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Υλοποίηση ηλεκτρονικής αγοράς (e-Agora)

Γενικές πληροφορίες

To Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, ως Συντονιστική Αρχή, επιθυμώντας να παρέχει
τα εχέγγυα προς τις αναθέτουσες αρχές του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα για
μείωση του διοικητικού κόστους σε σχέση με την ικανοποίηση αναγκών χαμηλής αξίας
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των συνοπτικών διαδικασιών σύναψης
συμβάσεων, προχώρησε στην υλοποίηση της ηλεκτρονικής αγοράς (e-Agora).
Η e-Agora θα λειτουργεί ανεξάρτητα από κάθε διαδικασία που απαιτεί τη διενέργεια
ανοικτού διαγωνισμού και τη δημοσίευση προκήρυξης είτε σε Εθνικό είτε σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο. Είναι επίσης ξεχωριστή διαδικασία από αυτή που αφορά τους ηλεκτρονικούς
καταλόγους που προκύπτουν από τις Συμφωνίες Πλαίσιο από τους οποίους οι
Αγοραστές μπορούν να υποβάλλουν παραγγελίες για απεριόριστο ποσό. Στην e-Agora
δεν περιλαμβάνονται προϊόντα τα οποία είναι αναρτημένα στους καταλόγους των
Συμφωνιών Πλαίσιο. Τονίζεται ότι η χρήση της e-Agora θα γίνεται για περιορισμένης
αξίας προμήθειες σύμφωνα με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας που διέπει τις δημόσιες
συμβάσεις (Ν.73(Ι)/2016) και ειδικότερα σε ότι αφορά την εφαρμογή των συνοπτικών
διαδικασιών (Άρθρο 90 του Ν.73(1)/2016). Στον πιο κάτω Πίνακα παρουσιάζονται τα όρια
και οι απαιτήσεις της Νομοθεσίας ως προς την εφαρμογή των συνοπτικών διαδικασιών
καθώς και το πώς θα μπορεί να εφαρμοστεί πρακτικά η e-Agora στα πλαίσια των
συνοπτικών διαδικασιών σύναψης συμβάσεων:

Άρθρο του
N.73(l)/2016

Όρια Συνοπτικών
Διαδικασιών

Απαιτήσεις
Νομοθεσίας

Πρακτική Εφαρμογή στην e-
Agora

90(1 )(α) Μέχρι €2,000 για
προμήθειες και έργα και
μέχρι €5,000 για
υπηρεσίες

Μπορεί να ανατεθεί
σύμβαση απευθείας
χωρίς διαδικασία
προσφορών

Μπορεί να γίνει απευθείας
παραγγελία από τους Καταλόγους
της e-Agora ή να γίνει σύγκριση
προϊόντων και ζήτηση βελτιωμένων
προτάσεων από περιορισμένο
αριθμό Οικονομικών Φορέων



-90(1ΧβΓ Μέχρι €15,000 για
προμήθειες και έργα και
μέχρι €25,000 για
υπηρεσίες

Μπορούν να ζητηθούν
προσφορές είτε
γραπτώς είτε
προφορικώς από
περιορισμένο αριθμό
Οικονομικών Φορέων

Μπορεί να γίνει σύγκριση προϊόντων
και ζήτηση βελτιωμένων προτάσεων
από περιορισμένο αριθμό
Οικονομικών Φορέων

90(1 )(γ) Μέχρι €50,000 για
προμήθειες και έργα και
μέχρι €80,000 για
υπηρεσίες

Ετοιμάζονται έγγραφα
διαγωνισμού τα οποία
αποστέλλονται σε
τουλάχιστον 4
ενδιαφερόμενους
Οικονομικούς Φορείς.
Δίδεται προθεσμία
υποβολής προσφορών
τουλάχιστον 7 ημερών.

Μέσω της e-Agora μπορεί να γίνει
έρευνα αγοράς για επιλογή των
κατάλληλων Οικονομικών Φορέων
ώστε να ζητηθούν τιμές εκτός της e-
Agora

Με την εφαρμογή της e-Agora δίδεται ώθηση στο ηλεκτρονικό εμπόριο, ειδικά σε
επίπεδο μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες αποκτούν πρόσβαση σε μια πλατφόρμα
που θα τους δώσει τη δυνατότητα να αναρτήσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους ώστε
να είναι ορατά σε όλες τις αναθέτουσες αρχές για τις μικρής αξίας αγορές τους, εντός της
γεωγραφικής περιοχής που οι ίδιοι υποστηρίζουν και μπορούν να εξυπηρετήσουν.
Προϊόντα για τα οποία θα αναρτηθούν σε Πρώτη Φάση Κατάλογοι στην e-Agora

Σε πρώτη Φάση θα αναρτηθούν ηλεκτρονικοί κατάλογοι για 4000 περίπου προϊόντα που
αφορούν στις πιο κάτω Κατηγορίες προϊόντων:

