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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3327 της 21ης ΜΑΙΟΥ 1999 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ο περί Προσφορών του Δημοσίου (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 1999 εκδίδεται 

με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 45(1) του 1999 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΫ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προσφορών του Δημοσίου Συνοπτικός 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 1999 και θα διαβάζεται μαζί με τους ^( ΐ ) του 1997 
περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμους του 1997 έως (Αρ. 3) του 1999 (που 44(ΐ)του 1998 
στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο ΐ03(ΐ)του 1998 
παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Προσφορών του Δημοσίου 24(ΐ)τουΐ999 
Νόμοι του 1997 μέχρι (Αρ. 4) του 1999. 32(ΐ) του 1999. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στη τροποποίηση 
δέουσα αλφαβητική σειρά των ακόλουθων νέων ορισμών: ™̂  βασικού2 

«'αγαθά'σημαίνει πράγματα, κινητά ή ακίνητα, υπό οποιαδήποτε μορφή νόμου, 
ή κατάσταση, περιλαμβανομένου του ηλεκτρισμού, των δικαιωμάτων εκμε
τάλλευσης, καθώς και των υπηρεσιών των παρεπομένων στην προμήθεια 
αγαθών, εφόσον η αξία των παρεπόμενων αυτών υπηρεσιών δεν υπερ
βαίνει εκείνη αυτών τούτων των αγαθών 

'αρχιτέκτονας' σημαίνει αρχιτέκτονα εγγεγραμμένο στον 
οικείο κλάδο της μηχανικής επιστήμης και ο οποίος κατέχει 

224 του 1990 ισχύουσα άδεια δυνάμει του περί Επιστημονικού Τεχνικού 
1 ?5(ΐ) του 1993 Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδό
3ΐ(ΐ) του 1993 μένων Κανονισμών και περιλαμβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο 
53(ΐ) του 1993 τ ο οποίο, δυνάμει οποιασδήποτε αντίστοιχης νομοθεσίας στην 
34(ΐ) ίου 1997. αλλοδαπή, δικαιούται να ασκεί το επάγγελμα του αρχιτέκτονα· 

'αρχιτεκτονικός διαγωνισμός' σημαίνει διαγωνισμό στον 
οποίο δύο ή περισσότεροι αρχιτέκτονες καλούνται, με βάση 
καθορισμένη διαδικασία, από την Ενδιαφερόμενη Υπηρεσία 
να υποβάλουν προκαταρκτικές επισκοπήσεις, ιδέες, προμε
λέτες ή μελέτες με σκαριφήματα, προπλάσματα ή σχέδια για 
ορισμένο έργο, με σκοπό την αξιολόγηση τους από ανεξάρ
τητο σώμα κριτών 

(119) 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 8 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 10 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 11 
του βασικού 
νόμου. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 20 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 31 
του βασικού 
νόμου. 

'διαδικασία με κλήρωση' σημαίνει διαδικασία την οποία το αρμόδιο 
κατά περίπτωση όργανο κατακύρωσης μπορεί να χρησιμοποιήσει, κατά 
καθορισμένο τρόπο για κατακύρωση Σύμβασης Δημοσίου που αφορά 
εξασφάλιση υπηρεσιών για εκπόνηση μελετών για έργα του δημοσίου». 
3. Το εδάφιο (2) του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη σ' αυτό αμέσως μετά τη λέξη «διαπραγμάτευση» (πρώτη γραμμή) 
της φράσης «ή άλλων συντομότερων διαδικασιών, περιλαμβανομένων του 
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, του συστήματος των δύο φακέλων και της 
κλήρωσης». 

4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
προσθήκη στην αρχή του εδαφίου, πριν από τη λέξη «Το», της ακόλουθης 
φράσης: . . . 

«Εξαιρουμένων των Συμβάσεων του Δημοσίου οι οποίες έχουν χαρακτη
ριστεί απόρρητης φύσης όπως προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 18 
και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Ειδικού Κεντρικού Συμβουλίου,». 
5. Το. άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο 

τέλος του του ακόλουθου νέου εδαφίου (5): 
«(5) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου, 

ειδικές επιτροπές αγορών, οι οποίες συνιστώνται, ανάλογα με την περί
πτωση, από το Γενικό Διευθυντή του ενδιαφερόμενου υπουργείου ή τον 
Προϊστάμενο της Ενδιαφερόμενης Υπηρεσίας, τμήματος ή ανεξάρτητου 
γραφείου ή υπηρεσίας κατόπιν έγκρισης του Κεντρικού Συμβουλίου 
Προσφορών, έχουν εξουσία να κατακυρώνουν, κατά τον καθορισμένο 
τρόπο, Συμβάσεις Δημοσίου για προμήθεια φρούτων, λαχανικών και 
φθαρτών προς ικανοποίηση αναγκών του δημοσίου.». 
6. Το εδάφιο (2) του άρθρου 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση των λέξεων «τα δύο έτη» (έβδομη γραμμή) άπό τις λέξεις «τα 
τρία έτη». 

7. Το εδάφιο (3) του άρθρου 20 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

(α) Με την ένθεση στην παράγραφο (α) αυτού μεταξύ των λέξεων 
«ανεξάρτητο γραφείο» και «τότε» (πέμπτη γραμμή) των λέξεων 
«,υπηρεσία ή τμήμα» και την προσθήκη στο τέλος της της φράσης 
«,της υπηρεσίας ή του τμήματος.»· και 

(β) με την ένθεση στην υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (β) αυτού, 
μεταξύ των λέξεων «γραφείο» και «που» (δεύτερη γραμμή), των 
λέξεων «υπηρεσία ή τμήμα» και την προσθήκη στο τέλος του των 
λέξεων «,υπηρεσίας ή τμήματος.». 

8. Το εδάφιο (3) του άρθρου 31 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αντικατάσταση της πρώτης επιφύλαξης του με την ακόλουθη νέα επιφύλαξη: 

«Νοείται ότι μέχρι την έκδοση Κανονισμών δυνάμει του παρόντος 
Νόμου, αλλά εν πάση περιπτώσει για το διάστημα μέχρι την 8η Ιουλίου 
1999, τυγχάνουν εφαρμογής, ανάλογα με την περίπτωση και σε έκταση που 
δε συγκρούονται με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, οι Κανονισμοί 19 
μέχρι 39 των περί Κυβερνητικών Αποθηκών Κανονισμών, καθώς και η 
Τυπική Διαδικασία Αγοράς Οπλικών Συστημάτων και Παρεμφερών Υλικών 
του Ταμείου για την Αμυντική Θωράκιση της Δημοκρατίας, όπως αυτή 
εγκρίθηκε με τη με Αριθμό 41.461 και ημερομηνία 12 Αυγούστου 1994 
Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.». 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


