
Ο περί Προσφορών του Δημοσίου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2001 εκδίδεται με
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

 Αριθμός 58(Ι) του 2001 
 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2001 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προσφορών του Δημοσίου 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2001 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
Προσφορών του Δημοσίου Νόμους του 1997 έως (Αρ. 2) 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 μέχρι (Αρ. 3) του 
2001. 

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.

  

2. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το πιο κάτω νέο άρθρο: Αντικατάσταση του 
άρθρου 17 του 
βασικού νόμου.

«Εξουσία 
αναστολής 
διαδικασίας 
προσφορών. 

17.—(1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου, το 
Κεντρικό Συμβούλιο έχει εξουσία, για ειδικούς και σοβαρούς λόγους που 
εξειδικεύονται στη σχετική απόφασή του, να αναστέλλει προσωρινά 
οποιαδήποτε διαδικασία προσφορών εκκρεμεί ενώπιον του και να 
παραπέμπει το θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο για λήψη οριστικής 
απόφασης για αναστολή. 

 

 (2) Σε περίπτωση που το Υπουργικό Συμβούλιο, στο οποίο παραπέμπεται 
θέμα δυνάμει του εδαφίου (1), αποφασίσει τη συνέχιση της διαδικασίας, 
επιστρέφει το θέμα στο Κεντρικό Συμβούλιο, με τις τυχόν οδηγίες του, για 
να ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία.». 

3. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το πιο κάτω νέο άρθρο: Αντικατάσταση του 
άρθρου 18 του 
βασικού νόμου.

«Ειδικό 
Κεντρικό 
Συμβούλιο 
Προσφορών. 

18.—(1) Εγκαθιδρύεται συμβούλιο, με την επωνυμία «Ειδικό Κεντρικό 
Συμβούλιο Προσφορών» (ΕΚΣΠ), που αποτελείται από- 

(α) Το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας ή τον αντιπρόσωπο του 
ως πρόεδρο του συμβουλίου· 

 (β) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ή τον αντιπρόσωπο 
του· 

 (γ) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού ή τον αντιπρόσωπο του· 

 (δ) το Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας ή το Βοηθό του ή τον αντιπρόσωπο 
του· και 

 (ε) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Άμυνας που χειρίζεται θέματα 
εξοπλισμών και αγοράς υλικού πολέμου, που υποδεικνύεται από τον 
Υπουργό Άμυνας. 
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  (2) Εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αναφέρονται στο εδάφιο (3), το 
Ειδικό Κεντρικό Συμβούλιο Προσφορών επιλαμβάνεται Συμβάσεων 
Δημοσίου για την προμήθεια παντός είδους πολεμικού εξοπλισμού και 
υλικού ή την ανάθεση έργων της Εθνικής Φρουράς ή τη μίσθωση υπηρεσιών 
που σχετίζονται με τα πιο πάνω, οι οποίες διενεργούνται από το Υπουργείο 
Άμυνας της Δημοκρατίας, νοουμένου ότι αυτές έχουν χαρακτηριστεί 
απόρρητης φύσης με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, 
που κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

  (3) Η εξουσία για το χειρισμό και την κατακύρωση Σύμβασης Δημοσίου 
για την προμήθεια εξειδικευμένων ανταλλακτικών των οπλικών συστημάτων 
και παρεμφερών υλικών της Εθνικής Φρουράς αξίας μέχρι £5.000 κάθε 
φορά, εφόσον συντρέχει περίπτωση για κάλυψη ανάγκης επείγουσας φύσης 
και ακολουθείται η διαδικασία με διαπραγμάτευση, ασκείται από τριμελή 
επιτροπή που ορίζεται από τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς και αποτελείται 
από Αξιωματικούς της Εθνικής Φρουράς, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης 
από τον Πρόεδρο του Ειδικού Κεντρικού Συμβουλίου Προσφορών προς τον 
Αρχηγό όπως διορίζει τέτοιες επιτροπές. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης 
προμήθειας ανταλλακτικών προς άρση καθηλωτικής βλάβης κύριου οπλικού 
συστήματος, το πιο πάνω ποσό αυξάνεται σε £10.000 κάθε φορά. Σε όλες τις 
περιπτώσεις η τριμελής επιτροπή ετοιμάζει πρακτικό κατακύρωσης με 
αιτιολόγηση της απόφασής της το οποίο κοινοποιείται στο ΕΚΣΠ και στο 
Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας. 

  (4) Για τη λειτουργία του Ειδικού Κεντρικού Συμβουλίου Προσφορών 
εφαρμόζονται οι πρόνοιες λειτουργίας του Κεντρικού Συμβουλίου 
Προσφορών όπως αυτές περιλαμβάνονται στο Νόμο, εκτός από το χρονικό 
περιορισμό που προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 11 σε σχέση με τον 
αντιπρόσωπο του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας και την 
απαιτούμενη απαρτία η οποία καθορίζεται στα τέσσερα μέλη τουλάχιστο.». 

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 
την προσθήκη σ' 
αυτόν νέου άρθρου 
18 Α. 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη του ακόλουθου νέου άρθρου 18 Α: 

«Εξουσία 
Υπουργού 
Άμυνας για 
παραπομπή 
θέματος στο 
Υπουργικό 
Συμβούλιο. 

18Α. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη του άρθρου 18, ο Υπουργός 
Άμυνας, με εισήγηση του Ειδικού Κεντρικού Συμβουλίου Προσφορών, έχει 
εξουσία σε ειδικές και εξαιρετικές περιπτώσεις να παραπέμπει το θέμα της 
λήψης απόφασης για κατακύρωση Σύμβασης Δημοσίου στο Υπουργικό 
Συμβούλιο, εάν κρίνει ότι τέτοια παραπομπή δικαιολογείται με βάση τα πιο 
κάτω κριτήρια: 

 

  (α) Εάν δεν υπάρχει ικανοποιητικός ανταγωνισμός λόγω περιορισμένου 
αριθμού προσφοροδοτών· ή 

  (β) εάν το κόστος του προς προμήθεια πολεμικού εξοπλισμού και υλικού 
υπερβαίνει τα 20.000.000 Λ.Κ· ή 

  (γ) εάν τίθεται θέμα βλάβης ή επηρεασμού της εξωτερικής πολιτικής της 
Δημοκρατίας ή εάν υφίστανται λόγοι κρατικής ασφάλειας.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 25 του 
βασικού νόμου. 

5. Το άρθρο 25 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη του ακόλουθου νέου 
εδαφίου (7): 

«(7) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, στις περιπτώσεις Συμβάσεων 
Δημοσίου που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Ειδικού 
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Κεντρικού Συμβουλίου Προσφορών, το ίδιο το Ειδικό Κεντρικό Συμβούλιο Προσφορών 
έχει εξουσία να επιλαμβάνεται και χειρίζεται κατά τον καθορισμένο τρόπο: 

(α) Θέματα αλλαγών στα σχέδια, στους όρους ή στις προδιαγραφές των 
Συμβάσεων Δημοσίου, 

(β) απαιτήσεις συμβούλων, εργολάβων, προμηθευτών και εργοδότη, καθώς, και 

(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 Δημοσίου: 

Νοείται ότι σε τέτοια περίπτωση η καταλληλότητα του νέου Συμβασιούχου πρέπει να 
αξιολογείται με τα ίδια κριτήρια που πληρούσε ο αρχικός συμβασιούχος.». 
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