
It·

) (
(sst yv:(i (;

ν. .'/;t. (;
>ί.\ ^

ty·<\
χ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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Λ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1441 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αρμόδια Αρχή
Δημοσίων Συμβάσεων

20 Δεκεμβρίου 2021,

Κατάλογος Αποδεκτών (Πίνακες Α, Β, Γ, Δ και Ε)

Κατώτατα όρια Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των δηυοσίων συμβάσεων, που
ισχύουν από 1η Ιανρυαρίου^ 2022 έοϋ^1^Δεκεμβρίου^023.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της έκδοσης των σχετικών Κανονισμών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 10ης Νοεμβρίου 2021, για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2022
μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2023, ισχύουν αναθεωρημένα κατώτατα όρια για τον τομέα των
δημοσίων συμβάσεων, τα οποία παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα.

Σημειώνεται σχετικά ότι, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές Οδηγίες του τομέα των δημοσίων
συμβάσεων (Οδηγία 2009/81/ΕΚ, Οδηγία 2014/23/ΕΕ, Οδηγία 2014/24/ΕΕ και Οδηγία
2014/25/ΕΕ), τα κατώτατα όρια αναθεωρούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τους εν λόγω
εκτελεστικούς Κανονισμούς κάθε δύο (2) έτη και κοινοποιούνται στις αναθέτουσες αρχές /
αναθέτοντες φορείς από την Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, βάσει της κείμενης περί
σύναψης δημοσίων συμβάσεων εναρμονιστικής νομοθεσίας.

Ως εκ τούτου, για τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων η εκτιμώμενη αξία των οποίων ισούται
ή υπερβαίνει τα υπό αναφορά κατώτατα όρια (εκτός ΦΠΑ), εφαρμόζονται οι κανόνες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων που προβλέπονται στις πιο πάνω Οδηγίες και περιλαμβάνονται στα
αντίστοιχα Μέρη της περί σύναψης δημόσιων συμβάσεων νομοθεσίας.

Παρακαλώ σημειώστε ότι η Εγκύκλιος αρ. ΓΛ/ΑΑΔΣ101 ημερ. 30/6/2017 έχει επικαιροποιηθεί
αναλόγως, ενσωματώνοντας το πιο κάτω Παράρτημα (Μέρος II) και βρίσκεται αναρτημένη στην
ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας (www.treasurv.flov.cv).

Ρέα Γεωργίου
Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας

Γωνία Μιχαήλ Καραολή & Γρηγόρη Αυξεντίου, 1441 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22602310 - Φαξ: +357 22302609

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: accountant.general@treasury.gov.cy Ιστοσελίδα: httD://www.treasurv.aov.cy



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

A. 0 περί της Ρύθυισης των Διαδικασιών Σύναιυης Δημοσίων Συμβάσεων και νια
Συναφή θέυατα Nouoc 73(l)/2016:-

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑ

Δημόσιος Τομέας:
Κεντρικές κυβερνητικές αρχές
(Υπουργεία, Ανεξάρτητα Γραφεία και
Υπηρεσίες)

€140.0001 €140,0002 €5.382.000

Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας:
Μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές
(Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και
Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης)

€215.000 €215.0002 €5.382.000

Β. Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναιμης Συυ(3άσεων Φορέων που
Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και
των Ταγυδρουικών Υπηρεσιών και για Συναφή θέματα Νόμος 140(1)/2016:-

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑ

Αναθέτοντες φορείς του δημόσιου και
ευρύτερου δημόσιου τομέα, που
ασκούν δραστηριότητα στους τομείς
Κοινής Ωφελείας.

€431000 €4310003 €5.382.000

Γ. Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων Παραχώρησηζ και νια
Συναφή θέυατα Nouoc 11 (1)72017:-

Αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς που συνάπτουν
συμβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών. €5.382.000

Δ. Ο περί του Συντονισυου των Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων,
Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αογέζ ή
Αναθέτοντες Φορείς στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας και νια Συναφή
θέυαταΝόυοζ173(Ι)/2011:-

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑ

Αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες
φορείς που συνάπτουν συμβάσεις
στους τομείς της άμυνας και της
ασφάλειας

€431.000 €431.000 €5.382.000
'
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Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών που δεν καλύπτονται από το Παράρτημα III του Νόμου 73(1)/2016, οι οποίες
συνάπτονται από κεντρικές κυβερνητικές αρχές που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας, το κατώτατο
όριο της Ε.Ε. είναι €215.000.
Για δημόσιες συμβάσεις κοινωνικών και άλλων ειδικών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα XIV του
Νόμου 73(1)/2016, το κατώτατο όριο της Ε.Ε. είναι €750.000.
Για συμβάσεις κοινωνικών και άλλων ειδικών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα XVII του Νόμου
140(1)/2016, το κατώτατο όριο της Ε.Ε. είναι €1.000.000.


