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Νο.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΑΠΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Νόμος Περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών
Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων 29(Ι)/2001 έως 2013
(Άρθρο 52Α)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Όνομα Εργολήπτη (φυσικού προσώπου / εταιρείας*) ……………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...……………

Ιθαγένεια φυσικού προσώπου (αντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου). …………………
Πιστοποιητικά Σύστασης και Μετόχων Εταιρείας ……………………………………………………...
1. Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων …………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
Τηλέφωνο:…………………………………………………Φάξ: …………………………………………
2.

Διεύθυνση Αλληλογραφίας (αν διαφέρει) ..............................................................................

………………………………………………………………………………………………………………
3.

Τοπικός Αντιπρόσωπος και Διεύθυνση (αν υπάρχει)…………………………..……………….

……………………………………………………………………………………………………………….
Τηλέφωνο:………………………………………………………Φάξ:…………………………………….

Προς
Διευθυντή
Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών
Τ.Θ. 20595, 1660 Λευκωσία

1.

Με την παρούσα δυνάμει του Άρθρου 52Α του περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών
Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμου του 2001 έως 2013, γνωστοποιούμε την
πρόθεση μας για ανάληψη του Οικοδομικού / Τεχνικού* Έργου με συνοπτικό τίτλο:
………………………………………………………………………………………………………
Διεύθυνση Έργου: ……………………………………………………………………………….
Άδεια Οικοδομής Αρ. Φακ.:………………….. Ημερομηνία Έκδοσης: ……………………...
Αρμόδια Αρχή: ……………………………………………………………………………………

Περιγραφή Έργου: (εάν το έργο είναι οικοδομικό να αναφερθεί και το συνολικό εμβαδόν
του, εάν είναι τεχνικό να αναφερθεί το προϋπολογιζόμενο κόστος του)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

2.

Αρμόδιο άτομο για πρόσθετες πληροφορίες είναι ……………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….

3.

Πιο κάτω εσωκλείουμε όλα τα έντυπα συμπληρωμένα με βάση τις οδηγίες σας και
βεβαιώνουμε ότι οι δηλώσεις, τα έγγραφα και οι πληροφορίες που παρέχονται είναι
πλήρη και αληθή.

4.

Δηλώνω ότι έχω γνώση των Νομοθεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας που αφορούν
άμεσα ή έμμεσα την εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων, όπως μεταξύ άλλων:






Τον περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων
Νόμο 29(Ι)/2001 έως 2013
Τον περί Ασφάλειας και Υγείας Νόμο του 1996 και τους Κανονισμούς που εκδίδονται
δυνάμει αυτού και οποιονδήποτε άλλων Νόμων τους τροποποιούν ή τους
αντικαθιστούν
Τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο (Κεφ. 96)
Τον περί Αποβλήτων Νόμο του 2011 [Ν.185(Ι)/2011] και Κανονισμών του 2011
(ΚΔΠ 159/2011)
Τον περί Δημοσίων Συμβάσεων Νόμο 12(Ι)/2006 - Άρθρο 54-(2)(α)(i)

Με τιμή
Όνομα : ………………………………….…………………………………………………….…
Θέση: ……………………………………………………………………………………………..
Υπογραφή: …………………………… …………………………………………………………
Για τον Εργολήπτη / Εταιρεία: …………………………………………………………………
Σφραγίδα Εταιρείας: ……………………………………………………………………………
Ημερομηνία: …………………………..
* Διαγράψετε αναλόγως

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Για όσους στο Κράτος Μέλος προέλευσης τους, τηρείται Μητρώο Εγγεγραμμένων
Εργοληπτών, να παρουσιαστούν τα επίσημα στοιχεία εγγραφής τους στο εν λόγω
Μητρώο καθώς και στοιχεία της κατηγορίας και μεγέθους των έργων που δικαιούνται να
εκτελούν.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2. Για όσους στο Κράτος Μέλος προέλευσης τους δεν τηρείται Μητρώο
Εγγεγραμμένων Εργοληπτών, να παρουσιάσουν επίσημα στοιχεία άσκησης του
επαγγέλματος του εργολήπτη και να συμπληρώσουν τα πιο κάτω έντυπα που
αφορούν το βασικό προσοντούχο προσωπικό τους (Πολιτικό Μηχανικό /
Αρχιτέκτονα), έργα που έχουν αποπερατώσει και έργα που είναι υπό εκτέλεση με
ειδική έμφαση σε έργα παρόμοιας φύσεως με το έργο για το οποίο υποβάλλεται η
παρούσα γνωστοποίηση.
3. Βεβαίωση νόμιμης εγκατάστασης σε Κράτος Μέλος για την άσκηση του
επαγγέλματος του εργολήπτη και ότι δεν σας έχει απαγορευθεί έστω και
προσωρινά η άσκηση του επαγγέλματος του εργολήπτη.
4. Η παρούσα Γνωστοποίηση θα ανανεώνεται ετησίως εφόσον εξακολουθούν να
παρέχονται οι υπηρεσίες για το συγκεκριμένο έργο, κατά τη διάρκεια εκάστου έτους.
(Σχετική δήλωση, επισυνάπτεται).

Βασικό Προσοντούχο Προσωπικό
(Οργανοδιάγραμμα να επισυναφθεί)
Α/Α

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΘΕΣΗ
ΣΤΗΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΗΛΙΚΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΕΙΡΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ
Α. Έργα που έχουν αποπερατωθεί
Ο εργολήπτης θα πρέπει να συμπληρώσει το παρών έντυπο και να περιγράψει συνοπτικά τα έργα που έχει εκτελέσει τα τελευταία επτά χρόνια
με ειδική έμφαση σε έργα παρόμοιας φύσης με το έργο για το οποίο υποβάλλεται η παρούσα γνωστοποίηση.
Φωτογραφίες, διαφημιστικά φυλλάδια ή άλλα έγγραφα κατά προτίμηση στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα να επισυναφθούν.
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

ΠΟΣΟ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
€

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΡΓΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΕΡΓΟΥ
ΠΟΛΗ – ΧΩΡΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
€

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΡΓΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΕΡΓΟΥ
ΠΟΛΗ – ΧΩΡΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΟΥ

Β. Έργα υπό εκτέλεση
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Όλα τα έντυπα, έγγραφα και πληροφορίες που αποτελούν τη
γνωστοποίηση υποβάλλονται στα κεντρικά γραφεία του
Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και
Τεχνικών Έργων.

1.

Φωτοαντίγραφα των εντύπων γνωστοποίησης επιτρέπονται.

2.

Τα ποσά που αναφέρονται στα έντυπα να είναι σε ευρώ (€) και
να υπολογίζονται με βάση τις τρέχουσες τιμές συναλλάγματος.

