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ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ  

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  
 
 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                             
 

1.        ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1.1       Οι παρόντες όροι και κανονισμοί ανάθεσης εργασίας εκδίδονται προς αμοιβαίο όφελος των  

      εργοδοτών και Αρχιτεκτόνων/Πολιτικών Μηχανικών. Ορίζουν τις αμοιβές με βάση τις οποίες 
      τα μέλη αναλαμβάνουν εργασία και περιγράφουν τις επαγγελματικές υπηρεσίες τις οποίες οι  
      πελάτες μπορούν να αναμένουν  έναντι των πιο πάνω  αμοιβών. 
 

2.       ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΟΡΙΣΜΟΙ      
 
2.1      Στους παρόντες όρους και κανονισμούς, εκτός εάν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο, 

    οι πιο κάτω όροι  έχουν αντίστοιχα την έννοια που αποδίδεται σ’ αυτούς, δηλαδή:        
 

2.2      «Τεχνικός» σημαίνει κάθε πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο του ΕΤΕΚ ως  
    Αρχιτέκτονας ή Πολιτικός Μηχανικός το οποίο δικαιούται να εκτελεί εργασία σύμφωνα με τις 
    πρόνοιες του Περί Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών Νόμου (41/62). 
 

2.3      «Επανάληψη» σημαίνει την σχεδίαση κατασκευής η οποία εκτελέστηκε προηγούμενα σε  
    διαφορετικό γήπεδο. Ολοκληρωμένο έργο το οποίο αποτελείται από διάφορες μονάδες 
    ταυτόσημες και διαταγμένες είτε κατακόρυφα ( πολυόροφες οικοδομές) είτε οριζόντια 

           (κατοικίες οικισμών) δεν αποτελεί επανάληψη.      
   
2.4      «Eργοδότης» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οργανισμό ή Δημόσιες Αρχές ή άλλο  

    Τεχνικό τα οποία χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Τεχνικού. 
 

2.5       «Κατά προσέγγιση κόστος κατασκευής» σημαίνει το κόστος που προκύπτει με τη  
     χρησιμοποίηση τιμών μονάδος κατά τετραγωνικό μέτρο ή κατά κυβικό μέτρο, τα οποία  
     καθορίζονται και δημοσιεύονται από το Συμβούλιο της Παγκύπριας Οργάνωσης 

            Ελευθέρων Επαγγελματιών Μελετητών Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών, για κάθε  
     κατηγορία έργου (π.χ. Νοσοκομεία, Σχολικά Κτίρια, Ξενοδοχεία, Κατοικίες κλπ.)  και άλλων  

            κατάλληλων δεδομένων.           
      
2.6       «Κατ’ εκτίμηση κόστος κατασκευής» σημαίνει το γινόμενο των ποσοτήτων που    

     λαμβάνουμε από τα σχέδια του έργου και των τιμών μονάδος οι οποίες δημοσιεύονται κατ’ 
     έτος από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων και σε περίπτωση απουσίας τέτοιων 
     τιμών, των τιμών μονάδος της αγοράς οι οποίες θα πιστοποιηθούν από το Συμβούλιο της 
     Παγκύπριας Οργάνωσης Ελευθέρων Επαγγελματιών Μελετητών Αρχιτεκτόνων και 

            Πολιτικών Μηχανικών.        
 
 2.7      «Ολικό κόστος κατασκευής» σημαίνει το ποσό του συμβολαίου ή συμβολαίων, όπου  

     υπάρχουν, και συμπεριλαμβάνει το κόστος των ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών, 
     θερμομονώσεων, ηχομονώσεων και εγκαταστάσεων άλλων ειδικοτήτων, αλλά δεν 
     συμπεριλαμβάνει την αμοιβή του Τεχνικού, έξοδα γηπέδου, δικαιώματα αδειών οικοδομής 
     και άλλες επιβαρύνσεις.         
 

 2.8      «Πρόγραμμα» σημαίνει όλες τις πληροφορίες που δίδονται από τον εργοδότη προς τον  
     Τεχνικό και οι οποίες αφορούν τις απαιτήσεις ή τις ανάγκες του Εργοδότη σχετικά με τον  
      αριθμό και την έκταση ή τη χρησιμότητα των επί μέρους χώρων της οικοδομής ή του 
      έργου.  

 2.9       «Εκτός Έδρας» σημαίνει ότι το εργοτάξιο βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των  
      δεκαπέντε (15) χιλιομέτρων από το Δημοτικό Μέγαρο / Έδρα Κοινοτικού Γραφείου της 
      πόλης / κοινότητας στην οποία βρίσκεται το γραφείο του Τεχνικού. 
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3.         ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ 
 
3.1         Οι αμοιβές για τις υπηρεσίες του Τεχνικού θα υπολογίζονται με βάση το ποσό του 

       συμβολαίου ή του κατ’ εκτίμηση κόστους κατασκευής ανάλογα με τη περίπτωση.  
       Αρχικές πληρωμές οι οποίες έγιναν πριν από την υπογραφή του συμβολαίου ή του   
       υπολογισμού του κατ’ εκτίμηση κόστους κατασκευής, πρέπει να βασίζονται στο κατά  
       προσέγγιση κόστος κατασκευής.  
 

3.2         Στις περιπτώσεις ύπαρξης συμβολαίου ή συμβολαίων εργολαβίας η αμοιβή του Τεχνικού 
              θα υπολογίζεται στο ολικό κόστος κατασκευής. 
 
3.3         Όταν δεν υπάρχουν κατάλληλα συμβόλαια η αμοιβή του Τεχνικού θα υπολογίζεται στη  

       βάση του κατά προσέγγιση κόστους κατασκευής ή του κατ’ εκτίμηση κόστους ανάλογα με 
       την περίπτωση.      
 

3.4         Για τους σκοπούς υπολογισμού της αμοιβής του Τεχνικού, στη περίπτωση κατά την οποία  
       ο εργοδότης εξασφαλίσει υλικά και εργατικά φθηνότερα απο τις τρέχουσες τιμές ή εντελώς     
       δωρεάν, αυτά τα υλικά και εργατικά θα θεωρούνται ότι εξασφαλίστηκαν στις τιμές τις  
       εγγεκριμμένες απο το Συμβούλιο της Παγκύπριας Οργάνωσης Ελευθέρων  
       Επαγγελματιών Μελετητών Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών. 
 

