
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΔΣΚ ΛΤΔ 06/06/2022 

 

Με την παρούσα επιστολή η Μικτή Επιτροπή Δομικών Συμβολαίων Κύπρου Λτδ (ΜΕΔΣΚ Λτδ) 

σας ανακοινώνει την έναρξη διάθεσης των πιο κάτω αναθεωρημένων και νέων Όρων 

Συμβολαίων και Υποσυμβολαίων της ΜΕΔΣΚ  Λτδ τόσο στα Ελληνικά όσο και στα Αγγλικά: 

 

1. P/LS/MC(1) – Κύριο Συμβόλαιο (Με Ποσότητες) 

2. P/LS/MC(2) – Κύριο Συμβόλαιο (Χωρίς Ποσότητες) 

3. P/LS/NSC(1) – Υποσυμβόλαιο για Διορισμένους Υπεργολάβους (Με Ποσότητες) 

4. P/LS/NSC(2) - Υποσυμβόλαιο για Διορισμένους Υπεργολάβους (Χωρίς Ποσότητες) 

5. P/LS/NSP - Υποσυμβόλαιο για Διορισμένους Προμηθευτές 

6. P/LS/MWKS – Συμβόλαιο για Μικρά Οικοδομικά Έργα 

 

Επίσης, η ΜΕΔΣΚ Λτδ σας πληροφορεί ότι πολύ σύντομα θα προχωρήσει σε διάθεση των 

πιο κάτω επιπρόσθετων νέων Όρων Συμβολαίων και Υποσυμβολαίων: 

 

7. P/LS/MC(1)/STG – Κύριο Συμβόλαιο/ Εκτέλεση/ Συμπλήρωση Εργασιών κατά Φάσεις 

(Με Ποσότητες) 

8. P/LS/MC(2)/STG - Κύριο Συμβόλαιο/ Εκτέλεση/ Συμπλήρωση Εργασιών κατά Φάσεις 

(Χωρίς Ποσότητες) 

9. P/LS/D&B – Συμβόλαιο Μελέτης και Κατασκευής 

 

Τα Έγγραφα (1) μέχρι και (6) ανωτέρω θα διατίθενται προς χρήση από σήμερα γεγονός το 

οποίο οι μελετητές θα πρέπει να έχουν υπόψη τους κατά την υπ’ ευθύνη τους ετοιμασία 

εγγράφων προσφορών. Πληροφορούνται οι εργολήπτες προσφοροδότες ότι το αντίτιμο για 

την αγορά των εγγράφων (1) – (6) παραμένει το ίδιο όπως και στα προηγούμενα έγγραφα. 

 

Επίσης, πληροφορείστε ότι τα προηγούμενα έγγραφα έκδοσης 1996, θα παραμείνουν 

διαθέσιμα προς χρήση μόνον για τους επόμενους έξι μήνες. Εντούτοις, η ΜΕΔΣΚ ΛΤΔ 

προτρέπει τους μελετητές να αρχίσουν να χρησιμοποιούν τα αναθεωρημένα έγγραφα. 

 

Δεν έχουν ετοιμαστεί  τριπλότυπα «ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΙΑ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ Η ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ» (Ε/Α) ούτε και τα αντίστοιχα έντυπα για υπεργολαβίες 

Υ&Π/Α. Οι συνάδελφοι μπορούν να χρησιμοποιούν τα προηγούμενα έντυπα διάθεσης και να 

διορθώνουν με μελάνι το έντυπο που θα πρέπει να παραχωρηθεί στον εργολήπτη. Π.χ. Εάν 

πρόκειται να χρησιμοποιηθεί Κύριο Συμβόλαιο (Με Ποσότητες) να σημειώνεται  P/LS/MC(1) 

εκεί όπου αναγράφει Ε(1), Ομοίως P/LS/NSC(1) εκεί που αναγράφει Υ1.κ.ο.κ. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

 

 

 

Κώστας Αλλαγιώτης 

Διευθύνων Σύμβουλος ΜΕΔΣΚ Λτδ 


