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Ειζαγωγή 

 

Σαο θαισζνξίδσ ζηε ζεκεξηλή Ηκεξίδα πνπ δηνξγαλψλεη ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηεο 

Γεκνθξαηίαο κε ζέκα ηηο πξφλνηεο ηνπ Νένπ Δπξσπατθνχ Μεηαξξπζκηζηηθνχ 

Παθέηνπ ζηνλ ηνκέα ησλ Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην Γεληθφ 

Λνγηζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο σο Αξκφδηα Αξρή Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ 

πξνγξακκαηίδεη λα ην κεηαθέξεη ζε εζληθή λνκνζεζία. 

 

Θεσξψ φηη είλαη έλα ζεκαληηθφ γεγνλφο, ην νπνίν δίδεη ηελ επθαηξία λα 

επηθνηλσλήζνπκε κε φινπο εζάο θαη λα ζαο ελεκεξψζνπκε γηα ηηο εμειίμεηο ζε 

επξσπατθφ επίπεδν γηα ηα ζέκαηα ησλ Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ. 

 

Απφ ηελ απφθαζε γηα έληαμε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

απηή απνηειεί ηελ ηξίηε θνξά κε ηελ νπνία ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο 

ελαξκνλίδεη ζε εζληθή λνκνζεζία ην θνηλνηηθφ θεθηεκέλν ζηνλ ηνκέα ησλ Γεκνζίσλ 

Σπκβάζεσλ. 

 

Αξρίζακε ην 2003, φηαλ ηφηε είρακε ππνρξέσζε λα ελαξκνλίζνπκε ηε λνκνζεζία 

καο κε ηηο ηφηε ελ ηζρχ νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ησλ Γεκνζίσλ 

Σπκβάζεσλ, νχησο ψζηε κε ηελ έληαμή καο ηελ 1ε Μαῒνπ 2004 λα είρακε ζε 

εθαξκνγή ην λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηηο Γεκφζηεο Σπκβάζεηο. 
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Όκσο ηελ ίδηα επνρή, ε Δπξσπατθή Έλσζε επεμεξγαδφηαλ λέεο νδεγίεο.  

Σπγθεθξηκέλα ην 2004 δεκνζηεχζεθαλ νη λέεο ηφηε νδεγίεο 2004/17 θαη 2004/18, ηηο 

νπνίεο ηα Κξάηε Μέιε είραλ ππνρξέσζε λα κεηαθέξνπλ ζηελ εζληθή ηνπο 

λνκνζεζία κέρξη ην 2006. 

 

Η Κππξηαθή Γεκνθξαηία ελαξκνλίζζεθε θαη πάιη κε ην θνηλνηηθφ θεθηεκέλν κε ηελ 

ςήθηζε ησλ γλσζηψλ λνκνζεζηψλ Ν.12/2006 θαη Ν.11/2006, νη νπνίεο ηζρχνπλ 

κέρξη ζήκεξα. 

 

Νέες Οδηγίες 

 

Δίλαη αλαληίιεθην γεγνλφο φηη ε ζεκεξηλή επνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ ξαγδαίεο 

αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη θαζεκεξηλά ζε πνιινχο ηνκείο θαη ν ηνκέαο ησλ 

Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ δελ απνηειεί εμαίξεζε.  Γη΄ απηφ ζηηο 28 Μαξηίνπ 2014 

δεκνζηεχζεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ην παθέην ησλ 

ηξηψλ λέσλ Οδεγηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ.  Απηφ ην παθέην ήηαλ 

ην απνηέιεζκα πνιχρξνλσλ θαη επίκνρζσλ πξνζπαζεηψλ ζε επξσπατθφ επίπεδν, 

ην νπνίν έθιεηζε επηηπρψο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Κππξηαθήο Πξνεδξίαο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2012. 

 

Τν λέν παθέην ησλ ηξηψλ λέσλ νδεγηψλ αθνξά αληίζηνηρα: 

 

α. Τνλ θιαζζηθφ ηνκέα πξνκεζεηψλ, 

β. ηνλ ηνκέα θνηλήο σθειείαο, θαζψο θαη 

γ. ηηο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο. 

