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ΜΕΡΟΣ Ι
(Συμπληρώνεται από τον αιτητή)
1. Πλήρες όνομα Εγγεγραμμένου
Εργολήπτη:

……………………………………………………………

Αρ. Μητρώου στο Συμβούλιο Εργοληπτών:

……………………………………………………………

Αρ. Μητρώου στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις:

……………………………………………………………

Kατάταξη Εργολήπτη :

Έργα/ Πείρα ……………… Ετήσια Άδεια …………

2. Διεύθυνση για αλληλογραφία / επικοινωνία: ……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Τηλ. …………………..……… Κινητό: …………………… Φαξ: …………………………….
3. Στοιχεία Τεχνικού Διευθυντή :
(Συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση εταιρείας)
Ονοματεπώνυμο Τεχνικού Διευθυντή: ..……………………………………………………….
Αριθμός Μητρώου στο Συμβούλιο: ………………….………
Κατάταξη σε Έργα/Πείρα: ……………
4. Αίτηση για ειδική άδεια για εκτέλεση μικρού Οικοδομικού / Τεχνικού έργου που
(Διαγράψετε αναλόγως)
συμπεριλαμβάνεται σε κυρίως Οικοδομικό / Τεχνικό έργο με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
(Διαγράψετε αναλόγως)
Τάξη μικρού οικοδομικού / τεχνικού έργου ……. Τάξη κυρίως οικοδομικού / τεχνικού έργου ……
(Διαγράψετε αναλόγως)
(Διαγράψετε αναλόγως)

5.

Πληρωτέα Τέλη:
Καθορισμένο Ποσό € …………….
(Βλέπε Οδηγίες Μέρος ΙΙΙ)

Με μετρητά

Με επιταγή

Αρ. Επιταγής …………………………

Υπογραφή Τεχνικού Διευθυντή / Εργολήπτη: ……………………… Ημερομηνία: ….………
ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ
Ημερομηνία Λήψης της Αίτησης: ……………………………..Αριθμός Μητρώου …………………
Συνημμένο Τέλος Εξέτασης Αίτησης / Αριθμός Απόδειξης ………………………………………….
Υπογραφή Υπαλλήλου Συμβουλίου Εργοληπτών ……………………………………………………
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ
(Συμπληρώνεται από τον μελετητή του έργου)

1. Στοιχεία Μελετητή του Έργου:
ΌνομαΤεχνικού Γραφείου / Κυβερνητικού Τμήματος: …………………………………………..
Διεύθυνση για αλληλογραφία / επικοινωνία: ………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
Τηλ:……………………… Κινητό: ………………………… Φαξ: ………………………………..

2. Στοιχεία του έργου:
Τίτλος έργου: ……………………………………………………
Τοποθεσία: ………………………………………………………
Περιγραφή του μικρού τεχνικού / οικοδομικού μέρους του έργου που συμπεριλαμβάνεται
στο κυρίως
(Διαγράψετε αναλόγως)
Οικοδομικό / τεχνικό έργο: ………………………………………………………………………..
(Διαγράψετε αναλόγως)

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Α. Κυρίως οικοδομικό έργο:

Β. Κυρίως τεχνικό έργο

Τάξη: ……….. Εμβαδό ……………

Τάξη: ………..

Τεχνικό μέρος του κυρίως οικοδομικού
έργου:

Οικοδομικό μέρος του κυρίως
έργου:

Τάξη: ………..

Τάξη: ……….. Εμβαδό ……………

Δαπάνη €………..…

Δαπάνη €………..…
τεχνικού

(Συμπληρώστε την στήλη Α ή Β αναλόγως)

Βεβαιούται ότι το πιο πάνω αναφερόμενο έργο έχει κατακυρωθεί στον εργολήπτη
……………………………………………. την …………………. και πρόκειται να εκτελεστεί
κατά την περίοδο από ……………………. μέχρι ………………...
Υπογραφή Μελετητή: …………………………………………
Ημερομηνία: …………………………………………………..
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
(Σημειώστε

1.

2.

3.