3.5         Τα έξοδα για την ετοιμασία σχεδίων χωρομετρίας, χωροστάθμισης ή αποτύπωσης  
       υφιστάμενων κατασκευών, εδαφολογικής μελέτης, τα οποία απαιτούνται για την έναρξη  
       της μελέτης, έρευνα και τεχνικές υπηρεσίες άλλων κλάδων της επιστήμης οι οποίες  
       χρειάζονται για την ορθή εκτέλεση της εργασίας του Τεχνικού, συλλογή σχετικών  
       στατιστικών και στατικών  στοιχείων και τεχνοοικονομικές μελέτες, προοπτικά σχέδια ή 
       μοντέλα δεν συμπεριλαμβάνονται στις αμοιβές για υπηρεσίες του Τεχνικού και πρέπει να  
       πληρωθούν από τον Εργοδότη ξεχωριστά.        
 

3.6         Η περίοδος κατασκευής του έργου είναι ο χρόνος  που απαιτείται για την συμπλήρωση του 
       έργου κάτω απο ομαλές συνθήκες. Στην περίπτωση παράτασης του χρόνου κατασκευής, 
       όχι απο υπαιτιότητα του Τεχνικού ή που οφείλεται σε επιπρόσθετη εργασία, ο Τεχνικός  
       πρέπει να πληρώνεται επι πλέον ξεχωριστά.  
 

3.7         Εάν η περίοδος κατασκευής του έργου υπερβαίνει αυτή που συμφωνήθηκε αρχικά, μια  
       μηνιαία αμοιβή ίση προς το ποσό το οποίο προκύπτει με την διαίρεση της ολικής αμοιβής 
       επίβλεψης δια της αμοιβής της περιόδου που συμφωνήθηκε αρχικά πρέπει να πληρωθεί 
       στον Τεχνικό για την επίβλεψη του έργου μέχρι την αποπεράτωση. 
 

3.8         Οι αμοιβές για τις πιο κάτω υπηρεσίες δεν καλύπτονται απο τις πρόνοιες των παρόντων 
       κανονισμών και πρέπει να διευθετούνται απο τα ενδιαφερόμενα μέρη ξεχωριστά: 
       Υπηρεσίες ηλεκτρολογικής και μηχανολογικής φύσης. 
       Υπηρεσίες εσωτερικής διακόσμησης, ακουστικές μελέτες, υπηρεσίες επιμετρητή,           
       Τεχνικές εκθέσεις για υφιστάμενα κτίρια, μελέτες κατεδαφίσεων και συντήρησης κτιρίων, 
       μελέτες φωτισμού κτιρίων, ειδικές εδαφολογικές μελέτες, μελέτες  θερμομόνωσης,   
       υγρομόνωσης και ηχομόνωσης. 
       Συντονισμός των υπεργολάβων στην περίπτωση έλλειψης γενικού εργολάβου. 
 

3.9         Στην περίπτωση μετατροπών λόγω αλλαγής των συνθηκών, ή μετά από αίτηση του         
       Εργοδότη, η πληρωμή για τις επιπλέον υπηρεσίες λόγω των μετατροπών πρέπει να  
       γίνεται για όλα τα στάδια της εργασίας που εκτελέστηκε. Εάν οι μετατροπές αυξάνουν ή  
       ελαττώνουν, το μέγεθος της  εργασίας, προκαλώντας αντίστοιχη αύξηση ή ελάττωση του 
       κόστους, η αμοιβή που πρέπει να πληρωθεί βασίζεται στο νέο εκτιμώμενο κόστος 
       κατασκευής και είναι επιπρόσθετη από την αμοιβή που πρέπει να πληρωθεί για σχέδια 
       και υπηρεσίες που έχουν ήδη εκτελεστεί πριν από τις μετατροπές.     
        

3.10       Εάν  οι υπηρεσίες του Τεχνικού διακοπούν από τον Εργοδότη σε οποιονδήποτε στάδιο της 
       μελέτης, όχι από υπαιτιότητα του Τεχνικού, η αμοιβή για το στάδιο στο οποίο η μελέτη  
       διακόπτεται πρέπει να πληρωθεί εξ ολοκλήρου και επιπλέον πρέπει να πληρωθεί το 1/3  
       της αμοιβής για το επόμενο στάδιο σαν αποζημίωση του Τεχνικού 
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3.11      Εάν ο Τεχνικός διακόψει αδικαιολόγητα την προσφορά των υπηρεσιών του, ο Εργοδότης         
       έχει την δυνατότητα να αποζημιωθεί για τυχόν λογική και αιτιολογημένη αύξηση της 
       αμοιβής την οποίαν θα υποστεί με την αντικατάσταση του Τεχνικού ή για τυχόν άλλη  
       νόμιμο αιτία. 
 

3.12       Ο Τεχνικός έχει την δυνατότητα να αρνηθεί την επίβλεψη της εργασίας ή και να την διακόψει 
       και να ζητήσει την πληρωμή των δικαιωμάτων του μέχρι την ημέρα της διακοπής εάν: 

              α) δοθεί η εργολαβία σε υπερβολικά χαμηλότερη τιμή από την εκτίμηση του, 
              β) δοθεί σε Εργολάβο ο οποίος απεδείχθηκε κακής πίστης σε προηγούμενες εργασίες μαζί 
              με τον Τεχνικό 
              γ) ζητήσει ενίσχυση της θεμελίωσης ή σε άλλα ουσιώδη στοιχεία του φέροντος  
              οργανισμού και ο Εργοδότης αρνηθεί να υποβληθεί στα έξοδα για λόγους οικονομίας ή 
              άλλους και  
              δ) παρουσιάζεται περίπτωση συνεχούς επέμβασης του Εργοδότη στην εργασία και 
              δικαιοδοσία του Τεχνικού. 
 
3.13       Ο Τεχνικός έχει την δυνατότητα σε περίπτωση αδυναμίας του λόγω σοβαρής ασθένειας ή 
              για οποιονδήποτε άλλη αιτία η οποία επιβάλλει τη μακροχρόνια απουσία του, να προτείνει 
              αναπληρωτή του για τον οποίον πρέπει να συμφωνεί και ο Εργοδότης. 
 
