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ΠAPAPTHMA TPITO
THΣ EΠIΣHMHΣ EΦHMEPIΔAΣ THΣ ΔHMOKPATIAΣ
Aρ. 3757 της 3ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2003
ΔIOIKHTIKEΣ ΠPAΞEIΣ
MEPOΣ I
Kανονιστικές Διοικητικές Πράξεις
Αριθµός 745
Oι περί της Σύναψης Συµβάσεων (Προµήθειες, Έργα και Yπηρεσίες) (Aναθεωρητική
Aρχή Προσφορών) Κανονισµοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Yπουργικό Συµβούλιο δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 55 του περί της Σύναψης Συµβάσεων (Προµήθειες, Έργα και Yπηρεσίες) Nόµου του 2003, αφού κατατέθηκαν στη Bουλή των Aντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δηµοσιεύονται στην Eπίσηµη Eφηµερίδα της
Δηµοκρατίας σύµφωνα µε το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Kαταθέσεως στη Bουλή των
Aντιπροσώπων των Kανονισµών που Εκδίδονται µε Eξουσιοδότηση Nόµου, Nόµου (N. 99
του 1989 όπως τροποποιήθηκε µε το N. 227 του 1990).
Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003
――――
Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 55
Το Υπουργικό Συµβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το
άρθρο 55 του περί της Σύναψης Συµβάσεων (Προµήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Νόµου του 2003, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισµούς.
1. Οι παρόντες Κανονισµοί θα αναφέρονται ως οι περί της Σύναψης Συµβάσεων (Προµήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) (Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών) Κανονισµοί του 2003.
2.―(1) Στους παρόντες Κανονισµούς, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει
διαφορετική έννοια―
«Αναθεωρητική Αρχή» σηµαίνει την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών
που καθιδρύεται δυνάµει του άρθρου 55(1) του Νόµου·
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«Νόµος» σηµαίνει τον περί της Σύναψης Συµβάσεων (Προµήθειες, Έργα
και Υπηρεσίες) Νόµο και περιλαµβάνει κάθε νόµο που τον τροποποιεί ή
τον αντικαθιστά·
«Πρόεδρος» σηµαίνει τον Πρόεδρο της Αναθεωρητικής Αρχής.
(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι χρησιµοποιούνται στους παρόντες Κανονισµούς και οι οποίοι δεν ορίζονται άλλως σ΄ αυτούς θα έχουν την έννοια που
αποδίδει στους όρους αυτούς ο Νόµος.
3.―(1) Η Αναθεωρητική Αρχή απαρτίζεται από έναν Πρόεδρο και τέσσερα
άλλα µέλη.
(2) Ο Πρόεδρος και τα µέλη της Αναθεωρητικής Αρχής διορίζονται από το
Υπουργικό Συµβούλιο ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών και
πρέπει να είναι υψηλού επαγγελµατικού και ηθικού επιπέδου.
(3) Ο Πρόεδρος και τα µέλη της Αναθεωρητικής Αρχής παρέχουν τις υπηρεσίες τους κατά πλήρη και αποκλειστική απασχόληση και δεν επιτρέπεται να
κατέχουν οποιαδήποτε άλλη θέση ή αξίωµα στη Δηµοκρατία ή να απασχολούνται σε οποιαδήποτε άλλη εργασία επ΄ αµοιβή.
(4) Η θητεία του Προέδρου και των µελών της Αναθεωρητικής Αρχής είναι
πενταετής και µπορεί να ανανεώνεται για µία επιπλέον περίοδο.
4.―(1) Το κύρος οποιασδήποτε πράξης ή απόφασης ή εργασίας της Αναθεωρητικής Αρχής δεν επηρεάζεται λόγω χηρείας της θέσης του Προέδρου ή
µέλους, εφόσον ο αριθµός των µελών της, συµπεριλαµβανοµένου και του
Προέδρου, δεν είναι µικρότερος των τριών.
(2) Σε περίπτωση που η θέση του Προέδρου ή µέλους της Αναθεωρητικής
Αρχής χηρεύει λόγω οποιασδήποτε αιτίας, το Υπουργικό Συµβούλιο, ύστερα
από πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών, προβαίνει σε αναπλήρωσή της µε
το διορισµό νέου Προέδρου ή µέλους για το υπόλοιπο της θητείας του απερχόµενου Προέδρου ή µέλους, αναλόγως της περιπτώσεως.
