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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Ν. 83(Ι)/2019
Αρ. 4710, 10.6.2019
Ο περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2019 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το
Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 83(Ι) του 2019
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΕΩΣ 2017
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
104(Ι) του 2010
174(I) του 2011
179(Ι) του 2017.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της
Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 και θα διαβάζεται μαζί με
τους περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων
Νόμους του 2010 έως 2017 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός
νόμος και ο παρών Νόμος θα διαβάζονται μαζί ως οι περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα
της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων Νόμοι του 2010 έως 2019.

Διαγραφή
του πίνακα
κατάταξης
των άρθρων
του βασικού
νόμου.

2.

Ο πίνακας κατάταξης των άρθρων του βασικού νόμου διαγράφεται.

Τροποποίηση
του άρθρου 3
του βασικού
νόμου.

3.

Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την προσθήκη στην παράγραφο (δ) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «έργων» (τρίτη
γραμμή), της φράσης «και υπηρεσιών»∙ και

(β)

με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της παραγράφου (στ) αυτού με άνω τελεία και
την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας παραγράφου (ζ):
«(ζ)

Τροποποίηση
του άρθρου 5
του βασικού
νόμου.

4. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος
της παραγράφου (ε) αυτού με άνω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας
παραγράφου (στ):
«(στ)

Τροποποίηση
του άρθρου 6
του βασικού
νόμου.

σε σχέση με παραπομπές που υποβάλλονται από την Αρμόδια Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων, δυνάμει των διατάξεων της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (β)
του εδαφίου (1) του άρθρου 83 του Νόμου 73(Ι)/2016 ή της υποπαραγράφου (i) της
παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 96 του Νόμου 140(Ι)/2016, ή της
υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 41 του Νόμου
11(Ι)/2017, ανεξαρτήτως ύψους της εκτιμώμενης αξίας των σχετικών συμβάσεων.».

Nα εξετάζει και να αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (7) του άρθρου 31Α,
αναφορικά με παραπομπές που υποβάλλονται από την Αρμόδια Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων, κατά τα προβλεπόμενα στο εν λόγω άρθρο.».

5. Το εδάφιο (2) του άρθρου 6 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο εδάφιο:

«(2)(α) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β), ως Πρόεδρος και μέλη της
Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης
του Υπουργού Οικονομικών πρόσωπα υψηλού επαγγελματικού και ηθικού επιπέδου.
(β) Πρόεδρος της Αναθεωρητικής Αρχής Προφορών είναι πρώην Δικαστής και τουλάχιστον ένα
εκ των μελών της είναι πρόσωπο που άσκησε το δικηγορικό επάγγελμα για τουλάχιστον έξι (6)
έτη.».
Τροποποίηση
του άρθρου 7
του βασικού
νόμου.

6. Το εδάφιο (2) του άρθρου 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της
λέξης «Σε» (πρώτη γραμμή) με τη φράση «Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου
6, σε»:
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η

Τροποποίηση
του άρθρου 8
του βασικού
νόμου.

7. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της λέξης «Σε» (1
γραμμή) με τη φράση «Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 6, σε».

Τροποποίηση
του άρθρου 20
του βασικού
νόμου.

8. Το εδάφιο (2) του άρθρου 20 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της
πρότασης «Το πιο πάνω τέλος δεν είναι επιστρεπτέο και κατατίθεται στο Λογαριασμό του Πάγιου
Ταμείου της Δημοκρατίας.» (πέμπτη, έκτη και έβδομη γραμμή) με την πρόταση «Η Αναθεωρητική
Αρχή Προσφορών αποφασίζει επιστροφή ολόκληρου ή μέρους του ως άνω τέλους στον αιτητή κατά
την απόφασή της επί της προσφυγής.».

Τροποποίηση
του άρθρου 24
του βασικού
νόμου.

9.

Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την προσθήκη, στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) αυτού, πριν από τη λέξη «να»
(πρώτη γραμμή), της φράσης «σε περίπτωση που με το έντυπο της προσφυγής ζητείται
η λήψη προσωρινού μέτρου,»·

(β)

με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το ακόλουθο εδάφιο:
«(2) Κατά την εξέταση του ενδεχομένου λήψης προσωρινών μέτρων, κατά τα
προβλεπόμενα στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1), η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών
συνυπολογίζει τις πιθανές συνέπειες των προσωρινών μέτρων για όλα τα συμφέροντα
που ενδέχεται να ζημιωθούν, καθώς και το δημόσιο συμφέρον, και δύναται να αποφασίσει να μην προβεί στη χορήγηση τέτοιων μέτρων σε περίπτωση που, κατά την κρίση
της, οι αρνητικές τους συνέπειες είναι περισσότερες από τα οφέλη τους:».

Τροποποίηση
του άρθρου 31
του βασικού
νόμου.

10. Το άρθρο 31 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των εδαφίων (3) και
(4) από τα ακόλουθα εδάφια:
«(3) Διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών σύμφωνα
με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καταβάλλεται εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία
κοινοποίησης της σχετικής απόφασης και κατατίθεται στο Λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της
Δημοκρατίας.
(4) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής οποιουδήποτε διοικητικού προστίμου που
επιβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών
λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη
Δημοκρατία.».

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη νέου
Μέρους ΙVΑ.

11. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 31 αυτού του
ακόλουθου νέου Μέρους ΙVΑ:

«ΜΕΡΟΣ ΙVΑ
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΨΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Χειρισμός
και λήψη απόφασης επί
παραπομπής από την
Αρμόδια Αρχή
Δημοσίων Συμβάσεων.

31Α. (1) Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών εξετάζει και αποφασίζει
αναφορικά με παραπομπές, οι οποίες διενεργούνται από την Αρμόδια
Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, δυνάμει των διατάξεων της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 83 του
Νόμου 73(Ι)/2016 ή της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (β) του
εδαφίου (1) του άρθρου 96 του Νόμου 140(Ι)/2016 ή της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 41 του
Νόμου 11(Ι)/2017.
(2) Αναφορικά με τις αναφερόμενες στο εδάφιο (1) παραπομπές(α)

Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, κατόπιν ενημέρωσής της, με οποιοδήποτε μέσο, για ενέργειες και/ή
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απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος
φορέα και/ή σύναψη σχετικής σύμβασης, κατά παράβαση
των διατάξεων του άρθρου 29 του Νόμου 73(Ι)/2016 ή του
άρθρου 44 του Νόμου 140(Ι)/2016 ή του άρθρου 24 του
Νόμου 11(Ι)/2017, αποστέλλει στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα γραπτό αίτημα για υποβολή
έκθεσης γεγονότων από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα,
(β)

η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας, ανάλογα με την
περίπτωση, υποβάλλει την έκθεση γεγονότων εντός δέκα
(10) εργάσιμων ημερών στην Αρμόδια Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων.

(3) Σε περίπτωση που η σύμβαση δεν έχει συναφθεί από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας κωλύεται να προβεί στη σύναψη της σχετικής
σύμβασης, από το χρονικό σημείο που λαμβάνει το αναφερόμενο στην
παράγραφο (α) του εδαφίου (2) γραπτό αίτημα μέχρι και την έκδοση της
σχετικής απόφασης επί της παραπομπής από την Αναθεωρητική Αρχή
Προσφορών όπως προβλέπεται στο εδάφιο (7) ή μέχρι την ενημέρωση
από την Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ότι δεν θα προβεί σε
παραπομπή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών.
(4) Σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
αποφασίσει να προβεί σε παραπομπή στην Αναθεωρητική Αρχή
Προσφορών, αποστέλλει στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών τα
τελικά συμπεράσματα της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
την αναφερόμενη στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) έκθεση
γεγονότων.
(5) Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών κοινοποιεί τα τελικά
συμπεράσματα της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων στην
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, ανάλογα με την περίπτωση,
ορίζει σύντομη ημερομηνία για την εξέταση της παραπομπής και, με
έγγραφη ειδοποίησή της, καλεί τόσο την Αρμόδια Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων όσο και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα,
ανάλογα με την περίπτωση, να παρουσιαστούν ενώπιόν της και να
εκθέσουν τις απόψεις τους αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα που
εγείρεται στην παραπομπή.
(6) Η διαδικασία εξέτασης της παραπομπής ολοκληρώνεται το
ταχύτερο δυνατόν και η απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών εκδίδεται το αργότερο εντός σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών
ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της ακρόασης κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (5).
(7) Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, με βάση τα υποβληθέντα
σε αυτή στοιχεία και παραστάσεις, δύναται να εκδώσει οποιαδήποτε από
τις ακόλουθες αποφάσεις:
(α)

Να επικυρώσει την πράξη ή την απόφαση της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, ανάλογα με την περίπτωση·

(β)

να ακυρώσει την πράξη ή απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή
του αναθέτοντος φορέα, ανάλογα με την περίπτωση, εάν με
αυτή παραβιάζεται οποιαδήποτε διάταξη του ισχύοντος δικαίου·

(γ)

να κηρύξει τη σύμβαση ανενεργό, εάν διαπιστώσει ότι η
σύμβαση αυτή(i)

έχει ανατεθεί χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ή/και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας,
χωρίς αυτό να επιτρέπεται από την περί σύναψης
δημοσίων συμβάσεων νομοθεσία, ή
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(ii)

(δ)

Έναρξη της
ισχύος των
διατάξεων του
παρόντος Νόμου.

έχει συναφθεί ενόσω εκκρεμούσε η αναφερόμενη στο
εδάφιο (2) διαδικασία, κατά παράβαση των διατάξεων του
εδαφίου (3) και προτού παρέλθει η προβλεπόμενη στο
εδάφιο (6) προθεσμία για την έκδοση απόφασης αναφορικά με την παραπομπή·

να μην κηρύξει τη συναφθείσα σύμβαση ανενεργή κατά τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 28, αλλά να επιβάλει οποιαδήποτε
από τις αναφερόμενες στο άρθρο 31 κυρώσεις, σε περίπτωση
διαπίστωσης οποιασδήποτε από τις αναφερόμενες στην παράγραφο (γ) παραβάσεις.».

12.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), οι διατάξεις του παρόντος Νόμου
τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Eπίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Οι διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 7 του παρόντος Νόμου, τίθενται σε ισχύ με τη λήξη της
θητείας του Προέδρου και των μελών της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών που έχουν διοριστεί
πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