3.14      Στην περίπτωση οικισμών, επιπρόσθετα από την ειδική αμοιβή η οποία θα συμφωνηθεί  

                          για το σχέδιο γενικής διαμόρφωσης του γηπέδου και σχέδια υποδομής, εάν γίνεται  
                          επανάληψη κτιρίων τότε θα εισπράττεται πλήρης αμοιβή για το πρώτο κτίριο μόνο. Για  

                                  το καθένα από τα επόμενα εννέα κτίρια η αμοιβή θα είναι 40% της αμοιβής για την μελέτη  
                                  του πρώτου κτιρίου. Για το καθένα από τα επόμενα κτίρια η αμοιβή θα είναι 30% της  
                                  αμοιβής του πρώτου κτιρίου. Νοείται ότι η αμοιβή για το στάδιο της επίβλεψης θα  
                                  καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στο ολικό κόστος των κτιρίων του οικισμού που εκτελούνται, 

              έστω και αν είναι ταυτόσημα. 
 
3.15       Εάν απαιτούνται διαζευκτικές λύσεις για το ίδιο έργο, πρέπει να πληρωθεί ξεχωριστή   αμοιβή 

            κάθε στάδιο για το οποίο εκτελείται στην κάθε μελέτη. 
 

3.16       Εάν οι συνθήκες της εργασίας ή θέση ενός ορισμένου έργου είναι εξαιρετικά δυσμενείς και      
              ανθυγιεινές, εάν υπάρχει κίνδυνος ατυχημάτων, εάν είναι εντός μολυσμένης ατμόσφαιρας,  
              υπό  πίεση ή δυσμενείς καιρικές συνθήκες, οι αμοιβές που αναφέρονται στους παρόντες       
              κανονισμούς δύνανται να αυξάνονται κατόπιν συμφωνίας με τον Εργοδότη πριν από  
              έναρξη της εργασίας. 
 
3.17       Η αμοιβή για την επίβλεψη εκτός της έδρας του Τεχνικού δύναται να προσαυξάνεται κατά 

      1% επί της συνολικής δαπάνης του έργου. 
 

3.18       Οι αμοιβές για υπηρεσίες που δεν συμπεριλαμβάνονται στους παρόντες κανονισμούς  
              καθορίζονται με ειδική συμφωνία μεταξύ του Εργοδότη και του Τεχνικού. 
 
3.19       Εκτός από τις  περιπτώσεις όπου υπάρχει ειδική συμφωνία, στις περιπτώσεις διαιτησίας, 
              τεχνικής μαρτυρίας κτλ. Η αμοιβή θα καθορίζεται πάνω σε χρονική βάση, δηλαδή €120,00 για   
              κάθε ώρα ή μέρος της. Η πιο πάνω αμοιβή αφορά για υπηρεσίες Τεχνικού που παρέχονται,  
              είτε κατά την διάρκεια συνεδριών του Διαιτητικού Δικαστηρίου, μαρτυρίες ενώπιον  
             Δικαστηρίου ή εργασία του Τεχνικού για ετοιμασία εκτιμήσεων και εκθέσεων στο γραφείο του 
              κτλ.       
    

   3.20       Οι καθοριζόμενες αμοιβές στον πίνακα αμοιβών αφορούν την περίπτωση κατά την οποίαν  
       η εργασία θα γίνει με Γενικό Εργολάβο. Στην περίπτωση εκτέλεσης εργασίας με μερικών  

              κατ’ είδος Εργολάβων ή με αυτεπιστασία του Τεχνικού, η αμοιβή της επίβλεψης αυξάνεται  
              κατόπιν ειδικής συμφωνίας. 
 
3.21       Σαν ελάχιστο όριο αξίας έργου για σκοπούς καθορισμού αμοιβής ορίζεται το ποσό των  
              €20.000,00 εκτός από τα έργα της Πρώτης Κατηγορίας. 
 
3.22      Στην περίπτωση κατά την οποίαν ένα έργο δύναται να καταταγεί σε περισσότερες από μία   
              κατηγορίες, το έργο θα θεωρείται ότι ανήκει στην κατηγορία η οποία προνοεί την  
              μεγαλύτερη αμοιβή 
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 3.23      Διαφωνίες οι οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων αμοιβών θα  

      αναφέρονται στο Συμβούλιο της Παγκύπριας Οργάνωσης Ελευθέρων Επαγγελματιών – 
      Μελετητών  Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών για διευθέτηση. 
 

 

4.          ΜΕΡΟΣ ΙV – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
4.1         Ο Τεχνικός είναι ιδιοκτήτης της πνευματικής εργασίας του (σχέδια, υπολογισμοί, εκθέσεις κτλ)  
              η οποία δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί από τον Εργοδότη σε οποιονδήποτε άλλο έργο δίχως  

           την γραπτή συγκατάθεση του Τεχνικού. Ο Τεχνικός είναι ο μοναδικός και ο αποκλειστικός 
               ιδιοκτήτης της πνευματικής του εργασίας.             
            
4.2          O Τεχνικός είναι προσωπικά υπεύθυνος για τις εργασίες τις οποίες παρέχει.         
               Δεν δύναται να παραδώσει τα σχέδια ούτε την ευθύνη ενός έργου του σε άλλο Τεχνικό. 
               Δύναται όμως να διορίσει αντιπρόσωπο για την επίβλεψη της εργασίας, νοουμένου ότι η  
               συγκατάθεση του Εργοδότη έχει εξασφαλισθεί προηγουμένως. Οπωσδήποτε όμως ο  
               διορισμός αντιπροσώπου δεν απαλλάσσει τον Τεχνικό από τις ευθύνες του. 
               Νοείται ότι η συγκατάθεση του Εργοδότη δεν χρειάζεται όταν ο αντιπρόσωπος του Τεχνικού  
               είναι μέλος του προσωπικού του γραφείου το οποίο διατηρεί ο Τεχνικός. 
               Εάν ο Εργοδότης τροποποιεί την μελέτη κατά τρόπο ώστε ο Τεχνικός να θεωρηθεί  
               ότι δεν δύναται να έχει την ευθύνη ή ότι διακινδυνεύει την φήμη του, δύναται να καταγγείλει 
τη 
               σύμβαση με τον Εργοδότη, αφού δώσει εξήγηση για τους λόγους της παραίτησης του, χωρίς 
               ο Εργοδότης να έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον Τεχνικό.  
 
