθεί να δώσει ή συμφωνήσει να προσφερθεί ή να δώσει ή δίνει σε
οποιοδήποτε πρόσωπο, οποιαδήποτε δωροδοκία, δώρο, φιλοδώρημα ή προμήθεια ως
κίνητρο ή επιβράβευση για την εκτέλεση ή την αποφυγή εκτέλεσης οποιασδήποτε πράξης
σε σχέση με την Σύμβαση ή οποιαδήποτε άλλη σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, ή για να
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επιδείξει προτίμηση ή μη προς οποιοδήποτε πρόσωπο σε σχέση με την Σύμβαση ή
οποιαδήποτε άλλη Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, τότε η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να
τερματίσει την Σύμβαση χωρίς επηρεασμό οποιωνδήποτε συσσωρευμένων δικαιωμάτων
του Αναδόχου δυνάμει της Σύμβασης.
3. Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο δυνάμει της Σύμβασης θα αποτελούν το μοναδικό
εισόδημα ή όφελος που δυνατόν να προκύψει σε σχέση με την Σύμβαση και ούτε αυτός ούτε
και το προσωπικό του δεν θα αποδέχονται καμία προμήθεια, έκπτωση, επίδομα, έμμεση
πληρωμή ή άλλο αντάλλαγμα που να συνδέεται ή να σχετίζεται με ή να τον απαλλάσσει από
τις υποχρεώσεις του δυνάμει της Σύμβασης.
4. Ο Ανάδοχος δεν θα έχει όφελος, άμεσα ή έμμεσα, από οποιοδήποτε δικαίωμα
εκμετάλλευσης, φιλοδώρημα ή προμήθεια αναφορικά με οποιοδήποτε κατοχυρωμένο ή
προστατευόμενο είδος ή διαδικασία που χρησιμοποιείται στην ή για τους σκοπούς της
Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρο 11 – Σύγκρουση συμφερόντων
1. Ο Ανάδοχος θα προβαίνει σε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή ή τερματισμό
οποιασδήποτε κατάστασης που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την απρόσκοπτη και
αντικειμενική εκτέλεση της Σύμβασης. Μια τέτοια σύγκρουση συμφερόντων θα μπορούσε να
προκύψει συγκεκριμένα ως αποτέλεσμα οικονομικού συμφέροντος, πολιτικής ή εθνικής
σχέσης, οικογενειακών ή συναισθηματικών δεσμών ή οποιασδήποτε άλλης συναφούς
σύνδεσης ή κοινού συμφέροντος. Οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων που θα
μπορούσε να προκύψει κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, πρέπει να γνωστοποιείται
γραπτώς στην Αναθέτουσα Αρχή χωρίς καθυστέρηση.
2. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να επιβεβαιώνει ότι τα μέτρα αυτά είναι επαρκή
και δύναται να ζητά τη λήψη πρόσθετων μέτρων εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Ο Ανάδοχος
θα διασφαλίζει ότι δεν εμπλέκει σε κατάσταση η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει
σύγκρουση συμφερόντων. Ο Ανάδοχος θα αντικαταστήσει αμέσως και χωρίς αποζημίωση
από την Αναθέτουσα Αρχή οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού του που εκτίθεται σε τέτοια
κατάσταση.
3. Ο Ανάδοχος θα απέχει από οποιαδήποτε επαφή που δυνατόν να θέσει σε κίνδυνο την
ανεξαρτησία αυτού. Εάν ο Ανάδοχος αποτύχει να διατηρήσει μια τέτοια ανεξαρτησία, η
Αναθέτουσα Αρχή δύναται, χωρίς επηρεασμό της αποζημίωσης για τυχόν βλάβες που
δυνατόν να έχει υποστεί ως προς τούτο, να τερματίσει τη σύμβαση αμέσως.
4. Τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης όσο και μετά την ολοκλήρωση ή τον
τερματισμό της, ο Ανάδοχος αποκλείεται από τη δυνατότητα συμμετοχής, υπό οποιαδήποτε
ιδιότητα, σε σύμβαση ή μέρος αυτής, υπηρεσιών ή προμηθειών ή έργων που ενδεχομένως
απορρέουν από την εκτελεσθείσα Σύμβαση και αφορά εφαρμογή μελετών ή προδιαγραφών
ή άλλων προτάσεων που ο Ανάδοχος είχε υποχρέωση να συντάξει και να παραδώσει στο
πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, εφόσον η εφαρμογή των συγκεκριμένων μελετών ή
προδιαγραφών ή άλλων προτάσεων δεν περιλαμβάνεται στο Αντικείμενο της Σύμβασης,
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εκτός εάν παραχωρηθεί ειδική γραπτή άδεια από την Αναθέτουσα Αρχή.

Άρθρο 12 – Προστασία των εργαζομένων
1. Ο Ανάδοχος πρέπει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις
της νομοθεσίας που ισχύουν στη Δημοκρατία, σε σχέση με την προστασία των εργαζομένων
του και τις συνθήκες εργασίας.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους
αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης,
μεριμνά δε όπως οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο.
3. Από την εκτέλεση της Σύμβασης καμία έννομη σχέση δεν δημιουργείται μεταξύ της
Αναθέτουσας Αρχής και του προσωπικού του Αναδόχου που ασχολείται με το Αντικείμενο
της Σύμβασης. Πάντως με εξαίρεση τις περιπτώσεις που οι παρεχόμενες υπηρεσίες
αφορούν την επίβλεψη εργασιών, η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται ότι θα λαμβάνει όλα τα
ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου και των
υπεργολάβων του σε περίπτωση που τόπος υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης
είναι οι δικές της εγκαταστάσεις, ιδίως δε ότι θα ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο σχετικά
με τις τυχόν ιδιαιτερότητες των εγκαταστάσεών της.

Άρθρο 13 – Αντικατάσταση προσωπικού
1. Ο Ανάδοχος δεν θα προβαίνει σε αλλαγές του προσωπικού που συμφωνήθηκε δυνάμει των
όρων της Σύμβασης χωρίς να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία δύναται να
αντιτεθεί σε μια τέτοια αλλαγή με βάση τη Σύμβαση.
2. Ο Ανάδοχος πρέπει με δική του πρωτοβουλία να προτείνει αντικατάσταση στελεχών της
Ομάδας Έργου, στις ακόλουθες περιπτώσεις
α. στην περίπτωση θανάτου, ασθένειας ή ατυχήματος ενός μέλους της Ομάδας Έργου,
β. εάν καταστεί απαραίτητο να αντικατασταθεί ένα μέλος της Ομάδας Έργου για
οποιουσδήποτε άλλους λόγους πέραν από τον έλεγχο του Αναδόχου (π.χ.
παραίτηση, κ.τ.λ.).
3. Επιπρόσθετα, κατά την εκτέλεση της Σύμβασης και με βάση γραπτό και δικαιολογημένο
αίτημα, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει αντικατάσταση εάν θεωρήσει ότι ένα μέλος
της Ομάδας Έργου δεν αποδίδει επαρκώς ή δεν εκτελεί τα καθήκοντά του δυνάμει της
Σύμβασης.
4. Όπου ένα μέλος της Ομάδας Έργου πρέπει να αντικατασταθεί, ο αντικαταστάτης πρέπει να
κατέχει τουλάχιστον ισότιμα προσόντα και πείρα. Όπου ο Ανάδοχος δεν είναι σε θέση να
παρέχει αντικαταστάτη με ισότιμα προσόντα ή/και πείρα, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται είτε
να αποφασίσει να τερματίσει τη Σύμβαση εάν τίθεται σε κίνδυνο η δέουσα εκτέλεσή της, είτε
εάν θεωρήσει ότι αυτό δεν ισχύει, να αποδεχθεί τον αντικαταστάτη, νοουμένου ότι θα
ακολουθήσει τροποποίηση της Σύμβασης για την ανάλογη μείωση της συμβατικής αξίας.
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5. Τυχόν έξοδα που ενδέχεται να απαιτηθούν λόγω της αντικατάστασης προσωπικού
αποτελούν ευθύνη του Αναδόχου. Όπου το μέλος της Ομάδας Έργου δεν αντικαθίσταται
αμέσως και παρέρχεται κάποιος χρόνος μέχρις ότου το νέο μέλος αναλάβει τα καθήκοντά
του, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από τον Ανάδοχο να διορίσει προσωρινά άλλο
άτομο μέχρι την άφιξη του νέου, ή να προβεί σε άλλα μέτρα για να αναπληρώσει την
προσωρινή απουσία.