(3) Η θέση του Προέδρου ή µέλους της Αναθεωρητικής Αρχής χηρεύει λόγω―
(α) Θανάτου του κατόχου της·
(β) παραιτήσεως του κατόχου της, η οποία υποβάλλεται εγγράφως προς
το Υπουργικό Συµβούλιο·
(γ) ανάληψης του κατόχου της οποιουδήποτε δηµόσιου αξιώµατος ή θέσης·
(δ) τερµατισµού του διορισµού του κατόχου της από το Υπουργικό Συµβούλιο σε περίπτωση που αυτός―
(i) τελεί, δυνάµει νοµικής διαδικασίας στη Δηµοκρατία, υπό πτώχευση ή έχει εκδοθεί και ισχύει εναντίον του διάταγµα παραλαβής ή διαχείρισης της περιουσίας του ή έχει προβεί σε συµβιβασµό ή διευθέτηση προς όφελος των πιστωτών του ή κατέστη ή
είναι αντικείµενο οποιασδήποτε παρόµοιας νοµικής διαδικασίας στην αλλοδαπή δυνάµει του ισχύοντος δικαίου της·
(ii) λόγω πνευµατικής ή σωµατικής ανικανότητας ή αναπηρίας ή
ασθένειας καθίσταται ανίκανος να εκπληρώσει τα καθήκοντά
του είτε µόνιµα είτε προσωρινά είτε για τέτοιο χρόνο ώστε να
καθίσταται ανέφικτη η συνέχιση της υπηρεσίας του·
(iii) έχει καταδικαστεί για ατιµωτικό αδίκηµα ή για αδίκηµα που
ενέχει ηθική αισχρότητα·
(iv) απέχει αδικαιολόγητα από την άσκηση των καθηκόντων του,
και ιδιαίτερα ύστερα από αδικαιολόγητη απουσία από τρεις
τουλάχιστο συνεχείς συνεδρίες της Αναθεωρητικής Αρχής:
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Νοείται ότι ο τερµατισµός διορισµού σύµφωνα µε την
παρούσα υποπαράγραφο δεν µπορεί να γίνει παρά µόνο µε
εισήγηση της Αναθεωρητικής Αρχής.
(v) απόκτησε οικονοµικό ή άλλο συµφέρον δυνάµενο να επηρεάσει το
αµερόληπτο της κρίσης του και δεν υπέβαλε την παραίτησή του·
(vi) καταχράστηκε τη θέση του κατά τρόπο ώστε τυχόν συνέχιση της
θητείας του να αποβεί επιβλαβής για το δηµόσιο συµφέρον.
5. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος ή µέλος της Αναθεωρητικής Αρχής
κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του λόγω ασθενείας ή απουσίας ή για
άλλη εύλογη αιτία, το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να διορίσει αναπληρωµατικό µέλος, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών, για τόσο
χρόνο όσο το τακτικό µέλος κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του.
6. Στον Πρόεδρο και στα µέλη της Αναθεωρητικής Αρχής καταβάλλεται
αντιµισθία, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Υπουργικό Συµβούλιο.
7. Έδρα της Αναθεωρητικής Αρχής ορίζεται η Λευκωσία και οι εργασίες
της διεξάγονται στην έδρα της ή σε επαρχιακά γραφεία που µπορούν να
συσταθούν µε απόφασή της.
8.―(1) Ο Πρόεδρος ή το ασκούν καθήκοντα προέδρου µέλος και άλλα δύο
µέλη αποτελούν απαρτία.
(2) Οι αποφάσεις της Αναθεωρητικής Αρχής λαµβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος της συνεδριάσεως έχει νικώσα ψήφο.
(3) Αν ο Πρόεδρος ή οποιοδήποτε µέλος της Αναθεωρητικής Αρχής έχει
οποιοδήποτε οικονοµικό ή άλλο συµφέρον, άµεσο ή έµµεσο, σε σχέση µε
οποιαδήποτε εξεταζόµενη από αυτή διαδικασία ανάθεσης σύµβασης ή έχει
οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας συγγένεια µέχρι τέταρτου βαθµού µε οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο
οικονοµικό ή άλλο συµφέρον στην εν λόγω διαδικασία, οφείλει να αποκαλύψει το συµφέρον, τη σχέση ή τη συγγένεια αυτή στην Αναθεωρητική Αρχή και
να αποσυρθεί από τη σχετική συνεδρία.
