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ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΡΓΟΥ

Διαγωνισμός για νέα υπουργεία
Νότια του χώρου της Αρχιγραμματείας η Πολεοδομία οριοθέτησε την ανάπτυξη
πολυώροφου κτηριακού συμπλέγματος στο οποίο θα στεγαστούν τα Υπουργεία
Εσωτερικών Δικαιοσύνης και Μεταφορών Το δομήσιμο εμβαδόν φτάνει τα
30.000 τ.μ και θα διαθέτει 500 υπόγειους χώρους στάθμευσης Το κόστος
εκτιμήθηκε στα €75 εκατ συν ΦΠΑ Το ΕΤΕΚ θα προκηρύξει τον διαγωνισμό για
επιλογή σκαριφήματος ΣΕΛ 4



1. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Μέσο: . . . . . . . . .ΠΟΛΙΤΗΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .15/11/2021 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .15/11/2021
Σελίδα: . . . . . . . . 4

ΤΡΕΙΣ ΠΥΡΓΟΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ

ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΡΙΑ

ΝΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
Στο πολυώροφο κτηριακό σύμπλεγμα θα στεγαστούν τα Υπουργεία
Εσωτερικών Δικαιοσύνης και Μεταφορών Η Πολεοδομία
οριοθέτησε την ανάπτυξη νότια του χώρου της Αρχιγραμματείας θα
είναι εμβαδού τουλάχιστον 6.450 τ.μ με 500 υπόγειους χώρους
στάθμευσης και δομήσιμου εμβαδού πέριξ των 30.000 τ.μ Το

κόστος εκτιμήθηκε στα €75 εκατ συν ΦΠΑ

ΓΡΑΦΕΙ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Στον

διορισμό ομάδας
παρακολούθησης και
συντονίστριας έργου
προχώρησε ο διευθυντής του

Τμήματος Δημοσίων'Εργων με
σκοπό να προωθήσουν την ανάπτυξη
κτηριακού συμπλέγματος στον
ευρύτερο χώρο της
Αρχιγραμματείας στο κέντρο της
Λευκωσίας Θα αποτελείται από

τρεις πύργους στους οποίους θα
στεγαστούν τα Υπουργεία
Εσωτερικών Μεταφορών και
Δικαιοσύνης Προς αυτή την
κατεύθυνση δρομολογούνται οι
διαδικασίες για την αγορά
προκατασκευασμένων μονάδων οι

οποίες θα τοποθετηθούν στον
προαύλιο χώρο της Αρχιγραμματείας
με σκοπό να μεταφερθούν οι
υπάλληλοι του Υπουργείου
Εσωτερικών μέχρι την ανέγερση
των νέων κτηρίων
Σύμφωνα με την απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου που
δημοσιεύθηκε την περασμένη
Παρασκευή στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας
συντονίστρια έργου διορίστηκε η

αρχιτέκτονας Κατερίνα Λάμπρου
Πανταζή η οποία θα είναι
επικεφαλής της ομάδας
παρακολούθησης και θα
πλαισιώνεται από πολιτικό μηχανικό
και επιμετρητή ποσοτήτων καθώς
και από ειδικότητες ηλεκτρολόγου
και μηχανολόγου μηχανικού από το
προσωπικό του Τμήματος Δημοσίων
Έργων και της
Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας
Το πολυώροφο κτηριακό σύμπλεγμα
στο οποίο θα στεγαστούν τα τρία
υπουργεία οριοθετήθηκε από το
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
νότια του ευρύτερου χώρου της
Αρχιγραμματείας Θα είναι εμβαδού
τουλάχιστον 6.450 τ.μ με
υπόγειους χώρους στάθμευσης της
τάξης των 500 θέσεων δομήσιμου
εμβαδού πέριξ των 30.000 τ.μ το
οποίο θα συνάδει με τον
περιβάλλοντα χώρο με
προκαταρκτική εκτίμηση για
σκοπούς προϋπολογισμού περί τα
€75 εκατ συν ΦΠΑ

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός
Με βάση τη σχετική απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου το Τμήμα
Δημοσίων'Εργων σε συνεργασία με
το Τμήμα Πολεοδομίας θα συνάψουν
συμφωνία ανάθεσης με τον τεχνικό
σύμβουλο του κράτους το
Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο
Κύπρου ΕΤΕΚ με σκοπό τη
διενέργεια διαγωνισμού για επιλογή
σκαριφήματος Concept Design για
το έργο Ο διαγωνισμός θα
προκηρυχθεί από το ΕΤΕΚ αμέσως
μετά την παράδοση σε αυτό του
κτηριολογικού προγράμματος και
των εμβαδών και θα ολοκληρωθεί
εντός τριών μηνών Το κτηριολογικό
πρόγραμμα αναμένεται να
παραδοθεί στο ΕΤΕΚ εντός των
επόμενων ημερών
Όπως ρητά καθορίζεται στην
απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου το ΕΤΕΚ θα παραδώσει
στο Τμήμα Δημοσίων'Εργων έναντι
της αμοιβής που θα συμφωνηθεί το
σκαρίφημα για το έργο που θα
επιλεγεί στον διαγωνισμό χωρίς
καμία άλλη δέσμευση έναντι του
ΕΤΕΚ του βραβευθέντος
αρχιτέκτονα ή και οποιουδήποτε
άλλου τρίτου προσώπου Η αμοιβή
που θα καταβληθεί στο ΕΤΕΚ θα
αφορά τα βραβεία στους
επιτυχόντες του διαγωνισμού Στον
αρχιτέκτονα του οποίου το
σκαρίφημα θα επιλεγεί θα

