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Κ.∆.Π. 201/2007
Οι περί του Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων
Προµηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Γενικοί) Κανονισµοί του 2007, οι οποίοι
εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο µε βάση το άρθρο 89 του περί του
Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµόσιων Συµβάσεων Προµηθειών,
Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέµατα Νόµου του 2006, αφού
κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή,
δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το
εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων
των Κανονισµών που Εκδίδονται µε Εξουσιοδότηση Νόµου, Νόµου (Ν. 89 του
1989 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 227 του 1990).
Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ
Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 89

Το Υπουργικό Συµβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το
12(Ι) του 2006.

άρθρο 89 του περί

του Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης

∆ηµόσιων Συµβάσεων Προµηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για
Συναφή Θέµατα Νόµου του 2006, εκδίδει τους ακόλουθους
Κανονισµούς:
ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός

1.

τίτλος.

Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων

Οι παρόντες Κανονισµοί θα αναφέρονται ως οι περί του

Προµηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Γενικοί) Κανονισµοί του 2007.
Ερµηνεία.

2.-(1)

Στους παρόντες Κανονισµούς, εκτός αν από το κείµενο

προκύπτει διαφορετική έννοια«∆ηµοκρατία» σηµαίνει την Κυπριακή ∆ηµοκρατία·
«∆ιαχειριστική Επιτροπή» σηµαίνει Επιτροπή που συστήνεται
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σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού 15·
«Επιτροπή

Αξιολόγησης»

σηµαίνει

Επιτροπή

που

διορίζεται

σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου (1) του Κανονισµού 9·
«κρατικός υπάλληλος» σηµαίνει πρόσωπο που κατέχει θέση σε
υπηρεσία του κράτους είτε µόνιµα, είτε προσωρινά, είτε µε
αναπλήρωση, είτε πάνω σε έκτακτη βάση.
12(Ι) του 2006.

«Νόµος» σηµαίνει τον
Σύναψης

∆ηµόσιων

περί του Συντονισµού των ∆ιαδικασιών
Συµβάσεων

Προµηθειών,

Έργων

και

Υπηρεσιών και για Συναφή Θέµατα Νόµο.
«Συµβούλια

Προσφορών»

σηµαίνει

τα

Συµβούλια

που

εγκαθιδρύονται δυνάµει του Κανονισµού 4.
«υπάλληλος» σηµαίνει κρατικό υπάλληλο.
(2) ΄Οροι που χρησιµοποιούνται στους παρόντες Κανονισµούς
και δεν τυγχάνουν καθορισµού σ’ αυτούς έχουν την έννοια που
αποδίδεται στους όρους αυτούς από το Νόµο.
ΜΕΡΟΣ Β – ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΜΟ∆ΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Τµήµα 1 – Εισαγωγή
Αρµόδια όργανα

3.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων του Νόµου και εκτός των

χειρισµού

περιπτώσεων όπου το Υπουργικό Συµβούλιο έχει αναθέσει το

διαγωνισµών που
οδηγούν στην

χειρισµό συγκεκριµένου διαγωνισµού που οδηγεί στην ανάθεση

ανάθεση

σύµβασης σε ∆ιαχειριστική Επιτροπή, τα Συµβούλια Προσφορών, οι

συµβάσεων.

Επιτροπές Αξιολόγησης και ο προϊστάµενος της αναθέτουσας αρχής
είναι τα όργανα, τα οποία, µέσα στα πλαίσια των εξουσιών που
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χορηγούνται στο καθένα απ’ αυτά δυνάµει
Κανονισµών, έχουν εξουσία να

των παρόντων

επιλαµβάνονται και χειρίζονται

θέµατα διαγωνισµών που οδηγούν στην ανάθεση συµβάσεων.
(2) Τα Συµβούλια Προσφορών που συστήνονται σύµφωνα µε τον
Κανονισµό 4 έχουν εξουσία να αποφασίζουν για διαγωνισµούς που
οδηγούν στην ανάθεση συµβάσεων απεριόριστης αξίας η κάθε µια
και ανεξαρτήτως ποσού.
(3) Τηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου (4) οι
Επιτροπές

Αξιολόγησης

που

συστήνονται

σύµφωνα

µε

την

παράγραφο (1) του Κανονισµού 9, έχουν εξουσία να αποφασίζουν
για διαγωνισµούς που οδηγούν στην ανάθεση(α)

∆ηµοσίων

συµβάσεων

προµηθειών

και

δηµοσίων

συµβάσεων υπηρεσιών εκτιµώµενης αξίας µικρότερης
των

κατωτάτων

ορίων

που

καθορίζονται

στις

παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 19
του Νόµου για κάθε διαγωνισµό·
(β)

δηµοσίων συµβάσεων έργων

εκτιµώµενης αξίας µέχρι

ποσού 500.000 λιρών, εκτός ΦΠΑ, ανά διαγωνισµό:
Νοείται ότι, στην περίπτωση που κατά την αξιολόγηση των
προσφορών,

διαπιστώνεται ότι

η αξία της σύµβασης ή των

συµβάσεων που προκύπτουν από το διαγωνισµό είναι µεγαλύτερη
από τα ποσά που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (α) και (β), το
θέµα παραπέµπεται από τον προϊστάµενο της αναθέτουσας αρχής,
τηρουµένων των διατάξεων των Κανονισµών 9(2)(β) και 14(3), στο
αρµόδιο Συµβούλιο Προσφορών για περαιτέρω χειρισµό σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παραγράφου (2).
(4) Ο προϊστάµενος της αναθέτουσας αρχής, ως εκ της θέσεώς
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του, έχει ευθύνη για την εφαρµογή των διαδικασιών που απορρέουν
από το Νόµο και τους Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει αυτού
καθώς επίσης και για την ανάθεση της σύµβασης και για την
επικύρωση των αποφάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης που
αναφέρονται στην παράγραφο (3) του παρόντος Κανονισµού.
(5) Οι ∆ιαχειριστικές Επιτροπές που συστήνονται σύµφωνα µε
τον Κανονισµό 15 χειρίζονται διαγωνισµούς που, κατά την κρίση του
Υπουργικού Συµβουλίου, οδηγούν στην ανάθεση συµβάσεων για
ιδιαίτερα πολύπλοκα έργα ή σχέδια.
Τµήµα 2 – Συµβούλια Προσφορών
Σύσταση

4. Σε κάθε Υπουργείο, Ανεξάρτητο Γραφείο ή Ανεξάρτητη Υπηρεσία

Συµβουλίων

της ∆ηµοκρατίας συστήνονται Συµβούλια Προσφορών, τα οποία

Προσφορών.

έχουν εξουσία να αποφασίζουν για διαγωνισµούς που οδηγούν στην
ανάθεση συµβάσεων, που έχουν προκηρυχθεί από το Υπουργείο,
την Υπηρεσία ή το Τµήµα που υπάγεται σ’ αυτό ή το Ανεξάρτητο
Γραφείο ή την Ανεξάρτητη Υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας.

Σύνθεση

5.-(1) Κάθε Συµβούλιο Προσφορών αποτελείται από-

Συµβουλίων
Προσφορών.

(α)

Τον Πρόεδρό του που είναι, ανάλογα µε την περίπτωση, ο
Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου ή ο προϊστάµενος του
Ανεξάρτητου Γραφείου ή της Ανεξάρτητης Υπηρεσίας της
∆ηµοκρατίας ή αντιπρόσωπóς τους.

(β)

τέσσερα µέλη που επιλέγονται, µεταξύ των υπαλλήλων,
του Υπουργείου και/ή των Υπηρεσιών και/ή των Τµηµάτων
που υπάγονται σ’ αυτό, ή του Ανεξάρτητου Γραφείου ή της
Ανεξάρτητης Υπηρεσίας της ∆ηµοκρατίας.
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(2) Αρµόδιος για το διορισµό του αντιπροσώπου του Προέδρου
και των µελών κάθε Συµβουλίου Προσφορών είναι, ανάλογα µε την
περίπτωση, ο Γενικός ∆ιευθυντής του ενδιαφερόµενου Υπουργείου ή
ο προϊστάµενος του ενδιαφερόµενου Ανεξάρτητου Γραφείου ή της
ενδιαφερόµενης Ανεξάρτητης Υπηρεσίας της ∆ηµοκρατίας.
(3) Αντιπρόσωπος του Προέδρου του Συµβουλίου Προσφορών
µπορεί να διορίζεται

µόνιµος κρατικός υπάλληλος που κατέχει

µισθολογική κλίµακα Α13 ή και ανώτερη, ενώ µέλη του Συµβουλίου
Προσφορών διορίζονται µόνιµοι κρατικοί υπάλληλοι που κατέχουν
µισθολογική κλίµακα Α10 ή και ανώτερη. Η διάρκεια της θητείας των
µελών και του αντιπροσώπου του Προέδρου δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει τα πέντε έτη και ο επαναδιορισµός τους δεν επιτρέπεται
να γίνει πριν παρέλθει µια διετία από τον τερµατισµό της
προηγούµενης εντολής τους.
(4) Η κατάργηση ή χηρεία της θέσης οποιουδήποτε µέλους δεν
επηρεάζει την εγκυρότητα οποιασδήποτε πράξης ή εργασίας στα
Συµβούλια Προσφορών, εφόσον ο αριθµός των µελών δε µειωθεί
κάτω του απαιτούµενου για την απαρτία αριθµού µελών κατά τα
οριζόµενα στον Κανονισµό 8.
Γραµµατεία

6.-(1) Το Συµβούλιο Προσφορών, ύστερα από εισήγηση του

και ηµερήσια

Προέδρου του, διορίζει δύο µόνιµους υπαλλήλους του Υπουργείου ή

διάταξη.