Άρθρο 14 – Εκπαιδευόμενοι
1. Εάν απαιτείται από τους Όρους Εντολής, ο Ανάδοχος θα παρέχει κατάρτιση για την περίοδο
εκτέλεσης της Σύμβασης για εκπαιδευόμενους που διορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή
δυνάμει των όρων της Σύμβασης.
2. Η εκπαίδευση από τον Ανάδοχο αυτών των εκπαιδευόμενων δεν θα προσδίδει σε αυτούς το
καθεστώς των υπαλλήλων του Αναδόχου. Ωστόσο, πρέπει να συμμορφώνονται με τις
οδηγίες του Αναδόχου, και με τις πρόνοιες των άρθρων 9 και 10, ως εάν να ήταν υπάλληλοι
του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δύναται με αιτιολογημένο γραπτό αίτημα να ζητήσει από την
Αναθέτουσα Αρχή την αντικατάσταση οποιουδήποτε εκπαιδευόμενου, του οποίου η εργασία
ή συμπεριφορά δεν είναι ικανοποιητική.
3. Εκτός εάν προνοείται διαφορετικά στη Σύμβαση, η αμοιβή για εκπαιδευόμενους υπαλλήλους
της Αναθέτουσας Αρχής και τα έξοδα ταξιδιού, διαμονής και όλα τα άλλα έξοδα στα οποία
υποβάλλονται οι εκπαιδευόμενοι αυτοί θα βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 15 – Έγκριση Εκθέσεων – Παραλαβή Παραδοτέων
1. Η έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή των εκθέσεων και των παραδοτέων που ετοιμάζονται
και υποβάλλονται από τον Ανάδοχο θα πιστοποιεί ότι συμμορφώνονται με τους όρους της
Σύμβασης.
2. Η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώνει τον Ανάδοχο σχετικά με την απόφασή της αναφορικά με
τις εκθέσεις ή/και τα παραδοτέα που αυτή λαμβάνει εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την
λήψη τους, παραθέτοντας τους λόγους σε περίπτωση που θα απορρίψει τις εκθέσεις ή/και
τα παραδοτέα ή θα ζητήσει τροποποιήσεις. Για την τελική έκθεση, ο χρονικός περιορισμός
παρατείνεται σε είκοσι (20) ημέρες. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή δεν προχωρήσει σε
οποιαδήποτε σχόλια για τις εκθέσεις ή/και τα παραδοτέα εντός του χρονικού αυτού
περιορισμού, ο Ανάδοχος δύναται να ζητήσει την γραπτή αποδοχή τους. Οι εκθέσεις ή/και
τα παραδοτέα θα θεωρούνται ότι έχουν εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή εάν αυτή δεν
ενημερώσει ρητώς τον Ανάδοχο για τυχόν σχόλια εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την
λήψη του γραπτού αιτήματος.
3. Όπου μια έκθεση ή/και παραδοτέο εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή δυνάμει των
τροποποιήσεων που θα γίνουν από τον Ανάδοχο, η Αναθέτουσα Αρχή θα καθορίζει μια
εύλογη χρονική περίοδο για την πραγματοποίηση των τροποποιήσεων που αιτούνται.
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4. Όπου μια έκθεση ή/και παραδοτέο δεν εγκρίνεται και ο Ανάδοχος αρνείται να προβεί στις
διορθώσεις που του έχουν υποδειχθεί, θα γίνεται αυτόματα επίκληση της διαδικασίας
διευθέτησης διαφορών.
5. Όπου η Σύμβαση εκτελείται σε στάδια - δραστηριότητες, η εκτέλεση κάθε σταδίουδραστηριότητας θα υπόκειται στην έγκριση, από την Αναθέτουσα Αρχή, του προηγούμενου
σταδίου - δραστηριότητας εκτός στις περιπτώσεις όπου τα στάδια- δραστηριότητες
διεξάγονται ταυτόχρονα.

Άρθρο 16 – Τροποποίηση της Σύμβασης
1. Οποιαδήποτε τροποποίηση της Σύμβασης πρέπει να είναι τέτοιας μορφής που δεν θίγει
ουσιωδώς τον ανταγωνισμό και θα πρέπει να καθορίζεται γραπτώς σε Διορθωτικό Έγγραφο
που θα συναφθεί με τους ίδιους όρους όπως η αρχική Σύμβαση. Εάν το αίτημα για
τροποποίηση προέρχεται από το Ανάδοχο, πρέπει να υποβάλει το αίτημα αυτό στην
Αναθέτουσα Αρχή τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες προτού η τροποποίηση προτίθεται να
τεθεί σε ισχύ, εκτός σε περιπτώσεις που είναι δεόντως τεκμηριωμένες από τον Ανάδοχο και
αποδεκτές από την Αναθέτουσα Αρχή.
2. Πριν από οποιανδήποτε οδηγία για τροποποίηση που εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή,
ο Υπεύθυνος Συντονιστής θα γνωστοποιεί στον Ανάδοχο τη φύση και μορφή της
τροποποίησης αυτής. Το συντομότερο δυνατό μετά τη λήψη μιας τέτοιας ειδοποίησης, ο
Ανάδοχος θα υποβάλλει στον Υπεύθυνο Συντονιστή γραπτή πρόταση που θα περιέχει


περιγραφή της υπηρεσίας που θα εκτελεστεί ή των μέτρων που θα ληφθούν και
το πρόγραμμα εκτέλεσης, και



οποιεσδήποτε απαραίτητες τροποποιήσεις στο πρόγραμμα εκτέλεσης ή σε
οποιεσδήποτε από τις υποχρεώσεις του Αναδόχου δυνάμει της Σύμβασης.

3. Μετά την λήψη της πρότασης του Αναδόχου, το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής,
σύμφωνα με τον Κανονισμό για τις Αναθέτουσες Αρχές που είναι Κυβερνητικές
Υπηρεσίες/Τμήματα ή τις αντίστοιχες καθορισμένες διαδικασίες για τις λοιπές Αναθέτουσες
Αρχές, θα αποφασίζει το συντομότερο δυνατόν κατά πόσο η τροποποίηση θα εκτελεστεί ή
όχι. Εάν εγκριθεί η τροποποίηση, τότε ο Υπεύθυνος Συντονιστής θα εκδώσει σχετική οδηγία.
4. Με την λήψη της οδηγίας με την οποία αιτείται η τροποποίηση, ο Ανάδοχος θα προχωρήσει
στην εκτέλεση της τροποποίησης και θα δεσμεύεται με τους παρόντες Γενικούς Όρους για
την εκτέλεση αυτή ως εάν η τροποποίηση αυτή καθοριζόταν στη Σύμβαση.
5. Καμία τροποποίηση δεν θα γίνεται αναδρομικά.
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Άρθρο 17 – Αναστολή Εκτέλεσης
1. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να αναστείλει την εκτέλεση των υπηρεσιών ή οποιοδήποτε
μέρος αυτών για τέτοιο χρόνο και με τέτοιο τρόπο όπως δύναται να θεωρήσει απαραίτητο.
2. Εάν η περίοδος αναστολής ξεπερνά τις εκατόν είκοσι (120) ημέρες και η αναστολή δεν
οφείλεται σε παράλειψη του Αναδόχου, ο Ανάδοχος δύναται, με ειδοποίηση προς τον
Υπεύθυνο Συντονιστή, να ζητήσει άδεια για επανέναρξη της εκτέλεσης των υπηρεσιών εντός
τριάντα (30) ημερών ή να τερματίσει την Σύμβαση.
3. Όπου η διαδικασία ανάθεσης ή η εκτέλεση της σύμβασης ακυρώνεται λόγω σοβαρών
λαθών ή παρατυπιών ή λόγω απάτης, η Αναθέτουσα Αρχή θα αναστείλει την εκτέλεση της
Σύμβασης.
4. Όπου τέτοια λάθη, παρατυπίες ή απάτη αποδίδονται στον Ανάδοχο, η Αναθέτουσα Αρχή
δύναται επιπρόσθετα να αρνηθεί να προβεί σε πληρωμές ή δύναται να ανακτήσει ποσά που
έχουν ήδη καταβληθεί, ανάλογα με την σοβαρότητα των λαθών, παρατυπιών ή απάτης.
5. Η αναστολή της Σύμβασης για λόγους που ανάγονται στην ευθύνη του Αναδόχου, στοχεύει
στο να επιτρέψει στην Αναθέτουσα Αρχή να επαληθεύσει κατά πόσο υποτιθέμενα σοβαρά
λάθη ή παρατυπίες ή απάτη έχουν στην πραγματικότητα συμβεί. Εάν δεν επιβεβαιωθούν, η
εκτέλεση της Σύμβασης θα επαναρχίσει το συντομότερο δυνατόν.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΧΡΕΟΥΣ
Άρθρο 18 – Πληρωμές
1. «Με την έναρξη της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα γνωστοποιήσει γραπτώς στην Αναθέτουσα
Αρχή τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο επιθυμεί να καταβάλλονται οι πληρωμές της
συμβατικής αξίας. Σε περίπτωση που υπάρχει ήδη δηλωμένος τραπεζικός λογαριασμός για
σκοπούς καταβολής πληρωμών από το Δημόσιο, δεν θα πρέπει να δηλωθεί άλλος
τραπεζικός λογαριασμός, εκτός εάν ο Ανάδοχος επιθυμεί να καταβάλλονται από τούδε και
στο εξής όλες οι πληρωμές του Δημοσίου σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό. Για τους σκοπούς
της γνωστοποίησης, ή σε περίπτωση τροποποίησης του τραπεζικού λογαριασμού κατά τη
διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει το έντυπο που
παρατίθεται στο Προσάρτημα των Εγγράφων Διαγωνισμού. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το
δικαίωμα να αντιτεθεί στην επιλογή του Αναδόχου αναφορικά με τον τραπεζικό
λογαριασμό.»
2. Όλες οι πληρωμές που θα καταβάλλει η Αναθέτουσα Αρχή στον ως άνω τραπεζικό
λογαριασμό θα έχουν αποδεσμευτική ισχύ.
3. Η συμβατική αξία θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με τον τρόπο που περιγράφεται στο άρθρο 7
της Συμφωνίας. Ο χρόνος μεταξύ του χρονικού σημείου έναρξης του δικαιώματος αμοιβής
του Αναδόχου, όπως αυτό προσδιορίζεται στο άρθρο 7 της Συμφωνίας και της ημερομηνίας
χρέωσης του λογαριασμού της Αναθέτουσας Αρχής δεν θα ξεπερνά το χρονικό διάστημα
των σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών.
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4. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να σταματήσει την αντίστροφη μέτρηση προς την λήξη της
προθεσμίας αυτής για οποιοδήποτε μέρος του τιμολογημένου ποσού που τίθεται υπό
αμφισβήτηση από τον Υπεύθυνο Συντονιστή ειδοποιώντας τον Ανάδοχο ότι αυτό το μέρος
του τιμολογίου δεν είναι αποδεκτό, είτε γιατί το εν λόγω ποσό δεν καθίσταται πληρωτέο είτε
γιατί η σχετική έκθεση δεν μπορεί να εγκριθεί και η Αναθέτουσα Αρχή θεωρεί απαραίτητη τη
διεξαγωγή περαιτέρω ελέγχων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Αναθέτουσα Αρχή δεν πρέπει να
κατακρατεί άνευ εύλογης αιτίας οποιοδήποτε μη αμφισβητούμενο μέρος του τιμολογημένου
ποσού αλλά δύναται να ζητήσει διευκρινήσεις, τροποποιήσεις ή πρόσθετες πληροφορίες, οι
οποίες πρέπει να δοθούν εντός τριάντα (30) ημερών από το σχετικό αίτημα. Η αντίστροφη
μέτρηση προς τη λήξη της προθεσμίας της ανωτέρω παραγράφου 3 θα συνεχίσει από την
ημερομηνία κατά την οποία η Αναθέτουσα Αρχή θα λάβει ορθά διατυπωμένο τιμολόγιο.
5. Όταν εκπνεύσει η πιο πάνω αναφερόμενη προθεσμία, ο Ανάδοχος δύναται, εντός δύο
μηνών από την λήξη της προθεσμίας για καταβολή της καθυστερημένης πληρωμής, να
απαιτήσει τόκο επί της καθυστερημένης πληρωμής με το επιτόκιο υπερημερίας που ορίζεται
από τον Υπουργό Οικονομικών με διάταγμά του με βάση τον «Περί του Ενιαίου Δημοσίου
Επιτοκίου Υπερημερίας Νόμο του 2006».
6. Η πληρωμή του τελικού υπόλοιπου θα υπόκειται στην εκτέλεση από τον Ανάδοχο όλων των
υποχρεώσεών του σχετικά με την εκτέλεση όλων των σταδίων ή μερών των υπηρεσιών και
στην έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή του τελικού σταδίου ή μέρους των υπηρεσιών. Η
τελική πληρωμή θα γίνεται μόνο αφού η τελική έκθεση θα έχει υποβληθεί από τον Ανάδοχο
και εγκριθεί ως ικανοποιητική από την Αναθέτουσα Αρχή.
7. Εάν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα γεγονότα λαμβάνει χώρα και συνεχίζεται, η Αναθέτουσα
Αρχή δύναται, με γραπτή ειδοποίησή της προς τον Ανάδοχο, να αναστείλει εξ’ ολοκλήρου ή
εν μέρει, τις πληρωμές που οφείλονται στον Ανάδοχο βάσει της Σύμβασης