1. Αναλώσιμα Εκτυπωτών
2. Βίδες
3. Είδη Ηλεκτρολόγου
4. Ελαιοχρώματα Ψεκασμού
5. Οικοδομικά Υλικά
6. Οικοδομικά, Ξυλουργικά, Κηπουρικά, Διάφορα Άλλα Εργαλεία και Συναφή
7. Βούρτσες - Πινέλα
8. Πλαστικά Είδη

Διάρκεια Ισχύος Καταλόγων

Οι δημοσιευμένοι ηλεκτρονικοί κατάλογοι για κάθε Κατηγορία προϊόντων θα ισχύουν για
12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής Συμφωνίας, με αυτόματη
ανανέωση για περαιτέρω περιόδους (12) μηνών, εκτός αν κάποιο μέρος ειδοποιήσει το
άλλο μέρος γραπτώς για διακοπή της συμμετοχής συγκεκριμένου Προσφέροντα στο
Σύστημα e-Agora.

Συμβατική Δέσμευση

Η υποβολή μιας παραγγελίας από τους Αγοραστές και η αποδοχή της παραγγελίας από
τον Προσφέροντα αποτελεί συμβατική δέσμευση μεταξύ του Αγοραστή και του
Προσφέροντα.

Κατευθυντήριες οδηγίες για υποβολή Παραννελιών

Οι παραγγελίες γίνονται απευθείας από τους Αγοραστές μέσω των ηλεκτρονικών
καταλόγων που βρίσκονται αναρτημένοι στο σύστημα eprocurement, σύμφωνα με τη
διαδικασία που περιγράφεται στον Συνοπτικό Οδηγό Δημιουργίας Παραγγελίας στην e-
Agora, o οποίος βρίσκεται αναρτημένος στο σύστημα eProcurement στον σύνδεσμο



«Βοήθεια» και αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται. Νοείται ότι, οι παραγγελίες πρέπει
να υποβάλλονται από τους Αγοραστές, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις και είναι
ευθύνη του εκάστοτε λειτουργού να διασφαλίσει πριν την υποβολή της παραγγελίας ότι
το σχετικό κονδύλι υπάρχει και έχει δεσμευτεί.
Τονίζεται ότι, ο έλεγχος κατά πόσο ένα προϊόν ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές,
αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του κάθε Αγοραστή. Τόσο οι αρχικοί κατάλογοι
προϊόντων, όσο και οι επακόλουθες αλλαγές στους καταλόγους, ελέγχονται πριν από την
ανάρτηση τους στο Σύστημα e-Agora / δημοσίευση τους από την Συντονιστική Αρχή,
μόνον ως προς τις τυπικές τους προϋποθέσεις για συμμετοχή στο Σύστημα e-Agora
(ήτοι τη συμπλήρωση υποχρεωτικών πεδίων κλπ.).
Εφόσον διαπιστωθεί ότι η αξία της αγοράς εμπίπτει στα όρια των συνοπτικών
διαδικασιών, ως αναλύεται στον πιο πάνω Πίνακα, ο Αγοραστής μπορεί να
χρησιμοποιήσει την e-Agora και να αναζητήσει τα προϊόντα που βρίσκονται αναρτημένα
στους καταλόγους είτε με απλή περιήγηση είτε χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά. Μπορεί
επίσης να αναζητήσει προϊόντα που τον ενδιαφέρουν πατώντας τα πλήκτρα CTRL+F,
ενόσω είναι ανοικτοί οι κατάλογοι. Εφόσον εντοπίσει προϊόντα που είναι κατάλληλα για
να ικανοποιήσουν την ανάγκη του, μπορεί να προχωρήσει με τις ακόλουθες ενέργειες:

Τοποθέτηση απευθείας παραγγελίας (εάν εμπίπτει στο άρθρο 90(1 )(α) του
Ν.73(1)/2016), ή

•

•

Σύγκριση προϊόντων και αίτημα για υποβολή βελτιωμένης πρότασης για
επιλεγμένα προϊόντα ή από όλα τα κατάλληλα, με σκοπό την παραγγελία του
πιο κατάλληλου (εάν εμπίπτει στο άρθρο 90(1 )(α) ή 90(1 )(β) του Ν.73(1)/2016),
ή
Να μην προχωρήσει με τη χρήση της ηλεκτρονικής αγοράς και να αποφασίσει
να διενεργήσει κανονικό διαγωνισμό σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Ο Προσφέρων υποχρεούται να ειδοποιεί τον Αγοραστή μέσω της καθορισμένης
λειτουργίας του Συστήματος, για την απόφαση του να αποδεχθεί ή να απορρίψει την
Παραγγελία, εντός της καθορισμένης από τον Αγοραστή προθεσμίας.