/ και των Υπηρεσιών ή/και των Τµηµάτων που υπάγονται σ’ αυτό,
του Ανεξάρτητου Γραφείου ή της Ανεξάρτητης Υπηρεσίας της
∆ηµοκρατίας, ανάλογα µε την περίπτωση, για να ασκούν τα
καθήκοντα του Γραµµατέα και Αναπληρωτή Γραµµατέα.
(2) Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη κάθε συνεδρίας
του Συµβουλίου Προσφορών και φροντίζει αυτή να κοινοποιείται, την
προηγούµενη τουλάχιστον ηµέρα από αυτή της συνεδρίας, σε κάθε
µέλος καθώς και στους παρατηρητές που αναφέρονται στον
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Κανονισµό 19.

Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης η ηµερήσια

διάταξη µπορεί να κυκλοφορήσει αµέσως πριν από τη συνεδρία.
Πρακτικά

7.-(1) Κατά τις συνεδρίες των Συµβουλίων Προσφορών τηρούνται

συνεδριών.

λεπτοµερή πρακτικά από το Γραµµατέα ή τον Αναπληρωτή
Γραµµατέα.
(2) Τα πρακτικά εγκρίνονται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο
του Συµβουλίου Προσφορών το αργότερο µέσα σε δεκαπέντε (15)
εργάσιµες ηµέρες από τη σχετική συνεδρία και στη συνέχεια
κοινοποιούνται στα µέλη και στους παρατηρητές του Συµβουλίου
Προσφορών.

Απαρτία

8.-(1) Για την έγκυρη διεξαγωγή των συνεδριών των Συµβουλίων

και λήψη

Προσφορών απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον τριών µελών,

αποφάσεων.

µεταξύ των οποίων και του Προέδρου.
(2) Οι αποφάσεις των Συµβουλίων Προσφορών λαµβάνονται µε
πλειοψηφία των παρόντων και, σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί
η ψήφος του Προέδρου.
Τµήµα 3 – Επιτροπές Αξιολόγησης

Σύσταση και

9.-(1) Εκτός όπου εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 31, των

αρµοδιότητες.

παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 84, του
Τµήµατος 1 του Κεφαλαίου VII του Μέρους ΙΙ και του Παραρτήµατος
ΙΙΒ του Νόµου και όπου η σύµβαση αφορά έργο ή σχέδιο για το
οποίο διορίστηκε ∆ιαχειριστική Επιτροπή από το Υπουργικό
Συµβούλιο, η µελέτη και αξιολόγηση των προσφορών ανατίθεται σε
τριµελή

τουλάχιστον

µόνιµη

ή

προσωρινή

για

συγκεκριµένο

διαγωνισµό Επιτροπή Αξιολόγησης που διορίζεται, πριν την
υποβολή των προσφορών, από τον προϊστάµενο της αναθέτουσας
αρχής ή από εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του.
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(2) Η Επιτροπή Αξιολόγησης, όταν πρόκειται για διαγωνισµό η
εκτιµώµενη αξία του οποίου (α)

∆εν

υπερβαίνει

τα

ποσά

που

αναφέρονται

στην

παράγραφο (3) του Κανονισµού 3, αποστέλλει την
απόφασή της, για ανάθεση της σύµβασης ή για ακύρωση
του διαγωνισµού, στον προϊστάµενο της αναθέτουσας
αρχής για επικύρωση·
(β)

υπερβαίνει τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο
(3) του Κανονισµού 3, υποβάλλει τις εισηγήσεις της µέσω
του προϊσταµένου της αναθέτουσας αρχής ή του
αντιπροσώπου του, ανάλογα µε την περίπτωση, στο
αρµόδιο Συµβούλιο Προσφορών.

(3) Η Επιτροπή Αξιολόγησης ευθύνεται για(α)

Την αξιολόγηση των προσφορών ή / και των αιτήσεων
συµµετοχής που λήφθηκαν σύµφωνα µε την υφιστάµενη
νοµοθεσία και τα έγγραφα του διαγωνισµού· και

(β)(i) την ετοιµασία του πρακτικού ανάθεσης της σύµβασης ή
του

πρακτικού

ακύρωσης

του

διαγωνισµού,

που

αποστέλλεται στον προϊστάµενο της αναθέτουσας αρχής
για επικύρωση, ή
(ii) την

ετοιµασία

της

εµπεριστατωµένης

έκθεσης

αξιολόγησης, που αποστέλλεται στο αρµόδιο Συµβούλιο
Προσφορών, µέσω του προϊσταµένου της αναθέτουσας
αρχής.
(4) Στις περιπτώσεις που η αξιολόγηση προσφορών ανατίθεται
σε ιδιώτες συµβούλους ή σε µελετητές, η Επιτροπή Αξιολόγησης
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ελέγχει την έκθεση αξιολόγησης των ιδιωτών συµβούλων ή
µελετητών ως προς την ορθότητά της σε σχέση µε τα έγγραφα του
διαγωνισµού και τις προσφορές που λήφθηκαν και προβαίνει στις
ενέργειες που αναφέρονται στην παράγραφο (2), υποπαράγραφος
(α) ή (β), ανάλογα µε την περίπτωση.
Σύνθεση

10. Τα µέλη κάθε Επιτροπής Αξιολόγησης είναι κρατικοί υπάλληλοι

Επιτροπών

που κατέχουν την τεχνική ή/και επαγγελµατική κατάρτιση επί του

Αξιολόγησης.

εξεταζόµενου θέµατος.

Ένα, εκ των µελών της Επιτροπής

Αξιολόγησης, εκτελεί χρέη συντονιστή για σκοπούς οργάνωσης των
εργασιών της Επιτροπής:
Νοείται ότι, όπου τούτο κρίνεται σκόπιµο, ως µέλη της Επιτροπής
Αξιολόγησης µπορούν να διορίζονται και υπάλληλοι που δεν
υπάγονται στην αναθέτουσα αρχή, νοουµένου ότι η διευθέτηση αυτή
γίνεται κατόπιν συνεννόησης µε τον προϊστάµενο της υπηρεσίας από
την οποία προέρχονται.
Πρακτικά

11.

συνεδριών.

απαιτούµενα πρακτικά, καθώς επίσης ετοιµάζει και τα πρακτικά

Ο συντονιστής της Επιτροπής Αξιολόγησης τηρεί

τα

ανάθεσης σύµβασης ή τα πρακτικά ακύρωσης του διαγωνισµού ή
την έκθεση αξιολόγησης όπως προβλέπεται στον Κανονισµό 33.
Απαρτία

12.-(1) Για την έγκυρη διεξαγωγή των συνεδριών της Επιτροπής

και λήψη

Αξιολόγησης απαιτείται η παρουσία όλων των µελών της. Σε

αποφάσεων.

περίπτωση δικαιολογηµένης αδυναµίας ή κωλύµατος οποιουδήποτε
µέλους

να

συµµετάσχει

σε

συνεδρίες

της

Επιτροπής,

ο

προϊστάµενος της αναθέτουσας αρχής ή ο αντιπρόσωπός του
διορίζει αντικαταστάτη.
(2) Οι αποφάσεις των Επιτροπών Αξιολόγησης για ανάθεση της
σύµβασης
πλειοψηφία.

ή

ακύρωση

του

διαγωνισµού

λαµβάνονται

κατά
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Τµήµα 4 – Προϊστάµενος της αναθέτουσας αρχής
Καθήκοντα

13.-(1) Ο Προϊστάµενος της αναθέτουσας αρχής, ως εκ της θέσεώς

και ευθύνες.

του, ευθύνεται για την εφαρµογή των διαδικασιών που είναι
απαραίτητες για την ανάθεση της σύµβασης.
(2) Για συµβάσεις που συνάπτονται κατά τα διαλαµβανόµενα στο
άρθρο 84(1)(α), 84(1)(β), στο Τµήµα 1 του Κεφαλαίου VII του
Μέρους ΙΙ ή στο Παράρτηµα ΙΙΒ του Νόµου, ο προϊστάµενος της
αναθέτουσας

αρχής

ή

εξουσιοδοτηµένος

αντιπρόσωπός

του

καθορίζει εκ των προτέρων τη διαδικασία που οδηγεί στην ανάθεση
σύµβασης, η οποία καλύπτει την πρόσκληση για υποβολή
προσφορών, καθώς επίσης και τα όργανα που θα αναλάβουν την
αξιολόγηση των προσφορών και την ανάθεση της σύµβασης.
(3) Ο προϊστάµενος της αναθέτουσας αρχής ή εξουσιοδοτηµένος
αντιπρόσωπός του, πριν την υποβολή των προσφορών ή των
αιτήσεων συµµετοχής και όπου απαιτείται, αναθέτει τη διεκπεραίωση
του διαγωνισµού ή της διαδικασίας σε Επιτροπή Αξιολόγησης που
συστήνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου (1) του
Κανονισµού 9.
Εξουσίες και

14.-(1) Ο προϊστάµενος της αναθέτουσας αρχής ή εξουσιοδοτηµένος

αρµοδιότητες.

