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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                   Ν. 179(Ι)/2017 
Αρ. 4631, 15.12.2017                               

Ο περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 179(Ι) του 2017 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ 
ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΙ ΤΟΥ 2011 

 
Προοίμιο. 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 94, 
28.3.2014,  
σ. 1.  

Για σκοπούς μεταφοράς των διατάξεων των άρθρων 46 και 47 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με τίτλο «Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 
Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης.». 

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός  
τίτλος. 

104(Ι) του 2010 
174(I) του 2011. 

 
 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της 

Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 και θα διαβάζεται μαζί με 
τους περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων Νόμους 
του 2010 και 2011 (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 2017. 

 
Τροποποίηση  
του μακρύ 
τίτλου  
του βασικού 
νόμου. 

2.  Ο μακρύς τίτλος του βασικού νόμου αντικαθίσταται από τον ακόλουθο νέο μακρύ τίτλο: 

 

 «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ 173(Ι)/2011, ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ 73(Ι)/2016, ΣΤΟΝ 

ΝΟΜΟ 140(Ι)/2016 ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ 11(Ι)/2017» 
  
Τροποποίηση  
του άρθρου 2  
του βασικού 
νόμου. 

3.-(1)  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Με την τροποποίηση του εδαφίου (1) αυτού ως ακολούθως: 
   
  (i) Με την αντικατάσταση, του ορισμού του όρου «η περί σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων νομοθεσία»  με τον ακόλουθο νέο ορισμό: 
   
  «σημαίνει τον Νόμο 173(Ι)/2011, τον Νόμο 73(Ι)/2016, τον Νόμο 140(Ι)/2016, τον 

Νόμο 11(Ι)/2017, καθώς και τις πράξεις ή τα δεσμευτικά μέτρα νομοθετικού 
χαρακτήρα που εκάστοτε εκδίδονται από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
αφορούν στις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων, καθώς 
και οποιαδήποτε άλλη εναρμονιστική αυτών νομοθεσία ισχύει στη Δημοκρατία·»˙ 

   
  (ii) με τη διαγραφή, των όρων «Νόμος 11(Ι)/2006» και «Νόμος 12(Ι)/2006» και των 

ορισμών αυτών·  
    
  (iii) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων 

και των ορισμών αυτών:    
    
   «73(I) του 2016. 

 
“Νόμος 73(Ι)/2016” σημαίνει τον περί της Ρύθμισης των 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή 
Θέματα Νόμο· 

     
   140(I) του 2016. “Νόμος 140(Ι)/2016” σημαίνει τον περί της Ρύθμισης των 

Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριο-
ποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των 
Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή 
Θέματα· 
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   11(Ι) του 2017. “Νόμος 11(Ι)/2017” σημαίνει τον περί της Ρύθμισης των Διαδι-
κασιών Ανάθεσης Συμβάσεων Παραχώρησης και για Συναφή 
Θέματα Νόμο·»ˑ   

     
  (iv) με την αντικατάσταση στον ορισμό του όρου «Νόμος 173(Ι) του 2011» της λέξης 

«του» (1
η
 γραμμή) με το σημείο «/»˙ και 

    
  (v) με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «σύμβαση» με τον ακόλουθο νέο 

ορισμό: 
 
«σημαίνει δημόσιες συμβάσεις έργων, δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, δημόσιες 
συμβάσεις υπηρεσιών, συμβάσεις έργων, συμβάσεις προμηθειών, συμβάσεις  
υπηρεσιών, συμφωνία-πλαίσιο, δυναμικά συστήματα αγορών, σύμβαση παραχώ-
ρησης έργων, σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών˙». 

    
 (β) με την αντικατάσταση, από το εδάφιο (2) αυτού της φράσης «ο Νόμος 11(Ι)/2006 ή ο 

Νόμος 12(Ι)/2006 ή ο Νόμος 173(Ι)/2011» (τρίτη γραμμή) με τη φράση «ο Νόμος 
173(Ι)/2011 ή ο Νόμος 73(Ι)/2016 ή ο Νόμος 140(Ι)/2016 ή ο Νόμος 11(Ι)/2017» και με τη 
διαγραφή στον πλαγιότιτλο της αναφοράς «3(β) του 174(Ι) του 2011.». 