Χρόνος και Κόστος Παράδοσης

Ο Προσφέρων θα διαθέτει / παραδίδει τα προϊόντα για τα οποία έχει αναλάβει
παραγγελίες, σύμφωνα με τους όρους διάθεσης / παράδοσης που καθορίζονται στους
καταλόγους του. Σε περίπτωση που οι προβλεπόμενοι στους καταλόγους όροι δεν
περιλαμβάνουν το χρόνο διάθεσης / παράδοσης των προϊόντων, αυτός θα συμφωνείται
μεταξύ του Αγοραστή και του Προσφέροντα και να γίνεται εντός εύλογου χρονικού
διαστήματος.

Ρόλοι και Διαχείριση υποβολής Παραγγελιών

Όλες οι παραγγελίες θα πραγματοποιούνται από τους Αγοραστές που έχουν πρόσβαση
στο υποσύστημα η-κατάλογοι, μέσω του Συστήματος στην ιστοσελίδα
www.eprocurement.Qov.cy. Οι Αγοραστές θα χρησιμοποιούν τους ηλεκτρονικούς
καταλόγους της ηλεκτρονικής αγοράς (e- Agora) για να υποβάλουν τις παραγγελίες και ο
Προσφέρων θα ανταποκρίνεται στις παραγγελίες μόνο μέσα από το Σύστημα και
σύμφωνα με τους όρους της κάθε Συμφωνίας. Δεν θα λαμβάνονται υπόψη παραγγελίες
οι οποίες γίνονται με οποιοδήποτε τρόπο εκτός του Συστήματος.
Οι ρόλοι για την υποβολή και διαχείριση των παραγγελιών, με βάση το επίπεδο
πρόσβασης που επιτρέπεται από το Σύστημα, περιγράφονται στον Συνοπτικό Οδηγό
Δημιουργίας Παραγγελίας, ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στο σύστημα eProcurement



στον σύνδεσμο «Βοήθεια». Νοείται ότι οι Αγορστές θα πρέπει να προσαρμόζουν τους
ρόλους του Συστήματος βάσει των υφιστάμενων συστημάτων ελέγχου που ακολουθούν
στην Υπηρεσία τους.

Παραλαβή/Έλενγος Προϊόντων

Οι Αγοραστές υπέχουν την τελική ευθύνη και αρμοδιότητα ελέγχου των παραδοθέντων
προϊόντων, αναφορικά με την ποιότητα, την αποδοτικότητα, την ανταπόκριση τους σε
συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες που περιγράφονται στους
καταλόγους, και σε αυτούς αποκλειστικά επαφίεται η αποδοχή ή η απόρριψη των
προϊόντων, κατόπιν υλοποίησης σχετικής παραγγελίας. Οι Αγοραστές έχουν το δικαίωμα
να προβαίνουν σε οποιουσδήποτε ελέγχους κρίνουν σκόπιμο, για την αποδοχή ή την
απόρριψη των προϊόντων.
Σε περίπτωση που τα παραδοθέντα προϊόντα δεν συνάδουν με τα παραγγελθέντα, ο
Αγοραστής, δύναται να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα που προνοούνται στη κάθε
Συμφωνία. Παράλληλα θα πρέπει να ενημερώνει σχετικά τη Συντονιστική Αρχή για λήψη
περαιτέρω μέτρων.

Πληρωμές

Οι πληρωμές των παραγγελιών για τα προϊόντα που τυγχάνουν αποδοχής από τους
Αγοραστές, θα γίνονται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, έναντι έκδοσης τιμολογίου, στο
λογαριασμό που θα υποδειχθεί από τον Προσφέροντα.

Υποστήριξη Χρηστών

Πέραν του Συνοπτικού Οδηγού Δημιουργίας Παραγγελίας στην E-agora ο οποίος
βρίσκεται αναρτημένος στο Σύστημα eprocurement, οι Αγοραστές μπορούν επίσης,
όπου χρειάζονται, να ζητούν υποστήριξη στη χρήση του Συστήματος για την υποβολή
παραγγελιών από την υπηρεσία υποστήριξης που παρέχει η Αρμόδια Αρχή Δημόσιων
Συμβάσεων (Ηλεκτρονική Διεύθυνση: eprochelpdesk@treasur/.gov.cy, Τηλ. 00357
22605050).
Παρακαλώ όπως για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή οποιαδήποτε προβλήματα
αντιμετωπίσετε και έχουν σχέση με την εφαρμογή της e-Agora καθώς και για τυχόν
εισηγήσεις για βελτίωση της, αποτείνεστε στον κ. Νίκο Νικολάου αρ. τηλεφώνου
22602340 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση nnikolaou(a)treasurv.QOV.cv.
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Ρέα Γεωργίου
Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας

Κοιν.: - Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας


