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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 
 

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως 

ακολούθως: 
  
Συνοπτικός  

τίτλος. 
 

 

 

 

 
112(Ι) του 2002. 

1.  O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της 

Διαχείρισης των Εσόδων και Δαπανών και του Λογιστικού 

της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και 

θα διαβάζεται μαζί με τον περί της Διαχείρισης των 

Εσόδων και Δαπανών και του Λογιστικού της 

Δημοκρατίας Νόμο του 2002 (που στο εξής θα αναφέρεται 

ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 

Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Διαχείρισης 

των Εσόδων και Δαπανών και του Λογιστικού της 

Δημοκρατίας Νόμοι του 2002 και 2004. 
  
Αντικατάσταση  

του άρθρου 34 

του βασικού             

νόμου. 

2.  Το άρθρο 34 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το 

πιο κάτω νέο άρθρο: 

  
  «Προμήθεια και 

διάθεση αγαθών, 

έργων και 

υπηρεσιών, 

εκτέλεση 

συμβάσεων, και 

πώληση ή 

εκμίσθωση 

αγαθών. 

 
101(Ι) του 2003 

.......(Ι) του 2004. 

34.(1)  Ο τρόπος προμήθειας αγαθών, 

έργων και υπηρεσιών διέπεται από τις 

διατάξεις του περί της Σύναψης 

Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και 

Υπηρεσίες) Νόμου και των δυνάμει αυτού 

εκδιδομένων Κανονισμών. 

    (2)  Ο τρόπος και η διαδικασία 

εκτέλεσης των συμβάσεων, διάθεσης και 

χρήσης των αγαθών, έργων και 
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υπηρεσιών και η πώληση ή η εκμίσθωση 

αγαθών  θα   ρυθμιστεί   με  Κανονισμούς  

εκδιδόμενους δυνάμει του παρόντος 

Νόμου.» 
    
Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου. 

3.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη 

αμέσως μετά το άρθρο 34 αυτού του πιο κάτω νέου 

άρθρου 34Α: 

  
 “Ποινικές ρήτρες  

σε συμβάσεις. 

Κεφ. 149 

 

 

 

 

 

101(Ι) του 2003 

..... (Ι) του 2004. 

34Α.  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του 

εδαφίου (1) του άρθρου 74 του περί 

Συμβάσεων Νόμου και τηρουμένων των 

πιο κάτω επιφυλάξεων, σε σύμβαση η 

οποία συνομολογήθηκε κατόπιν 

διαδικασίας με βάση τον περί της 

Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα 

και Υπηρεσίες) Νόμο και στην οποία 

διαλαμβάνεται όρος ως προς το ποσό το 

οποίο πρέπει να καταβληθεί σε 

περίπτωση παράβασης αυτής ή 

οποιαδήποτε άλλη ρήτρα υπό μορφή 

ποινής σε περίπτωση παράβασής της 

από οποιοδήποτε από τους 

συμβαλλόμενους, ο όρος αυτός ή 

ανάλογα με την περίπτωση, η ποινική 

αυτή ρήτρα είναι νομικά ισχυρή και 

πλήρως εξαναγκαστή, μη 

εφαρμοζόμενου του περιορισμού ο 

οποίος προβλέπεται στο εν λόγω εδάφιο 

ως προς το μέγιστο του ποσού της 

καταβλητέας αποζημίωσης: 
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  Νοείται ότι οποιαδήποτε ποινική 

ρήτρα, εκτός από την καταβολή 

αυξημένου τόκου, η οποία διαλαμβάνεται 

σε σύμβαση για την περίπτωση 

καθυστέρησης πληρωμής χρηματικής 

οφειλής είναι άκυρη και μη εξαναγκαστή. 
   
  

 

101(Ι) του 2003 

..... (Ι) του 2004. 

Στο παρόν άρθρο ο όρος «σύμβαση» 

έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο 

αυτό από τον περί της Σύναψης 

Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και 

Υπηρεσίες) Νόμο.». 
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