ο Ανάδοχος αθετεί την εκτέλεση της Σύμβασης,



οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση για την οποία ο Ανάδοχος φέρει ευθύνη δυνάμει
της Σύμβασης και η οποία, κατά την γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής, παρεμβαίνει
ή απειλεί να παρέμβει στην επιτυχή ολοκλήρωση της Σύμβασης.

Άρθρο 19 – Ανάκτηση χρεών από τον Ανάδοχο
1. Ο Ανάδοχος θα εξοφλήσει οποιαδήποτε ποσά που καταβλήθηκαν επιπρόσθετα από την
τελική πιστοποιημένη αξία που οφείλονται στην Αναθέτουσα Αρχή εντός σαράντα πέντε (45)
ημερών από την λήψη αιτήματος ως προς τούτο.
2. Οποιοδήποτε ποσό το οποίο η Αναθέτουσα Αρχή έχει καταβάλει ή του οποίου προκάλεσε
την καταβολή, και υπερβαίνει τα δικαιώματα του Αναδόχου δυνάμει της Σύμβασης, θα
εξοφλείται από το Ανάδοχο προς την Αναθέτουσα Αρχή εντός σαράντα πέντε (45) ημερών
μετά την λήψη από τον Ανάδοχο του αιτήματος για εξόφληση.
3. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει να προβεί σε εξόφληση εντός της πιο πάνω
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προθεσμίας, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αυξήσει τα ποσά που οφείλονται
προσθέτοντας τόκο βάσει του επιτοκίου υπερημερίας που ορίζεται από τον Υπουργό
Οικονομικών με διάταγμά του με βάση τον «Περί του Ενιαίου Δημοσίου Επιτοκίου
Υπερημερίας Νόμο του 2006».
4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει να προβεί σε εξόφληση του αρχικού ποσού και
του τυχόν τόκου που θα έχει προστεθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3, εντός σαράντα
πέντε (45) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 2, η Αναθέτουσα Αρχή
δύναται να προβεί σε κατάσχεση ανάλογου μέρους της εγγύησης πιστής εκτέλεσης.
5. Ποσά που πρέπει να εξοφληθούν προς την Αναθέτουσα Αρχή δύνανται να συμψηφιστούν
έναντι οποιωνδήποτε ποσών οφείλονται στον Ανάδοχο. Αυτό δεν θα επηρεάσει το δικαίωμα
του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής να συμφωνήσουν για εξόφληση με δόσεις.
6. Οι τραπεζικές χρεώσεις που προκύπτουν από την εξόφληση οφειλόμενων ποσών προς την
Αναθέτουσα Αρχή θα βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο.

ΑΘΕΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ – ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 20 – Αθέτηση συμβατικών όρων
1. Υπάρχει αθέτηση συμβατικών όρων από τους συμβαλλομένους όταν κάποιος από αυτούς
αποτύχει να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
2. Όταν υπάρχει αθέτηση συμβατικών όρων, το μέρος που ζημιώθηκε δικαιούται να προσφύγει
στα ακόλουθα μέτρα αποκατάστασης
-

αποζημίωση, ή/και

-

τερματισμό της Σύμβασης, για τους λόγους που καθορίζονται στα άρθρα 23 και 24
του παρόντος Παραρτήματος.

3. Οι αποζημιώσεις μπορεί να είναι
-

γενικές αποζημιώσεις ή/και

-

ρευστοποιήσιμες αποζημιώσεις.

4. Σε κάθε περίπτωση όπου η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται αποζημιώσεις, μπορεί να τις
αφαιρέσει από οποιαδήποτε οφειλόμενα προς τον Ανάδοχο ποσά ή να διευθετηθούν μέσω
της εγγύησης πιστής εκτέλεσης.
5. Η Αναθέτουσα Αρχή θα δικαιούται να λάβει αποζημίωση για τυχόν βλάβες που
παρουσιάζονται μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης σύμφωνα με τον νόμο που διέπει τη
Σύμβαση.
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Άρθρο 21 – Ασφάλιση-Αποζημίωση
1. Mε δικά του έξοδα, ο Ανάδοχος θα αποζημιώνει, προστατεύει και υπερασπίζεται την
Αναθέτουσα Αρχή και υπαλλήλους της, από και ενάντια όλων των ενεργειών, απαιτήσεων,
απωλειών ή βλαβών που προκύπτουν από την εκτέλεση της σύμβασης από το Ανάδοχο.
2. Με δικά του έξοδα, ο Ανάδοχος, με αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής, θα επανορθώνει
οποιαδήποτε έλλειψη στην εκτέλεση των υπηρεσιών σε περίπτωση αποτυχίας του
Αναδόχου να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του δυνάμει της Σύμβασης, σύμφωνα με τον
Κανονισμό για τις Αναθέτουσες Αρχές που είναι Κυβερνητικές Υπηρεσίες/Τμήματα ή τις
αντίστοιχες καθορισμένες διαδικασίες για τις λοιπές Αναθέτουσες Αρχές.
3. Ο Ανάδοχος δεν θα φέρει καμία ευθύνη για ενέργειες, απαιτήσεις, απώλειες ή βλάβες που
μπορεί να αποδείξει, εκθέτοντας τα πραγματικά περιστατικά προς την Αναθέτουσα Αρχή, ότι
προκαλούνται από


παράλειψη εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής να ενεργήσει σχετικά με οποιαδήποτε
αιτιολογημένη εισήγηση του Αναδόχου, ή απαίτηση εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής
να εφαρμοστεί από τον Ανάδοχο μια απόφαση ή εισήγηση με την οποία ο ίδιος
διαφωνεί αιτιολογημένα ή για την οποία εκφράζει σοβαρή αιτιολογημένη επιφύλαξη, ή



ανάρμοστη εκτέλεση από τους υπαλλήλους ή ανεξάρτητους αναδόχους της
Αναθέτουσας Αρχής των οδηγιών του Αναδόχου που έχουν υιοθετηθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή.

4. Ο Ανάδοχος θα είναι απόλυτα υπεύθυνος για την ορθότητα της μελέτης που θα εκπονήσει ή
των υπηρεσιών που θα προσφέρει. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν λάθη ο Ανάδοχος
είναι υπόχρεος να τα διορθώσει χωρίς επιπλέον αμοιβή.