4.3          Ο Τεχνικός είναι υπεύθυνος να παραδώσει στο Εργοδότη και τους κατασκευαστές του 
               έργου μέχρι πέντε πλήρεις σειρές σχεδίων που να περιλαμβάνει και την συγγραφή  

            υποχρεώσεων και τους διάφορους τεχνικούς όρους. Εάν απαιτηθούν επιπλέον τεύχη 
            σχεδίων, δικαιούται στη πληρωμή επιπλέον μίας λογικής αμοιβής που να βασίζεται στο  
            κόστος του χαρτιού και τα εκτυπωτικά. 

                Νοείται ότι κανένας άλλος δεν έχει το δικαίωμα ανατύπωσης ή αντιγραφής των σχεδίων ή   
                συγγραφών εκτός από τον Τεχνικό. Τονίζεται ότι η εργασία του τεχνικού είναι πνευματική  
                ιδιοκτησία του και την χειρίζεται όπως ο ίδιος επιθυμεί. 
 
4.4  Ο Τεχνικός είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση της εργασίας του σύμφωνα με τις  
                επιστημονικές και καλλιτεχνικές απαιτήσεις, τους ισχύοντες επαγγελματικούς κανονισμούς 
                και την επαγγελματική δεοντολογία. 
 
4.5 Ο Τεχνικός οφείλει να συμβουλεύει τον Εργοδότη για την ορθή τήρηση των Οικοδομικών και     

Πολεοδομικών Κανονισμών ή άλλων σχετικών διατάξεων και δικαιούται να αρνηθεί να γίνεται 
συνεργός σε παρανομίες έστω και αν αυτό υποδεικνύεται σε αυτόν από τον Εργοδότη. 

 
4.6 Ο  Εργοδότης  δικαιούται  να απαιτήσει την τροποποίηση  των σχεδίων από τον Τεχνικό  
               στην περίπτωση κατά την οποία ο Εργοδότης δεν δύναται να εξασφαλίσει άδεια 
               οικοδομής ή πολεοδομική λόγω του ότι ο Τεχνικός δεν συμμορφώθηκε με τους ισχύοντες 
               κατά την εκπόνηση των σχεδίων Οικοδομικούς ή Πολεοδομικούς Κανονισμούς. 
 
4.7          Ο Τεχνικός ορίζει εκ των προτέρων τα καθήκοντα και τις ευθύνες και συντονίζει την  
               εργασία των ειδικών (Μηχανικών, Καλλιτεχνών ή άλλων) οι οποίοι θα λάβουν μέρος στην   
               εκτέλεση του έργου από την έναρξη των μελετών μέχρι της αποπεράτωσης του έργου. 
 
4.8   Ο εργοδότης δύναται, εάν επιθυμεί, να απαιτήσει από τον Τεχνικό να καθορισθεί χρονική 
               περίοδος για την εκπόνηση της μελέτης. 
 
4.9          Ο Τεχνικός δικαιούται να εντοιχίσει στο έργο που ανεγέρθηκε πλάκα λογικού μεγέθους η  
               οποία να φέρει το όνομα του. 
 

 

5.           ΜΕΡΟΣ  V  ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ  ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
 
                α) Ο Εργοδότης συμφωνεί με τον Τεχνικό στο μέγεθος της  προβλεπόμενης δαπάνης. 

 
        β) Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Εργοδότη και των Κατασκευαστών.  
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        γ) Ο Τεχνικός βοηθά τον Εργοδότη στις ενέργειες του προς τις Αρχές και τους  
                Κατασκευαστές και δίδει οδηγίες σ’ αυτούς. 
 

                 δ)  Εάν παρά την τήρηση των Επισήμων Κανονισμών που βρίσκονται σε ισχύ, κατά το 
  στάδιο της μελέτης, απορριφθεί η μελέτη από μία Αρχή αδικαιολόγητα ο Εργοδότης  

                      δεν απαλλάσσεται απο την υποχρέωση του για καταβολή αμοιβής. 
 

    ε)  Ο Εργοδότης  οφείλει να καταβάλει στον Τεχνικό την αμοιβή της «επί μέρους» 
                      εργασίας εφόσο αυτή έχει συμπληρωθεί και παραδοθεί. 
 
                      Νοείται ότι η αμοιβή για το στάδιο της επίβλεψης θα καταβάλλεται τμηματικά ανάλογα 
                      με τη πρόοδο της εκτέλεσης του έργου. 
 
 

6.        ΜΕΡΟΣ  VΙ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
 
6.1        Προμελέτη 
       α) Η Προμελέτη περιλαμβάνει το προσχέδιο το οποίο παρουσιάζει υπό μορφή σκίτσου 
            κατά τον τρόπο με τον οποίο ο Τεχνικός φαντάζεται το κτίριο ή τα κτίρια. Στήν  
            περίπτωση μή ικανοποίησης του προγράμματος σε κάποιο γήπεδο, ο Τεχνικός έχει  
            την υποχρέωση να ετοιμάσει περισσότερα από ένα σκίτσα μέχρι να ικανοποιηθεί το   
            πρόγραμμα που αναφέρθηκε προηγούμενα. Το σκίτσο το οποίο θα εγκριθεί σχεδιάζεται 

    με κλίμακα 1:100 ή και μικρότερη. Όταν το σχέδιο γίνεται με ηλεκτρονικό υπολογιστή o 
             μελετητής έχει την ελευθερία να σκεφτεί ανάλογα με τις δυνατότητες του σχεδιαστικού 
             του προγράμματος.       
 
       β) Το προσχέδιο πρέπει να δίδει σαφή εικόνα του έργου υπό μελέτη και τις κύριες  
            διαστάσεις του. Επίσης πρέπει να συνοδεύεται από σύντομο περιγραφικό σημείωμα 
            και κατά προσέγγιση προϋπολογισμό με βάση την επιφάνεια ή τον όγκο του κτιρίου.  
 
       γ) Εάν ζητηθεί προοπτικό ή μακέτα οι εργασίες αυτές θα πληρώνονται ξεχωριστά και  
           μετά από  ειδική συμφωνία. 
 
       δ)  Ο κατά προσέγγιση προϋπολογισμός πρέπει να μη διαφέρει περισσότερον ή  
            λιγότερο από 20% από τον προϋπολογισμό που διαθέτει ο Εργοδότης. 
 