αντιπρόσωπός του αποδέχεται ή απορρίπτει τις αποφάσεις της
Επιτροπής Αξιολόγησης που λήφθηκαν κατά τα προβλεπόµενα στον
Κανονισµό 9(2)(α) και 12(2).
(2) Οι αποφάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης οριστικοποιούνται
και καθίστανται εκτελεστές, όταν γίνουν αποδεκτές από τον
προϊστάµενο

της

αναθέτουσας

αρχής

ή

εξουσιοδοτηµένο

αντιπρόσωπό του. Σε περίπτωση µη αποδοχής των αποφάσεων της
Επιτροπής Αξιολόγησης από τον προϊστάµενο της αναθέτουσας
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αρχής ή τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του, όπως και στις
περιπτώσεις που δεν λαµβάνεται απόφαση από την Επιτροπή
Αξιολόγησης λόγω ισοψηφίας, ο προϊστάµενος της αναθέτουσας
αρχής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του αφού τεκµηριώσει
τις δικές του θέσεις και απόψεις παραπέµπει το θέµα στο αρµόδιο
Συµβούλιο Προσφορών για λήψη οριστικής απόφασης.
(3) Όταν πρόκειται για διαγωνισµό η εκτιµώµενη αξία του οποίου
υπερβαίνει τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο (3) του
Κανονισµού

3,

ο

εξουσιοδοτηµένος

προϊστάµενος

της

αναθέτουσας

αντιπρόσωπός

του

διαβιβάζει

αρχής

την

ή

έκθεση

αξιολόγησης που ετοίµασε η Επιτροπή Αξιολόγησης κατά τα
προβλεπόµενα

στον

Κανονισµό

33

στο

αρµόδιο

Συµβούλιο

Προσφορών για λήψη απόφασης.
(4) Ο προϊστάµενος της αναθέτουσας αρχής ή ο αντιπρόσωπός
του έχει το δικαίωµα να εκφέρει τις απόψεις του επί του εξεταζόµενου
θέµατος. Παραποµπή της έκθεσης αξιολόγησης στο Συµβούλιο
Προσφορών χωρίς σχόλια, σηµαίνει αποδοχή, από µέρους του
προϊσταµένου της αναθέτουσας αρχής ή του εξουσιοδοτηµένου
αντιπροσώπου του, των θέσεων και απόψεων της Επιτροπής
Αξιολόγησης.
Τµήµα 5 – ∆ιαχειριστικές Επιτροπές
Σύσταση

15.-(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο, για ειδικούς, καθορισµένους και

∆ιαχειριστικών

δεόντως αιτιολογηµένους λόγους, ύστερα από πρόταση της

Επιτροπών.

αναθέτουσας αρχής µέσω του αρµόδιου Υπουργού, συστήνει
∆ιαχειριστικές Επιτροπές.
(2) Σε κάθε ∆ιαχειριστική Επιτροπή ανατίθεται, µε συγκεκριµένους
όρους εντολής, η ευθύνη της διεκπεραίωσης ενός έργου ή σχεδίου
που κατά την κρίση του Υπουργικού Συµβουλίου είναι ιδιαίτερα
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πολύπλοκο. Η ∆ιαχειριστική Επιτροπή ευθύνεται για το χειρισµό και
τη διεκπεραίωση όλων των διαγωνισµών που οδηγούν στην
ανάθεση συµβάσεων που αφορούν το έργο ή σχέδιο.
Σύνθεση και

16.-(1) Κάθε ∆ιαχειριστική Επιτροπή απαρτίζεται από-

λειτουργία.

(α)

Ένα Πρόεδρο µε µισθολογική κλίµακα Α14 ή και ανώτερη,

(β)

έναν Αναπληρωτή Πρόεδρο µε µισθολογική κλίµακα Α14 ή
και ανώτερη,

(γ)

δύο µέχρι έξι µέλη µε µισθολογική κλίµακα Α10 ή και
ανώτερη, και

(δ)

ένα Γραµµατέα και έναν Αναπληρωτή Γραµµατέα χωρίς
δικαίωµα ψήφου.

(2) Ως µέλη της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής δύνανται να ορίζονται
και υπάλληλοι που δεν υπάγονται στην αναθέτουσα αρχή, ή και
Κ.∆.Π. 257/2010

υπάλληλοι

οργανισµών

δηµοσίου

δικαίου

νοουµένου

ότι,

η

διευθέτηση αυτή γίνεται κατόπιν συνεννόησης µε τον προϊστάµενο
της υπηρεσίας από την οποία προέρχονται.
(3) Η κατάργηση ή χηρεία οποιασδήποτε θέσης δεν επηρεάζει
την εγκυρότητα οποιασδήποτε πράξης ή εργασίας στη ∆ιαχειριστική
Επιτροπή, εφόσον ο αριθµός των προσώπων που την απαρτίζουν
δε µειωθεί κάτω του απαιτούµενου για την απαρτία αριθµού µελών
κατά τα οριζόµενα στον Κανονισµό 18.

Πρακτικά

17.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 49 του Νόµου, κατά

συνεδριών.

τις συνεδρίες της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής τηρούνται πρακτικά από
το Γραµµατέα ή τον Αναπληρωτή Γραµµατέα.
(2)

Τα

πρακτικά

επικυρώνονται

από

την

ολοµέλεια

της
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∆ιαχειριστικής Επιτροπής και υπογράφονται από τον Πρόεδρο το
αργότερο µέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες από τη
συνεδρία στην οποία αναφέρονται και στη συνέχεια κοινοποιούνται
στα µέλη και στους παρατηρητές.
Απαρτία και λήψη

18.-(1) Για την έγκυρη διεξαγωγή των συνεδριών της ∆ιαχειριστικής

αποφάσεων.

Επιτροπής απαιτείται η παρουσία του Προέδρου ή του Αναπληρωτή
Προέδρου, του ήµισυ των µελών της και του Γραµµατέα ή του
Αναπληρωτή Γραµµατέα.
(2) Οι αποφάσεις της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής λαµβάνονται µε
πλειοψηφία των παρόντων και, σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η
ψήφος του Προέδρου.
Τµήµα 6 – Παρατηρητές

Παρατηρητές.

19. Ο Γενικός Εισαγγελέας της ∆ηµοκρατίας, ο Γενικός Ελεγκτής της
∆ηµοκρατίας

και

ο

Γενικός

Λογιστής

της

∆ηµοκρατίας,

προϊστάµενος της Αρµόδιας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων ή

ως
ο

εκπρόσωπος εκάστου εξ’ αυτών, έχουν δικαίωµα να παρακάθονται
στις συνεδρίες των Συµβουλίων Προσφορών,

των Επιτροπών

Αξιολόγησης, και των ∆ιαχειριστικών Επιτροπών ως ανεξάρτητοι
παρατηρητές, να εκφράζουν τις απόψεις τους και να ζητούν όπως
αυτές καταγράφονται, ανάλογα µε την περίπτωση, στα δυνάµει των
Κανονισµών 7, 11 ή/και 17 τηρούµενα πρακτικά ή στην έκθεση
αξιολόγησης που προβλέπεται στον Κανονισµό 33.
Τµήµα 7 - Σύσταση ad–hoc τεχνικών
επιτροπών και συµµετοχή
εµπειρογνωµόνων και άλλων ειδικών
Σύσταση ad–hoc

20.-(1) Τα Συµβούλια Προσφορών δύνανται να συστήνουν ad-hoc,

τεχνικών

τριµελείς τουλάχιστον, τεχνικές επιτροπές για µελέτη αξιολογήσεων,

επιτροπών και
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συµµετοχή

διεξαγωγή ειδικών ερευνών και υποβολή εκθέσεων σε εξειδικευµένα

εµπειρογνωµόνων

τεχνικά θέµατα.

και άλλων ειδικών.

(2) Τα µέλη των ad–hoc τεχνικών επιτροπών είναι πρόσωπα που
κατέχουν τεχνικές γνώσεις, προσόντα και πείρα σχετικά µε το
εξεταζόµενο θέµα.
(3) Οι προϊστάµενοι των κρατικών υπαλλήλων ή υπαλλήλων
οργανισµών δηµοσίου δικαίου, οι οποίοι επιλέγονται ως µέλη ad-hoc
τεχνικών επιτροπών, µεριµνούν ώστε να παρέχεται στα επιλεγέντα
µέλη κάθε διευκόλυνση για σκοπούς αποτελεσµατικής εκπλήρωσης
των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τη συµµετοχή τους
στις επιτροπές αυτές.
(4) Τα Συµβούλια Προσφορών, οι Επιτροπές Αξιολόγησης και οι
∆ιαχειριστικές Επιτροπές έχουν εξουσία να καλούν στις συνεδρίες
τους οποιουσδήποτε κρίνουν σκόπιµο για παροχή συµβουλών ή
επεξηγήσεων σε θέµατα της ειδικότητάς τους, οι οποίες κρίνονται
αναγκαίες για την ορθή λήψη των αποφάσεών τους.
Τµήµα 8 – Γενικές ∆ιατάξεις
∆ήλωση

21.-(1) Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους ο Πρόεδρος, ο

ευσυνείδητης

αντιπρόσωπός του, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος και τα µέλη όλων των

και αµερόληπτης
εκτέλεσης

Συµβουλίων και Επιτροπών που συστήνονται µε βάση τους

καθηκόντων

παρόντες Κανονισµούς, καθώς επίσης και οι ιδιώτες σύµβουλοι ή

και αποκάλυψη

µελετητές στους οποίους ανατίθεται η αξιολόγηση προσφορών,

τυχόν συγγένειας.

