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ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1441 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αρμόδια Αρχή
Δημοσιων Συμβάσεων

12 Μαρτίου 2021,

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

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡ. 25

θέμα: Τροποποίηση των περί της Διαχείρισης των Δημοσίων Συμβάσεων και τωνΔιαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών φορέων από Διαδικασίες
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Κανονισμών ΚΛΠ 138/2016

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, παρατίθενται τα ακόλουθα:
1. Η Βουλή των Αντιπροσώπων, έχει ψηφίσει τροποποιητικούς Κανονισμούς των εν θέματιΚανονισμών (ΚΛΠ 89/2021), οι οποίοι δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίαςστις 26 Φεβρουαρίου 2021 και επισυνάπτονται στο παρόν, σχετικά με το χρονικό σημείο έναρξης τηςεπιμέτρησης του χρόνου για επιβολή οριζόντιου αποκλεισμού στους οικονομικούς φορείς (τρία έτηαπό την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος), από την Επιτροπή Αποκλεισμού των Οικονομικών
φορέων.

2. Συγκεκριμένα, ο Κανονισμός 37(2)(β) της ΚΛΠ 138/2016, έχει τροποποιηθεί ως ακολούθως:
«Στις δυνητικές περιπτώσεις αποκλεισμού που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 57
του Νόμου, η Επιτροπή Αποκλεισμού δύναται να επιβάλει στον οικονομικό φορέα
αποκλεισμό από διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για περίοδο η οποία δεν υπερβαίνει τα
τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.»,

αντί, «που έλαβε γνώση για το σχετικό γεγονός» που αναφερόταν προηγουμένως στους
Κανονισμούς.

3. Ως εκ της τροποποίησης αυτής, κατόπιν συνεννόησης με τον Πρόεδρο της ΕπιτροπήςΑποκλεισμού, γίνεται σύσταση στις αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς, να παραπέμπουν τιςυποθέσεις άμεσα στην Επιτροπή Αποκλεισμού, για εξέταση του ενδεχομένου επιβολής οριζόντιου
αποκλεισμού, ήτοι:
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(α) Όπου λαμβάνονται (οριστικές) αποφάσεις για αποκλεισμό οικονομικού φορέα από διαγωνισμό,
για λόγο (δυνητικού) αποκλεισμού που προνοείται στο άρθρο 57(4) του περί της Ρύθμισης των
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή θέματα Νόμου 73(1)/2016, ή
(β) όταν γίνεται διακοπή (τερματισμός) σύμβασης για την περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο
57(4)(ζ) του Νόμου 73(1)/2016,

σύμφωνα με το Μέρος IV της Εγκυκλίου μου με αρ. ΓΛ/ΑΑΔΣ 102, ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2017.
Η ίδια σύσταση για άμεση παραπομπή στην Επιτροπή Αποκλεισμού, ισχύει και για τις περιπτώσεις
λήψης οριστικών αποφάσεων για αποκλεισμό οικονομικού φορέα από διαγωνισμό για τους λόγους
(υποχρεωτικού) αποκλεισμού που προνοούνται στο άρθρο 57(1) του Νόμου 73(1)/2016.
Στόχος είναι, να μην παρέρχεται χρονικό διάστημα μεταξύ των πιο πάνω αποφάσεων των
αναθετουσών αρχών / αναθετόντων φορέων (αποκλεισμός οικονομικού φορέα ή τερματισμός
σύμβασης) και της παραπομπής των θεμάτων στην Επιτροπή Αποκλεισμού, καθότι ο χρόνος του
οριζόντιου αποκλεισμού επιμετρείται από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.

Q a

Ρέα Γεωργίου
Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
ΜΕΡΟΣ Ι

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Αριθμός 5473 Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021 623

Αριθμός 89

Οι περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού των
Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021,
οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει των άρθρων 57 και 93 του περί της Ρύθμισης των
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή θέματα Νόμου, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των
Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα
με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί της Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που
Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροττοποιήθηκε με τους Νόμους 227 του
1990 μέχρι 3(1) του 2010).

01 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2016 ΚΑΙ 2020

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 57 και 93

To Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες, που του χορηγούνται δυναμει των
73(1) του 2016 άρθρων 57 και 93 του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων

205(1) του 2020. και για Συναφή θέματα Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς;

Συνοπτικός
τίτλος.

Επίσημη Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
28.4.2016

23.12.2016.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης
Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από
Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021 και θα
διαβάζονται μαζί με τους περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και
των Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης
Δημοσίων Συμβάσεων Κανονισμούς του 2016 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι
βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται
μαζί ως οι περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών
Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Συμβάσεων Κανονισμοί
του 2016 και 2021.
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Τροποποίηση του
Κανονισμού 37 των
βασικών κανονισμών.

2. Ο Κανονισμός 37 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση, στην
υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (2) αυτού, της φράσης «που έλαβε γνώση για το
σχετικό γεγονός.» (τέταρτη γραμμή), με τις λέξεις «του σχετικού γεγονότος.».

Τροποποίηση των
βασικών κανονισμών
με την προσθήκη του
νέου Κανονισμού 42.

3. Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την προσθήκη, αμέσως μετά τον Κανονισμό 41
αυτών, του ακόλουθου νέου κανονισμού:

«Επιφύλαξη 42.-(1) Οι πρόνοιες των περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης
και μεταβατική Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού των
πρόνοια. Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων
Επίσημη Συμβάσεων (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2021 δεν
Εφημερίδα, επηρεάζουν την ισχύ των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από την
Παράρτημα Επιτροπή Αποκλεισμού πριν από την ημερομηνία έναρξης της
Τρίτο (Ι): ισχύος των εν λόγω Κανονισμών.

26.2.2021. (2) Διαδικασιες, οι οποίες κατά την ημερομηνία έναρξης της
ισχύος των περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων
Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών
Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων
(Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2021 εκκρεμούν ενώπιον της
Επιτροπής Αποκλεισμού, συνεχιζονται και ολοκληρώνονται
ενώπιον της, ανεξαρτήτως των προνοιών των εν λόγω
Κανονισμών.».


