
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3456 της 11ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ I

Ο περί Προσφορών του Δημοσίου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται με
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 164(Ι) του 2000 
 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

 ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2000 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προσφορών του Δημοσίου (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2000 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Προσφορών του Δημοσίου 
Νόμους του 1997 έως 2000 (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 2000. 

Συνοπτικός τίτλος. 

102 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. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση του άρθρου 
2 του βασικού νόμου. 

(α) Με την προσθήκη στο τέλος του ορισμού του όρου «αγαθά» της ακόλουθης 
επιφύλαξης: 

«Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου δε θεωρούνται αγαθά εκείνα που 
αγοράζονται για τη χρησιμοποίηση τους από την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, 
νοουμένου ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το ποσό των £100.000 για κάθε σχετική 
σύμβαση. Σε περίπτωση που η συνολική αξία τέτοιων 
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 αγαθών υπερβαίνει το ποσό των £100.000 απαιτείται η ενημέρωση της Βουλής των 
Αντιπροσώπων πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής αγοράς.»· και 

(β) με την τροποποίηση του ορισμού του όρου «υπηρεσίες» με την αντικατάσταση από την 
επιφύλαξη της παραγράφου (ε) αυτού της φράσης «για περίοδο δύο ετών από την 
ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Προσφορών του Δημοσίου (Τροποποιητικού) 
(Αρ. 2) Νόμου του 1998.» (πρώτη, δεύτερη και τρίτη γραμμή) με τη φράση «μέχρι την 
31η Δεκεμβρίου του 2000». 
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