
                  ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 

ΚΑΙ 2004 
 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

 

101(Ι) του 2003 

 23(Ι) του 2004. 

1.  O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Σύναψης 

Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) 

(Τροποποιητικός)  (Αρ.2) Νόμος του 2004 και θα διαβάζεται 

μαζί με τους περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα 

και Υπηρεσίες) Νόμους του 2003 και 2004 (που στο εξής θα 

αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 

παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Σύναψης 

Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Νόμοι του 2003 

και (Αρ.2) του 2004. 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 31 

του βασικού             

νόμου. 

2. Το εδάφιο (2)(β) του άρθρου 31 του βασικού νόμου 

τροποποιείται ως ακολούθως:  

  (α) με τη διαγραφή της φράσης «ανακοίνωσης του 

Παραρτήματος VI», αμέσως μετά τη λέξη 

«υπόδειγμα» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή), και την 

αντικατάστασή της με τη φράση «προκήρυξης του 

Παραρτήματος VII»· και  
   
  (β) με τη διαγραφή του αριθμού «VI», που παρατίθεται 

στον πλαγιότιτλό του αμέσως μετά τη λέξη 

«Παράρτημα», και την αντικατάστασή του με τον 

αριθμό «VII». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 51 

του βασικού             

νόμου. 

3. Το άρθρο 51 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως:  

   
  (α) με τη διαγραφή της παραγράφου (στ) αυτού και την 
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αντικατάστασή της με την ακόλουθη νέα παράγραφο (στ): 
   «(στ)  άρθρο 32(1)(α) έως (γ)·»· 
   
  (β) με την αναρίθμηση των υφιστάμενων παραγράφων 

(ζ) και (η) αυτού σε παραγράφους (η) και (θ), αντίστοιχα, και 

με προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (στ), της 

ακόλουθης νέας παραγράφου (ζ): 
   
   «(ζ) άρθρο 45(1)(β)·». 
   
Τροποποίηση 

του άρθρου 53 

του βασικού             

νόμου. 

4.  Το άρθρο 53 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως:  

  (α) με την προσθήκη, στον πλαγιότιτλό του εδαφίου (1) 

αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «Ανοικτή», των λέξεων «και 

κλειστή»· και  
   
  (β) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (3): 
   
   «(3)(α) Στις κλειστές διαδικασίες η προθεσμία 

υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, που 

καθορίζεται από τις αναθέτουσες αρχές, δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη των 14 ημερών από την 

ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.  
    
   (β) Οι αναθέτουσες αρχές καλούν 

ταυτοχρόνως και εγγράφως τους επιλεγέντες 

υποψηφίους να υποβάλουν τις προσφορές τους. 

Στην πρόσκληση οι αναθέτουσες αρχές 

καθορίζουν την προθεσμία υποβολής των 

προσφορών η οποία δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη των 21 ημερών.  Η πρόσκληση 

συνοδεύεται από τα έγγραφα προσφορών και τα 
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σχετικά συμπληρωματικά έγγραφα.». 
Τροποποίηση 

του άρθρου 56 

του βασικού             

νόμου. 

5. Το εδάφιο (5)(α)(iii) του άρθρου 56 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με τη διαγραφή της λέξης «καταχώρηση» 

(δεύτερη γραμμή) και την αντικατάστασή της με τη λέξη 

«κατακύρωση». 
   
Τροποποίηση 

του άρθρου 60 

του βασικού             

νόμου. 

6.  Το άρθρο 60 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη στο τέλος του της ακόλουθης πρότασης: 

  
 «Προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο σύμφωνα με το ΄Αρθρο 

146 του Συντάγματος δικαιούται να ασκήσει και η αναθέτουσα 

αρχή, εάν η απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής θεωρηθεί, με 

κατάλληλη τεκμηρίωση,  ότι είναι άδική για την αρχή αυτή.». 
  
Τροποποίηση 

του 

Παραρτήματος Ι 

του βασικού 

νόμου. 

7.  Το Παράρτημα Ι του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 

διαγραφή της φράσης «(Άρθρα 2, 14, 63 και 68) που 

παρατίθεται αμέσως μετά τον τίτλο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι» και την 

αντικατάστασή της με τη φράση «(Άρθρα 2, 12, 63 και 68)». 

 
  
Τροποποίηση 

του 

Παραρτήματος IV 

του βασικού 

νόμου. 

8.  Το Παράρτημα IV του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

διαγραφή της φράσης «2. Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων Κύπρου» και την αντικατάστασή της με τη φράση 

«2. Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού Κύπρου». 

 
Τροποποίηση 

του 

Παραρτήματος VI 

του βασικού             

νόμου. 

9. Το Παράρτημα VI του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 

διαγραφή της φράσης «(΄Αρθρα 8, 31, 32 και 68)», που 

παρατίθεται αμέσως μετά τον τίτλο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI», και την 

αντικατάστασή της με τη φράση «(΄Αρθρα 8 και 68)».  

  
Τροποποίηση 

του 

Παραρτήματος 

10. Το Παράρτημα VII του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 

διαγραφή της φράσης «(΄Αρθρα 28 και 68)», που παρατίθεται 
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VII του βασικού             

νόμου. 
αμέσως μετά τον τίτλο «Παράρτημα VII», και την αντικατάστασή 

της με τη φράση «(΄Αρθρα 28, 31, 32 και 68)». 
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