Άρθρο 22 – Διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις στον Ανάδοχο
1. Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 23 περί τερματισμού της Σύμβασης, πέρα από τα
προβλεπόμενα στο ίδιο άρθρο, ενδεχομένως ο Ανάδοχος να στερηθεί το δικαίωμα
συμμετοχής σε μελλοντικούς διαγωνισμούς, είτε μόνιμα, είτε για καθορισμένη χρονική
περίοδο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό για τις Αναθέτουσες Αρχές που
είναι Κυβερνητικές Υπηρεσίες/Τμήματα ή τις αντίστοιχες καθορισμένες διαδικασίες για τις
λοιπές Αναθέτουσες Αρχές.
2. Επιπρόσθετα, σε τέτοια περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει αμέσως στην
κατάσχεση της εγγύησης πιστής εκτέλεσης. Σε περίπτωση που η ζημιά που υπέστη η
Αναθέτουσα Αρχή υπερβαίνει το ποσό της προαναφερόμενης εγγύησης, τότε η Αναθέτουσα
Αρχή διατηρεί το δικαίωμα για λήψη δικαστικών ή άλλων μέτρων που θεωρεί απαραίτητα
εναντίον του Αναδόχου προς επανόρθωση της κατάστασης.
3. Σε ότι αφορά στις ρήτρες καθυστέρησης ισχύουν τα ειδικά αναφερόμενα στο άρθρο 8 της
Συμφωνίας.
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Άρθρο 23 – Τερματισμός από την Αναθέτουσα Αρχή
1. Η Σύμβαση αυτή τερματίζεται αυτοδικαίως εάν, εντός περιόδου ενός έτους μετά την
υπογραφή της και από τα δύο μέρη, δεν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε εργασία που να
εγείρει δικαίωμα πληρωμής.
2. Ο τερματισμός θα γίνει χωρίς επηρεασμό οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή εξουσιών της
Αναθέτουσας Αρχής καθώς και του Αναδόχου, δυνάμει της Σύμβασης.
3. Επιπρόσθετα από τους λόγους τερματισμού που ορίζονται στους παρόντες Γενικούς Όρους,
η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, αφού δώσει στον Ανάδοχο προειδοποίηση δεκατεσσάρων (14)
ημερών, να τερματίσει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
-

ο Ανάδοχος αδυνατεί ουσιαστικά να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις,

-

ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος με την
ειδοποίηση του Υπεύθυνου Συντονιστή βάσει της οποίας ζητείται από τον Ανάδοχο
να επανορθώσει κάθε αμέλεια ή αδυναμία εκπλήρωσης των συμβατικών του
υποχρεώσεων που επηρεάζουν σημαντικά την πιστή εκτέλεση της Σύμβασης εντός
των προθεσμιών,

-

ο Ανάδοχος αρνείται ή αμελεί να εκτελέσει οδηγίες που δόθηκαν από τον Υπεύθυνο
Συντονιστή,

-

ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει μέρος της σε υπεργολάβο/ους ή
αντικαθιστά υπεργολάβο/ους χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής,

-

ο Ανάδοχος τελεί υπό πτώχευση ή εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συμβιβασμό, παύση δραστηριοτήτων ή αποτελεί το αντικείμενο διαδικασιών που
αφορά παρόμοιες υποθέσεις ή βρίσκεται σε ανάλογη κατάσταση απορρέουσα από
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από την εθνική νομοθεσία ή/και τους εθνικούς
κανονισμούς,

-

ο Ανάδοχος έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του
διαγωγή βάσει αποφάσεως η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου,

-

ο Ανάδοχος έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο μπορεί να
διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο η Αναθέτουσα Αρχή,

-

ο Ανάδοχος αποτελεί το αντικείμενο απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου για
απάτη, δωροδοκία, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ή οποιαδήποτε άλλη
παράνομη δραστηριότητα που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Κυπριακής Δημοκρατίας,

-

ο Ανάδοχος υφίσταται οργανωτικές μεταβολές οφειλόμενες στην αλλαγή της νομικής
μορφής ή της φύσης του, εκτός εάν μια τέτοια μεταβολή έχει καταγραφεί σε κάποιο
Διορθωτικό Έγγραφο,

-

διαπιστωθεί ότι ο Ανάδοχος απασχολεί ή εκμεταλλεύεται ανηλίκους κάτω των 15
ετών, κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας,
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-

προκύψει οποιαδήποτε άλλη νομική ανικανότητα που παρεμποδίζει την εκτέλεση της
Σύμβασης.

4. Επιπρόσθετα από τους λόγους τερματισμού που ορίζονται στους παρόντες Γενικούς Όρους
η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, αφού δώσει στον Ανάδοχο προειδοποίηση τριάντα (30)
ημερών να τερματίσει τη Σύμβαση όταν οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες προκηρύχθηκε
ο διαγωνισμός έχουν διαφοροποιηθεί σε βαθμό που το Αντικείμενο της Σύμβασης να μην
είναι πλέον αναγκαίο ή όταν συντρέχει οποιοσδήποτε άλλος σοβαρός λόγος.
5. Εκτός της περίπτωσης τερματισμού της Σύμβασης που αναφέρεται στην παραπάνω
παράγραφο 4, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται στη συνέχεια να ολοκληρώσει τις υπηρεσίες η
ίδια, ή να συνάψει οποιαδήποτε άλλη Σύμβαση για την υλοποίηση του συγκεκριμένου
Αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης με τρίτο μέρος, με κάλυψη της ενδεχόμενης διαφοράς
τιμής από τον Ανάδοχο. Η ευθύνη του Αναδόχου για καθυστέρηση στην ολοκλήρωση θα
παύσει αμέσως όταν η Αναθέτουσα Αρχή τερματίσει τις συμβάσεις χωρίς να επηρεάζεται
οποιαδήποτε ευθύνη που ίσως έχει ήδη προκύψει προηγουμένως.
6. Με την λήψη ειδοποίησης ως προς τον τερματισμό της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα λάβει
άμεσα μέτρα προς ταχεία και ορθή ολοκλήρωση των υπηρεσιών και με τέτοιο τρόπο έτσι
ώστε να μειώνονται τα έξοδα στο ελάχιστο.
7. Ο Υπεύθυνος Συντονιστής, το συντομότερο δυνατό μετά τον τερματισμό, θα πιστοποιήσει
την αξία των υπηρεσιών και όλων των οφειλόμενων προς τον Ανάδοχο ποσών κατά την
ημερομηνία τερματισμού.
8. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα υποχρεούται να προβεί σε οποιεσδήποτε περαιτέρω πληρωμές
προς τον Ανάδοχο μέχρι να ολοκληρωθούν οι υπηρεσίες. Μετά την ολοκλήρωσή τους, η
Αναθέτουσα Αρχή θα δικαιούται να ανακτήσει από τον Ανάδοχο επιπρόσθετα έξοδα, εάν
υπάρχουν, που θα προκύψουν για την ολοκλήρωση των υπηρεσιών, ή θα καταβάλει το
υπόλοιπο ποσό που οφείλεται στον Ανάδοχο.
9. Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή τερματίσει τη Σύμβαση, θα δικαιούται να ανακτήσει
από τον Ανάδοχο οποιαδήποτε βλάβη έχει υποστεί μέχρι το μέγιστο ποσό που καθορίζεται
στη Σύμβαση. Εάν δεν καθορίζεται μέγιστο ποσό, η Αναθέτουσα Αρχή, χωρίς επηρεασμό
των άλλων θεραπειών που προβλέπονται από τη Σύμβαση, θα δικαιούται να ανακτήσει το
μέρος αυτό της αξίας της Σύμβασης που αποδίδεται στο μέρος αυτό των υπηρεσιών που
δεν έχουν, λόγω παράλειψης του Αναδόχου, ολοκληρωθεί ικανοποιητικά.
10. Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος μπορεί να υπόκειται σε διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις ως
περιγράφεται στο Άρθρο 22.
11. Ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται να απαιτήσει, πέρα από τα ποσά που οφείλονται σε αυτόν για
εργασία που έχει ήδη εκτελεστεί, αποζημίωση για οποιαδήποτε βλάβη ή απώλεια που
υπέστη.
12. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι κοινοπραξία φυσικών ή/και νομικών προσώπων και
ένας ή περισσότεροι από τους λόγους τερματισμού της Σύμβασης που παρατίθενται στην
παράγραφο 3 αφορά σε ένα από τα μέλη της κοινοπραξίας, τα υπόλοιπα μέλη της
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κοινοπραξίας, ως αλληλεγγύως ευθυνόμενα, υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την
υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης χωρίς διαφοροποίηση σε ότι αφορά στις
συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί
το δικαίωμα να τερματίσει τη Σύμβαση εάν το μέλος της κοινοπραξίας για το οποίο ισχύουν
οι λόγοι αποκλεισμού είναι ο συντονιστής της κοινοπραξίας ή εάν το ποσοστό συμμετοχής
του μέλους αυτού δημιουργεί βάσιμες υποψίες περί αδυναμίας εκπλήρωσης των
συμβατικών υποχρεώσεων από τα υπόλοιπα μέλη.

Άρθρο 24 – Τερματισμός από τον Ανάδοχο
1. Ο Ανάδοχος δύναται, με προειδοποίηση τριάντα (30) ημερών προς την Αναθέτουσα Αρχή,
να τερματίσει τη Σύμβαση εάν η Αναθέτουσα Αρχή
-

δεν καταβάλει στον Ανάδοχο τα οφειλόμενα ποσά βάσει του πιστοποιητικού που
εξέδωσε ο Υπεύθυνος Συντονιστής μετά τη λήξη της προθεσμίας των δύο μηνών της
παραγράφου 5 του άρθρου 18, ή

-

αδυνατεί συνεχώς να εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις της έπειτα από
επαναλαμβανόμενες υπενθυμίσεις, ή

-

αναστέλλει την πρόοδο των υπηρεσιών, ή οποιουδήποτε μέρους αυτών, για
περισσότερες από εκατόν είκοσι (120) ημέρες, για λόγους που δεν αναφέρονται στη
Σύμβαση ή για τους οποίους δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος

2. Ένας τέτοιος τερματισμός δεν θα επηρεάζει οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα της Αναθέτουσας
Αρχής ή του Αναδόχου, τα οποία απορρέουν από τη Σύμβαση.
3. Σε περίπτωση ενός τέτοιου τερματισμού, η Αναθέτουσα Αρχή θα αποζημιώσει τον Ανάδοχο
για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη που αυτός δυνατόν να υπέστη. Μια τέτοια πρόσθετη
πληρωμή δεν δύναται να είναι τέτοια ώστε οι συνολικές πληρωμές να ξεπερνούν τη
συμβατική αξία.

