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Αξηζκόο 73 

 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2002 ΔΧ (ΑΡ.2) ΣΟΤ 2013 

_________________ 

Οδεγία δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 16 

 
138(Η) ηνπ 2002 
166(Η) ηνπ 2003  
34(Η) ηνπ 2007 
86(Η) ηνπ 2013 
103(Η) ηνπ 2013. 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο  Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κύπξνπ, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ 
παξέρνληαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 16(α) θαη (γ) ησλ πεξί Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κύπξνπ Νόκσλ 
ηνπ 2002 έσο (Αξ.2) ηνπ 2013, κε ηε ζύζηαζε ηνπ Γηνηθεηή εθδίδεη ηελ παξνύζα Οδεγία. 

 

πλνπηηθόο ηίηινο.  
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Η): 
20.12.2006. 
 

1.  Ζ παξνύζα Οδεγία ζα αλαθέξεηαη σο ε πεξί ηεο ύλαςεο πκβάζεσλ (Πξνκήζεηεο, Έξγα θαη 
Τπεξεζίεο) (Σξνπνπνηεηηθή) Οδεγία ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηηο πεξί ηεο ύλαςεο 
πκβάζεσλ (Πξνκήζεηεο, Έξγα θαη Τπεξεζίεο) Οδεγίεο ηνπ 2006 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο 
―νη βαζηθέο νδεγίεο‖) θαη νη βαζηθέο νδεγίεο θαη ε παξνύζα Οδεγία ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη 
πεξί ηεο ύλαςεο πκβάζεσλ (Πξνκήζεηεο, Έξγα θαη Τπεξεζίεο) Οδεγίεο ηνπ 2006 θαη 2014. 
 

Σξνπνπνίεζε ηεο 
παξαγξάθνπ 2 
ησλ βαζηθώλ 
Οδεγηώλ. 
 

2.  Ζ παξάγξαθνο 2 ησλ βαζηθώλ Οδεγηώλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ έλζεζε, ζηελ θαηάιιειε 
αιθαβεηηθή ζεηξά,  ηνπ αθόινπζνπ λένπ όξνπ θαη ηεο εξκελείαο ηνπ: 

«θεληξηθή αξρή πξνκεζεηώλ» ζεκαίλεη κηα αλαζέηνπζα αξρή, ε νπνία- 

(α)  Απνθηά πξντόληα ή/θαη ππεξεζίεο πνπ πξννξίδνληαη γηα αλαζέηνπζεο αξρέο, ή 

(β) αλαζέηεη ζπκβάζεηο ή ζπλάπηεη ζπκθσλίεο-πιαίζην γηα έξγα, πξνκήζεηεο ή ππεξεζίεο πνπ 
πξννξίδνληαη γηα αλαζέηνπζεο αξρέο·» 

 
Σξνπνπνίεζε ηεο 
παξαγξάθνπ 14 
ησλ βαζηθώλ 
Οδεγηώλ. 
 

3. Ζ παξάγξαθνο 14 ησλ βαζηθώλ Οδεγηώλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο: 

(α) ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) απηήο, ην πνζό «211.000 επξώ» αληηθαζίζηαηαη από ην πνζό 
«207.000 επξώ»· 

(β) ζηελ ππνπαξάγξαθν (β) απηήο, ην πνζό «5.278.000 επξώ» αληηθαζίζηαηαη από ην πνζό 
«5.186.000 επξώ». 

 
Σξνπνπνίεζε ηεο 
παξαγξάθνπ 15 
ησλ βαζηθώλ 
Οδεγηώλ. 
 

4. Ζ παξάγξαθνο 15 ησλ βαζηθώλ Οδεγηώλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ (1) απηήο σο αθνινύζσο: 

(α) ζην ζεκείν (α), ην πνζό «5.278.000 επξώ» αληηθαζίζηαηαη από ην πνζό «5.186.000 επξώ»· 

(β) ζην ζεκείν (β), ην πνζό «211.000 επξώ» αληηθαζίζηαηαη από ην πνζό «207.000 επξώ». 
 

Πξνζζήθε λέαο 
παξαγξάθνπ  
ζηηο βαζηθέο 
Οδεγίεο. 

«Κεληξηθή αξρή  
πξνκεζεηώλ» 
 
 

5. Οη βαζηθέο Οδεγίεο ηξνπνπνηνύληαη κε ηελ πξνζζήθε ηεο αθόινπζεο λέαο παξαγξάθνπ 37Α 
ακέζσο κεηά ηελ παξάγξαθν 37: 

 

«37Α.—(1) Ζ Σξάπεδα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα απνθηά έξγα, πξνκήζεηεο ή/θαη ππεξεζίεο 
πξνζθεύγνληαο ζε θεληξηθή αξρή πξνκεζεηώλ εγθαηεζηεκέλε ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία ή ζε 
άιιν θξάηνο κέινο. 

