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

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡ. 24

θέμα: Τροποποιήσεις Νομοθεσίας περί Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (2020) -
Τροποιητικοί Νόμοι 202(1)/2020, 203(1)/2020, 204(1)72020 και 205(1)72020

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, παρατίθενται τα ακόλουθα:

1. Η Βουλή των Αντιπροσώπων, στη συνεδρία της ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2020, έχει
ψηφίσει Τροποποιητικούς Νόμους της περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας1, οι
οποίοι δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 23 Δεκεμβρίου 2020. hi
ενοποιημένη νομοθεσία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της
Δημοκρατίας.

2. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις αφορούν τα ακόλουθα:

(α) Διαγράφεται η περίπτωση της «καταγγελίας», η οποία προβλεπόταν στο άρθρο 57(1) του
Νόμου 73(1)/2016 ως λόγος υποχρεωτικού αποκλεισμού, για σκοπούς διασφάλισης της
συμβατότητας του εν λόγω Νόμου με τη σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/24/ΕΕ.

(β) Διαγράφεται η περίπτωση της «παραδοχής» συγκεκριμένων γεγονότων, η οποία
προβλεπόταν στα άρθρα 57(1) του Νόμου 73(1)/2016 και 34(1) του Νόμου 11(1)72017 ως
λόγος υποχρεωτικού αποκλεισμού. Επιπρόσθετα, αποσαφηνίζεται ότι η παραδοχή γεγονότων
ή διάπραξης πράξεων, είτε ενώπιον των ανακριτικών αρχών, είτε ενώπιον αρμόδιου
δικαστηρίου, σε σχέση με έναν από τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 57(1) και 34(1)
των εν λόγω Νόμων αντίστοιχα, συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.

1 Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή θέματα (Τροποποιητικός)
Νόμος 205(1)72020.
Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του
Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή θέματα (Τροποποιητικός)
Νόμος 202(1)/2020.
Ο περι της Ρύθμισης των Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων Παραχώρησης και για Συναφή θέματα (Τροποποιητικός)
Νόμος 203(1)72020.
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Επισημαίνεται σχετικά ότι, ο αποκλεισμός οικονομικών φορέων για σοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα, ως δυνητικός λόγος αποκλεισμού, μπορεί να εφαρμόζεται από τις αναθέτουσες
αρχές / αναθέτοντες φορείς μέσα σε τρία (3) έτη από το σχετικό γεγονός και ακολούθως για το
χρονικό διάστημα που καθορίζει η Επιτροπή Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων.

Εν όψει των πιο πάνω, οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού που προνοούνται στα άρθρα
57(1) του Νόμου 73(1)/2016 και 34(1) του Νόμου 11(1)/2017, εφαρμόζονται μόνο σε
περίπτωση ύπαρξης τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης Δικαστηρίου.

(y) H υποβολή ψευδών δηλώσεων στα πλαίσια διαδικασιών σύναψης συμβάσεων βάσει των
Νόμων 73(1)/2016, 140(1)/2016 και 11(1)/2017, περιλαμβάνεται στα ποινικά αδικήματα που
προβλέπονται στη νομοθεσία. Η συγκεκριμένη πρόνοια έχει εισαχθεί στη νομοθεσία κατόπιν
αιτήματος της Νομικής Υπηρεσίας (άρθρα 91, 105 και 43 αντίστοιχα).

(δ) Οι αναθέτοντες φορείς (πέραν των ανσθετουσών αρχών), που δραστηριοποιούνται στους
τομείς κοινής ωφελείας, υπάγονται στους περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων
Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Κανονισμών ΚΔΠ 138/2016, ως αυτοί εκάστοτε
τροποποιούνται [άρθρο 107 του Νόμου 140(1)/2016].

(ε) Περιορίζεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης συμβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών
μόνον μεταξύ αναθετόντων φορέων που αποτελούν αναθέτουσες αρχές (κράτος, αρχές
τοπικής αυτοδιοίκησης και οργανισμούς δημοσίου δικαίου), για σκοπούς διασφάλισης της
συμβατότητας του βασικού Νόμου με την ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/23/ΕΕ [άρθρο 45
N.11(l)/2017].