υπογράφουν δήλωση ότι θα εκτελούν τα καθήκοντά τους µε
ευσυνειδησία και αµεροληψία, χωρίς φόβο ή εύνοια και θα τηρούν
απόλυτη εχεµύθεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
(2)(α) Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος ή ο αντιπρόσωπός του, ο
Αναπληρωτής Πρόεδρος ή οποιοδήποτε µέλος

σε οποιοδήποτε
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Συµβούλιο ή Επιτροπή που συστήνεται µε βάση τους παρόντες
Κανονισµούς, έχει οποιοδήποτε οικονοµικό ή άλλο συµφέρον, άµεσο
ή έµµεσο, σε σχέση µε οποιοδήποτε διαγωνισµό που οδηγεί στην
ανάθεση σύµβασης ή έχει οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή
οποιαδήποτε εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας συγγένεια µέχρι του
τετάρτου βαθµού ή βρίσκεται σε οξεία έχθρα µε οποιοδήποτε
πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονοµικό ή άλλο συµφέρον στην εν
λόγω διαδικασία, οφείλει να αποκαλύψει το συµφέρον, τη σχέση, τη
συγγένεια ή την έχθρα αυτή στο οικείο Συµβούλιο ή στην Επιτροπή
και να αποσυρθεί από τη σχετική συνεδρία, αφού καταγραφεί το
γεγονός στα πρακτικά.
(β) Σε περίπτωση που ο προϊστάµενος της αναθέτουσας αρχής ή
και

εξουσιοδοτηµένος

αντιπρόσωπός

του

έχει

οποιοδήποτε

οικονοµικό ή άλλο συµφέρον, άµεσο ή έµµεσο, σε σχέση µε
οποιοδήποτε διαγωνισµό που οδηγεί στην ανάθεση σύµβασης ή έχει
οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε εξ αίµατος ή εξ
αγχιστείας συγγένεια µέχρι του τετάρτου βαθµού ή βρίσκεται σε οξεία
έχθρα µε οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονοµικό ή
άλλο συµφέρον στην εν λόγω διαδικασία, οφείλει να αποκαλύψει το
συµφέρον, τη σχέση, τη συγγένεια ή την έχθρα αυτή και να
τερµατίσει κάθε εµπλοκή του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύµβασης. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες του προϊσταµένου της
αναθέτουσας αρχής ή του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του,
όσον αφορά το συγκεκριµένο διαγωνισµό, µεταβιβάζονται αυτόµατα
στον ιεραρχικά ανώτερο υπάλληλο της αναθέτουσας αρχής που δεν
κωλύεται να τα αναλάβει µε βάσει τις διατάξεις των παρόντων
Κανονισµών.
(3) Σε περίπτωση ύπαρξης συµφέροντος, σχέσης, συγγένειας ή
έχθρας που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (α) της παραγράφου
(2) από ιδιώτη σύµβουλο ή µελετητή, η αποκάλυψη γίνεται γραπτώς
στον προϊστάµενο της αναθέτουσας αρχής, ο οποίος ενηµερώνει
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σχετικά την Επιτροπή Αξιολόγησης και το αρµόδιο Συµβούλιο
Προσφορών ή τη ∆ιαχειριστική Επιτροπή, ανάλογα µε την
περίπτωση, έτσι ώστε η σχέση των συµβούλων και µελετητών µε
τους προσφέροντες να ληφθεί υπόψη κατά την ανάλυση της έκθεσης
των Συµβούλων.
Ασυµβίβαστο.

22.-(1) Η ταυτόχρονη συµµετοχή µέλους ad-hoc τεχνικής επιτροπής,
που συστήνεται µε βάση την παράγραφο (1) του Κανονισµού 20, σε
οποιαδήποτε άλλη Επιτροπή ή Συµβούλιο που συστήνεται µε βάση
τους παρόντες Κανονισµούς, και που επιλαµβάνεται του ίδιου
θέµατος για το οποίο έχει συσταθεί η σχετική ad-hoc τεχνική
επιτροπή, είναι ασυµβίβαστη.
(2) Η ταυτόχρονη συµµετοχή µέλους Επιτροπής Αξιολόγησης,
που συστήνεται µε βάση την παράγραφο (1) του Κανονισµού 9, σε
Συµβούλιο Προσφορών και που επιλαµβάνεται του ιδίου θέµατος για
το οποίο έχει συσταθεί η σχετική Επιτροπή Αξιολόγησης, είναι
ασυµβίβαστη.
(3) Ο προϊστάµενος της αναθέτουσας αρχής, µε εξαίρεση τις
περιπτώσεις

που

η

Επιτροπή

Αξιολόγησης

ενεργεί

ως

διαπραγµατευτική οµάδα, δεν µπορεί να συµµετάσχει σε Επιτροπή
Αξιολόγησης που συστήνεται µε βάση τους παρόντες Κανονισµούς.
(4) Ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του προϊσταµένου της
αναθέτουσας αρχής δεν µπορεί να είναι ταυτόχρονα µέλος
Επιτροπής Αξιολόγησης την οποία έχει διορίσει, σύµφωνα µε τον
Κανονισµό 9(1) και 13(3), ή της οποίας είναι εξουσιοδοτηµένος να
µελετήσει την έκθεση αξιολόγησης, σύµφωνα µε τον Κανονισµό 14.
Εξουσία

23.-(1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων

αναστολής

Κανονισµών, τα Συµβούλια Προσφορών και οι ∆ιαχειριστικές

διαγωνισµών.

Επιτροπές έχουν εξουσία, για ειδικούς και σοβαρούς λόγους που
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εξειδικεύονται

στη

σχετική

απόφασή

τους,

να

αναστέλλουν

προσωρινά οποιοδήποτε διαγωνισµό που οδηγεί στην ανάθεση
σύµβασης και εκκρεµεί ενώπιόν τους και να παραπέµπουν το θέµα,
µε πρόταση του αρµόδιου Υπουργού, στο Υπουργικό Συµβούλιο για
λήψη οριστικής απόφασης για αναστολή.
(2) Σε περίπτωση που το Υπουργικό Συµβούλιο, στο οποίο
παραπέµπεται θέµα δυνάµει της παραγράφου (1), αποφασίσει τη
συνέχιση της διαδικασίας, επιστρέφει το θέµα στο Συµβούλιο
Προσφορών ή στη ∆ιαχειριστική Επιτροπή, µε τις τυχόν οδηγίες του,
για να ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία.
ΜΕΡΟΣ Γ - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προϋποθέσεις για

24.-(1) Η προκήρυξη διαγωνισµού που οδηγεί στην ανάθεση

προκήρυξη

σύµβασης, γίνεται από την αναθέτουσα αρχή, αφού αυτή βεβαιωθεί

διαγωνισµού.

εκ των προτέρων ότι έχουν διασφαλιστεί οι αναγκαίες πιστώσεις:
Νοείται ότι, στις περιπτώσεις που οι αναγκαίες πιστώσεις θα
πρέπει να τύχουν σχετικής έγκρισης σε κατοπινό στάδιο θα πρέπει
να γίνεται σχετική αναφορά στα έγγραφα του διαγωνισµού.
(2) Ο προϊστάµενος της αναθέτουσας αρχής ή εξουσιοδοτηµένος
αντιπρόσωπός του ευθύνεται για τον καθορισµό διαδικασίας
ετοιµασίας και έγκρισης των εγγράφων του διαγωνισµού, τα οποία
περιλαµβάνουν και εκτίµηση δαπάνης.
(3) Σε περίπτωση που προκηρύσσεται διαγωνισµός για τον οποίο
δεν έχουν διασφαλιστεί οι αναγκαίες πιστώσεις, ο προϊστάµενος της
αναθέτουσας αρχής φέρει πειθαρχική ευθύνη.
(4)(α)

Κάθε

διαγωνισµός

µπορεί

να

ακυρωθεί

πριν

την

καθορισµένη ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, για ειδικούς
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και αιτιολογηµένους

λόγους µε απόφαση του

προϊσταµένου της

αναθέτουσας αρχής ή εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του.
(β) Όταν πρόκειται για διαγωνισµό η εκτιµώµενη αξία του
οποίου υπερβαίνει τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο (3)
του Κανονισµού 3, η απόφαση για ακύρωση του διαγωνισµού
κοινοποιείται στον πρόεδρο του αρµοδίου Συµβουλίου Προσφορών.
(5) Η απόφαση για ακύρωση του διαγωνισµού κοινοποιείται στο
Γενικό Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας και στην Αρµόδια Αρχή ∆ηµοσίων
Συµβάσεων

και

επιπλέον

γνωστοποιείται

γραπτά

στους

οικονοµικούς φορείς που έχουν προµηθευτεί έγγραφα διαγωνισµού.
(6) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι αναγκαίες
πιστώσεις θεωρείται ότι διασφαλίζονται, όταν(α) Υπάρχει εγκεκριµένο, σχετικό µε τη σύµβαση κονδύλι,
στον προϋπολογισµό, ή
(β)

υπάρχει,

σχετικό

µε

τη

σύµβαση

κονδύλι,

στον

εγκεκριµένο από το Υπουργικό Συµβούλιο προϋπολογισµό του
επόµενου έτους.
∆ικαίωµα

25.-(1) Τηρουµένων των προθεσµιών που καθορίζονται στο εδάφιο 7

υποβολής

του άρθρου 43, στο άρθρο 44 και στο εδάφιο (4) του άρθρου 46 του

εισηγήσεων
από οικονοµικούς
φορείς.

