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19 Φεβρουαρίου 2019
Πίνακας Αποδεκτών (Κατάλογοι Α, Β, Γ και Δ)

Αποστολή / Κοινοποίηση Εγγράφων προς Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

To Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, ως Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΑΔΣ), στα
πλαίσια απλοποίησης των διαδικασιών ενημέρωσης και κοινοποίησης πληροφόρησης που
λαμβάνει από τις Αναθέτουσες Αρχές, έχει θέσει σε εφαρμογή σειρά μέτρων, τα οποία
αναφέρονται παρακάτω:
Ι. Έγγραφα Διανωνισυού

Τα έγγραφα διαγωνισμών δεν απαιτείται πλέον να κοινοποιούνται σε έντυπη μορφή στην ΑΑΔΣ
εφόσον αναρτώνται στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων. Η ΑΑΔΣ θα έχει την

απαραίτητη πρόσβαση στα δημοσιευμένα έγγραφα διαγωνισμού στο σύστημα. Η ίδια διευθέτηση
θα εφαρμόζεται και για τα διορθωτικά έγγραφα που εκδίδονται.
Εξαίρεση από τα πιο πάνω αποτελούν:

1. Έγγραφα Διαγωνισμού με διαδικασία διαπραγμάτευσης τα οποία θα πρέπει να
αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο eflQrafa@treasurv.aov.cy Το ίδιο
θα ισχύει και για την έγκριση με το αιτιολογικό της προσφυγής στη διαδικασία
διαπραγμάτευσης από το αρμόδιο όργανο.

2. Για τους διαγωνισμούς που απαιτούν την έκδοση πιστοποιητικού συμβατότητας λόγω
Ευρωπαϊκής Χρηματοδότησης, συνεχίζει να ακολουθείται η διαδικασία με την έντυπη
υποβολή των εγγράφων και αναθέσεων.

3. Για τους διαγωνισμούς που εμπίπτουν στα πλαίσια του ποιοτικού ελέγχου, όπως αυτός
έχει καταστεί υποχρεωτικός με την απόφαση αρ.78.616 και ημερ. 2//1/2015 του Υπουργικού
|JEO<S:|Al:i3
Συμβουλίου, για τους διαγωνισμούς των οποίων η εκτιμώμενη αξία υπερβαίνει τις 500.000
^

Ευρώ για Υπηρεσίες, 1.000.000 Ευρώ για Προμήθειες και
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{i.QOD.OOO για 'Cpva, OQ πρέττει τα cyypacpa, ιοαθως και τα σϋμττλιιρωματιιβΐι
έγγραφα να αποστέλνονται ηλεκτρΒνικϋ στο 3ϋα ϊΐΏνιο^@ίηϊ|ΐΰϋβ^ον^, αλλά
και σε έντϋΐίτη μορφή για διευκόλυνση του εΑέγ)(θ·<^
II. Προσκλήσεις / Πρακτικά

1, Οι ΤΓρϋσκλιΊο-εις πρϋς την ΑΑΑΣ γισ να παραστεί ως παρατηρητής σε OpyOivQ ύλλϋϊ!
απο τα Συμβουλια Προσφορων, να αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικσ στη
διέϋθϋνοη E3r§!i£i!is®reas u W. £) ov.ey

2. Οι προσκλήσεις για "ης συνεδρίες των Συμβουλίων Προσφορών, καθιϋς αυτές
συνοδευονται οτι'ό •ης ημερήσιες διατάξεις και ΐΐς εκθέσεις άξιολάγηιΐης, vet
συνεχίσουν να στέλνονται σε έντυπη μορφή ή εφόσον είναι ©ιαθέσιγσ σε
ηλεκτρονική μορφή, CFTO paratiritis@treasury.C!Gv.cy
3. Τα πρακτικα των Συμβουλίων Προσφορών να στέλνονται σε έντυττη μορφή ή
εφόσον είναι διαθέϋιμα, σε ηλεκτρονική μορφή, στο fitratiTittl^freasuF^^

Νθείται ότι, οσον αφορα τα ττρακτικβ αλλων οίρμοδΐ οργάνων (ττ,χ ΤΕΑΑ) να
στίλνοντοι, όττοϋ auT<S ©iTroii-reirai, μ6νο ηλεκτρονιχΑ σ-την ττιο ττέινω ηλεκτρονική
διέώθυνση.
Ill, &id0o(:>a άλλϊΐ έννραφα

Έχει παρατηρηθεί όπ αποστέλλονται στην ΛΑΔΙ: έγγραφα, τα οποια δεν απαιτουνται βάσει
Νομοθεσίας. Παρακαλείσθε όπως από τωρα και στο έξης αυτα δεν ιτρέπει να
ατΓΟϋτέλλονται, ουτε να κοΐνοττοϊουνται στην ΑΑΔΣ. Αυτά περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα
ττιο κά-ϊυκ

Υπογραμμένα συμβόλαια
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Επιστολές ανοιθεσης/ ενημέρωσης ΤΓροσ'φερόντων
Aiop!CT|JOt μελών επιτροπών
Επιστολές Έναρξης εργασιων
Μεμονωμένες Εκθέσ'εις αξιολόγησης
Εκθέα-είς προς Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών
ΚοινοττοίησΓΐ εγγράφαίν ^υνοτττικών δ;α|ικαΩ(ϋι)ν

Σημειώνεται ότι, η ΑΑΔΣ,, δϋνοιται νοι ςητα όπως της κοινοποιηθούν οποιαδήποτε έγγραφα
κρίνε! σκότΓΐμο απϋ ης Αναθέτουοες Αρχές / Αναθέτοντες Φορείς, κειτα •η'ερίτΓτωα'η,
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Ρέα Γεωργίου
Γενική Λογίο-τρια της ώΓΐμοκοατίας
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