Άρθρο 25 – Ανωτέρα Βία
1. Κανένα μέρος δεν θα θεωρηθεί ότι αδυνατεί να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις
εάν η εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών εμποδίζεται από οποιοδήποτε γεγονός
ανωτέρας βίας, το οποίο προκύπτει μετά την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και από
τα δύο μέρη.
2. Για τους σκοπούς αυτού του άρθρου, «Ανωτέρα βία» σημαίνει θεομηνία, απεργίες (εκτός
εάν αυτές περιορίζονται στους εργοδοτουμένους του Αναδόχου), καταλήψεις ή άλλες
εργασιακές διαταραχές, εχθροπραξίες, πολέμους, κηρυγμένους ή μη, αποκλεισμούς,
εξεγέρσεις, στάσεις, τρομοκρατικές ενέργειες, επιδημίες, κατολισθήσεις, σεισμούς,
καταιγίδες, κεραυνούς, πλημμύρες, διαβρώσεις από νερά πλημμύρας, εμφύλιες διαταραχές,
εκρήξεις και οποιαδήποτε άλλα απρόβλεπτα συμβάντα που είναι πέραν από τον έλεγχο των
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μερών, τα οποία συμβαίνουν στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία η
Κυβέρνηση ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο ή στον τόπο εγκατάστασης του Αναδόχου και τα
οποία δεν δύναται να αντιμετωπιστούν από κανένα από τα μέρη με τη δέουσα φροντίδα.
3. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται μέσα σε είκοσι
ημέρες (20) από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να
αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει, εάν απαιτείται, στην Αναθέτουσα Αρχή τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα
περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του
δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας.
5. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την
περιέλευση σε αυτήν της προαναφερόμενης αναφοράς του Αναδόχου. Εάν η Αναθέτουσα
Αρχή δεν απαντήσει εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, θα θεωρείται ότι έχει γίνει
αποδεκτό από αυτήν το εν λόγω γεγονός ανωτέρας βίας.
6. Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται να
ενημερώσει τον Ανάδοχο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία. Στην περίπτωση που η ανωτέρα βία επηρεάζει
τις εργασίες του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την εκτέλεση των υπηρεσιών.

Άρθρο 26 – Θάνατος
1. Αν ο Ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο, η Σύμβαση θα τερματιστεί αυτομάτως εάν το άτομο
αυτό αποβιώσει. Ωστόσο, η Αναθέτουσα Αρχή θα εξετάσει οποιαδήποτε πρόταση
υποβληθεί από τους κληρονόμους ή τους δικαιούχους του σε περίπτωση που εκφράσουν
την επιθυμία τους εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία του θανάτου του να
συνεχίσουν την εκτέλεση της Σύμβασης. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής θα
γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της εν λόγω
προτάσεως.
2. Αν ο Ανάδοχος αποτελείται από μία ομάδα φυσικών προσώπων και ένα ή περισσότερα από
αυτά αποβιώσουν, θα συντάσσεται έκθεση η οποία θα συμφωνηθεί μεταξύ των μερών
σχετικά με την πρόοδο των υπηρεσιών. Η Αναθέτουσα Αρχή θα αποφασίσει κατά πόσο θα
τερματίσει ή θα συνεχίσει τη Σύμβαση σύμφωνα με τη δέσμευση των επιζησάντων και των
κληρονόμων ή δικαιούχων, κατά περίπτωση, που δίνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από
την ημερομηνία θανάτου. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής θα γνωστοποιηθεί στους
ενδιαφερόμενους εντός τριάντα (30) ημερών από την λήψη μιας τέτοιας πρότασης.
3. Τα πρόσωπα αυτά θα είναι από κοινού και κεχωρισμένα υπεύθυνα για την πιστή εκτέλεση
της Σύμβασης στον ίδιο βαθμό με τον Ανάδοχο. Η συνέχιση της Σύμβασης υπόκειται στους
κανονισμούς που σχετίζονται με την έκδοση της εγγύησης που προβλέπεται στη Σύμβαση.
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Άρθρο 27 – Διακανονισμός διαφορών
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 του Υπεύθυνου Συντονιστή, τότε είτε η Αναθέτουσα Αρχή είτε ο
Ανάδοχος θα ειδοποιήσουν το άλλο μέρος σχετικά, με κοινοποίηση στον Υπεύθυνο
Συντονιστή.
2. 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.
3. 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.
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.1 Δικαιούχος Χώρα
Κυπριακή Δημοκρατία.

1.2 Αναθέτουσα Αρχή
Δήμος Λεμεσού

1.3 Εθνικό πλαίσιο αναφοράς
Καμία αναφορά.

1.4 Περιβάλλον του Αντικειμένου της Σύμβασης
Οι υπηρεσίες ταυ Ανάδοχου θα διέπονται οπό όλους τους ισχύοντες Νόμους και Κανονισμούς και
ειδικά από το Νόμο Περί Δημόσιων Συμβάσεων. Οι υπηρεσίες αυτές θα αφορούν το έργο
«Ανάπλαση της Πλατείας Ηρώων και Παρόδων», που βρίσκεται ανάμεσα στις οδούς Ανδρέα
Δρουσιώτη, Παύλου Μελά, Ελένης Παλαιολογίνας και Βασιλείου Μακεδόνος στο Αστικό Κέντρο της
Λεμεσού.
---------

Κτηματολογικό σχέδιο επισυνάπτεται στο Παράρτημα 6 των Όρων Προκήρυξης του Αρχιτεκτονικού
Διαγωνισμού.

1.5 Σχετικά προγράμματα και δράσεις
Καμία αναφορά.

2. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
2.1 Γενικός στόχος
Ο γενικός στόχος του έργου, του οποίου η Σύμβαση αυτή είναι μέρος είναι η αισθητική και ποιοτική
βελτίωση της Πλατείας και των παρόδων, η ανάδειξη της σημασίας της Πλατείας λαμβάνοντας
υπόψη τα ιστορικά και κοινωνικά δεδομένα που χαρακτηρίζουν την περιοχή και η αναβάθμιση
γενικά της περιοχής και του Αστικού Κέντρου της πόλης.
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2.2 Ειδικοί στόχοι
Οι ειδικοί στόχοι είναι η εφαρμογή σωστών επιστημονικών ενεργειών για την ανάπλαση της Πλατείας
και των Παρόδων και τη λειτουργική και οργανική σύνδεση της με σημαντικά στοιχεία της περιοχής
σύμφωνα με τους όρους εντολής της Σύμβασης.

2.3 Αναμενόμενα αποτελέσματα
Η πιστή εφαρμογή του Συμβολαίου αυτού, του Συμβολαίου κατασκευής του Έργου και η επίτευξη
των στόχων του έργου.

3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
3.1 Προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης
Προϋποθέσεις για την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης είναι η επαγγελματικότητα, η
εφαρμογή των όρων της Σύμβασης, καθώς επίσης η καλή συνεργασία και ο σωστός συντονισμός
των μελετητών με όλους τους εμπλεκομένους στο έργο.

3.2 Κίνδυνοι
Για την μη εκπλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι πέραν
των συνηθισμένων σε τέτοιου είδους Συμβάσεις και έργα.

4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1 Γενικά
Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για την ετοιμασία μελέτης και την επίβλεψη
του έργου «Ανάπλαση της Πλατείας Ηρώων και Παρόδων», που βρίσκεται ανάμεσα στις οδούς
Ανδρέα Δρουσιώτη, Παύλου Μελά, Ελένης Παλαιολογίνας και Βασιλείου Μακεδόνος στο Αστικό
Κέντρο της Λεμεσού.

4.2.1 Ειδικοί Ορισμοί
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα Έγγραφα Διαγωνισμού οι πιο κάτω ορισμοί ερμηνεύονται ως
ακολούθως:
(α) «Τμηματική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων - ΤΕΑΑ» σημαίνει την Επιτροπή που
ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού και απαρτίζεται από Λειτουργούς του Δήμου
Λεμεσού οι οποίοι θα παρακολουθούν την εκτέλεση των Υπηρεσιών.
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(β) «Ομάδα Μελέτης» σημαίνει την ομάδα που απαρτίζεται από τους Συμβούλους διαφόρων
ειδικοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται /ζητούνται στους Όρους Διαγωνισμού, για την εκτέλεση των
υπηρεσιών Μελέτης.
(γ) «Υπεύθυνος Συντονιστής» σημαίνει το Λειτουργό που διορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο
Λεμεσού για την παρακολούθηση και το χειρισμό της Σύμβασης στα πλαίσια των προνοιών της.
(δ) «Κατά Προσέγγιση Κόστος Κατασκευής» σημαίνει τον κατά προσέγγιση υπολογισμό του
κόστους που προκύπτει από την χρησιμοποίηση τιμών μονάδας καθορισμένων από το κράτος ή
παραδεδειγμένων στην αγορά.
(ε) «Κόστος Κατασκευής» σημαίνει το ποσό του Συμβολαίου συμπεριλαμβανομένων όλων των
προνοητικών ποσών και των ποσών βασικού κόστους για διορισμένους υπεργολάβους και
προμηθευτές.
(στ) «Τελικό Κόστος Κατασκευής» σημαίνει το «Κόστος Κατασκευής» όπως αυτό ρυθμίζεται με
βάση τους όρους Συμβολαίου προς τους σκοπούς του Τελικού Λογαριασμού.
(ζ) «Πρόγραμμα» σημαίνει τις υπηρεσίες που θα ζητηθούν να παράσχει ο Ανάδοχος, καθώς
επίσης όλες τις πληροφορίες, παρατηρήσεις και οδηγίες που θα δοθούν από τον Εργοδότη και
που αφορούν τις απαιτήσεις ή τις ανάγκες του Εργοδότη σχετικά με το Έργο.

4.2.2

Όροι Εντολής / Υπηρεσίες Σύμβασης

4.2.2.1 Περιγραφή
1.

Ισχύει η παράγραφος 2 του Παραρτήματος 1 των Όρων Προκήρυξης του Αρχιτεκτονικού
Διαγωνισμού.
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Η Σύμβαση περιλαμβάνει τις αποτυπώσεις, τις μελέτες, τα έγγραφα προσφορών και την
επίβλεψη του έργου μέχρι τον τελικό λογαριασμό.

4.2.2.2 Μελέτη
1.

