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Λευκωσία, 25 Σεπτεμβρίου 2014 
 
 
 

ΠΡΟΣ: ΄Ολους τους ενδιαφερόμενους 
 
ΘΕΜΑ: ∆ημόσια ∆ιαβούλευση για προμήθειες στους τομείς του  

 ΄Υδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και Ταχυδρομικών  
Υπηρεσιών Νόμος του 2015 
 
 
 

Κυρία/ε, 
 

Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι η ∆ημόσια ∆ιαβούλευση για τον πιο 
πάνω αναφερόμενο νόμο λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2014. 
 
Συνημμένα μπορείτε να βρείτε επιστολή του Γενικού Λογιστηρίου, αρμόδια αρχή 
των δημοσίων συμβάσεων, η οποία αναφέρεται στο θέμα με περισσότερες 
πληροφορίες. 
 
Για επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινήσεις παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με 
τον αρμόδιο λειτουργό κ. Χρίστο Κυριακίδη στο τηλέφωνο 22-602268. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
 
Ανδρέας Ανδρέου, 
Αναπλ. ∆ιευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
 
 
 
/ΜΚ. 
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                                                                                                                   Αρμόδια Αρχή 
∆ημοσίων Συμβάσεων 

12 Αυγούστου 2014 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ             
 

Θέμα: Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Προμηθειών των Φορέων που 
∆ραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και 

των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2015» 
 
Κατόπιν της δημοσίευσης της νέας Οδηγίας 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών 
υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, η Αρμόδια Αρχή ∆ημοσίων Συμβάσεων 
έχει ετοιμάσει σχετικό νομοσχέδιο, για σκοπούς εναρμόνισης της Κυπριακής ∆ημοκρατίας. 
 
Η εν λόγω Οδηγία, όπως και η νέα κλασσική Οδηγία σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες, 
καθιερώνει την έννοια «προμήθεια» (procurement) η οποία αφορά την «απόκτηση» (acquisition) 
αγαθών, έργων και υπηρεσιών, μέσω των αντίστοιχων συμβάσεων τις οποίες συνάπτουν οι φορείς 
που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των 
ταχυδρομικών υπηρεσιών. Με την Οδηγία αυτή, αντικαθίστανται οι υφιστάμενες διατάξεις οι οποίες 
ισχύουν από δεκαετίας και κωδικοποιούνται οι σχετικές νομολογιακές εξελίξεις, ενώ προωθείται η 
υλοποίηση της κατευθυντήριας γραμμής της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για αειφόρο, βιώσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Τέλος, η Οδηγία (όπως και η καταργηθείσα), ισχύει για 
συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας πέραν συγκεκριμένων, αναθεωρημένων χρηματικών ορίων.   

 
Με το εναρμονιστικό νομοσχέδιο, μεταφέρονται οι διατάξεις της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ στο εθνικό 
μας δίκαιο, ενώ η ρύθμιση της προμήθειας για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας κάτω των ορίων 
εφαρμογής της Οδηγίας εναπόκειται στην ευχέρεια των αναθετόντων φορέων, όπως γίνεται και με 
την υφιστάμενη εθνική νομοθεσία. Το νομοσχέδιο θα αντικαταστήσει τον περί του Συντονισμού των 
∆ιαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών στους Τομείς του Ύδατος, 
της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμο 
11(Ι)/2006. 
 
Εν όψει των πιο πάνω, παρακαλούμε όπως, στο πλαίσιο της καθιερωμένης δημόσιας 
διαβούλευσης, έχουμε γραπτώς τις απόψεις / σχόλια / παρατηρήσεις σας, το αργότερο μέχρι τις 30 
Σεπτεμβρίου 2014 και όπως μας ενημερώσετε σχετικά σε περίπτωση που δεν έχετε οποιαδήποτε 
άποψη / σχόλιο / παρατήρηση, εντός της εν λόγω προθεσμίας. Παρακαλούμε επίσης όπως, τα πιο 

Αρ.Φακ.: 13.25.001.003.002 
Αρ. Τηλ.: 22602265 
Αρ. Φαξ : 22302433 
E-mail    : skountouris@treasury.gov.cy 
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πάνω, αποσταλούν επιπρόσθετα και ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
ckyriakides@treasury.gov.cy.   
 
Τόσο το νομοσχέδιο και όσο και η Οδηγία 2014/25/ΕΕ βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας  
(http://www.treasury.gov.cy/treasury/publicpro/ppro.nsf/dmlindex_gr/dmlindex_gr?OpenDocument), 
στη θεματική ενότητα «Νέα». Για οποιαδήποτε σχετική πληροφόρηση, μπορείτε να επικοινωνείτε 
με το Λειτουργό Γενικού Λογιστηρίου κ. Χρίστο Κυριακίδη στο τηλ.: 22 602268.   
 
Σημειώνεται ότι λόγω της δημοσίευσης και της νέας ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/23/ΕΕ σχετικά με 
τις συμβάσεις παραχώρησης, ετοιμάζεται ένα επιπλέον νομοσχέδιο.   
 
 
 
 
(Στέλιος Κουντούρης) 
Για Γενική Λογίστρια  
της ∆ημοκρατίας 
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