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ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1.1 «Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας Μελέτης» σημαίνει τον Σύμβουλο Μελετητή, ο
οποίος κατέχει επαρκείς γνώσεις στα θέματα ασφάλειας και υγείας και επαρκή πείρα στη
μελέτη ή/και επίβλεψη κατασκευαστικών έργων σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής
νομοθεσίας και ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί είτε από το Μελετητικό Γραφείο είτε από
τον Πελάτη για την παροχή των καθορισμένων από την ισχύουσα νομοθεσία υπηρεσιών.
1.2 Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και παράδοση του
Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας στον Πελάτη και αφορούν:

(α) Συμβουλές προς τον κύριο του έργου (Πελάτη) σχετικά με:
i. τις απαιτούμενες ενέργειες για τη συμμόρφωσή του με τις διατάξεις της
νομοθεσίας για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία·
ii. τις διατάξεις των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες
Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του
2015, που ρυθμίζουν τα θέματα ασφάλειας και υγείας σε σχέση με την
υλοποίηση έργων και οποιωνδήποτε Κανονισμών τους τροποποιούν ή
αντικαθιστούν· και
iii. τις διατάξεις των περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας
στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών του 2002 και 2004 και
οποιωνδήποτε Κανονισμών τους τροποποιούν ή αντικαθιστούν, στην
περίπτωση που το έργο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως χώρος
εργασίας·
(β) Συντονισμό της εφαρμογής των γενικών αρχών πρόληψης και της
ενσωμάτωσης των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στη μελέτη του έργου,
όπως καθορίζεται στις διατάξεις των πιο πάνω Κανονισμών που ρυθμίζουν τα
θέματα ασφάλειας και υγείας σε σχέση με την υλοποίηση έργων ·
(γ) Συνεργασία με τον Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας Εκτέλεσης για την
αναπροσαρμογή του σχεδίου ασφάλειας και υγείας και διαχείριση των
κινδύνων που δημιουργούνται στις εργασίες εκτέλεσης του έργου·
(δ) Συλλογή όλων των απαιτούμενων πληροφοριών για το Σχέδιο Ασφάλειας και
Υγείας και για τα θέματα ασφάλειας και υγείας και μέριμνα για τη διάθεσή
τους στους μελετητές του έργου·
(ε) Καταρτισμό ή ανάθεση του καταρτισμού του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας.
(στ) Μέριμνα για την ενσωμάτωση στη μελέτη του έργου, στα έγγραφα
προκήρυξης των προσφορών και στους όρους των συμβολαίων ανάθεσης της
εκτέλεσης του έργου, σχεδίων, τεχνικών προδιαγραφών, κριτηρίων επιλογής
των υλικών κατασκευής, μεθόδων εργασίας, εργολάβων και υπεργολάβων
και άλλων απαιτήσεων για την αντιμετώπιση των κινδύνων που είναι
προβλεπτοί στο στάδιο της μελέτης και προετοιμασίας του έργου, σύμφωνα
με τις αρχές πρόληψης και με βάση τα αποτελέσματα της γραπτής εκτίμησης
των κινδύνων