√ όπου έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες)

Η αίτηση αυτή συμπληρώνεται από τον αιτητή και υποβάλλεται στο Συμβούλιο
Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων
ταχυδρομικά (ασφαλισμένη) ή προσωπικά στα επαρχιακά γραφεία του
Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις που αιτητές προέρχονται από επαρχίες εκτός της επαρχίας
Λευκωσίας όλα τα στοιχεία,
πιστοποιητικά
και έντυπα αιτήσεων να
υποβάλλονται εις διπλούν. Φωτοαντίγραφα είναι αποδεκτά.

□
□

Μαζί με την αίτηση καταβάλλονται τα καθορισμένα τέλη για εξέταση της αίτησης
βάσει του Κανονισμού με αριθμό 13, των Κανονισμών Καθορισμός Τύπων Τελών
και Επιβαρύνσεων που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 51 του Νόμου 29(Ι)/2001.
(α) Για χορήγηση άδειας για εκτέλεση οικοδομικού / τεχνικού έργου Α' ή Β' τάξης
που συμπεριλαμβάνει τεχνικό / οικοδομικό έργο μέχρι Δ' τάξης καταβάλλεται το
ποσό των €165,00

□

(β) Για χορήγηση άδειας για εκτέλεση οικοδομικού / τεχνικού έργου Γ' τάξης που
συμπεριλαμβάνει τεχνικό / οικοδομικό έργο μέχρι Ε' τάξης καταβάλλεται το ποσό
των €80,00

□

4. Η παρούσα αίτηση υποβάλλεται για έγκριση από το Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 33
του Νόμου περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών 29(Ι)/2001.
33.(1) Παρά τις διατάξεις των άρθρων 26 και 32, τo Συμβoύλιo μπoρεί, κατόπιv αίτησης στo
καθoρισμέvo από τo Συμβoύλιo έvτυπo και καταβoλής τoυ καθoρισμέvoυ τέλoυς, vα χoρηγεί
άδεια σε εγγεγραμμέvo εργoλήπτη πoυ είvαι κάτoχoς ετήσιας άδειας oικoδoμικώv έργωv πρώτης
ή δεύτερης τάξης vα εκτελέσει τεχvικό έργo τέταρτης ή πέμπτης τάξης, αv τo τεχvικό έργo
περιλαμβάvεται σε oικoδoμικό έργo τηv εκτέλεση τoυ oπoίoυ αvέλαβε o εργoλήπτης αυτός˙ τo
ίδιo ισχύει και στηv περίπτωση εγγεγραμμέvoυ εργoλήπτη κατόχoυ ετήσιας άδειας πρώτης ή
δεύτερης τάξης τεχvικώv έργωv για τηv εκτέλεση oικoδoμικού έργου τέταρτης ή πέμπτης τάξης
πoυ περιλαμβάvεται σε τεχvικό έργo τηv εκτέλεση τoυ oπoίoυ αvέλαβε o εργoλήπτης αυτός.
(2) Παρά τις διατάξεις τωv άρθρωv 26 και 32, τo Συμβoύλιo μπoρεί, κατόπιv αίτησης στo
καθoρισμέvo από τo Συμβoύλιo έvτυπo και καταβoλής τoυ καθoρισμέvoυ τέλoυς, vα χoρηγεί
άδεια σε εγγεγραμμέvo εργoλήπτη πoυ είvαι κάτoχoς ετήσιας άδειας oικoδoμικώv έργωv τρίτης
τάξης vα εκτελέσει τεχvικό έργo πέμπτης τάξης, αv τo τεχvικό έργo περιλαμβάvεται σε
oικoδoμικό έργo τηv εκτέλεση τoυ oπoίoυ αvέλαβε o εργoλήπτης αυτός ˙ τo ίδιo ισχύει και στηv
περίπτωση εγγεγραμμέvoυ εργoλήπτη κατόχoυ ετήσιας άδειας τρίτης τάξης τεχvικώv έργωv για
τηv εκτέλεση oικoδoμικού έργου πέμπτης τάξης πoυ περιλαμβάvεται σε τεχvικό έργo τηv
εκτέλεση τoυ oπoίoυ αvέλαβε o εργoλήπτης αυτός.
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Ειδική άδεια
σε
Ορισμένες
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