 

Τα θξάηε κέιε πξέπεη λα ηηο κεηαθέξνπλ ζην εζληθφ ηνπο δίθαην εληφο δχν ρξφλσλ 

απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο, δειαδή κέρξη ηηο 17 Απξηιίνπ 2016.  Οη νδεγίεο παξέρνπλ 

επίζεο ηε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο ππνρξεσηηθήο ελαξκφληζεο κέρξη 
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θαη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2018 π.ρ. γηα πξφλνηεο πνπ αθνξνχλ ηελ επηθνηλσλία 

απνθιεηζηηθά κε ειεθηξνληθά κέζα θαη ηδηαίηεξα ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή 

πξνζθνξψλ (e-submission). 

 

Οη νδεγίεο απηέο, πέξαλ ηεο ζεκαληηθήο αλαδηακφξθσζεο ησλ πθηζηάκελσλ 

δηαηάμεσλ, νη νπνίεο ηζρχνπλ απφ δεθαεηίαο, ψζηε λα ζπλάδνπλ ζην ζχγρξνλν 

πεξηβάιινλ, αληηθαηνπηξίδνπλ επίζεο θαη ηηο λνκνινγηαθέο εμειίμεηο πνπ επήιζαλ 

θαη επεξέαζαλ ηνλ ηνκέα ησλ Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ.  Οη ελ ιφγσ εμειίμεηο 

θσδηθνπνηνχληαη πιένλ ξεηά, σο λνκνζεηηθνί θαλφλεο ζηα θείκελα ησλ νδεγηψλ, 

ππνβνεζψληαο ην ρξήζηε ηνπ δηθαίνπ ησλ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ κε κηα ζπλνιηθή 

απφδνζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, φπσο απηφ έρεη δηακνξθσζεί. 

 

Με ηελ αλαζεψξεζε πνπ επηθέξνπλ νη λέεο νδεγίεο, ε βαζηθή θηινζνθία ηνπ 

πθηζηάκελνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ παξακέλεη ε ίδηα, δειαδή εμαθνινπζεί λα 

απνδίδεηαη ν θαηάιιεινο βαζκφο δηαθάλεηαο.  Ταπηφρξνλα πξνεμάξρεη ε αξρή ηεο 

ίζεο κεηαρείξηζεο θαη απνθπγήο δηαθξίζεσλ πξνο δηαζθάιηζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

θαιχηεξνπ δπλαηνχ αληαγσληζκνχ, ψζηε ην δεκφζην λα ιακβάλεη ηηο θαιχηεξεο 

δπλαηέο ηηκέο ή ηε βέιηηζηε ζρέζε ηηκήο θαη πνηφηεηαο. 

 

Δηδηθφηεξα, νη Οδεγίεο, φπσο θαη ην πθηζηάκελν λνκνζεηηθφ πιαίζην, ζέηνπλ 

ππνρξεψζεηο επξείαο δεκνζηφηεηαο, κέζσ π.ρ. ησλ γλσζηνπνηήζεσλ πξνθήξπμεο 

ζχκβαζεο θαη ηεο ζρεηηθήο πξφζβαζεο ζε φια ηα έγγξαθα ηεο πξνκήζεηαο, πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηα θξηηήξηα επηινγήο θαη αλάζεζεο θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηηο ειάρηζηεο ρξνληθέο πξνζεζκίεο γηα ππνβνιή 

πξνζθνξάο, απνζηνιήο εξσηεκάησλ θαη δηεπθξηλίζεσλ επί ησλ φξσλ ησλ 

εγγξάθσλ ηεο πξνκήζεηαο, αιιά θαη πνηεο εμεηδηθεπκέλεο δηαδηθαζίεο κπνξνχλ λα 

αθνινπζνχληαη ζε θάζε πεξίπησζε. 
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Δπηπξφζζεηα, κέζσ ησλ Οδεγηψλ απηψλ απνζθνπείηαη θαη πξνσζείηαη νπζηαζηηθά 

ε πινπνίεζε ηεο θαηεπζπληήξηαο γξακκήο ηεο Σηξαηεγηθήο "Ευρώπη 2020" πνπ 

ζέηεη ε Σπλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο γηα αεηθφξν, βηψζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο 

αλάπηπμε. 

 

Σπγθεθξηκέλα, εηζάγνληαη δηαηάμεηο γηα θαηά θαλφλα  

 

1) Υπνρξεσηηθή ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ ζηελ φιε δηαδηθαζία πξνκήζεηαο, 

πξνο ππνβνήζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ αιιά θαη ησλ αλαζεηνπζψλ 

αξρψλ. 

