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Ο περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 204(Ι) του 2020 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ 
ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΕΩΣ 2019  

 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός  
τίτλος. 

104(Ι) του 2010 
174(I) του 2011 
179(Ι) του 2017 
83(Ι) του 2019. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της 
Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με 
τους περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων 
Νόμους του 2010 έως 2019 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός 
νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον 
Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων Νόμοι του 2010 έως 2020. 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 20 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 20 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (2) αυτού, 
της φράσης «Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών αποφασίζει επιστροφή ολόκληρου ή μέρους του 
ως άνω τέλους στον αιτητή κατά την απόφασή της επί της προσφυγής.» (έκτη έως όγδοη γραμμή) 
με τη φράση: 

 
«Σε περίπτωση ακύρωσης της προσβαλλόμενης με την προσφυγή πράξης ή απόφασης από 

την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών ή σε περίπτωση ανάκλησης της προσβαλλόμενης πράξης ή 
απόφασης από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, με αποτέλεσμα την απόρριψη της 
προσφυγής από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, ή, σε περίπτωση απόσυρσης ή απόρριψης 
της προσφυγής για λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του άρθρου 27, η Αναθεωρητική 
Αρχή Προσφορών δύναται, κατά την κρίση της και λαμβανομένων υπόψη των δεδομένων κάθε 
υπόθεσης, να αποφασίζει την επιστροφή ολόκληρου ή μέρους του τέλους που καταβλήθηκε με την 
υποβολή της προσφυγής.».  

  

 
 


