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Ο περί Προσφορών του Δημοσίου (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2001 εκδίδεται με
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του
Συντάγματος.
Αριθμός 59(Ι) του 2001
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2001
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός τίτλος.
102(Ι) του 1997
44(Ι) του 1998
103(Ι) του 1998
3(Ι) του 1999
24(Ι) του 1999
32(Ι) του 1999
45(Ι) του 1999
102(Ι) του 1999
40(Ι) του 2000
164(Ι) του 2000
177(Ι) του 2000
1(Ι) του 2001
33(Ι) του 2001
49(Ι) του 2001.
Τροποποίηση του
άρθρου 2 του
βασικού νόμου.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προσφορών του Δημοσίου
(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2001 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί
Προσφορών του Δημοσίου Νόμους του 1997 έως (Αρ. 3) του 2001 (που στο εξής θα
αναφέρονται ως "ο βασικός νόμος") και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα
αναφέρονται μαζί ως οι περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμοι του 1997 έως (Αρ. 4) του
2001.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σ' αυτό στην
κατάλληλη αλφαβητική σειρά των ακόλουθων νέων ορισμών:
«'κρατική υπηρεσία' σημαίνει υπηρεσία που υπάγεται στη Δημοκρατία και
περιλαμβάνει τη δημόσια υπηρεσία, την υπηρεσία του Γενικού Ελεγκτή της
Δημοκρατίας, Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας και των Βοηθών τους, τη Δημόσια
Εκπαιδευτική Υπηρεσία, υπηρεσία στις Δυνάμεις Ασφαλείας και στο Στρατό της
Δημοκρατίας και την υπηρεσία σ' οποιαδήποτε θέση αναφορικά με την οποία γίνεται
ειδική πρόνοια με νόμο ·
'κρατικός υπάλληλος' ή 'υπάλληλος' σημαίνει πρόσωπο που κατέχει θέση σε κρατική
υπηρεσία.».

Τροποποίηση του
άρθρου 6 του
βασικού νόμου.

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο
τέλος του της ακόλουθης επιφύλαξης:
"Νοείται ότι στις περιπτώσεις όπου το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο κρίνει ότι,
λόγω περιορισμένης συμμετοχής ή ανταγωνισμού, η τιμή της χαμηλότερης ή της πιο
συμφέρουσας οικονομικά προσφοράς είναι πολύ ψηλή, το όργανο αυτό μπορεί να
διαπραγματευτεί και συμφωνήσει μείωση της τιμής της προσφοράς με τον προσφοροδότη
που προσέφερε τη χαμηλότερη ή την πιο πάνω συμφέρουσα οικονομικά έγκυρη
προσφορά. Σε περίπτωση που η διαπραγμάτευση δεν καταλήξει σε ικανοποιητικό για το
συμφέρον του δημοσίου αποτέλεσμα, το αρμόδιο όργανο έχει το δικαίωμα ακύρωσης των
προσφορών.".

Τροποποίηση του
άρθρου 10 του
βασικού νόμου.

4. Το εδάφιο (3) του άρθρου 10 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση από την παράγραφο (α) αυτού του αριθμού "30.000
Λ.Κ." (τρίτη γραμμή) με τον αριθμό "100.000 Λ.Κ."·
(β) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (β) αυτού του αριθμού "30.000
Λ.Κ." (τρίτη γραμμή) με τον αριθμό "100.000 Λ.Κ." · και
(γ) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (γ) αυτού του αριθμού "10.000
Λ.Κ." (τρίτη γραμμή) με τον αριθμό "30.000 Λ.Κ.".
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5. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού με την
ακόλουθη νέα παράγραφο:
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Τροποποίηση του
άρθρου 11 του
βασικού νόμου.