6.2 Οριστική Αρχιτεκτονική Μελέτη 
 
           Λεπτομέρεια Αρχιτεκτονικού Μέρους – Προδιαγραφές 
 
6.2.1   Η Οριστική Αρχιτεκτονική Μελέτη συντάσσεται αφού εγκριθεί το προσχέδιο από τον  
           Εργοδότη και πρέπει να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις των Διοικητικών Αρχών.  
 
6.2.2   Η Αρχιτεκτονική Μελέτη περιλαμβάνει: 
          α) Σχέδια (κατόψεις, τομές και προσόψεις) κατ΄ αρχήν με κλίμακα 1:50 ή 1:100. 
 
          β) Περιληπτική περιγραφή του έργου η οποία θα καθορίζει τα υλικά τα οποία θα  
                χρησιμοποιηθούν (εάν τα στοιχεία αυτά δεν φαίνονται από τα σχέδια). 
 

  γ) Κατά προσέγγιση προϋπολογισμό του έργου. 
 

          δ)Σχέδια λεπτομερειών. Ο Τεχνικός οφείλει να ετοιμάσει όλα τα απαραίτητα σχέδια 
     λεπτομερειών για την συμπλήρωση της οριστικής μελέτης. Συμπληρωματικά σχέδια  

             λεπτομερειών εάν αυτά καταστούν αναγκαία κατά την διάρκεια της κατασκευής για  
             την ορθή και απρόσκοπτο εκτέλεση του έργου, δύνανται να δοθούν απο τον Τεχνικό  
             ο οποίος αποφασίζει για τον αριθμό τους ανάλογα με το είδος του έργου. 

 
6.2.3     Οι προδιαγραφές περιλαμβάνουν την γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, την 
             περιγραφή των εργασιών και τις Τεχνικές προδιαγραφές. 
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6.3         Γενική Επίβλεψη - Παραλαβές – Έλεγχος Λογαριασμών 
       

6.3.1      Ο Τεχνικός αναλαμβάνει την ευθύνη της γενικής επίβλεψης του έργου η οποία δεν 
              συμπεριλαμβάνει την επιστασία ή  τον συνεχή έλεγχο της κατασκευής και των  
              υλικών για τα οποία έχει ακέραιη την ευθύνη ο κατασκευαστής. 
6.3.2      Εάν ο Εργοδότης επιθυμεί συνεχή επίβλεψη και έλεγχο του εργοταξίου το  
              προσωπικό ή πρόσωπο το οποίον θα διοριστεί θα είναι της έγκρισης του Τεχνικού 
              και θα ενεργεί κάτω από τις οδηγίες του, και η αντιμισθία του θα βαρύνει τον 
              αποκλειστικά τον εργοδότη. 

 
6.3.3      Ο Τεχνικός ελέγχει την πρόοδο των εργασιών, τις αιτήσεις χορήγησης  

         προκαταβολών, τις αναλύσεις τιμών ή τις οφειλές γενικά για τις επιπλέον ή επί  
         έλαττον εργασίες οι οποίες εκτελέστηκαν. Επίσης συντάσσει τους προσωρινούς και 
         οριστικούς λογαριασμούς πληρωμής του εργολάβου και εκδίδει τα σχετικά  
         πιστοποιητικά πληρωμών. 

 
6.4         Στατική και Αντισεισμική Μελέτη – Σχεδίαση Στατικού Μέρους  

 
6.4.1      H Στατική και Αντισεισμική Μελέτη περιλαμβάνει: 
              α) Εξακρίβωση των συνθηκών και στοιχείων τα οποία διέπουν το έργο, 

 προκαταρκτική μελέτη για την μέθοδο στήριξης που θα ακολουθηθεί και  
 συγκριτική μελέτη για το  κόστος των συστημάτων που έχουν εκλεγεί. 
 

              β) Διεξαγωγή με έξοδα του Εργοδότη εδαφοτεχνικής έρευνας εάν απαιτείται για τη     
 αναγνώριση της αντοχής του εδάφους και την εξακρίβωση λοιπών απαραίτητων 
 επιστημονικών  δεδομένων τα οποία είναι αναγκαία για τον υπολογισμό της  
 θεμελίωσης του έργου. 
 

              γ) Την παροχή όλων των πληροφοριών οι οποίες απορρέουν από την στατική και 
 αντισεισμική μελέτη, οι οποίες είναι αναγκαίες στη σύνταξη της αρχιτεκτονικής  
 μελέτης και των προδιαγραφών, δηλαδή τελική εκλογή του στατικού συστήματος, 
 παροχή προκαταρκτικών διατομών και προκαταρκτικούς υπολογισμούς της 
 θεμελίωσης, ετοιμασία κατά προσέγγιση προϋπολογισμού σκελετού και  
 θεμελιώσεων και εξήγηση των επιστημονικών δεδομένων.       
 

               δ) Στατικούς υπολογισμούς σύμφωνα με τους ισχύοντες κώδικες και τις απαιτήσεις 
  των Αρμοδίων Αρχών.    
 

6.4.2 Η Σχεδίαση του Στατικού Μέρους περιλαμβάνει σχεδίαση πλακών ή στεγών σε  
                κάτοψη μαζί με πίνακες και κατάλογους για τα επί μέρους στοιχεία του έργου, δηλαδή 
                δοκούς, υποστυλώματα, δικτυώματα, τεγίδες, πέδιλα κτλ. ανάλογα με το έργο και την  
                σχεδίαση των απαραίτητων λεπτομερειών οι οποίες να καλύπτουν όλα τα απαραίτητα επί 
                μέρους στοιχεία του έργου, μαζί μετά απαραίτητα αναπτύγματα. 
                Νοείται ότι ο Τεχνικός έχει την απόλυτο ελευθερία στον τρόπο παρουσίασης της μελέτης του 
                και ενεργεί πάντοτε σαν καλός και αγαθός Μηχανικός. 
 
6.4.3        Προδιαγραφές για το στατικό και αντισεισμικό μέρος. 
 
