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Αρμόδια Αρχή
Δημοσίων Συμβάσεων

i

23 Μαρτίου 2020

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

Διαχείριση Δημοσίων Συμβάσεων κατά τα^ιαρκεια των εκτάκτων μέτρων λόγω της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ως Αρμόδια Αρχή
Δημοσίων Συμβάσεων και η Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ), ως το
αρμόδιο όργανο χειρισμού αλλαγών και απαιτήσεων σε δημόσιες συμβάσεις θα συνεχίσουν
να σας στηρίζουν σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες. Η περίοδος που διανύουμε απαιτεί
ηρεμία και περισυλλογή και όλοι να εργαζόμαστε μαζί για να ανταπεξέλθουμε των
δύσκολων καταστάσεων που βιώνουμε.

2. Με γνώμονα τις κυβερνητικές αποφάσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 διαχειριζόμαστε τις εξελίξεις και λαμβάνουμε ανάλογα μέτρα. Έχουμε
εφαρμόσει σχέδια δράσης ώστε οι εργασίες μας να εκτελούνται με προσωπικό ασφαλείας
στα γραφεία μας και το υπόλοιπο προσωπικό μας από την οικία του, ούτως ώστε να
συνεχίσουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε όλους τους φορείς. Για τους λόγους
αυτούς δεν θα διεξάγονται συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο. Ως εκ τούτου οι
συναντήσεις θα γίνονται μέσω διαδικτύου όπου είναι εφικτό.

3. Η Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ), εξετάζοντας τις συνθήκες
που επικρατούν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, και τις επιπτώσεις της στις
υφιστάμενες δημόσιες συμβάσεις έχει διαπιστώσει τα ακόλουθα:

(α) Παράταση Δημοσίων Συμβάσεων (υπηρεσιών, προμηθειών και έργων)

Η πανδημία και τα συνεπαγόμενα εξ αυτής μέτρα δύναται να αποτελέσουν λόγο
παράτασης χρόνου στους αναδόχους για εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων
χωρίς αυτή η παράταση να συνοδεύεται από οποιασδήποτε μορφή αποζημίωσης προς
τους αναδόχους για τυχόν ζημιά έχουν υποστεί λόγω της πανδημίας.
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Στις πιο κάτω περιπτώσεις, θα δίνεται χωρίς παραπομπή του θέματος στα αρμόδια όργανα
(ΤΕΑΑ/ ΚΕΑΑ) αλλά με την ύστερων ενημέρωση του αρμόδιου οργάνου (εντός 21 ημερών
από την λήψη απόφασης από τον προϊστάμενο της Αναθέτουσας Αρχής].

(i) Στις περιπτώσεις συμβάσεων προμηθειών που τα προς προμήθεια υλικά
προέρχονται από εργοστάσιο (στην Κύπρο ή στο εξωτερικό) που αποδεδειγμένα
έχει κλείσει λόγω της επιδημίας, θα δίνεται παράταση χρόνου όσες οι ημέρες το
εργοτάξιο είναι κλειστό.

(ii) Σε περιπτώσεις δημοσίων έργων που με βάση το Διάταγμα του Υπουργείου
Υγείας το εργοτάξιο θα παραμείνει κλειστό (και άρα δεν εμπίπτουν στα έργα που ο
Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων θα κατατάξει στα έργα δημόσιας
ωφελείας τα οποία μπορούν να παραμείνουν ανοικτά), θα δίνεται παράταση χρόνου
όσες οι ημέρες που το εργοτάξιο θα παραμένει κλειστό.

Σημειώνεται ότι η παράταση χρόνου θα δίνεται εφόσον υποβληθεί από τον ανάδοχο
τεκμηριωμένο αίτημα και αυτός αποδεχθεί ανεπιφύλακτα ότι ουδεμία απαίτηση για
αποζημίωση ή άλλη πληρωμή θα έχει, ως άμεση ή έμμεση συνέπεια τέτοιας παράτασης
χρόνου.

(β) Παρατάσεις στις Δημόσιες Συμβάσεις έργων

Εξαιρουμένων των συνθηκών που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Εργολάβου ή σε
παράβαση του Συμβολαίου από τον Εργολάβο ή για τις οποίες ευθύνεται ο Εργολάβος, αν
λόγω της πανδημίας του κορωνοιού δημιουργηθούν συνθήκες που δικαιολογούν παράταση
χρόνου (π.χ. λόγω των περιοριστικών μέτρων υπάρχει καθυστέρηση στην άφιξη των
υλικών ή υπάρχει αναγκαστική μείωση προσωπικού στο εργοτάξιο κ.α.) τότε υποβάλλεται
από τον Ανάδοχο σχετικό αίτημα τεκμηριωμένο για παράταση χρόνου χωρίς αποζημίωση
το οποίο θα πρέπει να προωθείται από την Αναθέτουσα Αρχή στο αρμόδιο όργανο.

