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Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα (Τροπο-
ποιητικός) Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 205(Ι) του 2020 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2016 

 

Προοίμιο. 
Επίσημη 
Εφημερίδα  
της Ε.Ε.: 
L94, 
28.3.2014,  
σ. 65. 

Για σκοπούς oρθότερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 
2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά 
με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ», 

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός  
τίτλος. 

73(Ι) του 2016. 
 

 
 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημο-
σίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί 
με τον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 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 Δημοσίων 
Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμοι του 2016 και 2020. 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 57 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 57 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

  (α)  Με τη διαγραφή, στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «ή παραδοχή του ή καταγγελία 
εναντίον του, η οποία μετά την υποβολή εκ μέρους του καταγγέλλοντος στοιχείων 
εξετάστηκε κατά συνοπτικό τρόπο και αφού προηγουμένως ο καταγγέλλων κλήθηκε και 
κατέθεσε ενώπιον της αναθέτουσας αρχής» (τέταρτη έως έβδομη γραμμή), και με τη 
διαγραφή, στην επιφύλαξη αυτού, της φράσης «ή υπάρχει παραδοχή του» (τρίτη γραμμή)· 

   

  (β)  με την αντικατάσταση, στο τέλος της παραγράφου (γ) του εδαφίου (4) αυτού, του σημείου 
της άνω τελείας με το σημείο της άνω και κάτω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, 
της ακόλουθης επιφύλαξης: 

   

         «Νοείται ότι, η παραδοχή γεγονότων ή διάπραξης πράξεων, είτε ενώπιον των 
ανακριτικών αρχών είτε ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου, σε σχέση με έναν από τους 
λόγους που αναφέρονται στο εδάφιο (1), συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.»· 
και 

   

  (γ)  με τη διαγραφή, στην πρώτη επιφύλαξη της παραγράφου (β) του εδαφίου (7) αυτού, της 
φράσης «ή της παραδοχής» (τρίτη γραμμή).  

   

Τροποποίηση 
του άρθρου 91 
του βασικού 
νόμου. 

3.   Το άρθρο 91 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)».    

   



 
 
 