6.4.4        Η ποσοστιαία κατανομή των εργασιών  της πιο πάνω παραγράφου 6.4.2 έχει  

        όπως πιο κάτω:   
                Στατική και Αντισεισμική μελέτη..................................................................70%  
                Σχεδίαση Στατικού και Αντισεισμικού Μέρους & Προδιαγραφές................. 30% 
                Νοείται ότι οι πίνακες ποσοτήτων και μεγεθών σιδήρων οπλισμού  
                (BENDING SHEDUDULES), θα γίνονται κατόπιν ειδικής συμφωνίας του  
                Τεχνικού με τον Εργοδότη, επιπρόσθετα από τις οριζόμενες αμοιβές 
 
6.4.5        Επίβλεψη Στατικού και Αντισεισμικού Μέρους 
                Η Επίβλεψη της Εκτέλεσης του Στατικού και Αντισεισμικού Μέρους του έργου περιλαμβάνει  
                επίβλεψη της θεμελίωσης, των υποστυλωμάτων, πλακών, δικτυωμάτων κτλ. και  γενικά του  
                φέροντος οργανισμού (σκελετού) του έργου. 
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7.             ΜΕΡΟΣ VII – KATHΓΟΡΙΕΣ  ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ 
                 Οι αμοιβές για τις υπηρεσίες του Τεχνικού καθορίζονται σύμφωνα με τον πιο κάτω  
                 Πίνακα Αμοιβών. 
7.1            Πρώτη Κατηγορία  
                 Η Πρώτη Κατηγορία περιλαμβάνει απλές οικίες, αγροτικά οικοδομήματα, απλές  

   αποθήκες, στάβλους, απλά κτίρια εργαστηρίων, παραπήγματα και άλλες 
   παρόμοιες απλές οικοδομές που η δαπάνη ανέγερσης τους να μην υπερβαίνει τις  
   τριάντα χιλιάδες Ευρώ.€30000< 

                  
                  Αμοιβές : 

Είδη Εργασιών                                                                   Για Έργα Αξίας  
                                                                                           μέχρι €30000,00 
 
1)  Προμελέτη                                                                                  1,00% 
 
2)  Οριστική Αρχιτεκτονική Μελέτη 
     -Λεπτομέρειες Αρχιτεκτονικού Μέρους 
     -Προδιαγραφές                                                                           2,00% 
 
3) Γενική Επίβλεψη – Παραλαβές 

         -Έλεγχος λογαριασμών                                                            1,00%  
                                                                                                                            4,00% 

4) Στατική και Αντισεισμική Μελέτη  
-Σχεδίαση Στατικού και Αντισεισμικού Μέρους                          0,75% 
 

     5)   Επίβλεψη Στατικού και Αντισεισμικού Μέρους                          0,25% 
                                                                                                                    1,00% 
 
                                                                                           ΣΥΝΟΛΟ          5,00% 

                                                                                                ================== 
 

7.2            Δεύτερη Κατηγορία 
Η Δεύτερη Κατηγορία περιλαμβάνει Βιομηχανικά Έργα, δηλαδή Εργοστάσια, 
Αποθήκες Γκαράζ, Υπόστεγα, Σιλό, Υδατόπυργους και άλλα παρόμοιου τύπου 
έργα και των οποίων η δαπάνη να είναι μεγαλύτερη των τριάντα  χιλιάδων Ευρώ. 
>€30000. 

                                
Αμοιβές                                                                                      Για Έργα Αξίας μεταξύ 
                                                                                              €30.000,00 και €1.000.000,00 
Είδη Εργασιών 
 
1)  Προμελέτη                                                                                  1,00% 
 
2)  Οριστική Αρχιτεκτονική Μελέτη 
     -Λεπτομέρειες Αρχιτεκτονικού Μέρους 
     -Προδιαγραφές                                                                           1,80% 
 
5) Γενική Επίβλεψη – Παραλαβές 

         -Έλεγχος λογαριασμών                                                            1,20%  
                                                                                                                            4,00% 

6) Στατική και Αντισεισμική Μελέτη  
-Σχεδίαση Στατικού και Αντισεισμικού Μέρους                          2,00% 
 

     5)   Επίβλεψη Στατικού και Αντισεισμικού Μέρους                          0,50% 
                                                                                                                    2,50% 
 
                                                                                           ΣΥΝΟΛΟ          6,50% 

                                                                                                  ================== 
 
 
 
Νοείται ότι για έργα δεύτερης κατηγορίας αξίας πέραν του €1000000,00 θα γίνεται μείωση της αμοιβής 
η οποία αντιστοιχεί στο υπέρ του €1000000,00 ποσό, η οποία δεν θα υπερβαίνει το ποσοστό του 
15%. 
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7.3            Τρίτη Κατηγορία 
Η Τρίτη Κατηγορία περιλαμβάνει όλα τα έργα εκτός από τα απλά και τα  
Βιομηχανικά έργα, δηλαδή Μονοκατοικίες, Κατοικίες, Καταστήματα, Πολυκατοικίες, 
Κλινικές, Νοσοκομεία, Κτίρια Πανεπιστημίων, Κτίρια Γραφείων, Ξενοδοχεία,  
Εκκλησίες, Τεμένη, Γήπεδα Αθλητισμού, Σχολεία, κτλ.    
 

                  Αμοιβές                                                                                   Για Έργα Αξίας μέχρι  
                                                                                                     €5.000.000,00  
 
Είδη Εργασιών 
 
1)  Προμελέτη                                                                                  1,00% 
 
2)  Οριστική Αρχιτεκτονική Μελέτη 
     -Λεπτομέρειες Αρχιτεκτονικού Μέρους 
     -Προδιαγραφές                                                                           2,50% 
 
3)   Γενική Επίβλεψη – Παραλαβές 

         -Έλεγχος λογαριασμών                                                            1,30%  
                                                                                                                            4,80% 

4)   Στατική και Αντισεισμική Μελέτη  
-Σχεδίαση Στατικού και Αντισεισμικού Μέρους                          1,40% 
 

     5)   Επίβλεψη Στατικού και Αντισεισμικού Μέρους                          0,30% 
                                                                                                                    1,70% 
 
                                                                                           ΣΥΝΟΛΟ          6,50% 

                                                                                                  ================== 
 

Νοείται ότι για έργα τρίτης κατηγορίας αξίας πέραν των €5000000,00 θα γίνεται μείωση της αμοιβής η 
οποία αντιστοιχεί στο υπέρ του €5000000,00 ποσό, η οποία δεν θα υπερβαίνει το ποσοστό του 15%. 
 

