
Ο περί Προσφορών του Δημοσίου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2001 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 
του Συντάγματος. 

  
Αριθμός 33(Ι) του 2001 

 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟΥΣ 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
Συνοπτικός 
τίτλος. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προσφορών του Δημοσίου 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2001 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
Προσφορών του Δημοσίου Νόμους του 1997 έως 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. 2) του 2001. 

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. 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 25 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 25 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την προσθήκη μετά το εδάφιο (3) αυτού του ακόλουθου νέου εδαφίου: 
 «(3Α) Στην περίπτωση των βελτιώσεων/επεκτάσεων του κτιρίου της 

Βουλής των Αντιπροσώπων, η Ενδιαφερόμενη Υπηρεσία διορίζει τριμελή 
Τμηματική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων, που συνίσταται από τον 
ανώτερο λειτουργό του Γενικού Λογιστηρίου που υπηρετεί στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, ο οποίος ως εκ της θέσεώς του προεδρεύει αυτής, έναν 
εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Ελέγχου του Υπουργείου Συγκοινωνιών και 
Έργων και έναν εκπρόσωπο του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Κύπρου, για να χειρίζονται, με βάση τις πρόνοιες του βασικού νόμου και των 
κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, αλλαγές και/ή απαιτήσεις αξίας 
που δεν υπερβαίνει τα αντίστοιχα ποσοστά και ανώτατα ποσά που 
καθορίζονται στον Πίνακα του παρόντος Νόμου.»· και 

  

 Πίνακας. 

  

 (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (6) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

  «(6) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου- 
  (α) Οι όροι 'Αρμόδιος Λειτουργός' και 'Υπεύθυνος Συντονιστής' 

σημαίνουν, ανάλογα με την περίπτωση, το πρόσωπο που ορίζεται 
από τον προϊστάμενο του τμήματος, της υπηρεσίας ή του 
ανεξάρτητου γραφείου, για να συντονίζει και παρακολουθεί την 
εκπλήρωση της Σύμβασης Δημοσίου ως εκπρόσωπος του εργοδότη·

  (β) όσον αφορά τα θέματα που σχετίζονται με τις εργασίες για 
βελτιώσεις/επεκτάσεις του κτιρίου της Βουλής των Αντιπροσώπων, 
διορίζεται από τον Προϊστάμενο της Βουλής των Αντιπροσώπων ως 
'Αρμόδιος Λειτουργός' και ως 'Υπεύθυνος Συντονιστής' μέλος του 
Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου.». 
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3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος του της ακόλουθης 
ειδικής διάταξης: 

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 
την προσθήκη στο 
τέλος του ειδικής 
διάταξης. «Ειδική διάταξη. 

Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας, 
Παράρτημα 
Τρίτο (I): 
21.5.1999. 

3.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των Κανονισμών 18 και 29 των 
περί Προσφορών του Δημοσίου (Γενικών) Κανονισμών του 1999, στην 
περίπτωση των εργασιών για βελτιώσεις/ επεκτάσεις του κτιρίου της 
Βουλής των Αντιπροσώπων ισχύουν τα ακόλουθα: 

(α) Με το άνοιγμα των προσφορών και την παραλαβή τους από την 
Ενδιαφερόμενη Υπηρεσία, ο Προϊστάμενος της διορίζει τετραμελή 
τουλάχιστον επιτροπή για αξιολόγηση των προσφορών, η οποία 
συνίσταται από τον ανώτερο λειτουργό του Γενικού Λογιστηρίου 
που υπηρετεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο οποίος ως εκ της 
θέσεώς του προεδρεύει αυτής, καθώς και τρία άλλα μέλη του 
Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου· 

 

  

 (β) η προμήθεια των υπηρεσιών συμβούλων μπορεί να γίνει με 
διαγωνισμό, για την υποβολή από τους προσφοροδότες τεχνικών 
προτάσεων. Οι τεχνικές αυτές προτάσεις αξιολογούνται από 
εξαμελή επιτροπή, η οποία συνίσταται από τον ανώτερο λειτουργό 
του Γενικού Λογιστηρίου που υπηρετεί στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, ο οποίος προεδρεύει αυτής, καθώς και πέντε άλλα 
μέλη του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, και 
επιλέγεται η καλύτερη, η οποία πληροί τους όρους και τις 
προδιαγραφές. 

 

 (2) Για την υλοποίηση των εργασιών για τις βελτιώσεις/ επεκτάσεις στο 
κτίριο της Βουλής των Αντιπροσώπων, η Βουλή των Αντιπροσώπων, με 
απόφασή της, διορίζει 'Καθοδηγητική Επιτροπή', της οποίας προεδρεύει ο 
Πρόεδρος της Βουλής, ως εκ της θέσεώς του, και στην οποία συμμετέχουν 
ανά ένας εκπρόσωπος κάθε κοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς και ο 
Γενικός Διευθυντής της Βουλής των Αντιπροσώπων, και η οποία έχει 
αρμοδιότητα να παρέχει καθοδήγηση στα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα 
σε θέματα πολιτικής, για την υλοποίηση των πιο πάνω εργασιών.». 
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