Ισχύει η παράγραφος 3 του Παραρτήματος 1 των Όρων Προκήρυξης του Αρχιτεκτονικού
Διαγωνισμού.

4.2.2.3 Στάδια Σύμβασης
1.

Αποτύπωση.
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Στη Σύμβαση περιλαμβάνεται η αποτύπωση της Πλατείας με ότι κατασκευές υπάρχουν σε αυτή.
Επίσης θα γίνει η αποτύπωση των παρόδων που περιβάλλουν την πλατεία οι οποίες θα τύχουν
ανακατασκευής. Θα αποτυπωθεί επίσης και θα σχεδιαστεί το περίγραμμα της κάτοψης όλων
ανεξαιρέτως των οικοδομών που εφάπτονται στις εν λόγω παρόδους εξωτερικά από την
πλευρά του οδικού δικτύου.
Τα σχέδια θα είναι σε κλίμακα από 1:200 μέχρι 1-5, εκτός του γενικού χωροταξικού της
περιοχής έργου, το οποίο θα πρέπει να είναι σε κλίμακα που θα καθορίσει ο μελετητής και έτσι
που να είναι ευδιάκριτο .

2.

Προκαταρτική Μελέτη

Η προκαταρκτική μελέτη περιλαμβάνει.
(α) Διαβουλεύσεις των Μελετητών με τον Εργοδότη, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, του
Φορέα Κυκλοφοριακής διαχείρισης των Δημοσίων Έργων και γενικά με όλα τα αρμόδια
Τμήματα και Υπηρεσίες
(β) Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και των προτεινόμενων εργασιών,
(γ) Προκαταρτικά αρχιτεκτονικά σχέδια. (Αφορά τη συμπλήρωση των σχεδίων του
Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού με τυχόν τροποποιήσεις).
(δ) Προκαταρτική εκτίμηση δαπάνης. (Υποβληθείσα ανάλυση κόστους στα πλαίσια του
Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού με τυχόν αναθεωρήσεις που προέκυψαν στο παρόν στάδιο)
3.

Παρατηρήσεις / Έγκριση της Προκαταρκτικής μελέτης από τον Εργοδότη

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1%)
4.
Προκαταρτική Τελική Μελέτη
Η Προκαταρκτική Τελική Μελέτη θα περιλαμβάνει.
(α) Προκαταρτικά τελικά αρχιτεκτονικά σχέδια σε κλίμακες από 1:200 μέχρι 1:5
(β) Μεθοδολογία / εισηγήσεις αποκατάστασης μνημείου, εφόσον κρίνεται αναγκαίο,
προκαταρτικά σχέδια
(γ) Περιγραφή / εισηγήσεις των προτεινόμενων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων,
προκαταρκτικά σχέδια.
Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις να περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες μηχανολογικές
εργασίες για τη λειτουργία του έργου σύμφωνα με τη τελική μελέτη του επιτυχόντα.
Αντίστοιχα οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις να περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες
ηλεκτρολογικές εργασίες για τη λειτουργία του έργου σύμφωνα με τη τελική μελέτη του
επιτυχόντα.
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(δ) Προκαταρτική τελική εκτίμηση δαπάνης (Υποβληθείσα ανάλυση κόστους στα πλαίσια του
Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού με τυχόν αναθεωρήσεις που προέκυψαν στο παρόν στάδιο).
5

Παρατηρήσεις / Έγκριση Προκαταρκτικής Τελικής Μελέτης από τον Εργοδότη.

6

Πολεοδομική Άδεια
(α) Υποβολή αίτησης με όλα τα απαραίτητα σχέδια και έγγραφα για έκδοση Πολεοδομικής
Άδειας.
(β) Απόψεις Αρμοδίων Τμημάτων
------------------------------------------------------------------------------------------------------------(0.5%)
Τελική Μελέτη
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(α) Τελικά αρχιτεκτονικά σχέδια, (όπως διαμορφώνονται μετά τις απόψεις των αρμοδίων
τμημάτων και την ολοκλήρωση των άλλων μελετών), λεπτομέρειες, σε κλίμακες από 1:200
μέχρι 1.5
(β) Στατικοί υπολογισμοί, κατασκευαστικά σχέδια, λεπτομέρειες σε κλίμακες από 1:100 μέχρι
1:5.
(γ) Σχέδια, λεπτομέρειες, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
(δ) Σχέδια Μελέτη αποκατάστασης / συντήρησης μνημείου εφόσον κριθεί αναγκαίο
(ε) Προδιαγραφές οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών

8.

Παρατηρήσεις / Προκαταρκτική έγκριση Τελικής Μελέτης από τον Εργοδότη.

9.

Άδεια Οικοδομής
(α) Υποβολή αίτησης με όλα τα απαραίτητα σχέδια, και μελέτες για έκδοση Άδειας Οικοδομής
από το Δήμο Λεμεσού.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1,4%)

10.

Ετοιμασία εγγράφων ζήτησης προσφορών για εκτέλεση του έργου, δελτία ποσοτήτων, σχέδιο
ασφάλειας και υγείας για το στάδιο της μελέτης σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία, τελική
εκτίμηση δαπάνης.

11.

Παρατηρήσεις / Έγκριση εγγράφων προσφορών (α) από την Αρμόδια Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου και (β) από τον Δήμο Λεμεσού.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(0,9%)
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12.

Διαδικασία προσφορών
Προκήρυξη διαγωνισμού από τον Εργοδότη, υποβολή προσφορών, αξιολόγηση προσφορών
από τους Μελετητές, ανάθεση έργου / υπογραφή συμβολαίου.

13.

Κατασκευή έργου
Οι Μελετητές είναι υπόχρεοι γα τα ακόλουθα:
(α) Επίβλεψη εργασιών
(β) Συντονισμό εργασιών
(γ) Παροχή πληροφοριών, οδηγιών και τυχόν συμπληρωματικών σχεδίων προς τον Εργολάβο
και Υπεργολάβους
(δ) Έλεγχο και έγκριση σχεδίων εργασίας
(ε) Έλεγχο κα έγκριση μηχανημάτων και υλικών
(στ) Διαχείριση Συμβολαίων
(ζ) Συνεδριάσεις
(η) Έκδοση πιστοποιητικών πληρωμής σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών
(θ) Εκθέσεις παρακολούθησης
(ι)

14.

Τελικός έλεγχος εργασιών, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και έκδοση πιστοποιητικού
αποπεράτωσης. (Προσωρινή Παραλαβή)

(α) Τελικός Λογαριασμός
(β) Τελική Παραλαβή έργου με τη λήξη της περιόδου ευθύνης για ελαττώματα.

4.2.2.4
1.

Γενικά
Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας και Έγγραφα Δημόσιων Συμβάσεων.
Στα έγγραφα προσφορών θα συμπεριληφθεί και Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας για το στάδιο της
μελέτης που θα ετοιμαστεί από τον Μελετητή, όπως προνοεί η σχετική νομοθεσία.

2.

Μελέτη Προκαταρκτικής Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον
Σε περίπτωση που απαιτηθεί Μελέτη Προκαταρκτικής Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον
(ΠΕΕΠ), τότε η ετοιμασία της είναι στις υποχρεώσεις του Μελετητή. Ο Εργοδότης να προωθήσει
αυτήν στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος για έγκριση και για εξασφάλιση Πιστοποιητικού
Συμβατότητας με την Εθνική Περιβαλλοντική Νομοθεσία.
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3.

Τα Σχέδια και τα Δελτία Ποσοτήτων θα ετοιμαστούν ξεχωριστά για κάθε τμήμα της μελέτης.

4.

Νομικό Πλαίσιο Μελετών και Εγγράφων.
Οι Μελέτες και τα Έγγραφα πρέπει να συμμορφώνονται με:
(α) Τις πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού και τα παραρτήματα του
(β) Το Σχέδιο Περιοχής Λεμεσού
(γ) Τον περί Χωροταξίας και Πολεοδομίας Νόμο και Κανονισμούς
(δ) Τον περί Οδών και Οικοδομών Νόμο και Κανονισμούς

(ε) Τους όρους και τις προδιαγραφές των αρμόδιων Τμημάτων και Υπηρεσιών (Πυροσβεστική
Υπηρεσία,
Τμήμα Εργασίας και Επιθεώρησης Εργασίας, ΚΟΤ, ΑΗΚ. ΣΥΛ, ΣΑΛΑ
Τηλεπικοινωνίες, κ,α.)
(ζ) Τη Νομοθεσία και Κανονισμούς που αφορούν την προσπέλαση/διακίνηση ΑΜΕΑ.
(η) Την Πολιτική για τις Τ/Κ Περιουσίες
(θ) Τον περί Δήμων Νόμο και σχετικούς κανονισμούς.
(ι) Τον περί Δημοσίων Συμβάσεων Νόμο και Κανονισμούς

4.2.2.5

Χρηματοδότηση έργου και επιπρόσθετες υποχρεώσεις Μελετητών
Το έργο δύναται να χρηματοδοτηθεί από το Δήμο Λεμεσού και ως εκ τούτου κατά το στάδιο της
μελέτης, όσο και κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες σύμφωνα
με την Εθνική Νομοθεσία. Επομένως οι Μελετητές θα ετοιμάζουν τις εκθέσεις και τα έγγραφα
που απαιτούνται. Επίσης τα έγγραφα προσφορών πρέπει να τύχουν της έγκρισης της
Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου και να εξασφαλίσουν Πιστοποιητικό
Συμβατότητας με την Εθνική Νομοθεσία πριν την προκήρυξη των προσφορών.

4.2.2.6

Γλώσσα Γραφής

Γενικά στα έγγραφα προσφορών, σχέδια, εκθέσεις, κ.λ.π. θα χρησιμοποιηθεί η Ελληνική
γλώσσα.
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4.2.2.7

Αριθμός αντιγράφων Σχεδίων

1.