Νόµου, στα έγγραφα του διαγωνισµού και όπου αυτό είναι εφικτό,
ενσωµατώνεται όρος µε βάση τον οποίο οι οικονοµικοί φορείς που
ενδιαφέρονται να υποβάλουν προσφορά έχουν το δικαίωµα να
υποβάλουν τυχόν εισηγήσεις, σχόλια και παρατηρήσεις αναφορικά
µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους των εγγράφων του
διαγωνισµού.
(2) Στις περιπτώσεις όπου υποβάλλονται τέτοιες εισηγήσεις,
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σχόλια και παρατηρήσεις, κατ΄ εφαρµογή του δικαιώµατος της
παραγράφου (1), η αναθέτουσα αρχή ενηµερώνει µε διευκρινιστική
επιστολή ή/και µε συµπληρωµατικά έγγραφα όπου χρειάζεται
τροποποίηση των εγγράφων του διαγωνισµού για τις αποφάσεις της,
τους οικονοµικούς φορείς που ενδιαφέρονται να υποβάλουν
προσφορά, τηρουµένων των προθεσµιών που καθορίζονται στα
άρθρα 43(7), 44 και 46(4) του Νόµου.
(3)

Αντίγραφο

των

διευκρινίσεων

ή/και

συµπληρωµατικών

εγγράφων κοινοποιείται στον Πρόεδρο, ανάλογα µε την περίπτωση,
του

αρµόδιου

Συµβουλίου

Προσφορών

ή

της

αρµόδιας

∆ιαχειριστικής Επιτροπής, σε περίπτωση που η τελική λήψη
απόφασης εµπίπτει στις αρµοδιότητές τους, και στις Υπηρεσίες ή
στους λειτουργούς που έχουν κοινοποιηθεί τα αρχικά έγγραφα του
διαγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου (1) του
Κανονισµού 26.
Κοινοποίηση

26.-(1)

εγγράφων

η εκτιµώµενη αξία των οποίων-

Για διαγωνισµούς που οδηγούν στην ανάθεση συµβάσεων,

διαγωνισµού.

(α)

Υπερβαίνει τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο
(3) του Κανονισµού 3, αντίγραφα της προκήρυξης µαζί µε
τα

έγγραφα

του

διαγωνισµού,

συνοδευόµενα

µε

αντικειµενική εκτίµηση δαπάνης, η οποία να υποστηρίζεται
από αναλυτικά δελτία ποσοτήτων, όπου αυτά υπάρχουν,
κοινοποιούνται,
προκήρυξης
∆ηµοσίων
∆ηµοκρατίας

ταυτόχρονα

για

δηµοσίευση,

Συµβάσεων,
και

µε

στον

στο

την
στην
Γενικό

Πρόεδρο,

αποστολή
Αρµόδια
Ελεγκτή

ανάλογα

µε

της
Αρχή
της
την

περίπτωση, του αρµοδίου Συµβουλίου Προσφορών ή της
αρµόδιας ∆ιαχειριστικής Επιτροπής·
(β)

είναι µικρότερη από τα ποσά που αναφέρονται στην
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παράγραφο (3) του Κανονισµού 3, τα στοιχεία που
αναφέρονται στην παράγραφο (α) κοινοποιούνται, όπου
υπάρχει, στον ιεραρχικά ανώτερο υπάλληλο του Γενικού
Λογιστηρίου

της

αναθέτουσα

αρχή

∆ηµοκρατίας
και

στο

που
Γενικό

υπηρετεί

στην

Ελεγκτή

της

∆ηµοκρατίας. Εκεί όπου δεν υπηρετεί υπάλληλος του
Γενικού

Λογιστηρίου,

τα

έγγραφα

κοινοποιούνται

απευθείας στην Αρµόδια Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων.
(2) Τα έγγραφα του διαγωνισµού πρέπει να είναι διαθέσιµα µε την
προκήρυξη, για να δίδονται ή αποστέλλονται στους οικονοµικούς
φορείς που ενδιαφέρονται να υποβάλουν προσφορά, σύµφωνα µε
τις σχετικές διατάξεις του Νόµου. Προς τούτο τηρείται κατάλογος
όλων των φυσικών ή νοµικών προσώπων στους οποίους δόθηκαν ή
αποστάληκαν τα έγγραφα του διαγωνισµού.
(3) Όπου κρίνεται σκόπιµο, τα έγγραφα του διαγωνισµού
δύνανται να διατίθενται, προς τους οικονοµικούς φορείς που
ενδιαφέρονται να υποβάλουν προσφορά, έναντι λογικού αντιτίµου.
Έγκριση

27.-(1) Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αφορούν Συµβάσεις

χρησιµοποίησης

Παραχώρησης

της διαδικασίας µε
διαπραγµάτευση

∆ηµοσίων Έργων,

όταν η αναθέτουσα

αρχή

προσφεύγει στη χρησιµοποίηση της διαδικασίας µε διαπραγµάτευση,

σύµφωνα µε τα

σύµφωνα µε τα άρθρα 32 και 33 του Νόµου, πρέπει να

άρθρα 32 και 33

εξασφαλίζεται–

του Νόµου.

(α)

Για συµβάσεις εκτιµώµενης αξίας µέχρι του ποσού των
30.000 λιρών, εκτός ΦΠΑ, η εκ των προτέρων γραπτή
έγκριση του προϊσταµένου της αναθέτουσας αρχής ή του
εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του.

(β)

για συµβάσεις εκτιµώµενης αξίας µεγαλύτερης του ποσού
των 30.000 λιρών αλλά ίσης ή µικρότερης του ποσού των

23
100.000 λιρών, εκτός ΦΠΑ, η εκ των προτέρων γραπτή
έγκριση

του

Προέδρου

του

αρµόδιου

Συµβουλίου

Προσφορών. ή
(γ)

για συµβάσεις εκτιµώµενης αξίας µεγαλύτερης του ποσού
των 100.000 λιρών, εκτός ΦΠΑ, η εκ των προτέρων
γραπτή έγκριση του αρµόδιου Συµβουλίου Προσφορών.

(2) Η έγκριση που κοινοποιείται στο Γενικό Ελεγκτή της
∆ηµοκρατίας και στην Αρµόδια Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων δίνεται
κατόπιν γραπτού αιτήµατος, στο οποίο προσδιορίζονται τα ακόλουθα
στοιχεία(α)

Οι λόγοι προσφυγής στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση,
µε ειδική αναφορά στις διατάξεις του Νόµου·

(β)

τα ονόµατα των οικονοµικών φορέων, που θα κληθούν να
συµµετάσχουν στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση, στις
περιπτώσεις που εφαρµόζεται το άρθρο 33 του Νόµου·

(γ)

η διαδικασία ανάθεσης που να περιλαµβάνει τους όρους
της διαπραγµάτευσης κατάλληλα αιτιολογηµένους, την
εκτιµηµένη δαπάνη καθώς επίσης και τη διαπραγµατευτική
διαδικασία.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (1) ανωτέρω, η
κάλυψη

κατεπειγουσών

αναγκών

οφειλόµενων

σε

γεγονότα

απρόβλεπτα για τις ενδιαφερόµενες αναθέτουσες αρχές, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 33(α)(iii) του Νόµου, δύναται να γίνει µε
απευθείας ανάθεση από τον προϊστάµενο της αναθέτουσας αρχής ή
από τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του, νοουµένου ότι
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εξασφαλίζεται η εκ των προτέρων έγκριση του αρµόδιου Υπουργού.
(4) Μετά την εκτέλεση της σύµβασης η αναθέτουσα αρχή, όταν
πρόκειται

για

συµβάσεις

διαλαµβανόµενα

στην

που

ανατίθενται

παράγραφο

(3)

σύµφωνα

ανωτέρω,

µε

τα

ενηµερώνει

γραπτώς και µε λεπτοµέρεια για τα πεπραγµένα, τον αρµόδιο
Υπουργό καθώς επίσης το Γενικό Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας και την
Αρµόδια Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων.
ΜΕΡΟΣ ∆ - ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ
Μηχανισµός

28. Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 34 του Νόµου, η

ανάθεσης

ανάθεση συµβάσεων µε τη χρήση συµφωνιών-πλαίσιο γίνεται ως

συµβάσεων
µε τη χρήση

ακολούθως:

συµφωνιώνπλαίσιο, σύµφωνα
µε
το άρθρο 34
του Νόµου.

(α)

Σε περίπτωση συµφωνίας-πλαίσιο µε ένα µόνο οικονοµικό
φορέα, οι συµβάσεις που βασίζονται σ' αυτή τη συµφωνίαπλαίσιο ανατίθενται µε έγκριση του προϊσταµένου της
αναθέτουσας

αρχής

ή

του

εξουσιοδοτηµένου

αντιπροσώπου του,
(β)

σε περίπτωση συµφωνίας-πλαίσιο µε περισσότερους του
ενός οικονοµικούς φορείς, όπου οι όροι της σύµβασης,
περιλαµβανοµένης και της τιµής, είναι καθορισµένοι, οι
συµβάσεις που βασίζονται σ' αυτή τη συµφωνία-πλαίσιο
ανατίθενται µε έγκριση του προϊσταµένου της αναθέτουσας
αρχής ή του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του,

(γ)

σε περίπτωση συµφωνίας-πλαίσιο µε περισσότερους του
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ενός οικονοµικούς φορείς, όπου µε βάσει τους όρους της
συµφωνίας κάθε σύµβαση ανατίθεται σύµφωνα µε το
αποτέλεσµα µικρού διαγωνισµού µεταξύ των οικονοµικών
φορέων που περιλαµβάνονται στη συµφωνία-πλαίσιο, τότε
η διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης γίνεται σύµφωνα µε
τις διατάξεις των παρόντων Κανονισµών.
ΜΕΡΟΣ Ε - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΛΟΓΟΣ
Χρήση του

29.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 31 του Νόµου, η

Ανταγωνιστικού

αναθέτουσα αρχή εφόσον κρίνει ότι συγκεκριµένος διαγωνισµός

∆ιαλόγου.

