
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ 

ΥΔΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ  

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟ 

 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

 

 

100(Ι) του 2003. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Σύναψης 

Συμβάσεων (Προμήθειες, ΄Εργα και Υπηρεσίες) στους Τομείς του 

΄Υδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Τηλεπικοινωνιών 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα διαβάζεται μαζί με τον 

περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, ΄Εργα και Υπηρεσίες) 

στους Τομείς του ΄Υδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών  και των 

Τηλεπικοινωνιών 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, 

΄Εργα και Υπηρεσίες) στους Τομείς του ΄Υδατος, της Ενέργειας, των 

Μεταφορών και των Τηλεπικοινωνιών Νόμοι του 2003 και 2004. 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 57 

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 57 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με - 

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

αντικατάστασή της με άνω και κάτω τελεία· και 
   
  (β) την προσθήκη της ακόλουθης επιφύλαξης: 
  
 « 

 

 

 
Παράρτημα Ι. 

 «Νοείται ότι μέχρι την έκδοση των δυνάμει του 

παρόντος Νόμου Κανονισμών για τη σύναψη 

συμβάσεων από τους αναθέτοντες φορείς που 

περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι, αλλά εν πάση 

περιπτώσει για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι 

μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος 
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Νόμου, τυγχάνουν εφαρμογής, ανάλογα με την 

περίπτωση και σε έκταση που δε συγκρούονται με τις 

πρόνοιες του παρόντος Νόμου, οι κανονισμοί των εν 

λόγω αναθετόντων φορέων, που ίσχυαν κατά την 

ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος 

Νόμου.». 
  
΄Εναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος 

Νόμου. 

3.  Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργικού 

Συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας. 
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