
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
(ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΝΟΜΟ. 

__________________________ 
 

                              Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
Συνοπτικός  

τίτλος. 

 

 

101(Ι) του 2003. 

  23(Ι) του 2004. 

181(Ι) του 2004. 

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

Συμβάσεων (Προμήθειες, ΄Εργα και Υπηρεσίες) 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 και θα διαβάζεται μαζί με 

τους περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, ΄Εργα και 

Υπηρεσίες) Νόμους του 2003 εως (αρ. 2) του 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, ΄Εργα και Υπηρεσίες) 

Νόμοι του 2003 εως του 2006. 

  
Τροποποίηση 

άρθρου 56  

του βασικού  

νόμου. 

2.  Το άρθρο 56 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του εδαφίου (8) αυτού με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο. 

  
     «(8)Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών δύναται, με την 

άσκηση της ιεραρχικής προσφυγής και κατόπιν 

μονομερούς αίτησης του ενδιαφερομένου, εφόσον 

πιθανολογείται σοβαρά η παράβαση του ισχύοντος δικαίου 

και η λήψη του προσωρινού μέτρου είναι αναγκαία για να 

αποτραπεί η περαιτέρω ζημιά των συμφερόντων του 

αιτούντος, να αναστείλει τη διαδικασία ανάθεσης ή την 

εκτέλεση οποιασδήποτε πράξης ή απόφασης της 

αναθέτουσας αρχής σχετικής με τη διαδικασία ανάθεσης, 

καθώς και την υπογραφή της σύμβασης, για περίοδο μέχρι 

2 ημερών, εντός των οποίων καλείται η αναθέτουσα αρχή 

να παρουσιαστεί ενώπιον της και να εκθέσει τις απόψεις 

της γιατί να μην παραταθεί η ισχύς του διατάγματος μέχρι 

την τελική απόφασή της Αναθεωρητικής Αρχής 

Προσφορών επί της ιεραρχικής προσφυγής.» 
23.01.037.2006 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4071, 24/2/2006 16(I)/2006



Γ.Ε. 50/2002/Ν.32/12 

 

 

 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 

 Σκοπός του παρόντος Νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της 

Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, ΄Εργα και Υπηρεσίες) Νόμου με την 

αντικατάσταση του εδαφίου (8) του άρθρου 56 αυτού. 

 

 Η προτεινόμενη τροποποίηση είναι αναγκαία ούτως ώστε να παρέχεται 

ευχέρεια στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών να αναστέλλει την διαδικασία 

ανάθεσης, καθώς και την υπογραφή της σύμβασης, κατόπιν μονομερούς αίτησης 

που καταχωρείται με την άσκηση της ιεραρχικής προσφυγής, επιτυγχάνοντας 

τοιουτοτρόπως να παρέχεται άμεση προστασία στον ενδιαφερόμενο. 

 

 

 

 

 

                 Πέτρος Κληρίδης, 

Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας. 

 
 

 

24 Ιανουαρίου, 2006 

 

 

 

 

 
ΕΝ/ΜΖ(50/2002/Ν.32/12,24/1/06) 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4071, 24/2/2006 16(I)/2006