2) Η δπλαηφηεηα ζχλαςεο δηαθξαηηθψλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνο 

ζπγθέληξσζε ηεο αγνξάο. 

3) Η πξνψζεζε ηεο αλάζεζεο ζπκβάζεσλ θαηά παξηίδεο πξνο ππνβνήζεζε 

ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. 

4) Η θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. 

5) Οη ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο (ε ππφ πξνυπνζέζεηο αλάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ζπκβάζεσλ εηδηθψλ ππεξεζηψλ ζε νξγαληζκνχο πνπ απνηεινχληαη απφ 

πξψελ θξαηηθνχο ππαιιήινπο). 

6) Η ζέζε πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ θξηηεξίσλ. 

 

Ωο εθ ησλ πην πάλσ, είλαη δπλαηφλ λα επηηπγράλεηαη ε πην ζηνρεπκέλε δηαρείξηζε 

ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ, αιιά θαη ε επίηεπμε ηνπ απνδνηηθφηεξνπ γεληθνχ 

απνηειέζκαηνο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

 

Τν Μεηαξξπζκηζηηθφ Παθέην ησλ λέσλ Οδεγηψλ, βαζηδφκελν ζηηο ζχγρξνλεο 

πνιηηηθέο, ηείλεη λα ηθαλνπνηήζεη ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ ηηο αλάγθεο φισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ κεξψλ.  Απνηειείηαη απφ ιεηηνπξγηθά θείκελα Οδεγηψλ, πνπ 

πξνζθέξνπλ παξάιιεια ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγηθφηεηαο θαη επειημίαο ζηνπο 
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εθαξκνζηέο ηνπο.  Τηο ιεπηνκέξεηεο ησλ λέσλ θαλφλσλ ησλ Οδεγηψλ ζα ζαο 

αλαιχζνπλ ζήκεξα θαη αχξην ιεηηνπξγνί απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή Γεκνζίσλ 

Σπκβάζεσλ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηεο Γεκνθξαηίαο. 

 

Λφγσ ηεο επρέξεηαο γηα επειημία, ε νπνία απνξξέεη απφ ηηο ίδηεο ηηο Οδεγίεο, φζνλ 

αθνξά ζηνπο ηξφπνπο εθαξκνγήο ηνπο απφ ηα Κξάηε Μέιε είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή, φζνλ ην δπλαηφλ, ε κεγαιχηεξε ζπλεηζθνξά απφ φινπο ζαο, νχησο 

ψζηε λα θαηαθέξνπκε φινη καδί λα ελαξκνλίζνπκε ηηο Οδεγίεο απηέο κε ηέηνην 

ηξφπν πνπ λα αμηνπνηεί πξνο φθεινο ηεο ρψξαο καο ηηο πξφλνηεο ηνπο. 

 

Ήδε, νη ιεηηνπξγνί ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηεο Γεκνθξαηίαο έρνπλ νινθιεξψζεη ην 

πξψην πξνζρέδην ησλ Ννκνζρεδίσλ, ηα νπνία ελαξκνλίδνπλ ηηο Κνηλνηηθέο 

Οδεγίεο. 

 

Σθνπφο ηεο ζεκεξηλήο θαη απξηαλήο Ηκεξίδαο είλαη ε αλαιπηηθή ελεκέξσζή ζαο επί 

ησλ ηξηψλ Οδεγηψλ νχησο ψζηε κε ηελ επνηθνδνκεηηθή ζπδήηεζε πνπ αλακέλεηαη 

λα πξνθχςεη λα νινθιεξσζνχλ ηα Ννκνζρέδηα θαη πξνσζεζνχλ ζηε ζπλέρεηα γηα 

ζρφιηα απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, πξνηνχ πξνσζεζνχλ γηα 

λνκνηερληθή επεμεξγαζία, έγθξηζε απφ ην Υπνπξγηθφ Σπκβνχιην θαη ςήθηζή ηνπο 

απφ ηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ εληφο ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ πνπ ηέζεθαλ 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Οινθιεξψλνληαο, δελ έρσ ακθηβνιία φηη ε Ηκεξίδα απηή ζα είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε 

γηα φινπο καο. 

 

Σαο επραξηζηψ γηα ηελ παξνπζία ζαο ζε ηη αλακέλεηαη λα είλαη έλα πνιχ αμηφινγν 

δηήκεξν γηα ηηο Γεκφζηεο Σπκβάζεηο ζηελ Κχπξν. 

 

 


