
 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2006 

 
 

       Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 
Συνοπτικός τίτλος. 

12(Ι) του 2006. 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης 
Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί του Συντονισμού των 
Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για 
Συναφή Θέματα Νόμο του 2006 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο 
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα διαβάζονται μαζί ως οι περί του Συντονισμού των 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για 
Συναφή Θέματα Νόμοι του 2006 και 2010. 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του 
βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την ένθεση, στην κατάλληλη αλφαβητική 
σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του: 

  
 «11(Ι) του 2006. «Νόμος 11(Ι) του 2006» σημαίνει τον περί του Συντονισμού των Διαδικασιών 

Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών στους Τομείς του 
Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 
και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2006, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται 
ή αντικαθίσταται∙». 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 13 του 
βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (α) 
αυτού και στην επιφύλαξη της ιδίας παραγράφου, της φράσης «του περί του Συντονισμού των 
Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και 
των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2005» με τη φράση «του Νόμου 11(Ι) του 2006» και 
με τη διαγραφή της αναφοράς «... του 2006.» που συναντάται στον πλαγιότιτλο της παραγράφου 
(α). 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 32 του 
βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 32 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση σ’ αυτό της λέξης 
«χωρίς», που συναντάται στην τέταρτη γραμμή του πλαγιότιτλου του άρθρου αυτού, με τη λέξη 
«με». 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 50 του 
βασικού νόμου. 

5. Το εδάφιο (4) του άρθρου 50 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 
λέξης και του αριθμού «άρθρο 32» (τέταρτη γραμμή) με τη λέξη και τον αριθμό «άρθρου 32». 
 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 63 του 
βασικού νόμου. 

6. Το άρθρο 63 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (β) 
αυτού και στην επιφύλαξη της ιδίας παραγράφου, της φράσης «του περί του Συντονισμού των 
Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και 
των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2005» με τη φράση «του Νόμου 11(Ι) του 2006». 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 71 του 
βασικού νόμου. 

7. Το άρθρο 71 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση σ’ αυτό της λέξης 
«διατάξειων» (προτελευταία γραμμή) με τη λέξη «διατάξεις». 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 74 του 
βασικού νόμου. 

8. Το άρθρο 74 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 (α)  με τη διαγραφή του αριθμού 1, εντός παρενθέσεως, στην πρώτη γραμμή του άρθρου.  και 
 
 (β) με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (α), στην επιφύλαξη της παραγράφου (α) και στην 

παράγραφο (β), της φράσης «του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης 
Συμβάσεων στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των 
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2005» με τη φράση «του Νόμου 11(Ι) του 2006». 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 81 του 
βασικού νόμου. 

9. Το άρθρο 81 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
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 (α) με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (γ) αυτού, της λέξης «ανακοίνωση» με τη λέξη 

«προκήρυξη»· και 
   
 (β) με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (δ) αυτού, της φράσης «χρήση εντύπων, 

δημοσίευση κτλ» με τη φράση «σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των 
προκηρύξεων». 

   
Τροποποίηση του 
άρθρου 83 του 
βασικού νόμου. 

10. Το άρθρο 83 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  
 
 

 (α) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «δημοσίευσης της 
προκήρυξης» (προτελευταία γραμμή) με τη φράση  «αποστολής της προκήρυξης 
διαγωνισμού για δημοσίευσή της»· 

   
 (β)   με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) αυτού, της φράσης 

«δημοσίευσης της προκήρυξης» (προτελευταία γραμμή), με τη φράση  «αποστολής της 
προκήρυξης διαγωνισμού για δημοσίευσή της»· και 

   
 (γ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού, της φράσης «δημοσίευσης της προκήρυξης» 

(προτελευταία γραμμή) με τη φράση  «αποστολής της προκήρυξης για δημοσίευσή της». 
  
Τροποποίηση του 
άρθρου 84 του 
βασικού νόμου. 

11. Το άρθρο 84 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

 (α)  με την τροποποίηση του εδαφίου (1) αυτού ως ακολούθως: 
   
        (i) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) αυτού, του αριθμού και της λέξης 

«1.000 λίρες» (πρώτη γραμμή) με τον αριθμό και τη λέξη «2.000 ευρώ»∙ 
   
        (ii) με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (β) αυτού, του αριθμού και της λέξης 

«5.000 λίρες» (πρώτη γραμμή) με τον αριθμό και τη λέξη «15.000 ευρώ»∙ και 
   
        (iii)  με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (γ) αυτού, του αριθμού και της λέξης 

«50.000 λίρες» (πρώτη γραμμή) με τον αριθμό και τη λέξη «50.000 ευρώ» και την 
αντικατάσταση του αριθμού και της λέξης «500.000 λίρες» (τρίτη γραμμή) με τον 
αριθμό και τη λέξη «850.000 ευρώ»∙ και 

  
 (β) με την τροποποίηση του εδαφίου (3) αυτού με την προσθήκη,  αμέσως μετά από τη λέξη 

«συνήφθησαν» (τελευταία γραμμή), της φράσης «, για ποσά πέραν των δύο χιλιάδων (2.000) 
ευρώ,». 

