
Ε.Ε. Παρ. 1(1) 
Αρ. 3287,11.12.98 

1206 Ν. 103(Ι)/98 

Ο περί Προσφορών του Δημοσίου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1998 εκδίδεται 
με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Αρθρο 52 του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
102(1) του 1997 
44(1) του 1998. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

Αριθμός 103(1) του 1998 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προσφορών του Δημοσίου 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1998 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
Προσφορών του Δημοσίου Νόμους του 1997 και 1998 (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 1998. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στο 
τέλος του ορισμού του όρου «υπηρεσίες» ευθύς μετά το τέλος της παρα
γράφου (δ) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου, αφού η υφιστάμενη 
τελεία διαγραφεί και προστεθεί ο διαζευκτικός σύνδεσμος «ή»: 

«(ε) συμβάσεων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών εμπειρογνω
μόνων που μετακαλούνται από το εξωτερικό και που σχετίζονται 
με θέματα εναρμόνισης της κυπριακής νομοθεσίας και άλλης 
θεσμικής υποδομής με το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Κεκτημένο: 

Νοείται ότι η εξαίρεση αυτή ισχύει για περίοδο δύο ετών από 
ΐ03(ΐ) του'ι998. την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Προσφορών του 

Δημοσίου (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 1998 και για 
συνολικό ποσό £500.000 από το σχετικό κονδύλι του Προϋπολο
γισμού Ανάπτυξης κατά μέγιστο: 

Νοείται περαιτέρω ότι κάθε συγκεκριμένη σύμβαση δεν υπερ
βαίνει το ποσό των £50.000. Σε αντίθετη περίπτωση υποβάλλεται 
για έγκριση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν η Βουλή των 
Αντιπροσώπων μέσα σε ένα μήνα από την κατάθεση ενώπιον της 
κάθε πρότασης για εξαίρεση της σύμβασης από τις πρόνοιες του 
παρόντος Νόμου δεν απαγορεύσει με νόμο που ψηφίζεται για το 
σκοπό αυτό την εξαίρεση της σύμβασης, τότε η σχετική σύμβαση 
εξαιρείται.». 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