"(α) το Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας ή το Βοηθό του ή τον αντιπρόσωπο
του ως Πρόεδρο του Συμβουλίου·" ·
(β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (στ) του εδαφίου (1) αυτού με την
ακόλουθη νέα παράγραφο:
"(στ) τον προϊστάμενο ή τον αντιπρόσωπο της κατά περίπτωση
Ενδιαφερόμενης Υπηρεσίας, νοουμένου ότι αυτή δεν εκπροσωπείται ήδη
δυνάμει οποιασδήποτε από τις άλλες παραγράφους του παρόντος εδαφίου."·
(γ) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού της φράσης "δημόσιοι
υπάλληλοι" (δεύτερη γραμμή) με τη φράση "κρατικοί υπάλληλοι" · και
(δ) με την προσθήκη μετά το εδάφιο (3) αυτού του ακόλουθου νέου εδαφίου (4):
"(4) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, ο όρος 'Ενδιαφερόμενη Υπηρεσία'
σημαίνει, αναφορικά με τη διενέργεια κάθε διαγωνισμού, το συγκεκριμένο υπουργείο,
τμήμα ή υπηρεσία αυτού, ή το ανεξάρτητο γραφείο ή υπηρεσία της Δημοκρατίας, που
διενεργεί το συγκεκριμένο διαγωνισμό, είτε από μόνη της είτε για λογαριασμό
υπουργείου, τμήματος ή υπηρεσίας αυτού ή ανεξάρτητου γραφείου ή υπηρεσίας.".

6. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) αυτού, ευθύς μετά τις
λέξεις "μελέτη αξιολογήσεων" (δεύτερη γραμμή), ενός κόμματος ακολουθούμενου
από τη φράση "ειδικών ερευνών" ·
(β) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού της φράσης "δημόσιους
λειτουργούς" (πέμπτη και έκτη γραμμή) με τη φράση "κρατικούς υπαλλήλους ή
υπαλλήλους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου" · και
(γ) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (3) αυτού της φράσης "δημόσιων
λειτουργών" (πρώτη γραμμή) με τη φράση "κρατικών υπαλλήλων ή υπαλλήλων
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου".
7. Το εδάφιο (3) του άρθρου 20 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη
αμέσως μετά την υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (β) αυτού της ακόλουθης
επιφύλαξης:
"Νοείται ότι στην περίπτωση του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, στο οποίο
υφίσταται διεύθυνση ελέγχου, ο Διευθυντής Ελέγχου μπορεί να ορίσει ως εκπρόσωπο
του το ένα εκ των δύο αυτών μελών.".
8. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού με την
ακόλουθη νέα παράγραφο:
"(α) το Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας ή το Βοηθό του ή τον αντιπρόσωπο
του ως Πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής·" ·
(β) με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος του εδαφίου (2) αυτού με κόμμα,
ακολουθούμενο από τη φράση "νοουμένου ότι αυτό δεν εκπροσωπείται ήδη στην
Κεντρική Επιτροπή δυνάμει οποιασδήποτε από τις παραγράφους (α), (β), (γ), (δ),
(ε) ή (στ) του εδαφίου (1) ·" ·

Τροποποίηση του
άρθρου 16 του
βασικού νόμου.

Τροποποίηση του
άρθρου 20 του
βασικού νόμου.

Τροποποίηση του
άρθρου 24 του
βασικού νόμου.
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(γ) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (3) αυτού της φράσης "δημόσιοι υπάλληλοι"
(δεύτερη γραμμή) με τη φράση "κρατικοί υπάλληλοι"· και
(δ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο:
"(4) Οι διατάξεις των άρθρων 11(3), 12, 13, 14, 15 και 16 τυγχάνουν εφαρμογής,
τηρουμένων των αναλογιών, και στην περίπτωση της Κεντρικής Επιτροπής.".
Τροποποίηση του
άρθρου 25 του
βασικού νόμου.