(ζ) Καταρτισμό ή/και αναπροσαρμογή του Φάκελου Ασφάλειας και Υγείας
(ΦΑΥ) και συνεργασία με τον Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας Εκτέλεσης,
όπου αυτό απαιτείται και μέριμνα για τη συνεργασία του Πελάτη, των
Μελετητών και άλλων ανάδοχων του έργου και τη διάθεση των
απαιτούμενων πληροφοριών, τη διαβίβαση του ΦΑΥ στον Συντονιστή
Ασφάλειας και Υγείας Εκτέλεσης και την προώθηση του ΦΑΥ στον Πελάτη
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μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης των εργασιών σε συνεργασία με τον
Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας Εκτέλεσης.
2. Υπηρεσίες έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης:
Συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών και δεδομένων, ετοιμασία σχετικών
υπολογισμών και έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης το οποίο
ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, καθώς και καταγραφή
συστάσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Ενεργειακής
Απόδοσης των Κτιρίων Νομοθεσίας και των περί ρύθμισης Οδών και Οικοδομών
(Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων) Κανονισμών
3. Υπηρεσίες που αφορούν μελέτη υποδομής εσωτερικής καλωδίωσης:
Υπηρεσίες που αφορούν μελέτη υποδομής εσωτερικής καλωδίωσης σύμφωνα με το
περί Υποδομής Εσωτερικής Καλωδίωσης Οικοδομών (ΥΕΚΟ) Διάταγμα του 2015
του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών
Νόμου. Ενδεικτικά αναφέρονται τα καθήκοντα του μελετητή που εκπηγάζουν από
το προαναφερόμενο διάταγμα και αφορούν (α) υπόδειξη εγκατάστασης υπόγειας
παροχής (β) υποβολή σχεδίων για έλεγχο μελέτης η οποία θα έχει το κατάλληλο
περιεχόμενο και θα συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές του διατάγματος
(γ) έλεγχο της εγκατάστασης ΥΕΚΟ.
4. Υπηρεσίες κτηματικής χωρομετρίας:
Υπηρεσίες του περί Χωρομετρίας Νόμου, ήτοι τη διαδικασία καθορισμού και
αποτύπωσης των ορίων ακίνητης ιδιοκτησίας με μετρήσεις ή παρατηρήσεις,
περιλαμβανομένων μετρήσεων με χρήση ηλεκτρονικών οργάνων ή με
φωτογραμμετρία ή με δορυφορικές παρατηρήσεις, και περιλαμβάνει εργασία
σχετική με:
(α) προσδιορισμό και σήμανση νέων ορίων ιδιοκτησίας·
(β) επαναπροσδιορισμό και επανασήμανση παλιών ορίων ιδιοκτησίας·
(γ) σχεδιασμό, μελέτη, οριοθέτηση και σήμανση ακίνητης ιδιοκτησίας για
σκοπούς διαίρεσης ή ενοποίησης τεμαχίων·
(δ) επαναχωρομέτρηση των ορίων τεμαχίου ακίνητης ιδιοκτησίας για
τροποποίηση δεδομένων σε πιστοποιητικά τίτλων, προσδιορισμό των θέσεων
κατασκευών σε σχέση με όρια, επαναπροσδιορισμό ορίων για σκοπούς
ανέγερσης κτιρίων και περίφραξης και άλλους παρόμοιους σκοπούς·
(ε) ακριβείς χωρομετρικές εργασίες για παροχή δεδομένων, με σκοπό τον
υπολογισμό συντεταγμένων χωρομετρικών σημείων·
(στ) επισκόπηση για εντοπισμό της βέλτιστης θέσης μόνιμων χωρομετρικών
σημείων·
(ζ) δορυφορικές παρατηρήσεις για προσδιορισμό
συντεταγμένων χωρομετρικών σημείων ελέγχου·