  
Αντικατάσταση 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο: 

 «Πεδίο 
εφαρμογής. 

3.   Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται- 

   
  (α) Σε σχέση με συμβάσεις παραχώρησης που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του Νόμου 11(Ι)/2017, των οποίων η εκτιμώμενη αξία ισούται 
ή υπερβαίνει το όριο που αναφέρεται στο άρθρο 7 του ίδιου νόμου, εκτός 
αν εξαιρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8, 9, 10, 11, 12, 
14, 15 και 17 του εν λόγω νόμουˑ 

    
  (β) σε σχέση με συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου 

140(Ι)/2016, των οποίων η εκτιμώμενη αξία ισούται ή υπερβαίνει τα 
κατώτατα όρια που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 10 του ίδιου 
νόμου, εκτός αν εξαιρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 
έως 26, 29 έως 32, 35 και 49 του εν λόγω νόμουˑ 

    
  (γ) σε σχέση με δημόσιες συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 

του Νόμου 73(Ι)/2016, των οποίων η εκτιμώμενη αξία ισούται ή 
υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 
9 του ίδιου νόμου, εκτός αν εξαιρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 και 34 του εν λόγω νόμουˑ 

    
  (δ) σε σχέση με δημόσιες συμβάσεις έργων που εμπίπτουν στο Μέρος V 

του Νόμου 73(Ι)/2016, συμβάσεις έργων που εμπίπτουν στο Μέρος V 
του Νόμου 140(Ι)/2016, συμβάσεις παραχώρησης έργων που εμπίπτουν 
στο Μέρος V του Νόμου 11(Ι)/2017 και των οποίων η εκτιμώμενη αξία 
είναι ίση ή υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ 
(€500.000)ˑ  

    
  (ε) σε σχέση με συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου 

173(Ι)/2011, των οποίων η εκτιμώμενη αξία ισούται ή υπερβαίνει τα 
κατώτατα όρια που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 9 του ίδιου 
νόμου, εκτός αν εξαιρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 
και 13 του εν λόγω νόμουˑ 

   
  (στ) σε σχέση με συμβάσεις που εμπίπτουν σε οποιαδήποτε άλλη ισχύουσα 

στη Δημοκρατία εναρμονιστική νομοθεσία και αφορά στις διαδικασίες 
σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων, των οποίων η εκτιμώμενη αξία 
ισούται ή υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που καθορίζονται στην εν λόγω 
εναρμονιστική νομοθεσία.».   
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Τροποποίηση 
του άρθρου 19 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το εδάφιο (2) του άρθρου 19  του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των

λέξεων «Ανώτατο Δικαστήριο» (δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις «Διοικητικό Δικαστήριο». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 21 
του βασικού 
νόμου. 

6. Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)  Με την αντικατάσταση, στην επιφύλαξη της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) αυτού, των 
λέξεων «Ανωτάτου Δικαστηρίου» (τρίτη γραμμή) με τις λέξεις «Διοικητικού Δικαστηρίου» 
και των λέξεων «Ανώτατο Δικαστήριο» (πέμπτη γραμμή) με τις λέξεις «Διοικητικό 
Δικαστήριο»ˑ και 

(β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) αυτού με την ακόλουθη νέα 
παράγραφο: 

«(α)(i) σύνοψη των σχετικών λόγων για τη ληφθείσα απόφαση, όπως ορίζεται στο 
εδάφιο (2) του άρθρου 54  του Νόμου 73(Ι)/2016, τηρουμένων των 
διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 54 του εν λόγω νόμου, ήˑ 

(ii)  σύνοψη των σχετικών λόγων για τη ληφθείσα απόφαση, όπως ορίζεται στο 
εδάφιο (2) του άρθρου 71 του Νόμου 140(Ι)/2016, τηρουμένων των 
διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 71 του εν λόγω νόμου, ήˑ 

(iii)  σύνοψη των σχετικών λόγων για τη ληφθείσα απόφαση, όπως ορίζεται στην 
παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 36 του Νόμου 11(Ι)/2017, 
τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 36 του εν λόγω 
νόμου, ήˑ 

 (iv)  σύνοψη των σχετικών λόγων για τη ληφθείσα απόφαση, όπως ορίζεται στο 
εδάφιο (2) του άρθρου 36 του Νόμου 173(Ι)/2011, τηρουμένων των 
διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 36 του εν λόγω νόμου, και». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 23 
του βασικού 
νόμου. 

7. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την προσθήκη, στην παράγραφο (α) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «Ένωσης» (τρίτη 
γραμμή), της φράσης «ή στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τις περιπτώσεις 
συμβάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) του άρθρου 3ˑ»ˑ 

(β)  με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

«(γ) εφόσον πρόκειται για σύμβαση η οποία βασίζεται σε συμφωνία-πλαίσιο, που 
προβλέπεται στο άρθρο 30 του Νόμου 73(Ι)/2016, ή εφόσον πρόκειται για 
συγκεκριμένη σύμβαση η οποία βασίζεται σε δυναμικό σύστημα αγορών, που 
προβλέπεται στο άρθρο 31 του εν λόγω νόμου: 

     Νοείται ότι οι προθεσμίες που αναφέρονται στο άρθρο 22 του παρόντος 
Νόμου εφαρμόζονται στις περιπτώσεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (6) του 
άρθρου 30 ή τα εδάφια (12) και (13) του άρθρου 31 του Νόμου 73(Ι)/2016, των 
οποίων η εκτιμώμενη αξία ισούται ή υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 του εν λόγω νόμου∙»∙ 

(γ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (δ) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

«(δ)  εφόσον πρόκειται για σύμβαση η οποία βασίζεται σε δυναμικό σύστημα 
αγορών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 46 του Νόμου 140(Ι)/2016: 

       Νοείται ότι οι προθεσμίες που αναφέρονται στο άρθρο 22 του παρόντος 
Νόμου εφαρμόζονται στις περιπτώσεις των εδαφίων (12) και (13) του άρθρου 
46 του Νόμου 140(Ι)/2016, των οποίων η εκτιμώμενη αξία ισούται ή υπερβαίνει 
τα κατώτατα όρια που αναφέρονται στο άρθρο 10 του εν λόγω νόμουˑ»ˑ και 
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         (δ)  με την αντικατάσταση της επιφύλαξης της παραγράφου (ε) αυτού με την ακόλουθη νέα 
επιφύλαξη: 

«Νοείται ότι οι προθεσμίες που αναφέρονται στο άρθρο 22 του παρόντος Νόμου 
εφαρμόζονται στις περιπτώσεις της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (β) του 
εδαφίου (4) του άρθρου 29 του Νόμου 173(Ι)/2011, των οποίων η εκτιμώμενη αξία 
ισούται ή υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που αναφέρονται στο άρθρο 9 του εν λόγω 
νόμου.».   

Τροποποίηση 
του άρθρου 26 
του βασικού 
νόμου. 

8. Το  άρθρο 26 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (1) αυτού με τις 
ακόλουθες νέες παραγράφους: 

«(α)(i)  Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας δημοσίευσε γνωστοποίηση 
συναφθείσας σύμβασης παραχώρησης σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 25 και 26 του Νόμου 11(Ι)/2017, εφόσον η δημοσίευση αυτή 
περιλαμβάνει αιτιολόγηση της απόφασης της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντος φορέα να αναθέσει τη σύμβαση παραχώρησης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσηςˑ ή 

(ii)  η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ενημέρωσε τους ενδιαφε-
ρόμενους προσφέροντες ή υποψηφίους σχετικά με τη σύναψη της 
σύμβασης παραχώρησης, εφόσον οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν 
συνοπτική έκθεση των συναφών λόγων, κατά τα προβλεπόμενα στην 
παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 36 του Νόμου 11(Ι)/2017, με 
την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2) του εν λόγω άρθρου˙ 

  (β)(i) η αναθέτουσα αρχή δημοσίευσε γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 49 και 50 του Νόμου 73(Ι)/2016, 
εφόσον η δημοσίευση αυτή περιλαμβάνει αιτιολόγηση της απόφασης της 
αναθέτουσας αρχής να αναθέσει τη δημόσια σύμβαση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· ή 