9.―(1) Ο Πρόεδρος προΐσταται της Αναθεωρητικής Αρχής και του Γραφείου της, συγκαλεί τις συνεδριάσεις της και υπογράφει κάθε σηµαντική
αλληλογραφία ή έγγραφο.
(2) Σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινού κωλύµατος του Προέδρου, καθήκοντα προέδρου ασκεί ένας εκ των µελών της Αναθεωρητικής Αρχής, ο
οποίος υποδεικνύεται από τον Υπουργό Οικονοµικών.
(3) Ο Πρόεδρος της Αναθεωρητικής Αρχής καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεών της, η οποία κοινοποιείται στα µέλη τουλάχιστο την
προηγούµενη της συνεδρίας ηµέρα. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, η ηµερήσια διάταξη µπορεί να κοινοποιηθεί αµέσως πριν από τη συνεδρία.
10. Τηρουµένων των διατάξεων των παρόντων Κανονισµών, η Αναθεωρητική Αρχή ρυθµίζει τη διαδικασία που ακολουθείται κατά τις συνεδριάσεις
της και την εσωτερική της λειτουργία.
11.―(1) Στο Γραφείο της Αναθεωρητικής Αρχής υπηρετεί αριθµός δηµόσιων υπαλλήλων, όπως θα καθορίζεται εκάστοτε από το Υπουργικό Συµβούλιο, οι οποίοι αποσπώνται για εκτέλεση καθηκόντων στην Αναθεωρητική Αρχή.
(2) Ο Πρόεδρος της Αναθεωρητικής Αρχής, µε την έγκριση των υπόλοιπων
µελών, ορίζει δύο από τους δηµόσιους υπαλλήλους οι οποίοι αναφέρονται
στην παράγραφο (1), για να ασκούν τα καθήκοντα του γραµµατέα και αναπληρωτή γραµµατέα.
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(3) Ο γραµµατέας είναι υπεύθυνος για το Γραφείο της Αναθεωρητικής Αρχής
και ενεργεί σύµφωνα µε οποιεσδήποτε οδηγίες που δυνατό να δοθούν σ΄
αυτόν από τον Πρόεδρο. Ο γραµµατέας διαβιβάζει κάθε απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής σε κάθε αρµόδια αρχή ή πρόσωπο, τηρεί την αλληλογραφία
και τα αρχεία της Αναθεωρητικής Αρχής και τα θέτει στη διάθεση κάθε
µέλους, αν αυτό ζητηθεί από το µέλος, για την εκτέλεση των καθηκόντων του.
12.―(1) Κατά τις συνεδρίες της Αναθεωρητικής Αρχής τηρούνται πρακτικά από το γραµµατέα ή τον αναπληρωτή γραµµατέα.
(2) Κάθε µέλος που είναι παρόν στη συνεδρία µπορεί να ζητήσει οι απόψεις
του να καταγραφούν επακριβώς στα πρακτικά.
(3) Το αργότερο µέσα σε 15 εργάσιµες ηµέρες από τη σχετική συνεδρία, τα
πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και κοινοποιούνται σ’ όλα τα µέλη.
13. Οι αποφάσεις της Αναθεωρητικής Αρχής υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα µέλη της.
14.―(1) Η αναθέτουσα αρχή γνωστοποιεί εγγράφως στην Αναθεωρητική
Αρχή τα ληφθέντα µέτρα προς συµµόρφωση µε κάθε απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής εντός 6 ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης
της Αναθεωρητικής Αρχής προς αυτή.
(2) Απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής που προβλέπει για καταβολή εξόδων θα πρέπει να εφαρµόζεται εντός 15 ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησής της.
15. Ο Πρόεδρος, τα µέλη και το προσωπικό της Αναθεωρητικής Αρχής
έχουν την υποχρέωση να µη χρησιµοποιούν ή γνωστοποιούν ή αποκαλύπτουν
οποιεσδήποτε πληροφορίες περιέχονται εις γνώσιν τους κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων τους.
16. Η Αναθεωρητική Αρχή ετοιµάζει ετήσια έκθεση πεπραγµένων την οποία
υποβάλλει προς τον Υπουργό Οικονοµικών.
17. Οι παρόντες Κανονισµοί τίθενται σε ισχύ µε απόφαση του Υπουργικού
Συµβουλίου, που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Δηµοκρατίας.

―――――――――–――――――――――――――――――――――――――――――――
Tυπώθηκε στο Tυπογραφείο της Kυπριακής Δηµοκρατίας, Λευκωσία.