 
7.4             Νοείται ότι για πολυτελείς μονοκατοικίες ή άλλα ειδικά έργα, που δεν υπάγονται στις  

πιο πάνω κατηγορίες, τα ποσοστά που αναφέρονται στη πιο πάνω κατηγορία  
αυξάνονται κατά 25%.   

        
7.5.           ΤΕΤΑΡΤΗ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 
Έργα  Οδοποιίας και Διαχωρισμοί Οικοπέδων 
 
Για τη σύνταξη μελέτης κατασκευής οδού και διαχωρισμού οικοπέδων (της οποίας 
αντίγραφο υπογραμμένο θα παραδίδει ο Τεχνικός στον Εργοδότη) και η οποία θα 
περιλαμβάνει οριζοντιογραφία, χάραξη του άξονα χωροστάθμησης, κατά μήκος τομή, 
χαρακτηριστικές κατά πλάτος τομές, διαμόρφωση χώρων πρασίνου και δημόσιων χώρων 
στάθμευσης, προμετρήσεις χωματουργικών και οδοστρωσίας, προϋπολογισμό δαπάνης 
και τεχνικές προδιαγραφές, η αμοιβή ορίζεται όπως πιο κάτω:  
 
α)   Σε πεδινό έδαφος 4% της συνολικής δαπάνης του έργου. 
 
β)   Σε ορεινό  έδαφος 6% της συνολικής δαπάνης του έργου. 
 
Στις διατάξεις του παρόντος χαρακτηρίζονται σαν πεδινά εδάφη εκείνα τα οποία εμφανίζουν  
μέση κλίση μέχρι 5% και ορεινά εκείνα τα οποία εμφανίζουν μέση κλίση πέραν του 15%. 
 
Οι αμοιβές για τα εδάφη τα οποία παρουσιάζουν κλίσεις μεταξύ των πιο πάνω ορίων, 

                  ορίζονται ανάλογα με την κλίση του εδάφους, με γραμμική παρεμβολή μεταξύ των ορίων 
αμοιβών. 
 
 
Για επίβλεψη της εκτέλεσης των έργων οδοποιίας και διαχωρισμού οικοπέδων, η αμοιβή 
ορίζεται στο 1,5% της συνολικής δαπάνης του έργου. 
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Προκειμένου για Έργα Οδοποιίας και Διαχωρισμού Οικοπέδων μέσα σε αστικές περιοχές 
οι πιο πάνω αμοιβές αυξάνονται κατά 25%,  

 
 
 
 
 
7.6.          ΠΕΜΠΤΗ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
                  
7.6.1       Κάθετοι Διαχωρισμοί υφισταμένων κτιρίων. 
 
                 Η ελάχιστη αμοιβή για κάθετο διαχωρισμό υφισταμένων κτιρίων ορίζεται στο ποσό των 
                 €300 ανά προκύπτον νέο τεμάχιο/μονάδα. 
 
7.6.2        Οριζόντιοι Διαχωρισμοί υφισταμένων κτιρίων. 
 
                 Η ελάχιστη αμοιβή για οριζόντιο διαχωρισμό υφισταμένων κτιρίων ορίζεται στο ποσό των 
                 €400 ανά προκύπτον νέο τεμάχιο/μονάδα. 
                   
7.6.3        Αλλαγή χρήσεως σε υφιστάμενα κτίρια 
 
                  Η ελάχιστη αμοιβή για αλλαγή χρήσεως σε  υφιστάμενα κτίρια ορίζεται στο ποσό των 
                  €350 ανά τεμάχιο/μονάδα. Νοείται ότι αν υπάρχει ανάγκη αλλαγών, προσθηκών και  
                  μετατροπών ισχύουν τα ποσοστά της πρώτης κατηγορίας. 
 
7.6.4       Μελέτες Στατικής και Αντισεισμικής Επάρκειας Υφισταμένων Κτιρίων             
 
                  Η αμοιβή του Τεχνικού για μελέτη Στατικής και Αντισεισμικής  επάρκειας υφισταμένων  
                  κτιρίων καθορίζεται σε ποσοστό 12% της συνολικής  δαπάνης εκτέλεσης του έργου εκ των 
                  οποίων 10% για την μελέτη και 2% για την επίβλεψη της εκτέλεσης. Νοείται ότι στις πιο  
                  πάνω αμοιβές δεν συμπεριλαμβάνονται δαπάνες και άλλα έξοδα που θα απαιτηθούν για 
                  εργαστηριακούς ελέγχους, ανεύρεση προηγούμενων μελετών και στοιχείων ιστορικού του 
                  κτιρίου κλπ. 
                          
7.7          ΕΚΤΗ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 
Για άλλα έργα Πολιτικής Μηχανικής, εκτός των έργων των κατηγοριών Πρώτης, 
Δευτέρας, Τρίτης, και Τετάρτης που αναφέρονται, όπως είναι Υδραυλικά, Αρδευτικά, 
Φράγματα, Λιμενικά, Αποχετευτικά, Εξυγιαντικά και Γεφυροποιία, το ποσοστό αμοιβής 
ορίζεται γενικά στο 6,5% στη συνολική δαπάνη του έργου, εκ του οποίου ποσοστό 5% 
καθορίζεται για την μελέτη και 1,5% για την επίβλεψη εκτέλεσης. 

 
 
7.8         ΕΒΔΟΜΗ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
 
                 Μελέτη και Eπίβλεψη Διατηρητέων Οικοδομών.  
                 Η  αμοιβή του Τεχνικού για διατηρητέες οικοδομές ορίζεται στο ποσοστό 15% στη συνολική 

δαπάνη του έργου εκ του οποίου ποσοστό 12% καθορίζεται για την μελέτη και 3% για την 
επίβλεψη εκτέλεσης. 

                  
7.9         ΟΓΔΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ            
  

    Πραγματογνωμοσύνες και Τεχνικές Εκθέσεις έργων Πολιτικής Μηχανικής ή άλλων. 
Οι πραγματογνωμοσύνες και τεχνικές εκθέσεις θα χρεώνονται  ανάλογα του αριθμού 
εργατοωρών που θα απασχολήσουν τον Τεχνικό, πλέον τα πραγματικά έξοδα 
(εργαστηριακοί έλεγχοι υλικών, έξοδα σε τρίτους κλπ) αυξημένα κατά 15%.  
Η αμοιβή του Τεχνικού είναι  €100/εργατοώρα. 
 