και

βελτίωση

των

(η) ετοιμασία όλων των σχεδίων, στοιχείων, υπολογισμών, διορθώσεων και
εκθέσεων·
(θ) έρευνα και ανάπτυξη μεθόδων για την καλύτερη αξιοποίηση εξοπλισμού και
(ι) παροχή πιστοποιητικών σε όλα τα θέματα της χωρομετρίας.
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5. Ενδεικτικός Κατάλογος Επιπρόσθετων Υπηρεσιών, πέραν των πιο πάνω, που θα
μπορούσαν να ανατεθούν από τον Πελάτη στο Μελετητικό Γραφείο. Οι
Επιπρόσθετες Υπηρεσίες συμφωνούνται με ξεχωριστή/ές συμφωνία/ίες, στην
οποία/οίες καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα, η αμοιβή και οποιεσδήποτε άλλες
εκατέρωθεν συμβατικές υποχρεώσεις.
Α/Α
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Περιγραφή Επιπρόσθετης Υπηρεσίας

Ανάθεση
(Ναι/Όχι)

Διεύθυνση Έργου
Μελέτη εναλλακτικών προτάσεων και σχεδιασμών που
υποβάλλονται από τον Εργολάβο
Ετοιμασία κτιριολογικού προγράμματος
Λεπτομερής επιθεώρηση και ετοιμασία έκθεσης σε σχέση με
ιστορικά κτίρια ή/και αρχαία μνημεία
Τοπογραφικές εργασίες σε σχέση με το εργοτάξιο ή με άλλα
υφιστάμενα στο εργοτάξιο κτίρια ή κατασκευές
Παράδοση στον Πελάτη των σχεδίων σε ηλεκτρονική μορφή
(CAD)
Υπηρεσίες σε ότι αφορά τον περί Χωρομετρίας Νόμο
Υπηρεσίες επιμέτρησης ποσοτήτων, άλλες από αυτές για την
ετοιμασία ή/και τιμολόγηση των Καταλόγων Ποσοτήτων
Μελέτη για τη φύση και τη αντοχή υφιστάμενων
κατασκευών και ανεξάρτητος έλεγχος φέροντος οργανισμού
ή άλλης μελέτης
Εκτέλεση ειδικών ελέγχων ή δοκιμών (π.χ. εδαφολογικές και
γεωτεχνικές μελέτες)
Εκτέλεση επισκέψεων στο Εργοτάξιο, επιπρόσθετων αυτών
που αναφέρονται στη Συμφωνία
Επισκέψεις στο εξωτερικό για σκοπούς του Έργου
Εκπόνηση μελετών και ετοιμασία σχεδίων για ειδικές
κατασκευές και ειδικές θεμελιώσεις
Εκτέλεση γεωτεχνικής έρευνας υπεδάφους
Διαπραγμάτευση τιμών με Εργολάβους, εφόσον δεν
ακολουθηθεί η διαδικασία της προσφοροδότησης και
εφόσον περιλαμβάνει ανάλυση τιμών μονάδας
Ετοιμασία προκαταρκτικών εισηγήσεων για την οικονομική
βιωσιμότητα του Έργου και διεξαγωγή μελέτης
βιωσιμότητας
Υπηρεσίες που προκύπτουν μετά από απόφαση του Πελάτη
σε σχέση με διερεύνηση/λήψη νομικών μέτρων
Μελέτη για την ανάγκη διεξαγωγής ερευνών για μόλυνση
στο εργοτάξιο και διεξαγωγή τέτοιων ερευνών
Μελέτη για τη λήψη μέτρων στο εργοτάξιο, σύμφωνα με τα
αποτελέσματα των ερευνών για μόλυνση του εργοταξίου
Υπηρεσίες σε σχέση με επιλογή και αξιολόγηση εργοταξίων
ή/και κτιρίων
Αποτύπωση κτιρίων ή/και άλλων κατασκευών
Μελέτη σε σχέση με κοστολόγηση, αγορά, πώληση ή
ενοικίαση γης και απόκτηση δικαιώματος πρόσβασης σε
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Α/Α
23
24
25
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28
29
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31

Περιγραφή Επιπρόσθετης Υπηρεσίας

Ανάθεση
(Ναι/Όχι)

ιδιοκτησία τρίτου
Μελέτη για την κατασκευή σε εργαστήριο ειδικών
κατασκευών
Ετοιμασία Καταλόγων Ποσοτήτων ή/και τιμολόγηση των
Καταλόγων Ποσοτήτων
Εκπόνηση μελετών και ετοιμασία σχεδίων εσωτερικού
χώρου και επίπλωσης
Εκπόνηση μελετών και ετοιμασία σχεδίων φωτισμού
Εκπόνηση μελετών και ετοιμασία σχεδίων τοπιοτέχνησης
Εκπόνηση ακουστικής μελέτης
Ετοιμασία Σχεδίων “ως έχει κατασκευαστεί” το Έργο, πέραν
των όσων απαιτούνται για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας
ή πιστοποιητικού από την αρμόδια αρχή
Ετοιμασία προπλασμάτων ή/και λήψη επιπρόσθετων
φωτογραφιών
Ετοιμασία ή παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην
ετοιμασία μελέτης για τις πιθανές επιπτώσεις στο
περιβάλλον από το Έργο
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