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Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς 
του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 202(Ι) του 2020                                 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2016 
 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός  
τίτλος. 
  
  140(Ι) του 2016. 

 
 
 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης 
Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των 
Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων 
Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και 
των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2016 (που στο εξής θα 
αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί 
ως οι περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται 
στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και 
για Συναφή Θέματα Νόμοι του 2016 και 2020. 
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Τροποποίηση  
του άρθρου 105 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 105 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  

  (α)    Με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου και 
επιφύλαξης: 

   

         «(3Α) Πρόσωπο το οποίο  υποβάλλει ψευδή δήλωση σε έγγραφο, στο πλαίσιο 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, είναι ένοχο αδικήματος: 

   

          Νοείται ότι, για σκοπούς του παρόντος εδαφίου, «ψευδής δήλωση» είναι η 
παράσταση γεγονότος παρελθόντος ή παρόντος η οποία στην πραγματικότητα είναι 
ψευδής και για την οποία το πρόσωπο το οποίο προβαίνει σε τέτοια δήλωση γνωρίζει 

ότι είναι ψευδής ή δεν πιστεύει ότι είναι αληθής.» και 

   

  (β) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (4) αυτού, της φράσης «και (3)» (δεύτερη γραμμή) με 
τη φράση «,(3) και (3Α)».    

   

Τροποποίηση  
του άρθρου 107 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 107 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο εδάφιο (4) αυτού, 
αμέσως μετά τη φράση «οι αναθέτουσες αρχές» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) της φράσης «και οι 
αναθέτοντες φορείς». 

 