9. Το άρθρο 25 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Το εδάφιο (1) αυτού τροποποιείται με την προσθήκη ευθύς μετά το τέλος της
παραγράφου (β) αυτού της ακόλουθης νέας παραγράφου (γ):
"(γ) ανανέωση ή μεταβίβαση, εν όλω ή εν μέρει, της έννομης σχέσης
Σύμβασης Δημοσίου, νοουμένου ότι συμφωνούν τόσο ο αρχικός όσο και ο
νέος Συμβασιούχος:
Νοείται ότι σε τέτοια περίπτωση η καταλληλότητα του νέου Συμβασιούχου πρέπει να
αξιολογείται με τα ίδια κριτήρια που πληρούσε ο αρχικός συμβασιούχος."· και
(β) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού της ακόλουθης
επιφύλαξης:
"Νοείται ότι στην περίπτωση του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, στο οποίο
υφίσταται Διεύθυνση Ελέγχου, στις Επιτροπές σε επίπεδο υπουργείου ή τμήματος
μπορεί να συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωπος του Διευθυντή Ελέγχου. Στην
περίπτωση αυτή ο αριθμός των κρατικών υπαλλήλων που διορίζονται από την οικεία
προϊσταμένη αρχή είναι τουλάχιστο δύο.".

Τροποποίηση της
ειδικής διάταξης
του βασικού
νόμου.
33(Ι) του 2001.

Αντικατάσταση
του Πίνακα του
βασικού νόμου.
Πίνακας.

10. Η ειδική διάταξη του βασικού νόμου, που τέθηκε σε ισχύ με τον περί Προσφορών
του Δημοσίου (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Νόμο του 2001, τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αναρίθμησή της σε άρθρο 32Α · και
(β) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) αυτής των λέξεων
"εξαμελή" (τέταρτη γραμμή) και "πέντε" (έβδομη γραμμή) με τις λέξεις
"πενταμελή" και "τέσσερα", αντίστοιχα.
11. Ο Πίνακας του βασικού νόμου αντικαθίσταται από τον ακόλουθο νέο Πίνακα:
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«ΠΙΝΑΚΑΣ
(Άρθρο 25)

ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ/ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Τμηματική Επιτροπή
Αλλαγών και Απαιτήσεων

ΑΛΛΑΓΕΣ
Ποσό Συμβολαίου

Αρμόδιος Λειτουργός
Υπεύθυνος Συντονιστής

Τμηματική Επιτροπή
Αλλαγών και Απαιτήσεων

£
Για κάθε οδηγία

Συνολικά

Ανώτατο
Ποσό £

%

1.000

10,0

Για κάθε οδηγία
Ανώτατο
Ποσό £

%

%

50

20,0

150

20,0

Συνολικά

Ανώτατο
Ποσό £
150

Συνολικά

Ανώτατο
Ποσό £

%

30,0

Ανώτατο
Ποσό £

%

250

20,0

150
1.200

1.001-10.000

5,0

250

15,0

1.000

15,0

750

25,0

2.000

15,0

10.001-100.000

2,5

1.500

10,0

5.000

7,5

3.000

20,0

10.000

12,0

6.000

100.001-1.000.000

1,5

2.000

5,0

10.000

3,0

12.000

10,0

50.000

6,0

30.000

1.000.001-3.000.000

0,2

3.000

1,0

15.000

1,2

25.000

5,0

90.000

3,0

45.000

3.000.001-10.000.000

0,1

4.000

0,5

20.000

0,85

40.000

3,0

150.000

1.5

60.000

10.000.001-20.000.000

0,04

5.000

0,2

25.000

0,4

60.000

1,5

250.000

0,6

80.000

20.000.001 και άνω

0,025

6.000

0,125

30.000

0 ,3

90.000

1,25

400.000

0,4

100.000

Σημ.:

(1) Τα ανώτατα όρια που αφορούν την Τμηματική Επιτροπή Αλλαγών και/ή Απαιτήσεων δεν περιλαμβάνουν τα ποσά εγκρίσεων που δυνατόν να δόθηκαν από τον Αρμόδιο
Λειτουργό/Υπεύθυνο Συντονιστή. Δηλαδή τα όρια που αναφέρονται για την Τμηματική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων είναι επιπρόσθετα των ορίων του Αρμόδιου
Λειτουργού/Υπεύθυνου Συντονιστή.
(2) Τα ποσά που αφορούν απαιτήσεις είναι επιπρόσθετα των ποσών για αλλαγές που εγκρίνει η Τμηματική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων.».

