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

θέμα: Εισαγωγή νέων ηλεκτρονικών εργαλείων στιο Δηυόσιεο Συμβάσεις

To Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, ως Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΑΔΣ),
μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του για α) παροχή υποστήριξης προς τις
Αναθέτουσες Αρχές και τους Οικονομικούς Φορείς για τη σωστή και αποτελεσματική
εφαρμογή της νομοθεσίας και β) της ανάπτυξης, διαχείρισης και διάθεσης εργαλείων για
ικανοποίηση των αναγκών των ενδιαφερόμενων φορέων με επαγγελματισμό,
αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα, έχει δημιουργήσει νέα εργαλεία και αναβαθμίσει
υφιστάμενα, με στόχο την υποβοήθηση του έργου των Αναθετουσών Αρχών και των
Οικονομικών Φορέων.

Τα εργαλεία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας
http://www.treasurv.aov.cy κάτω από τον τομέα Δημοσίων Συμβάσεων και η επεξήγηση της
λειτουργίας του καθενός παρατίθεται στη συνέχεια:

1. Οδηγός Βελτιστων Πρακτικων

Ο Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών αναβαθμίστηκε τόσο από άποψη περιεχομένου
όσο και από άποψη πλοήγησης. Η αναβάθμιση/ επικαιροποίηση του περιεχομένου
ενσωματώνει τις πρόνοιες της τελευταίας νομοθεσίας και παραθέτει νέες βέλτιστες
πρακτικές όπου υιοθετήθηκαν τέτοιες. Όσον αφορά την πλοήγηση, κρίθηκε
επιβεβλημένο να εξελιχθεί το εργαλείο ώστε να γίνει πιο εύκολη, φιλική και
διαδραστική η χρήση του.

2. Επιλογέας Διαδικασίας Σύμβασης - βΔιαδρομές

To εργαλείο Επιλογέας Διαδικασίας Σύμβασης - βΔιαδρομές απευθύνεται κυρίως
στους χρήστες που δεν έχουν αρκετή εμπειρία στον τομέα των δημοσίων
συμβάσεων. Βοηθά το χρήστη να αναγνωρίσει την καταλληλότερη, για την
περίπτωση του, διαδικασία. Μέσα από 6 βήματα / ερωτήσεις που καλείται να
απαντήσει ο χρήστης, το εργαλείο τον κατευθύνει στην καταλληλότερη, για την
συγκεκριμένη ανάγκη, διαδικασία.
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To εργαλείο βΔιαδρομές περιλαμβάνει χαρτογράφηση των κύριων διαδικασιών
σύναψης δημόσιας σύμβασης και παρέχει βήμα προς βήμα καθοδήγηση στην
εκτέλεση των απαιτούμενων ενεργειών για το σχεδιασμό, τη σύναψη και τη
διαχείριση μιας σύμβασης αξιοποιώντας αποτελεσματικά και στοχευμένα το πλούσιο
περιεχόμενο του Οδηγού.

3. Δημιουργός Εγγράφων Διαγωνισνου

Με διάφορες ερωτήσεις που καλείται να απαντήσει ο χρήστης, το εργαλείο
συντάσσει, βασισμένο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που δόθηκαν με τις
απαντήσεις, ένα ολοκληρωμένο σετ εγγράφων που ανταποκρίνεται στην
συγκεκριμένη κάθε φορά ανάγκη του χρήστη. Ακολούθως απαιτείται μικρή
επεξεργασία, κατά περίπτωση, του εκάστοτε εγγράφου για να είναι έτοιμο προς
χρήση.
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Ρέα Γεωργίου
Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας
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