 
 

7.10         ΕΝΑΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
 
                 Παραχώρηση υπό όρους της πνευματικής ιδιοκτησίας του Τεχνικού σε τρίτους.  
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                 Η μελέτη του Τεχνικού αποτελεί αποκλειστική πνευματική ιδιοκτησία του.  
                 Παρουσιάζεται συνήθως με αρχιτεκτονικά σχέδια, ή υπολογισμούς, ή εκθέσεις, ή σκίτσα με 
                 κλίμακα ή δίχως κλίμακα, ή με ηλεκτρονική μορφή ή με οποιαδήποτε μορφή ήθελε  
                 εμφανιστεί στο μέλλον.  

Η παραχώρηση πρέπει να υπόκειται σε χρονικό περιορισμό χρήσης από 3 μέχρι 12 μήνες 
ανάλογα με τη συμφωνία. 
Ο χρήσης π.χ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μηχανολόγος Μηχανικός, Τοπογράφος, 
Αρχιτέκτονας Τοπίου, Διακοσμητής, κλπ. στον οποίο δυνατόν να παραχωρηθεί η 
πνευματική ιδιοκτησία του Τεχνικού, θα δικαιούται να την χρησιμοποιήσει για την 
συμφωνηθείσα χρονική περίοδο αποκλειστικά για δημιουργία σχετικού προς την 
παραχωρηθείσα μελέτην έργου. 
Η αμοιβή του Τεχνικού για  την παραχώρηση της πνευματικής του ιδιοκτησίας προς τον 
οποιονδήποτε χρήστη, είναι  ποσοστό 15% της αξίας ή της κατ’ εκτίμηση αξίας της μελέτης 
του  χρήστη. 
 

7.11         ΔΕΚΑΤΗ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
 

Η έκδοση Πιστοποιητικών και Βεβαιώσεων από τον Τεχνικό σχετικά με μελέτες του 
Τεχνικού που εξυπηρετούν Τράπεζες, Οργανισμό Χρηματοδότησης Στέγης, Κτηματολόγιο 
ή άλλους κρατικούς ή ιδιωτικούς Οργανισμούς, νομικά πρόσωπα και ιδιώτες.  
Ο Τεχνικός έχει υποχρέωση να παρέχει δωρεάν στον εργοδότη του τα πρώτα τρία 
πιστοποιητικά. Για  τα επί πλέον πιστοποιητικά που θα εκδίδει η ελάχιστη αμοιβή του 
Τεχνικού είναι €150/πιστοποιητικό.  Νοείται ότι εάν ο εργοδότης  δεν είναι πελάτης του 
Τεχνικού η ελάχιστη αμοιβή είναι η αναφερομένη πιο πάνω. 

 
 
 
 

8.              ΜΕΡΟΣ VIII - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΝΤΟΛΕΑ ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ  
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

   
Το συνημμένο έγγραφο εξουσιοδότησης εντολέα για ανάθεση έργου σε Τεχνικό από 
Εργοδότη,  το οποίο εκδόθηκε με βάση τον Κανονισμό 4(2), των Περί Δεοντολογίας των 
Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Κανονισμών,  ο Τεχνικός 
οφείλει να το συμπληρώνει και να εξασφαλίζει την υπογραφή του Εργοδότη με την ανάθεση 
του έργου.  

 
                  Οι παρόντες όροι Ανάθεσης εργασίας και Πίνακες Αμοιβών, ενεκρίθησαν από την Γενική  
                  Συνέλευση της .................................... 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 4 (2)  ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 

                                                                             _____ 
 
 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΝΤΟΛΕΑ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ  
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ 

_____ 
 
Εγώ/Εμείς * (α)  ....................................................................................................................................... 
 
εκ  ........................................................................................................................................................... 
 
με το παρόν εξουσιοδοτώ/εξουσιοδοτούμε * τον/τους (β)  ....................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
εκ  ........................................................................................................................................................... 
 
όπως προβεί/προβούν * στη γενική μελέτη/και επίβλεψη * του «Έργου» το οποίο δίδεται σύντομος 
 
περιγραφή και τυχόν Ειδικών Όρων. 
 
              (Α)  Σύντομος περιγραφή του Έργου: 
            
                     .......................................................................................................................................... 
 
                     .......................................................................................................................................... 
  
                     .......................................................................................................................................... 
 
                     .......................................................................................................................................... 
 
              (Β)  Αμοιβή: *(γ) 
 

(Ι)    Ποσοστό ................................... στη συνολική αξία του Έργου. 
 
(ΙΙ)   Το κατ’ αποκοπή ποσό των ......................................................  
 

  (Γ)   Ειδικοί  Όροι: 
         
         ........................................................................................................................................ 
 
         ........................................................................................................................................ 
   
         ........................................................................................................................................ 
 
         ........................................................................................................................................ 
 

          Στη/στο .................................................................................... 
 
           Ημερομηνία: ................................    Υπογραφή Εντολέα             Υπογραφή Εντολοδόχου Μηχανικού 

 
                               
 

                              (α)  Όνομα Εργοδότη                                 ............................................          ............................................... 
                              (β) Όνομα Τεχνικού ή Συνεταιρισμού             
                              (γ) Στην παρούσα αμοιβή δεν  

                                   περιλαμβάνεται  ο ΦΠΑ 

                         (*) Απαλείψετε ανάλογα με την περίπτωση                         
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
         ........................................................................................................................................ 
 
         ........................................................................................................................................ 
 
         ........................................................................................................................................ 
 
         ........................................................................................................................................ 
 
         ........................................................................................................................................ 
   
         ........................................................................................................................................ 
 
         ........................................................................................................................................ 
 
         ........................................................................................................................................ 
 
         ........................................................................................................................................ 
   
         ........................................................................................................................................ 
 
         ........................................................................................................................................ 
 
         ........................................................................................................................................ 
 
         ........................................................................................................................................ 
   
         ........................................................................................................................................ 
 
         ........................................................................................................................................ 
 
         ........................................................................................................................................ 
 
         ........................................................................................................................................ 
   
         ........................................................................................................................................ 
 
     
 
 

Ημερομηνία: ............................................................................................. 

Υπογραφή Εντολέα: .................................................................................. 

Υπογραφή Εντολοδόχου: ............................................................................................ 