επιβάλλεται να διεκπεραιωθεί µε τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού
∆ιαλόγου, παραπέµπει το θέµα στο αρµόδιο Συµβούλιο Προσφορών
για έγκριση.
(2) Η απόφαση του Συµβουλίου Προσφορών για χρήση του
Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου βασίζεται κατά κύριο λόγο σε στοιχεία και
πληροφορίες που εµπεριέχονται σε σχετικό αίτηµα που έχει
ετοιµάσει η αναθέτουσα αρχή.
(3) Η έκθεση της αναθέτουσας αρχής περιλαµβάνει τουλάχιστον
τα ακόλουθα(α)

Καταγραφή και ανάλυση των λόγων που δικαιολογούν τη
χρήση του Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου για ανάθεση της
σύµβασης·

(β)

λεπτοµερή καταγραφή και επεξήγηση της διαδικασίας που
θα

ακολουθηθεί

για

την

ανάθεση

της

σύµβασης

συµπεριλαµβανοµένου και του τρόπου διεξαγωγής του
διαλόγου

ή/και

των

διαπραγµατεύσεων

όπου

εφαρµόζονται.
(4) Η διαδικασία ανάθεσης θα πρέπει να καταγράφεται µε
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λεπτοµέρεια στα έγγραφα του διαγωνισµού.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Χρόνος και τρόπος

30.-(1) Οι προσφορές υποβάλλονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις των

υποβολής

εγγράφων του διαγωνισµού, πριν από την καθορισµένη στη σχετική

προσφορών.

προκήρυξη ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής
των προσφορών –
(α)

Στη διεύθυνση του κατά περίπτωση αρµόδιου Συµβουλίου
Προσφορών, όταν πρόκειται για συµβάσεις η εκτιµώµενη
αξία των οποίων υπερβαίνει τα ποσά που καθορίζονται
στην παράγραφο (3) του Κανονισµού 3.

(β)

στη διεύθυνση που καθορίζει η αναθέτουσα αρχή, όταν
πρόκειται για συµβάσεις η εκτιµώµενη αξία των οποίων
δεν υπερβαίνει τα ποσά

που καθορίζονται στην

παράγραφο (3) του Κανονισµού 3.
(2) Εκτός των περιπτώσεων που εφαρµόζεται η διαδικασία µε
διαπραγµάτευση, όπου η διαδικασία υποβολής των προσφορών,
µπορεί να διαφέρει από την κανονική διαδικασία, οπόταν αυτή θα
καθορίζεται στα έγγραφα του διαγωνισµού, όταν απαιτείται η
υποβολή προσφορών σε έντυπη µορφή αυτές κατατίθενται σε
κιβώτια προσφορών τα οποία είναι τοποθετηµένα στις διευθύνσεις
που

αναφέρονται

στην

παράγραφο

(1).

Τα

κιβώτια

αυτά

ασφαλίζονται µε δύο κλειδαριές τα κλειδιά των οποίων κρατούνται (α)

Στην περίπτωση των Συµβουλίων Προσφορών, το ένα
από το Γραµµατέα του Συµβουλίου Προσφορών και το
άλλο από λειτουργό που ορίζεται από το Συµβούλιο
Προσφορών, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του·
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(β)

στην περίπτωση των διαφόρων Τµηµάτων ή Υπηρεσιών
των Υπουργείων, από δύο λειτουργούς που ορίζονται από
τον

προϊστάµενο

της

αναθέτουσας

αρχής

ή

τον

αντιπρόσωπό του.
(3) Προσφορές, σε έντυπη µορφή που δεν κατατέθηκαν στο
κιβώτιο προσφορών και που περιέρχονται στην κατοχή Συµβουλίου
Προσφορών ή της αναθέτουσας αρχής που προκήρυξε το
διαγωνισµό, πριν από την τελευταία ηµεροµηνία και ώρα υποβολής
των προσφορών, δεν ανοίγονται αλλά αφού αναγραφεί στο φάκελο
η ηµεροµηνία παραλαβής και προσυπογραφούν από αρµόδιο
λειτουργό, κατατίθενται κλειστές στο κατά περίπτωση κατάλληλο
κιβώτιο προσφορών,

προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε

άλλες προσφορές που κατατέθηκαν από τους ενδιαφερόµενους
απευθείας στο κιβώτιο προσφορών. Προσφορές µε µελλοντική
ηµεροµηνία λήξης παραµένουν κλειστές στο κιβώτιο προσφορών,
µέχρι την καθορισµένη για την περίπτωσή τους ηµεροµηνία λήξης
της προθεσµίας υποβολής των προσφορών.
(4)

Προσφορές

που

λόγω

όγκου

δεν

είναι

δυνατό

να

τοποθετηθούν στο κιβώτιο προσφορών και οι οικονοµικοί φάκελοι
προσφορών που υποβάλλονται µε το σύστηµα των δύο φακέλων,
παραλαµβάνονται από τους λειτουργούς που κατέχουν τα κλειδιά
των κιβωτίων προσφορών, σύµφωνα µε την παράγραφο (2), και
τοποθετούνται σε ειδικό χώρο που επίσης ασφαλίζεται µε δύο
κλειδαριές, τα κλειδιά των οποίων κρατούνται από τους εν λόγω
λειτουργούς για να ανοιχθούν σύµφωνα µε την προβλεπόµενη
διαδικασία.
(5) Προσφορές που περιέρχονται στην κατοχή Συµβουλίου
Προσφορών ή της αναθέτουσας αρχής µε οποιοδήποτε τρόπο
εκπρόθεσµα,

δε

λαµβάνονται

υπόψη,

ο

δε

προσφέρων
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ενηµερώνεται

σχετικά

συµπεριλαµβανοµένου

του

τρόπου

επιστροφής της προσφοράς του.
(6) Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισµού, ο όρος "κλειδί"
περιλαµβάνει και κωδικό αριθµό.
΄Aνοιγµα

31.-(1) Η διαδικασία του ανοίγµατος των προσφορών αρχίζει, όπου

προσφορών.

είναι εφικτό, αµέσως µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής τους.
Οι προσφορές που ανοίγονται, αριθµούνται, µονογράφονται και
καταχωρούνται

Παράρτηµα Ι.

σε

ειδικό

έντυπο,

ο

τύπος

του

οποίου

περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Ι.
(2)(α) Οι φάκελοι των προσφορών που κατατίθενται στα κιβώτια
προσφορών

των

Συµβουλίων

Προσφορών,

ανοίγονται

στην

παρουσία του Προέδρου ή του αντιπροσώπου του και του
Γραµµατέα ή του Αναπληρωτή Γραµµατέα του Συµβουλίου, καθώς
και εκπροσώπου της αναθέτουσας αρχής ή της Επιτροπής
Αξιολόγησης

στον

προσφορών

για

οποίο
σκοπούς

παραδίδονται
αξιολόγησης.

τα
Τα

πρωτότυπα

των

αντίγραφα

των

προσφορών φυλάσσονται µε ευθύνη του Προέδρου του Συµβουλίου
Προσφορών.
(β) Οι φάκελοι προσφορών που κατατίθενται στο κιβώτιο
προσφορών της αναθέτουσας αρχής, ανοίγονται από τους δύο
λειτουργούς που κρατούν τα κλειδιά του κιβωτίου προσφορών στην
παρουσία εκπροσώπου της Επιτροπής Αξιολόγησης στον οποίο
παραδίδονται

τα

πρωτότυπα

των

προσφορών

για

σκοπούς

αξιολόγησης.

Τα αντίγραφα των προσφορών φυλάσσονται µε

ευθύνη του προϊσταµένου της αναθέτουσας αρχής.
(3)

Τη διαδικασία ανοίγµατος των προσφορών, µπορούν να

παρακολουθήσουν και εκπρόσωποι της Αρµόδιας Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων. Τη διαδικασία ανοίγµατος των προσφορών µπορούν να
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παρακολουθήσουν και εκπρόσωποι των οικονοµικών φορέων που
έχουν υποβάλει προσφορά, όπου τούτο κρίνεται σκόπιµο από την
αναθέτουσα αρχή και εφόσον υπάρχει σχετική ρητή πρόβλεψη στα
έγγραφα του διαγωνισµού.
(4) Χωρίς επηρεασµό των διατάξεων της παραγράφου (5), µετά
το άνοιγµα των προσφορών, ο Πρόεδρος του κατά περίπτωση
αρµόδιου

Συµβουλίου

Προσφορών

ή,

ο

Προϊστάµενος

της

αναθέτουσας αρχής, ή αντιπρόσωπός τους, γνωστοποιεί, όπου είναι
εφικτό, στους προσφέροντες, κατά τον τρόπο που κρίνει κατάλληλο,
τη σειρά κατάταξής τους σε σχέση µε το ύψος της τιµής της
προσφοράς τους.
(5) Ο έλεγχος της πλήρους συµµόρφωσης των προσφερόντων ή
των προσφορών τους προς τους όρους των εγγράφων του
διαγωνισµού διενεργείται κατά το στάδιο της αξιολόγησης των
προσφορών.
Παροχή εγγύησης

32.-(1) Για κάθε διαγωνισµό που οδηγεί στην ανάθεση σύµβασης, η

για συµµετοχή σε

αναθέτουσα αρχή αποφασίζει κατά πόσο οι προσφορές που

διαγωνισµό.