 (ii)  η αναθέτουσα αρχή ενημέρωσε τους ενδιαφερόμενους προσφέροντες ή 
υποψηφίους σχετικά με τη σύναψη της δημόσιας σύμβασης, εφόσον οι 
πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν συνοπτική έκθεση των συναφών λόγων, 
κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 54 του Νόμου 
73(Ι)/2016, με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (3) του εν λόγω 
άρθρου·»· 

(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) αυτού, της 
ακόλουθης νέας παραγράφου: 

«(β1)(i) ο αναθέτων φορέας δημοσίευσε γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 66 και 67 του Νόμου 140(Ι)/2016, 
εφόσον η δημοσίευση αυτή περιλαμβάνει αιτιολόγηση της απόφασης του 
αναθέτοντος φορέα να αναθέσει τη σύμβαση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· ή 

(ii) ο αναθέτων φορέας ενημέρωσε τους ενδιαφερόμενους προσφέροντες ή 
υποψηφίους σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης, εφόσον οι 
πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν συνοπτική έκθεση των συναφών 
λόγων, κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 71 του Νόμου 
140(Ι)/2016, με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (3) του εν 
λόγω άρθρουˑ»ˑ και 

(γ) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

      «(1Α)  Η δυνατότητα που αναφέρεται στο εδάφιο (1) ισχύει και στις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους (γ), (δ) και (ε) του άρθρου 23.». 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 27 
του βασικού 
νόμου. 

9. Το άρθρο 27 του βασικού νομού τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την προσθήκη, στην παράγραφο (α) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «Ένωσης» (δεύτερη 
γραμμή), της φράσης «ή για τις συμβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) του 
άρθρου 3 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας»˙ 

(β) με την αντικατάσταση του κόμματος στο τέλος της υποπαραγράφου (iii) της παραγράφου (β) 
αυτού, με άνω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, του διαζευκτικού συνδέσμου «ή»ˑ 

(γ)    με την προσθήκη, αμέσως μετά την υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (β) αυτού, της 
ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (iv): 

«(iv)  έχει συναφθεί χωρίς και/ή πριν να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι προσφέροντες ή 
υποψήφιοι, ως ορίζονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 21, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 21,»· και 

(δ)   με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) αυτού της λέξης και του αριθμού «και (iii)» 
(δέκατη τρίτη γραμμή) με το σημείο στίξης, τους αριθμούς και τη λέξη «,(iii) και (iv)». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 29 
του βασικού 
νόμου. 

10. Το άρθρο 29 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού

με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

«(2) Οι διατάξεις του άρθρου 27 δεν εφαρμόζονται σε συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνία-
πλαίσιο και εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (6) του άρθρου 30 του Νόμου 
73(Ι)/2016 ή της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (4) του άρθρου 29 του Νόμου 
173(Ι)/2011 ή βασίζονται σε δυναμικό σύστημα αγορών και εμπίπτουν στις διατάξεις των εδαφίων 
(12) και (13) του άρθρου 31 του Νόμου 73(Ι)/2016 ή στις διατάξεις των εδαφίων (12) και (13) του 
άρθρου 46 του Νόμου 140(Ι)/2016, εφόσον- 

(α)  Ο αναθέτων φορέας ή η αναθέτουσα αρχή έχει αποστείλει στους ενδιαφερόμενους 
προσφέροντες τη ληφθείσα απόφαση ανάθεσης με σύνοψη των σχετικών λόγων, σύμφωνα 
με την παράγραφο (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 21, και  

(β) η σύμβαση δεν έχει συναφθεί πριν από την εκπνοή των προθεσμιών που καθορίζονται στο 
άρθρο 22.». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 32 
του βασικού 
νόμου. 

11. Το άρθρο 32 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση από τον πλαγιότιτλο αυτού των λέξεων «Ανώτατο Δικαστήριο» με τις 
λέξεις «Διοικητικό Δικαστήριο»˙ και 

(β) με την αντικατάσταση των λέξεων «Ανώτατο Δικαστήριο» (δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις 
«Διοικητικό Δικαστήριο». 