(Υ) Παράταση στις Δημόσιες Συμβάσεις Υπηρεσιών και Προμηθειών

Αν υπάρχει καθυστέρηση στην υλοποίηση μιας σύμβασης υπηρεσιών που περιλαμβάνει
παροχή υπηρεσιών από εμπειρογνώμονες που θα έπρεπε να είχαν έρθει από το εξωτερικό
και λόγω περιοριστικών μέτρων στην Κύπρο ή το εξωτερικό δεν έχουν έρθει, ή εάν
αποδεδειγμένα επηρεάστηκε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης λόγω της
πανδημίας, τότε θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο τεκμηριωμένο αίτημα για παράταση
χρόνου χωρίς αποζημίωση και το αίτημα θα πρέπει να προωθείται από την Αναθέτουσα
Αρχή στο αρμόδιο όργανο.

Ομοίως, εάν σε σύμβαση προμηθειών υπάρξει καθυστέρηση στην παραλαβή προμηθειών
που οφείλεται στα περιοριστικά μέτρα, θα τύχει του ίδιου πιο πάνω χειρισμού.

(δ) Πλήρης διακοπή λειτουργίας καντινών σε κυβερνητικά κτήρια

Σε περιπτώσεις καντινών που έχουν διακόψει πλήρως τη λειτουργία τους, θα αφαιρείται
από το ενοίκιο που καταβάλλει ο ανάδοχος στην αναθέτουσα αρχή το μέρος του ενοικίου
που αντιστοιχεί στο χρόνο που η καντίνα ήταν κλειστή. Η παράταση χρόνου θα δίνεται
εφόσον υποβληθεί από τον ανάδοχο τεκμηριωμένο αίτημα και αυτός αποδεχθεί
ανεπιφύλακτα ότι ουδεμία απαίτηση για αποζημίωση ή άλλη πληρωμή θα έχει, ως άμεση ή
έμμεση συνέπεια του κλεισίματος της καντίνας (πχ για διαφυγόντα κέρδη). Η έγκριση σε
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τέτοια περίπτωση θα δίνεται χωρίς παραπομπή του θέματος στην ΤΕΑΑ/ ΚΕΑΑ για έγκριση
αλλά με απλή εκ των υστέρων ενημέρωση της ΤΕΑΑ/ ΚΕΑΑ. (εντός 21 ημερών από τη
λήψη της απόφασης από τον προϊστάμενο της Αναθέτουσας Αρχής.)

4. Εννύηση πιστής εκτέλεσης άλλη uoocpn εννύησης

Αν λόγω της επιδημίας υπάρξει καθυστέρηση στην υλοποίηση σύμβασης, ή αν για
οποιοδήποτε άλλο λόγο προκύψει θέμα κατάσχεσης εγγυητικής πιστής εκτέλεσης ή άλλης
εγγυητικής, τέτοια κατάσχεση δεν θα γίνεται ενόσω διαρκεί αυτή η έκτακτη κατάσταση και
προς τούτο θα πρέπει η ισχύς της εγγυητικής να παρατείνεται μέχρι να υποβληθεί και
εξεταστεί το αίτημα για παράταση χρόνου ή μέχρι να τερματιστεί η έκτακτη κατάσταση,
ανάλογα με την περίπτωση. Νοείται ότι αν ο ανάδοχος αρνηθεί ή παραλείψει να παρατείνει
την ισχύ της εγγυητικής με κίνδυνο αυτή να εκπνεύσει, τότε αναγκαστικά θα γίνεται
κατάσχεση της ώστε το κράτος να μην παραμείνει εκτεθειμένο.

5. Άλλες περιπτώσεις

Σε κάθε άλλη περίπτωση, ή στις περιπτώσεις της παραγράφου 3(α) πιο πάνω αν ο
ανάδοχος δεν αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους όρους που αναφέρονται, τότε τα
τεκμηριωμένα αιτήματα των αναδόχων θα τυγχάνουν χειρισμού από τα κατά περίπτωση
αρμόδια όργανα χειρισμού απαιτήσεων (ΤΕΑΑ/ΚΕΑΑ). Νοείται ότι οι συντονιστές των
συμβάσεων (και στην περίπτωση των δημοσίων έργων οι Μηχανικοί των έργων) θα πρέπει
να τηρούν πλήρη στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις των μέτρων για αντιμετώπιση του
κορωνοϊού στις συμβάσεις που διαχειρίζονται.

6. Αν υπάρξει ανάγκη για τροποποίηση σε συμβάσεις, που έχει τον χαρακτήρα του
κατεπείγοντος λόγω της πανδημίας, π.χ. επίσπευση παράδοσης φαρμάκων κλπ, το θέμα
θα μπορεί να τυγχάνει χειρισμού από τον προϊστάμενο της αναθέτουσας αρχής και να
λαμβάνεται εκ των υστέρων έγκριση από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με τον Κανονισμό
19(3)(α)(ίί)τηςΚΔΠ 138/2016

7. Καταληκτικά αναφέρω ότι για οποιεσδήποτε πληροφορίες/ διευκρινήσεις χρειαστείτε
μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στα πιο κάτω:

τηλ:22602277 email: smatheou@treasurv.ciov.cy
τηλ:22602371 email: cstephanou@treasurv.aov.cy
τηλ.22602265 email: keaa@treasurv.gov.cy

^

για Ρέα Γεωργίου
Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας
Πρόεδρο ΚΕΛΑ

/Α.ΣΤ.
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