υποβάλλονται συνοδεύονται ή όχι µε εγγύηση συµµετοχής.
(2)

Σε

περίπτωση

που

απαιτείται

συµµετοχής, η αναθέτουσα αρχή

η

υποβολή

εγγύησης

οφείλει να περιλαµβάνει στα

έγγραφα του διαγωνισµού όρο που να καθορίζει το είδος και το ύψος
της εγγύησης συµµετοχής που είναι απαραίτητο να συνοδεύει τις
προσφορές που υποβάλλονται. Το ύψος της εγγύησης συµµετοχής,
όπου είναι εφικτό πρέπει να είναι ένα συγκεκριµένο σταθερό ποσό.
ΜΕΡΟΣ Ζ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Έκθεση

33.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων του Κανονισµού 9, η µελέτη και

αξιολόγησης

αξιολόγηση των προσφορών ή/και των αιτήσεων συµµετοχής από

προσφορών,
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πρακτικό

την Επιτροπή Αξιολόγησης αρχίζει αµέσως µετά το άνοιγµα των

ανάθεσης

προσφορών ή των προτάσεων και ολοκληρώνεται το συντοµότερο

σύµβασης /
συµβάσεων ή

δυνατό µε την ετοιµασία έκθεσης αξιολόγησης ή πρακτικού

πρακτικό

ανάθεσης της σύµβασης ή πρακτικού ακύρωσης του διαγωνισµού,

ακύρωσης

στο οποίο περιλαµβάνονται τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του

διαγωνισµού.

άρθρου 49 του Νόµου.
(2) Έκθεση αξιολόγησης ετοιµάζεται στις περιπτώσεις κατά τις
οποίες η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης υπερβαίνει τα ποσά που
καθορίζονται στην παράγραφο (3) του Κανονισµού 3. Η έκθεση
αξιολόγησης υπογράφεται από όλα τα µέλη της Επιτροπής
Αξιολόγησης και υποβάλλεται, έγκαιρα και σε κάθε περίπτωση πριν
από την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος των προσφορών, µέσω του
προϊσταµένου

της

αναθέτουσας

αρχής

ή

εξουσιοδοτηµένου

αντιπροσώπου του, στο αρµόδιο Συµβούλιο Προσφορών σε
ικανοποιητικό αριθµό αντιγράφων.
(3) Πρακτικό ανάθεσης σύµβασης ή πρακτικό ακύρωσης του
διαγωνισµού ετοιµάζεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η
εκτιµώµενη αξία της σύµβασης δεν υπερβαίνει τα ποσά που
καθορίζονται στην παράγραφο (3) του Κανονισµού 3. Το πρακτικό
ανάθεσης σύµβασης ή πρακτικό ακύρωσης του διαγωνισµού
υπογράφεται από όλα τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και
υποβάλλεται στον προϊστάµενο της αναθέτουσας αρχής ή σε
εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του για επικύρωση. Σε περίπτωση
διαφωνίας του προϊσταµένου της αναθέτουσας αρχής ή του
αντιπροσώπου του µε τις αποφάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης, ή
σε περίπτωση που δε λαµβάνεται απόφαση από την Επιτροπή
Αξιολόγησης λόγω ισοψηφίας, οι θέσεις του προϊσταµένου της
αναθέτουσας αρχής ή του αντιπροσώπου του τεκµηριώνονται και το
θέµα παραπέµπεται στο αρµόδιο Συµβούλιο Προσφορών, για λήψη
οριστικής απόφασης.
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ΜΕΡΟΣ Η - ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Εξουσίες

34.-(1) Όπου την εξουσία για την ανάθεση σύµβασης έχει το

αρµοδίων

Συµβούλιο

οργάνων.

Προσφορών,

αυτό,

αφού

µελετήσει

την

έκθεση

αξιολόγησης που προβλέπεται στον Κανονισµό 33, την έκθεση της
ad-hoc τεχνικής επιτροπής, όπου εφαρµόζεται,

και οποιαδήποτε

άλλα στοιχεία τεθούν ενώπιόν του, έχει εξουσία, ανάλογα µε την
περίπτωση,

να

αναθέσει

τη

σύµβαση

σε

συγκεκριµένο

προσφέροντα, να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά ή να ακυρώσει
τη διαδικασία του διαγωνισµού.
(2) Όπου την εξουσία για την ανάθεση σύµβασης έχει η
∆ιαχειριστική Επιτροπή, αυτή, ανάλογα µε την περίπτωση, αφού
µελετήσει και αξιολογήσει τις προτάσεις και στη συνέχεια τις
προσφορές που λήφθηκαν από τους προεπιλεγµένους υποψήφιους
και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία τεθούν ενώπιόν της, έχει εξουσία,
ανάλογα µε

την

περίπτωση,

να αναθέσει

τη σύµβαση

σε

συγκεκριµένο προσφέροντα, να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά
ή να ακυρώσει τη διαδικασία του διαγωνισµού.
(3) Όπου την εξουσία για την ανάθεση

σύµβασης έχει η

Επιτροπή Αξιολόγησης και ο προϊστάµενος της αναθέτουσας αρχής
ή εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του, αυτοί, αφού µελετήσουν και
αξιολογήσουν τις προσφορές, έχουν εξουσία, ανάλογα µε την
περίπτωση,

να

αναθέσουν

τη

σύµβαση

σε

συγκεκριµένο

προσφέροντα, να απορρίψουν οποιαδήποτε προσφορά ή να
ακυρώσουν τη διαδικασία του διαγωνισµού. Όµως σε περίπτωση
διαφωνίας µεταξύ της Επιτροπής Αξιολόγησης και του προϊσταµένου
της αναθέτουσας αρχής ή του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του,
όπως και στην περίπτωση που δε λαµβάνεται απόφαση από την
Επιτροπή Αξιολόγησης λόγω ισοψηφίας, οι εξουσίες για ανάθεση της
σύµβασης σε συγκεκριµένο προσφέροντα, απόρριψη οποιασδήποτε
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προσφοράς

ή

ακύρωση

της

διαδικασίας

του

διαγωνισµού,

µεταφέρονται στο κατά περίπτωση αρµόδιο Συµβούλιο Προσφορών
στο οποίο παραπέµπεται το θέµα.
(4) Προσφορές ή προτάσεις που κατά την κρίση του αρµόδιου
κατά περίπτωση οργάνου, παρουσιάζουν ουσιώδη απόκλιση από
τους όρους και/ή τις τεχνικές προδιαγραφές των εγγράφων του
διαγωνισµού ή οποιαδήποτε ουσιώδη ασάφεια που προκύπτει από
τυχόν διορθώσεις ή άλλως πως απορρίπτονται.
(5) Ακύρωση διαγωνισµού δύναται να αποφασιστεί για έναν ή
περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους(α)

Όταν καµιά προσφορά ή πρόταση δεν υποβάλλεται για το
συγκεκριµένο διαγωνισµό εντός της προβλεπόµενης
προθεσµίας·

(β)

όταν διαπιστώνεται ότι κανένας από τους προσφέροντες
δεν µπορεί να ανταποκριθεί στους όρους και στις
προδιαγραφές των εγγράφων του διαγωνισµού ή όταν οι
προδιαγραφές αυτές οδηγούν κατ’ αποκλειστικότητα σε
συγκεκριµένο οικονοµικό φορέα·

(γ)

όταν οι τιµές όλων των προσφορών που πληρούν τους
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές των εγγράφων
προσφορών είναι εξωπραγµατικές ή φαίνονται να είναι
προϊόν προσυνεννόησης µεταξύ των προσφερόντων, µε
αποτέλεσµα να καταστρατηγείται η έννοια του υγιούς
ανταγωνισµού·

(δ)

όταν οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες προκηρύχθηκε ο
διαγωνισµός έχουν διαφοροποιηθεί σε βαθµό που το
αντικείµενο

του

διαγωνισµού

να

µην

είναι

πλέον
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αναγκαίο·
(ε)

όταν συντρέχει οποιοσδήποτε άλλος σοβαρός, µη
προβλεπτός λόγος τον οποίο το κατά περίπτωση
αρµόδιο όργανο κρίνει δικαιολογηµένο.

Γνωστοποίηση

35.-(1)(α) Το αρµόδιο κατά περίπτωση όργανο, γνωστοποιεί τις

αποτελεσµάτων

αποφάσεις του σχετικά µε το διαγωνισµό στον προϊστάµενο της

του διαγωνισµού.

αναθέτουσας αρχής, το συντοµότερο δυνατό.
(β) Εξαιρουµένων των περιπτώσεων όπου εφαρµόζονται οι
διατάξεις

του

άρθρου

84(1)(α)

και

84(1)(β)

του

Νόµου,

η

αναθέτουσα αρχή ενηµερώνει, µε επιστολή της, σε περίπτωση
ακύρωσης του διαγωνισµού όλους τους οικονοµικούς φορείς που
έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό, σε οποιαδήποτε δε άλλη περίπτωση
τους µη επιλεγέντες, για τη ληφθείσα απόφαση και τους λόγους
αυτής.
(2) Τηρουµένων των διατάξεων του Μέρους IV του περί της
101(Ι) του 2003
23(Ι) του 2004

Σύναψης Συµβάσεων (Προµήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Νόµου, η
αναθέτουσα αρχή –

181(Ι) του 2004
16(Ι) του 2006.