καταβληθεί από το ΕΤΕΚ το
καθορισμένο βραβείο όχι όμως
οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ούτε θα
συναφθεί μαζί του οποιαδήποτε
συμφωνία ούτε και θα έχει
οποιοδήποτε ρόλο κατά την
εκτέλεση της σύμβασης

Στο ΕΤΕΚ χωρίς δεσμεύσεις
Διευκρινίζεται επίσης στην
απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου ότι μετά την υπογραφή
της σύμβασης με τον εργολάβο του
έργου η αναθέτουσα αρχή θα έχει
το δικαίωμα να ζητήσει τα σχόλια του
αρχιτέκτονα που θα έχει σχεδιάσει
το σκαρίφημα επί των
αρχιτεκτονικών σχεδίων που θα
υποβάλει ο εργολάβος του έργου
κατά τη φάση του σχεδιασμού χωρίς
να είναι υποχρεωμένη όμως η
αναθέτουσα αρχή να υιοθετήσει τα
σχόλια αυτά Το σκαρίφημα θα
περιληφθεί στα έγγραφα του
διαγωνισμού που θα προκηρυχθεί
για την κατασκευή του έργου με τη
μέθοδο Μελέτη Κατασκευή 12ετή
Συντήρηση Καθίσταται επίσης
ξεκάθαρο στην απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου ότι η

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΤΕΚ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΤΕΓΟ ΚΡΑΤΟΣ

Η Δημοκρατία καταβάλλει €22
εκατ ετησίως σε ενοίκια

Η Δημοκρατία καταβάλλει €22 εκατ ετησίως σε ενοίκια για τις ανάγκες
στέγασης κυβερνητικών υπηρεσιών και τμημάτων σε περίπου 600 κτήρια
Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ κ Κωνσταντίνος Κωνσταντή απηύθυνε επιστολή
στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη τον περασμένο Απρίλιο

με την οποία τον καλούσε να παρέμβει και να δρομολογήσει ο ίδιος
προσωπικά τις διαδικασίες για την ανέγερση κυβερνητικών κτηρίων με
σκοπό τη στέγαση υπουργείων κυβερνητικών τμημάτων και υπηρεσιών
που βρίσκονται για χρόνια στο νοίκι Υποδεικνύοντας στον Πρόεδρο Αναστασιάδη

πως ακόμη και στην περίπτωση που κρατικές υπηρεσίες δεν
μπορούν να αντεπεξέλθουν ή δεν επιθυμούν να συνεργαστούν το ΕΤΕΚ
είναι έτοιμο να αναλάβει κεντρικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια Ο Πρόεδρος

δεν απάντησε ακόμη στην επιστολή του ΕΤΕΚ

ανάθεση στο ΕΤΕΚ της
διεκπεραίωσης του αρχιτεκτονικού
διαγωνισμού για το συγκεκριμένο
έργο δεν δημιουργεί προηγούμενο
ότι σε κάθε μελλοντικό κτηριακό
έργο θα διεξάγεται αρχιτεκτονικός
διαγωνισμός ούτε και ότι αν θα
διεξάγεται τέτοιος διαγωνισμός
αυτός θα γίνεται υποχρεωτικά από
το ΕΤΕΚ

Τα άλλα έργα
Στο χωροταξικό σχέδιο του
ευρύτερου χώρου της
Αρχιγραμματείας το Υπουργικό
Συμβούλιο περιέλαβε και τα
ακόλουθα
• Τη χωροθέτηση της Κυπριακής
Βιβλιοθήκης νοτιοδυτικά του χώρου
της Αρχιγραμματείας και
συγκεκριμένα στο κτήριο που

σήμερα στεγάζεται η διοίκηση του
Υπουργείου Εσωτερικών• Τη χωροθέτηση του νέου κτηρίου
στέγασης της Βουλής ανατολικά του
ευρύτερου χώρου της
Αρχιγραμματείας• Την επιθυμητή από το Υπουργικό
Συμβούλιο νέα χρήση του κτηρίου
της Αρχιγραμματείας ή τη
δυνατότητα υποβολής σχετικής
πρότασης από το Τμήμα
Πολεοδομίας και Οικήσεως για νέα
χρήση βάση του αναθεωρημένου
χωροταξικού σχεδιασμού Θα
διατεθούν περίπου €8 εκατ για
την ολική ανακαίνιση και
διαμόρφωση του κτηρίου της
Αρχιγραμματείας Το κτήριο
κρίθηκε εδώ και χρόνια ως
ακατάλληλο καθώς δεν πληροί τις
ελάχιστες προϋποθέσεις
ασφάλειας και υγιεινής Με βάση
τις νέες αποφάσεις που λήφθηκαν
τα έργα ανακαίνισης στο ιστορικό
κτήριο της Αρχιγραμματείας θα
αρχίσουν όταν θα είναι έτοιμες οι
προκατασκευασμένες μονάδες που
θα στηθούν στον ίδιο χώρο και θα
μετατραπούν σε γραφεία των
υπαλλήλων του Υπουργείου
Εσωτερικών

Το ΕΤΕΚ θα

προκηρύξει τον
αρχιτεκτονικό
διαγωνισμό
για επιλογή
σκαριφήματος

Η κατασκευή
των τριών
πύργων θα

γίνει με τη

μέθοδο Μελέτη
Κατασκευή

12ετή

Συντήρηση
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