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ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1441 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αρμόδια Αρχή
Δημοσίων Συμβάσεων

2 Νοεμβρίου, 2022

Πίνακας Αποδεκτών (Κατάλογοι Α, Β, Γ και Δ, Ε, Στ)

Αναθεώρηση Ρυθμίσεων νια Αποστολ!ΐ/ Κοινοποίηση Εγγράφων
προς Αρμόδια Apyn Δημοσίων Συμβάσεων

To Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, ως η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
(Α^ΔΣ), στα πλαίσια της διαρκούς προσττάθειας απλοποίησης των διαδικασιών
ενημέρωσης και κοινοποίησης πληροφόρησης που λαμβάνει από τις Αναθέτουσες
Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς (ΑΑ/ΑΦ), έχει θέσει σε εφαρμογή σειρά ρυθμίσεων, οι οποίες
αναφέρονται παρακάτω:

Ι. Έγγραφα Διαγωνισμού

1. Τα έγγραφα διαγωνισμών δεν απαιτείται να κοινοποιούνται σε έντυπη μορφή στην
ΑΑΔΣ εφόσον αναρτώνται στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων. Η ΑΑΔΣ
έχει την απαραίτητη πρόσβαση στα δημοσιευμένα έγγραφα διαγωνισμού,
συμπεριλαμβανομένων και των διορθωτικών εγγράφων.

2. Για τις πιο κάτω κατηγορίες διαγωνισμών απαιτείται η αποστολή των εγγράφων
διαγωνισμού, ως ακολούθως:

Διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς Δημοσίευση: Τα έγγραφα αποστέλλονται
ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο eaarafa@treasurv.aov.cv. Το ίδιο
ισχύει για την έγκριση, με το αιτιολογικό της προσφυγής στη διαδικασία
διαπραγμάτευσης από το αρμόδιο όργανο.

Για τους διαγωνισμούς που απαιτούν την έκδοση πιστοποιητικού
συμβατότητας λόγω Ευρωπαϊκής Χρηματοδότησης, συνεχίζει να ακολουθείται η
διαδικασία με την έντυπη υποβολή των εγγράφων διαγωνισμού και διαδικασίας
αναθέσεων, σύμφωνα με τις κατά καιρούς κατευθυντήριες γραμμές των
προγραμμάτων χρηματοδότησης.
Για τους διαγωνισμούς που εμπίπτουν στα πλαίσια του ποιοτικού ελέγχου,
υποβάλλονται τόσο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση aualitvreview(S).treasurv.aov.cv,
όσο και σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Εγκύκλιο ΓΛ/ΑΑΔΣ 112
ημερ. 18/07/2022.
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II. Προσκλήσεις / Πρακτικα

3. Οι προσκλήσεις προς την ΑΑΔΣ για να παραστεί ως Παρατηρητής σε συνεδρίες,
αποστέλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στη διεύθυνση paratiritis@treasurv.c)ov.cv.

4. Όσον αφορά τα Συμβούλια Προσφορών:

Πέραν της πρόσκλησης που αποστέλλεται ηλεκτρονικά ως το σημείο 3 πιο πάνω,
αυτή να συνοδεύεται ΜΟΝΟ από τις Ημερήσιες Διατάξεις, ήτοι χωρίς
οποιαδήποτε σχετικά προς εξέταση έγγραφα π.χ. Εκθέσεις Αξιολόγησης.
Νοείται ότι η ΑΑΔΣ δύναται να ζητά οποιοδήποτε από τα εν λόγω έγγραφα, υπό
την ιδιότητα της ως παρατηρητής, για εξέταση.
Τα πρακτικά των συνεδριάσεων των Συμβουλίων Προσφορών αποστέλλονται
επίσης ηλεκτρονικά στην προαναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση
Daratiritis@treasurv.aov.cv.

5. Όσον αφορά τα πρακτικά συνεδριάσεων άλλων αρμοδίων οργάνων (π.χ. ΤΕΑΑ) να
αποστέλλονται, όπου αυτό απαιτείται, ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στην πιο πάνω
ηλεκτρονική διεύθυνση.

III. Διάφορα άλλα έγγραφα

6. Η Νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων δεν προνοεί οποιαδήποτε απαίτηση για
αποστολή ή κοινοποίηση στην ΑΑΔΣ εγγράφων που αφορούν, ενδεικτικά, τα πιο
κάτω:

• Υπογραμμένα συμβόλαια
• Επιστολές ανάθεσης/ ενημέρωσης προσφερόντων

Διορισμοί μελών επιτροπών
Επιστολές Έναρξης εργασιών
Μεμονωμένες Εκθέσεις αξιολόγησης
Εκθέσεις προς Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών
Κοινοποίηση εγγράφων συνοπτικών διαδικασιών

7. Σημειώνεται ότι, η ΑΑΔΣ, δύναται να ζητά από τις ΑΑ/ΑΦ, όπως της κοινοποιηθούν
οποιαδήποτε έγγραφα κρίνει σκόπιμο για σκοπούς άσκησης των εξουσιών και
αρμοδιοτήτων που της παραχωρούνται από τη Νομοθεσία περί σύναψης δημοσίων
συμβάσεων.

8. Έχει παρατηρηθεί ότι αρκετές από τις πιο πάνω ρυθμίσεις οι οποίες ίσχυαν από το
2019 δεν τηρούνται από τις ΑΑ/ΑΦ της Δημοκρατίας και ως εκ τούτου παρακαλώ στο
εξής όπως ληφθούν οι αναγκαίες σχετικές ενέργειες για την πιστή εφαρμογή των
προνοιών της παρούσας Εγκυκλίου.

9. Η Εγκύκλιος μας με αρ. ΓΛ/ΑΑΔΣ 107 ημερ. 19/02/2019 καταργείται.

^-^
Ρέα Γεωργίου
Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας
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