
Νόμος που τροποποιεί τον περί της Σύναψης Συμβάσεων  
(Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Νόμο του 2003 

 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός τίτλος. 

 

101(Ι) του 2003. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της 

Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα διαβάζεται 

μαζί με τον περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, 

Έργα και Υπηρεσίες) Νόμο του 2003 (που στο εξής θα 

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

και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της 

Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) 

Νόμοι του 2003 και 2004. 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 65 του 

βασικού νόμου. 

2.  Το εδάφιο (3) του άρθρου 65 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με - 

  
 (α) Τη διαγραφή της άνω τελείας στο τέλος αυτού και  

την αντικατάστασή της με άνω και κάτω τελεία· και 
  
 (β)  την προσθήκη της ακόλουθης επιφύλαξης: 
  
 «Νοείται ότι μέχρι την έκδοση των δυνάμει του 

παρόντος Νόμου Κανονισμών για τη σύναψη 

συμβάσεων από τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου και 

τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά εν πάση 

περιπτώσει για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι 

μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, 

τυγχάνουν εφαρμογής, ανάλογα με την περίπτωση και 

σε έκταση που δε συγκρούονται με τις πρόνοιες του 

παρόντος Νόμου, οι κανονισμοί των εν λόγω 

οργανισμών και αρχών, που ίσχυαν κατά την 
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ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.». 
  
Αντικατάσταση  

του άρθρου 70 

του βασικού νόμου. 

3  Το άρθρο 70 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από 

το πιο κάτω νέο άρθρο: 

  
 «Ειδική πρόνοια. 

 
102(Ι) 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 
164(Ι) του 2000 
177(Ι) του 2000 
    1(Ι) του 2001 
  33(Ι) του 2001 
  58(Ι) του 2001 
  59(Ι) του 2001 
  51(Ι) του 2003. 

70.  Κατά την ημερομηνία έναρξης της 

ισχύος του παρόντος Νόμου, οι περί 

Προσφορών του Δημοσίου Νόμοι του 

1997 έως 2003 παύουν να έχουν ισχύ 

αναφορικά με τα θέματα που ρυθμίζει ο 

παρών Νόμος, παραμένουν δε σε ισχύ 

μόνο αναφορικά με τις δημόσιες 

συμβάσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται 

ως απόρρητες και ως τέτοιες, σύμφωνα 

με το άρθρο 4 του παρόντος Νόμου, 

εξαιρούνται από την εφαρμογή αυτού.» 
   
Έναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος Νόμου. 

4.  Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με απόφαση του 

Υπουργικού Συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EN/KK - 28 January 2004 
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