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 Για σκοπούς μεταφοράς των διατάξεων του άρθρου 71 της πράξης 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- 
  
Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 216, 

20.8.2009, 

σ.76. 

«Οδηγία 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τον συντονισμό των 

διαδικασιών σύναψης ορισμένων συμβάσεων έργων, προμηθειών 

και παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές 

ή αναθέτοντες φορείς στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας 

καθώς και την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 

2004/18/ΕΚ», 
  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 

τίτλος. 

 
 

12(Ι) του 2006   

91(Ι) του 2010 

40(Ι) του 2011. 
   

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Συντονισμού των 

Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων 

και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 

Νόμος του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί του 

Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων 

Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμους 

του 2006 μέχρι 2011 (που στο εξής θα αναφέρονται ως ο «βασικός 

νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα διαβάζονται 

μαζί ως οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης 
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Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για 

Συναφή Θέματα Νόμοι του 2006 μέχρι (Αρ. 2) του 2011. 
  

Αντικατάσταση 

του  άρθρου 10  

του βασικού 

νόμου. 

 

2.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του 

άρθρου 10 αυτού με το ακόλουθο νέο άρθρο:  

   
 «Συμβάσεις 

στους τομείς 

της άμυνας 

και της 

ασφάλειας. 

173(Ι) του 

2011. 

10. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 346 

της Συνθήκης, ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στις 

συμβάσεις που συνάπτονται στους τομείς της άμυνας 

και της ασφάλειας, με εξαίρεση: 

   (α)  τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του περί του Συντονισμού των 

Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων 

Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και 

Παροχής Υπηρεσιών που Συνάπτονται 

από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες 

Φορείς στους Τομείς της Άμυνας και της 

Ασφάλειας και για Συναφή Θέματα Νόμου 

του 2011∙  

(β)   τις συμβάσεις, οι οποίες εξαιρούνται από το 

πεδίο εφαρμογής του αναφερόμενου στην 

παράγραφο (α) Νόμου δυνάμει των 

άρθρων 9, 12 και 13 του εν λόγω Νόμου.». 
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