(α)

Αφού διαπιστώσει ότι δεν έχει εκδηλωθεί πρόθεση για
άσκηση ιεραρχικής προσφυγής, καλεί γραπτώς τον
επιλεγέντα οικονοµικό φορέα να υπογράψει εντός τακτής
προθεσµίας τη σχετική σύµβαση·

(β)

σε περίπτωση που εκδηλωθεί πρόθεση για άσκηση
ιεραρχικής προσφυγής, γνωστοποιεί το γεγονός στον
επιλεγέντα οικονοµικό φορέα, µε ειδική αναφορά στο
κώλυµα που παρουσιάζεται για υπογραφή της σύµβασης
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και µε παράλληλη δέσµευση γραπτής ενηµέρωσής του για
την εξέλιξη της διαδικασίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Νόµου:
Νοείται ότι, εάν η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών
επικυρώσει την απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ο
οικονοµικός φορέας που επιλέγηκε
υπογράψει

τη

σύµβαση

όπως

θα κληθεί να

προβλέπεται

στην

υποπαράγραφο (α).
Περίοδος ισχύος

36.-(1) Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς

των προσφορών.

φορείς για την περίοδο που καθορίζεται στα έγγραφα του
διαγωνισµού και ειδικότερα(α)

Για τις χαρακτηριζόµενες από την αναθέτουσα αρχή, ως
συνήθεις συµβάσεις, η περίοδος ισχύος των προσφορών
δεν πρέπει να ξεπερνά τους έξι µήνες·

(β)

για τις χαρακτηριζόµενες από την αναθέτουσα αρχή, ως
πολύπλοκες

συµβάσεις,

η

περίοδος

ισχύος

των

προσφορών δεν πρέπει να ξεπερνά τους δώδεκα µήνες.
(2) Το Υπουργικό Συµβούλιο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µετά
από αίτηµα της αναθέτουσας αρχής, δύναται να καθορίσει περίοδο
ισχύος µεγαλύτερη από την προβλεπόµενη στην παράγραφο (1).
(3)(α) Στις περιπτώσεις που η συνολική περίοδος ισχύος της
προσφοράς

συµπεριλαµβανοµένης

και

της

προτεινόµενης

παράτασης δεν υπερβαίνει τις περιόδους που ορίζονται στην
παράγραφο (1)(α) και (β), η ισχύς της προσφοράς µπορεί να
παρατείνεται µε τους ίδιους όρους, εφόσον ζητηθεί πριν από τη λήξη
της, µε την έγκριση –
(i)

του

Προέδρου

του

κατά

περίπτωση

αρµόδιου
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Συµβουλίου Προσφορών ή του

αντιπροσώπου του

για συµβάσεις, η εκτιµώµενη αξία των οποίων
υπερβαίνει

τα

ποσά

που

καθορίζονται

στην

παράγραφο (3) του Κανονισµού 3·
(ii)

του προϊσταµένου της αναθέτουσας αρχής ή του
αντιπροσώπου του για συµβάσεις, η εκτιµώµενη αξία
των

οποίων

δεν

υπερβαίνει

τα

ποσά

που

καθορίζονται στην παράγραφο (3) του Κανονισµού 3.
(β)

Στις περιπτώσεις συµβάσεων, των οποίων η περίοδος

ισχύος προσφοράς καθορίστηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο
δυνάµει της παραγράφου (2) και για συµβάσεις που εµπίπτουν στην
παράγραφο (1)(α) ή (β) εάν η συνολική περίοδος ισχύος της
προσφοράς

συµπεριλαµβανοµένης

παράτασης

υπερβαίνει

τις

και

περιόδους

της
που

προτεινόµενης
ορίζονται

στην

παράγραφο (1)(α) και (β), τότε η ισχύς της προσφοράς µπορεί να
παρατείνεται µε τους ίδιους όρους, εφόσον ζητηθεί πριν από τη λήξη
της, µε την έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου.
(4)

Προσφορά

που

ορίζει

χρόνο

ισχύος

µικρότερο

του

προβλεπόµενου στα έγγραφα του διαγωνισµού, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
(5) Προσφορά της οποίας ο προσφέρων παραλείπει να
συγκατατεθεί γραπτώς στην αιτούµενη από την αναθέτουσα αρχή
παράταση της ισχύος των προσφορών µέσα στον καθοριζόµενο από
αυτήν χρόνο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
(6)

Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού ισχύουν κατ’

αναλογίαν και στις εγγυήσεις που συνοδεύουν τις προσφορές, όπου
αυτό απαιτείται.
ΜΕΡΟΣ Θ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Υπογραφή της

37.-(1) Ο οικονοµικός φορέας στον οποίο ανατέθηκε η σύµβαση

σύµβασης.

υποχρεούται,

όπου

τούτο

προβλέπεται

στα

έγγραφα

του

διαγωνισµού, να υπογράψει τη σύµβαση σε τακτή προθεσµία από
την ηµεροµηνία της προς αυτόν κοινοποίησης της απόφασης.
(2)

Στην

καταρτισθείσα

σύµβαση,

περιλαµβάνονται

και

θεωρούνται αναπόσπαστο µέρος αυτής, όλα τα στοιχεία των
εγγράφων του διαγωνισµού, η προσφορά του οικονοµικού φορέα
στον οποίο ανατέθηκε η σύµβαση, και οποιαδήποτε άλλη σχετική
αλληλογραφία που έχει ανταλλαγεί µε τον επιλεγέντα οικονοµικό
φορέα.
(3)

Αν ο οικονοµικός φορέας στον οποίο ανατέθηκε η σύµβαση

και στον οποίο έγινε η ανακοίνωση της ανάθεσης δεν υπογράψει τη
σύµβαση,

εντός

τακτής προθεσµίας,

τότε

αυτός

κηρύσσεται

έκπτωτος και κατάσχεται η κατατεθείσα από αυτόν εγγύηση
συµµετοχής που αναφέρεται στον Κανονισµό 32. Σε τέτοια
περίπτωση, και εφόσον υπάρχει σχετική πρόνοια στα έγγραφα του
διαγωνισµού, η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωµα να παραπέµψει
εκ νέου το θέµα, µε την καθορισµένη στους παρόντες Κανονισµούς
διαδικασία,

στο αρµόδιο όργανο µε στόχο την ανάθεση της

σύµβασης στον οικονοµικό φορέα που υπέβαλε την επόµενη
προσφορά που πληρεί τους όρους και τις προδιαγραφές του
διαγωνισµού. Η άσκηση του δικαιώµατος αυτού γίνεται µε την
προϋπόθεση

ότι

εξασφαλίζεται

ανανέωση

της

ισχύος

της

προσφοράς του οικονοµικού φορέα που υπέβαλε την επόµενη
προσφορά που πληρεί τους όρους και τις προδιαγραφές του
διαγωνισµού, για καθορισµένη χρονική περίοδο, µε τους ίδιους
όρους που ίσχυαν προηγουµένως.
Εγγύηση πιστής

38. Για κάθε σύµβαση, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει κατά πόσο

εκτέλεσης της

θα υποβάλλεται ή όχι εγγύηση πιστής εκτέλεσης. Σε περίπτωση που

σύµβασης.
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απαιτείται η υποβολή εγγύησης πιστής εκτέλεσης, η αναθέτουσα
αρχή οφείλει να περιλαµβάνει στα έγγραφα του διαγωνισµού όρο
που να καθορίζει το είδος και το ύψος της εγγύησης που είναι
απαραίτητο να κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύµβασης.
Εκτέλεση της

39. Η σύµβαση θεωρείται πλήρως εκτελεσθείσα, εφόσον και όταν

σύµβασης.

εκπληρωθούν

όλες

οι

συµβατικές

υποχρεώσεις

όλων

των

συµβαλλοµένων µερών και αποδεσµευτούν οι τυχόν κατατεθειµένες
εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα στη σύµβαση.
ΜΕΡΟΣ Ι - ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Μεταβατικές

40. Χωρίς επηρεασµό του κύρους των ενεργειών ή των διαδικασιών

διατάξεις.

οι οποίες έγιναν ή ακολουθήθηκαν µε βάση το καθεστώς που ίσχυε
πριν από την έναρξη της ισχύος των παρόντων Κανονισµών,
εκκρεµείς διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων, οι οποίες άρχισαν,
αλλά δεν ολοκληρώθηκαν κατά την έναρξη της ισχύος των παρόντων
Κανονισµών, θα παραπεµφθούν και διεκπεραιωθούν κατά το δυνατό
σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρόντων Κανονισµών:
Νοείται ότι, η εφαρµογή των παρόντων Κανονισµών σε εκκρεµείς
διαδικασίες δεν µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τον αποκλεισµό
οποιουδήποτε οικονοµικού φορέα ή την αφαίρεση από αυτόν
οποιουδήποτε δικαιώµατος το οποίο απέκτησε ή θα αποκτούσε κατ’
εφαρµογήν του καθεστώτος που ίσχυε πριν από την έναρξη της
ισχύος των παρόντων Κανονισµών.

Έναρξη της ισχύος

41. Οι παρόντες Κανονισµοί τίθενται σε ισχύ µε απόφαση του

των παρόντων

Υπουργικού

Κανονισµών.

Συµβουλίου,

που

δηµοσιεύεται

στην

Επίσηµη

Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.

Κατάργηση.

42. Από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος των παρόντων

Επίσηµη

Κανονισµών οι περί της Σύναψης Συµβάσεων (Προµήθειες, Έργα και

Εφηµερίδα,
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Παράρτηµα

Υπηρεσίες) (Γενικοί) Κανονισµοί του 2004 καταργούνται.
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