Στις υποχρεώσεις των Συμβούλων είναι σε κάθε στάδιο της μελέτης να υποβάλλουν στον
Εργοδότη δύο (2) σειρές σχεδίων για έλεγχο / έγκριση.

2.

Για την έκδοση της Πολεοδομικής Άδειας, και της Άδειας Οικοδομής, οι Σύμβουλοι Μελετητές θα
ετοιμάσουν και υποβάλουν τις σειρές των σχεδίων και των εγγράφων που απαιτούνται.

3.

Τέλος οι Σύμβουλοι έχουν την υποχρέωση να παραδώσουν στον Εργοδότη τρεις (4) σειρές
όλων των τελικών σχεδίων και εγγράφων προσφορών. Επίσης οφείλουν να τα παραδώσουν και
σε ηλεκτρονική μορφή, σε αρχεία που να διαβάζονται από τα προγράμματα AutoCAD (Dwg ή
DXF ).

4.2.2.8

Συνεδρίες - Παρουσιάσεις

1.

Στις υποχρεώσεις του Μελετητή, χωρίς επιπρόσθετη αμοιβή, είναι να παρίστανται σε συνεδρίες
κατά το στάδιο εκπόνησης των μελετών με τον Εργοδότη / Επιτροπή Παρακολούθησης /
Υπηρεσίες / Φορείς για ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με την πρόοδο των μελετών, επίλυση
τυχόν προβλημάτων, ανταλλαγή απόψεων, λήψη αποφάσεων και συντονισμό εργασιών.

2.

Ο Μελετητής να λάβει υπόψη ότι στις υποχρεώσεις του είναι και η παρουσίαση σε ανοικτές
συγκεντρώσεις, σε χώρο και χρόνο που θα οργανώσει ο Εργοδότης τη Μελέτη ανάπλασης
χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά μέσα. Οι παρουσιάσεις θα είναι στις υποχρεώσεις του Μελετητή,
χωρίς επιπρόσθετη αμοιβή.

3.

Επίσης το ίδιο ισχύει και κατά το στάδιο κατασκευής του έργου. Οι Σύμβουλοι οφείλουν να
παρευρίσκονται στις συνεδρίες Εργοταξίου και σε συνεδρίες με Εργοδότη / Τμηματική Επιτροπή
Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΤΕΑΑ) τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα.

4.2.2.9 Στάδιο Προσφοροδότησης
Οι Σύμβουλοι, κατά το στάδιο ζήτησης προσφορών για εκτέλεση του Έργου, είναι υπόχρεοι να
ετοιμάζουν για τον Εργοδότη σχετικές απαντήσεις σε απορίες των προσφοροδοτών πάνω στα
σχέδια και έγγραφα, σε μορφή τέτοια που να μπορούν να εκδίδονται σαν συμπληρωματικές
πληροφορίες σε όλους τους προσφοροδότες. Με τον ίδιο τρόπο θα αντιμετωπίζονται τυχόν
αδυναμίες, λάθη ή ασυμφωνίες στα έγγραφα και σχέδια, που δυνατόν να εντοπιστούν κατά την
περίοδο των προσφορών. Ακολούθως, θα ετοιμάσουν έκθεση αξιολόγησης των προσφορών
που θα ληφθούν, σε μορφή σύμφωνα με τα πρότυπα του Τμήματος Δημοσίων Έργων και θα
την υποβάλουν στον Εργοδότη μαζί με τα σχόλια τους.

4.2.2.10 Στάδιο Εργολαβικής Εκτέλεσης του Έργου
1.

Κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου, οι Σύμβουλοι θα ετοιμάζουν τροποποιήσεις στα σχέδια ή
στη μελέτη ανάλογα με τις απαιτήσεις του Έργου. Οι Σύμβουλοι θα προμηθεύουν τον Εργοδότη
με 3 αντίγραφα των αναθεωρημένων σχεδίων.
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2.

Στις υποχρεώσεις των Συμβούλων είναι η υποβολή μηνιαίων εκθέσεων παρακολούθησης με
όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες για την πρόοδο / κατάσταση του οικονομικού
αντικειμένου του Έργου και τριμηνιαίων εκθέσεων παρακολούθησης για την πρόοδο των
εργασιών και γενικά του φυσικού αντικειμένου του Έργου.

4.2.2.11
1.

Χρονοδιάγραμμα Παροχής Υπηρεσιών

Το Χρονοδιάγραμμα παροχής υπηρεσιών έχει ως ακολούθως:
(α) Αποτύπωση
Αρχίζει μία εβδομάδα μετά την υπογραφή της Συμφωνίας

4 εβδομάδες

(β) Προκαταρκτική Μελέτη

4 εβδομάδες

(γ) Έγκριση Προκαταρκτικής Μελέτης

1 εβδομάδα

(δ) Προκαταρκτική Τελική Μελέτη
Αρχίζει από την έγκριση της Προκαταρκτικής Μελέτης

7 εβδομάδες

(ε) Έγκριση Προκαταρκτικής Τελικής Μελέτης

1 εβδομάδα

(στ) Υποβολή Αίτησης γα Πολεοδομική Άδεια

1 εβδομάδα

(ζ) Υποβολή Τελικής Μελέτης
Αρχίζει από την ημερομηνία που θα ορίσει ο Δήμος
Λεμεσού με επιστολή προς τον Μελετητή και αφού
πρώτα εξασφαλιστούν οι απόψεις / εγκρίσεις των
Αρμόδιων Τμημάτων.

10 εβδομάδες

(η) Προκαταρκτική έγκριση Τελικής Μελέτης από το Δήμο

1 εβδομάδα

(θ) Υποβολή Αίτησης για Άδεια Οικοδομής
(ι)

2.

Έγγραφα προσφορών, κ.λ.π.

1 εβδομάδα
8 εβδομάδες

(κ) Έγκριση εγγράφων προσφορών

6 εβδομάδες

(ν) Διαδικασία Προσφορών

12 εβδομάδες

(ξ) Κατασκευή έργου

16 μήνες

Οι παρατηρήσεις και η έγκριση του Εργοδότη για το κάθε στάδιο θα δίνονται στους Συμβούλους
το συντομότερο ώστε να μην υπάρχει καθυστέρηση στην πρόοδο της μελέτης. Ο Εργοδότης δεν
θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις στην εξασφάλιση των εγκρίσεων άλλων
Τμημάτων / Υπηρεσιών.
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Για τον σκοπό αυτό οι Μελετητές πρέπει να διαβουλεύονται έγκαιρα με τα Τμήματα / Υπηρεσίες
ώστε λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις τους κατά την εκπόνηση της μελέτης.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε καθυστέρησης που δεν οφείλεται στους Μελετητές αλλά σε
άλλους μη προβλεπτούς παράγοντες, τότε δεν θα καταβάλλεται επιπρόσθετη αμοιβή.

4.3

Διοίκηση Έργου

4.3.1

Αρμόδια υπηρεσία
Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Λεμεσού

4.3.2

Αποδέκτης των υπηρεσιών
Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Λεμεσού

4.3.3

Οργανωτική Δομή

Οργανωτική δομή Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή θα παράσχει το απαραίτητο προσωπικό για να διαχειριστεί και να επιλύσει
ζητήματα σχετικά με τη διαχείριση της Σύμβασης.
Η Αναθέτουσα Αρχή θα ορίσει άτομο - Υπεύθυνο Συντονιστς και θα είναι αρμόδιος για το συνολικό
συντονισμό της υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης και για την υποβολή όλων των επίσημων
εγγράφων της Σύμβασης στο αρμόδιο όργανο για την έγκριση. Ο Υπεύθυνος Συντονιστής θα είναι το
σημείο επαφής για τον Υπεύθυνο που θα οριστεί από τον Ανάδοχο.

Οργανωτική δομή Αναδόχου
Ο Ανάδοχος θα είναι αρμόδιος για την εκτέλεση του Αντικειμένου της Σύμβασης σε όλες τις φάσεις του,
μέχρι την τελική παραλαβή από την Αναθέτουσα Αρχή. Αυτό περιλαμβάνει τη διοίκηση του έργου και
την εξασφάλιση του συντονισμού όλων των δραστηριοτήτων του Αντικειμένου της Σύμβασης.
Ο Ανάδοχος θα ορίσει τον Υπεύθυνο που θα είναι διαθέσιμος σε ολόκληρη τη διάρκεια υλοποίησης του
Αντικειμένου της Σύμβασης. Ο Υπεύθυνος θα υποστηρίζεται από την ομάδα εμπειρογνωμόνων του
Αναδόχου και τα λοιπά μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου.
Ο Υπεύθυνος θα έχει τα παρακάτω καθήκοντα:
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καθορισμό του σχεδίου εργασιών και των κρίσιμων σημείων ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα
των παρεχόμενων υπηρεσιών και η έγκαιρη υλοποίηση των επιμέρους δραστηριοτήτων του
Αντικειμένου της Σύμβασης,



συνολική ευθύνη για την παράδοση των αποτελεσμάτων (παραδοτέα, παρεχόμενες υπηρεσίες)
της Σύμβασης,



προετοιμασία των Εκθέσεων έναρξης, προόδου και ολοκλήρωσης, με σαφή αναφορά στα
αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί,



συντονισμός της συμμετοχής και των αρμοδιοτήτων των εμπειρογνωμόνων που θα εκτελέσουν
το Αντικείμενο της Σύμβασης,



διατήρηση στενής και μόνιμης συνεργασίας με την Αναθέτουσα Αρχή (και τα αρμόδια όργανα
της: Υπεύθυνος Συντονιστής) και ενημέρωσή της για την πρόοδο υλοποίησης, τις εργασίες που
έχουν πραγματοποιηθεί και τις λύσεις ή επιλογές που έχουν υιοθετηθεί.