 (2) Ζ  Σξάπεδα όηαλ απνθηά έξγα, πξνκήζεηεο ή/θαη ππεξεζίεο πξνζθεύγνληαο ζε θεληξηθή αξρή 
πξνκεζεηώλ ζεσξείηαη όηη έρεη ηεξήζεη ην παξόλ Μέξνο, εθόζνλ ε ελ ιόγσ θεληξηθή αξρή 
πξνκεζεηώλ έρεη ηεξήζεη πξόλνηεο αληίζηνηρεο  ησλ πξνλνηώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξόλ 
Μέξνο.». 

6. Οη βαζηθέο Οδεγίεο ηξνπνπνηνύληαη κε ηελ πξνζζήθε ηεο αθόινπζεο λέαο παξαγξάθνπ 37Β 
ακέζσο κεηά ηελ παξάγξαθν 37Α: 
 

«37Β. (1) Ζ Σξάπεδα δύλαηαη λα ζπκκεηέρεη ζε δηαδηθαζίεο αλάζεζεο ζπκβάζεσλ κε αλαζέηνπζεο 
αξρέο από δηαθνξεηηθά θξάηε κέιε.    

(2) ηηο πεξηπηώζεηο απηέο πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη ζηα έγγξαθα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο νη 
εζληθέο δηαηάμεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηε δηαδηθαζία, νη αλαζέηνπζεο αξρέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 
δηαδηθαζία ή, ζε πεξηπηώζεηο ζπκθσλίαο  - πιαίζην νη αλαζέηνπζεο αξρέο πνπ κπνξνύλ λα 
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε ζπκθσλία - πιαίζην. 

 
 
 
 
 
Πξνζζήθε λέαο 
παξαγξάθνπ  
ζηηο βαζηθέο 
Οδεγίεο. 

«Γηαδηθαζίεο 
αλάζεζεο 
ζπκβάζεσλ κε 
αλαζέηνπζεο 
αξρέο  
δηαθνξεηηθώλ 
θξαηώλ κειώλ». 
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Σξνπνπνίεζε ηεο 
παξαγξάθνπ 76 
ησλ βαζηθώλ 
Οδεγηώλ. 
 
 

 (3) Ζ Σξάπεδα δύλαηαη λα ζπκκεηέρεη ζε δηαδηθαζίεο αλάζεζεο ζπκβάζεσλ κε εζληθέο θεληξηθέο 
ηξάπεδεο ή/θαη ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα γηα ηελ πξνκήζεηα αγαζώλ ή ππεξεζηώλ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηα θαζήθνληα ή/θαη ηηο αξκνδηόηεηέο ηεο πνπ απνξξένπλ από ηε πλζήθε γηα ηε 
ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ην Καηαζηαηηθό ηνπ Δπξσπατθνύ πζηήκαηνο Κεληξηθώλ 
Σξαπεδώλ θαη ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο.». 

7. Ζ παξάγξαθνο 76 ησλ  βαζηθώλ Οδεγηώλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ 
ππνπαξάγξαθν (1) απηήο ηνπ πνζνύ «5.278.000 επξώ» από ην πνζό «5.186.000 επξώ». 

8. παξάγξαθνο 80 ησλ Οδεγηώλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ ππνπαξάγξαθν (1) 
απηήο ηνπ πνζνύ «236.000 επξώ» από ην πνζό «207.000 επξώ». 

 

Σξνπνπνίεζε ηεο 
παξαγξάθνπ 80  
ησλ βαζηθώλ 
Οδεγηώλ. 

Σξνπνπνίεζε ηεο 
παξαγξάθνπ 91 
ησλ βαζηθώλ 
Οδεγηώλ. 
 

Έλαξμε ηζρύνο. 
 

9. Ζ παξάγξαθνο 91 ησλ βαζηθώλ Οδεγηώλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ (1) απηήο σο αθνινύζσο - 

(α) ζην ζεκείν (α), ην πνζό «10.000 ιίξεο» αληηθαζίζηαηαη από ην πνζό «17.500 επξώ»· 

(β) ζην ζεκείν (β), ην πνζό «50.000 ιίξεο» αληηθαζίζηαηαη από ην πνζό «90.000 επξώ». 

10. Ζ παξνύζα Οδεγία ηίζεηαη ζε ηζρύ από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηεο ζηελ Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________________________ 
Σππώζεθε ζην Σππνγξαθείν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 

1445 Λευκωσία, Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 
Αληίηππα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο πσινύληαη πξνο €2,00 ην θαζέλα 

Δηήζηα ζπλδξνκή: €68,00. 
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