3. Ειδικότερα, όσον αφορά την ποινικοποίηση των ψευδών δηλώσεων [αρ. 91 του Ν.
73(1)/2016, αρ. 105 του Ν.140(1)/2016 και αρ. 43 του Ν.11(1)/2017], η νομοθεσία προνοεί ότι:

"Πρόσωπο το οποίο υποβάλλει ψευδή δήλωση σε έγγραφο, στο πλαίσιο διαδικασίας
σύναψης δημόσιας σύμβασης, - διαδικασίας σύναψης σύμβασης φορέων που
δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των
ταχυδρομικών υπηρεσιών -, ή στο πλαίσιο διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης παραχώρησης,
είναι ένοχο αδικήματος:

Νοείται ότι, για σκοπούς του παρόντος εδαφίου, «ψευδής δήλωση» είναι η παράσταση
γεγονότος παρελθόντος ή παρόντος η οποία στην πραγματικότητα είναι ψευδής και για την
οποία το πρόσωπο το οποίο προβαίνει σε τέτοια δήλωση γνωρίζει ότι είναι ψευδής ή δεν
πιστεύει ότι είναι αληθής."

Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις όπου εντοπίζονται ψευδείς δηλώσεις στα πλαίσια των ανωτέρω
διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, το θέμρ θα πρέπει να παραπέμπεται στη Νομική Υπηρεσία
της Δημοκρατίας, η οποία θα αποφασίζει για τη διεξαγωγή ποινικής έρευνας ή / και την άσκηση
ποινικών διώξεων.
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4. To Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, ως η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, έχει
διορθώσει αναλόγως τις διάφορες εκδόσεις των προτύπων εγγράφων διαγωνισμών, όπου έχουν
ενσωματωθεί οι πιο πάνω τροποποιήσεις και τα αναθεωρημένα πρότυπα έγγραφα διαγωνισμών
είναι διαθέσιμα προς χρήση, στην ιστοσελίδα του.

Προκειμένου για διαγωνισμούς που έχουν ήδη δημοσιευθεί, οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες
φορείς θα πρέπει να προβούν στις ανάλογες τροποποιήσεις των σχετικών εγγράφων [σε σχέση
με το σημείο (β) της παραγράφου 2 πιο πάνω]. Εφόσον οι τροποποιήσεις των εγγράφων γίνονται
έγκαιρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών (ήτοι 6 ημέρες προκειμένου για
ευρωπαϊκό διαγωνισμό και 4 ημέρες προκειμένου για εθνικό διαγωνισμό), δεν απαιτείται
οποιαδήποτε παράταση των προθεσμιών υποβολής προσφορών.

5. Πέραν των πιο πάνω, ψηφίστηκε και ο περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της
Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων (Τροποποιητικός) Νόμος 204(1)/2020, με τον οποίο
τροποποιήθηκε το άρθρο 20(2) του βασικού Νόμου 104(1)/2010, κατά τρόπο ώστε να προκύπτει
με σαφήνεια από το γράμμα του νόμου ότι η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών δύναται, όποτε
αυτή κρίνει σκόπιμο, να αποφασίζει την επιστροφή ολόκληρου ή μέρους του τέλους που
καταβάλλεται με την υποβολή της προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών.

Ειδικότερα, καθορίστηκε ότι η απόφαση για επιστροφή μέρους ή ολόκληρου του τέλους
προσφυγής, αφορά:

(α) σε περίπτωση που η προσφυγή επιτυγχάνει ή
(β) σε περιπτώσεις ανάκλησης της προσβαλλομένης πράξης ή απόφασης από την αναθέτουσα
αρχή / αναθέτοντα φορέα, πριν την έκδοση απόφασης από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών.

Ρέα Γεωργίου
Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας
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