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει όλες τις δαπάνες τις σχετικές με την υλοποίηση του Αντικειμένου της
Σύμβασης. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα διαμονής, διατροφής και μετακίνησης των
στελεχών της Ομάδας Έργου. Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει επαρκείς πόρους για μετάφραση,
διερμηνεία, εκτύπωση, κ.λπ. όπως κατά περίπτωση απαιτείται από τις δραστηριότητες του Αντικειμένου
της Σύμβασης.
4.3.4 Παροχή διευκολύνσεων από την Αναθέτουσα Αρχή
Η Αναθέτουσα Αρχή θα παρέχει διευκολύνσεις στον Ανάδοχο 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. προκειμένου
να εκτελέσει το Αντικείμενο της Σύμβασης.

5. ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1 Τόπος εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης
Οι υπηρεσίες που θα παρέχει ο Ανάδοχος θα είναι για έργο που θα υλοποιηθεί στη Λεμεσό.

5.2 Διάρκεια υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης
Ο χρόνος ολοκλήρωσης του Αντικειμένου της Σύμβασης καθορίζεται στην παράγραφο 4.2.2.11
του Παραρτήματος ΙΙ: Όροι Εντολής της Συμφωνίας
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6. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
6.1 Στελέχωση της Ομάδας Έργου του Αναδόχου (Βλέπε Άρθρο 10 των Όρων
Προκήρυξης του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού).
Όλα τα στελέχη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου που έχουν έναν κρίσιμο ρόλο στην εκτέλεση
της Σύμβασης αναφέρονται ως βασικοί εμπειρογνώμονες. Τα απαιτούμενα προσόντα των
βασικών εμπειρογνωμόνων για την παρούσα Σύμβαση φαίνονται στο Άρθρο 10 των Όρων
Προκήρυξης του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού.
Οι προσφέροντες μπορούν να στελεχώσουν την Ομάδα Έργου και με άλλους εμπειρογνώμονες
(λοιποί εμπειρογνώμονες), πέραν των ως άνω αναφερθέντων βασικών εμπειρογνωμόνων, στην
περίπτωση που κρίνουν ότι είναι απαραίτητοι για την επιτυχή υλοποίηση του Αντικειμένου της
Σύμβασης.
Το κόστος του προσωπικού υποστήριξης συμπεριλαμβάνεται στο κόστος της Σύμβασης.

6.2 Στέγαση Αναδόχου
Δεν χρειάζεται από τον Ανάδοχο να διατηρεί στο χώρο εκτέλεσης του έργου γραφείο και ούτε η
Αναθέτουσα Αρχή θα παρέχει γραφειακό χώρο για τη στέγαση του Αναδόχου.

6.3 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.

7. ΕΚΘΕΣΕΙΣ
7.1 Απαιτήσεις Εκθέσεων
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει τις απαραίτητες εκθέσεις και εκτιμήσεις που απαιτούνται μέσα στα
πλαίσια των υπηρεσιών του και που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ: Όροι Εντολής της
Σύμβασης.
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Έκτακτες Εκθέσεις θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο όταν κρίνει ότι θα πρέπει να
πληροφορήσει την Αναθέτουσα Αρχή για σημαντικά θέματα ή όταν η Αναθέτουσα Αρχή ζητήσει
από τον Ανάδοχο να γνωμοδοτήσει για ειδικά θέματα σχετικά με το Αντικείμενο της Σύμβασης.

7.2 Υποβολή και έγκριση Εκθέσεων
Όλες οι Εκθέσεις της παραπάνω παραγράφου θα πρέπει να υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα
στην Αναθέτουσα Αρχή υπόψη του Υπεύθυνου Συντονιστή. Ο Υπεύθυνος Συντονιστής είναι
αρμόδιος για την υποβολή των Εκθέσεων στα αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής για
έγκριση.
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΩΝ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισότιμου εγγράφου που
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασής του
από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής (α) του
εδαφίου 7.1.4 του άρθρου 7 των Όρων Προκήρυξης του Διαγωνισμού. Το
δικαιολογητικό αυτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις μήνες πριν την
υπογραφή της σύμβασης.

2. Πρωτότυπο Πιστοποιητικό αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής, σύμφωνα με
τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής του από το οποίο να προκύπτει ότι
πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής (γ) του εδαφίου 7.1.4 του άρθρου 7
των Όρων Προκήρυξης του Διαγωνισμού. Το δικαιολογητικό αυτό θα πρέπει να
έχει εκδοθεί το πολύ τρεις μήνες πριν την υπογραφή της σύμβασης.

3. Πρωτότυπο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή της χώρας
εγκατάστασής του από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις
συμμετοχής (β) του εδαφίου 7.1.4 του άρθρου 7 των Όρων Προκήρυξης του
Διαγωνισμού.
Αρμόδια αρχή στη Κυπριακή Δημοκρατία για την έκδοση των σχετικών
πιστοποιητικών είναι:


Τμήμα Φορολογίας [(Έντυπο Τ.Φ. 2004)2015]



Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (για τους εργοδότες Έντυπο αρ. Υ.Κ.Α. 2022 και για αυτοτελώς εργαζομένους το Έντυπο Υ.Κ.Α. 2-023)

4. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας τα πιο πάνω υποβάλλονται για κάθε ένα
συμμετέχοντα στην κοινοπραξία σύμφωνα με το εδάφιο 7.1.4 του άρθρου 7 των
Όρων Προκήρυξης του Διαγωνισμού.
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει τα πιο πάνω πιστοποιητικά τότε αυτά
μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του Αναδόχου, στα δε κράτη
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού
οργανισμού της χώρας εγκατάστασής του.

Σελίδα 1 από 1
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Ημερομηνία λήξης ...................................

Προς ΔΗΜΟ ΛΕΜΕΣΟΥ
____________________________________________________
(από εδώ και στο εξής καλούμενου «η Αναθέτουσα Αρχή»)

Αξιότιμε Κύριε,

Εγγυητική Επιστολή Αριθμός------------------Συμβόλαιο Αρ.------------------------

Επειδή έχουμε πληροφορηθεί ότι έχετε συμβληθεί με τους κυρίους ---------------------------------------------------------------------------------- (από εδώ και στο εξής
καλούμενων «ο Ανάδοχος») για την κατασκευή/εκτέλεση/παροχή του/της ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (από εδώ και στο εξής του συμβολαίου αυτού καλούμενου «το Συμβόλαιο») με
Ποσό Συμβολαίου € ----------------------------------, (ολογράφως -------------------------------------------------------------------------------------- Ευρώ και ----------------------------------------σεντ) και επειδή οι Όροι του Συμβολαίου προνοούν την παροχή εγγύησης για την
πιστή εκτέλεση του Συμβολαίου αυτού για ποσό ίσο με ποσοστό -----------------εφαρμοζόμενου επί του Ποσού Συμβολαίου, εμείς, το πιο κάτω υπογράφον
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, κατόπιν αιτήματος του Αναδόχου, παραιτούμενοι από
κάθε δικαίωμα ένστασης και επιφύλαξης για το πιο πάνω Συμβόλαιο ή οποιαδήποτε
τροποποίηση αυτού, με το παρόν έγγραφο, αμετάκλητα και ανεξάρτητα από
οποιαδήποτε ένσταση από μέρους του Αναδόχου και χωρίς αναφορά σ’ αυτόν,
εγγυούμεθα να σας πληρώσουμε χωρίς καθυστέρηση (και το αργότερο εντός 3
εργάσιμων ημερών) στην πρώτη γραπτή απαίτησή σας, οποιοδήποτε ποσό θα
απαιτηθεί από εσάς μέχρι ποσού € ----------------------------------- (ολογράφως) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ευρώ και ----------------------------------------------- (σεντ), έναντι γραπτής
σας δήλωσης ότι ο Ανάδοχος έχει αρνηθεί ή παραλείψει να εκπληρώσει ή δεν έχει
1

εκπληρώσει και/ή έχει παραβιάσει οποιοδήποτε όρο του Συμβολαίου. Σε περίπτωση
υποβολής τμηματικών απαιτήσεων το ποσό της εγγύησης θα μειώνεται ανάλογα με
τα ποσά που θα πληρώνονται.

2.
Νοείται ότι οποιαδήποτε αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη ή διόρθωση η
οποία δυνατό να γίνει στο Συμβόλαιο, ή οποιοσδήποτε διακανονισμός σχετικά με
αυτό, δεν θα μας απαλλάξει από την ευθύνη μας που απορρέει από την παρούσα
Εγγυητική Επιστολή και δια του παρόντος παραιτούμεθα απόλυτα από το δικαίωμα
μας να συγκατατεθούμε ή να λάβουμε ειδοποίηση ή γνώση για οποιαδήποτε τέτοια
αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη, διόρθωση, ή διακανονισμό.

3.
Η Εγγύηση αυτή θα έχει ισχύ μέχρι και συμπεριλαμβανομένης της
ημερομηνίας λήξης που αναγράφεται ανωτέρω και μέχρι την ημερομηνία αυτή (ή,
εάν η ημερομηνία αυτή είναι τραπεζική αργία, μέχρι και συμπεριλαμβανομένης της
αμέσως προηγούμενης ημέρας που δεν είναι τραπεζική αργία) θα πρέπει να έχουμε
λάβει οποιαδήποτε απαίτησή σας. Μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας
λήξης, και νοουμένου ότι μέχρι τότε δεν θα έχει ληφθεί από εμάς οποιαδήποτε
γραπτή απαίτησή σας, η Εγγυητική Επιστολή θα θεωρείται άκυρη είτε έχει
επιστραφεί σε εμάς είτε όχι.

4.
Η Εγγυητική Επιστολή θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται με βάση και
σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα εμπίπτει στη
δικαιοδοσία των Κυπριακών Δικαστηρίων.

Διατελούμε,

[Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα]
(υπογραφή και σφραγίδα)
{

Επικολλήστε εδώ
Χαρτόσημα

}

Ημερομηνία: ………………………………….
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