  
Προσθήκη νέου  
άρθρου 84Α στο 
βασικό νόμο. 

12. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά από το άρθρο 84 αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου 84Α:  

   
 «Ειδική 

διάταξη για 
συμβάσεις που 
αφορούν στην 
κάλυψη 
αναγκών της 
Κυπριακής 
Προεδρίας του 
Συμβουλίου 
της Ε.Ε.. 

84Α.- Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 84, για τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων που προορίζονται να καλύψουν ανάγκες που έχουν άμεση σχέση 
με την προετοιμασία και διεκπεραίωση της προεδρίας του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία το δεύτερο εξάμηνο του 
2012, και των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., δεν υπερβάινει - 
 

  (α)      τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, η αναθέτουσα αρχή δύναται 
να αναθέτει απευθείας τη σύμβαση χωρίς να προηγείται 
δημοσίευση προκήρυξης∙ 

   
  (β)    τις  τριάντα  χιλιάδες  (30.000)  ευρώ,  η αναθέτουσα αρχή 

δύναται να ζητά την υποβολή γραπτών ή προφορικών 
προσφορών από περιορισμένο, κατά την κρίση της, αριθμό 
οικονομικών φορέων∙ 
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  (γ)     τα κατώτατα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 19, όταν πρόκειται 

για συμβάσεις προμηθειών ή υπηρεσιών, και τις εκατόν χιλιάδες 
(100.000) ευρώ, όταν πρόκειται για συμβάσεις έργων, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται να αναθέτει τη σύμβαση χωρίς 
δημοσίευση προκήρυξης με βάση την ακόλουθη διαδικασία:  

  (i)    η αναθέτουσα αρχή καταρτίζει τα αναγκαία έγγραφα 
του διαγωνισμού, τα οποία αποστέλλει, όπου είναι 
εφικτό, σε τουλάχιστον  τέσσερις οικονομικούς 
φορείς της αιτιολογημένης επιλογής της.  Η 
αποστολή των εγγράφων του διαγωνισμού σε 
λιγότερους από  τέσσερις οικονομικούς φορείς 
πρέπει να δικαιολογείται επαρκώς∙  

 
  (ii)   η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών δεν 

δύναται να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών από 
την ημερομηνία αποστολής της σχετικής 
πρόσκλησης∙  και 

 
  (iii)   οι προσφορές υποβάλλονται στη διεύθυνση της 

αναθέτουσας αρχής μέχρι την καθορισμένη 
ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται στην 
πρόσκληση για την υποβολή των προσφορών.» 

  
Κατάργηση του 
άρθρου 90 του 
βασικού νόμου. 

13. Το άρθρο 90 του βασικού νόμου καταργείται. 
 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 93 του 
βασικού νόμου. 

14. Το άρθρο 93 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

    (α) Με τη διαγραφή, από το εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «Με εξαίρεση το άρθρο 90,» και 
την αντικατάσταση της πρόθεσης «ο» με την πρόθεση «Ο» και αφού διαγραφεί στην 
πρώτη γραμμή αυτού ο αριθμός (1) , εντός παρενθέσεως. 

  
    (β) Με την κατάργηση του εδαφίου (2) αυτού. 
  
Τροποποίηση του 
άρθρου 94 του 
βασικού νόμου. 

 

 15. Η επιφύλαξη του άρθρου 94 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 
φράσης «του άρθρου 90 του παρόντος Νόμου» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) με τη φράση «του 
περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων Νόμου 
του 2010» και με την προσθήκη αντίστοιχα προς τη φράση αυτή στον πλαγιότιτλο του άρθρου 94 
της αναφοράς «…(Ι) του 2010.». 

 
Έναρξη ισχύος 
του παρόντος 
Νόμου και λήξη 
της ισχύος του 
άρθρου 12. 
 

 
16. (1)  Με την επιφύλαξη της διάταξης του εδαφίου (2) η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται με 
τη δημοσίευσή του στην επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
 
     (2)  Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 12 άρχεται σύμφωνα με το εδάφιο (1) και λήγει την 31                 
Δεκεμβρίου του 2012. 

  
 
 
 
 
 
ΑΝ/ΜΓ 
(Αρ. Φακ.: 23.01.051.111-2010) 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4253, 23/7/2010 91(I)/2010


