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ΜΕΡΟΣ Ι ~ Ενημέρωση υποψηφίων και προσφερόντων.

1. To άρθρο 54 του περί της Ρύθμισης των ήιαδικϋσιών Σύναψης .&ημοσΐων Συμβάσεων
και για Συναφή θέματα Νόμου 73(1)/2:016, το άρθρο 71 του ττερί της Ρύθμισης των
Διαδικασιών Συναψης Συμβασεων Φορέων ττο'υ Δραστηριοπ-οιούνται στους Τομείς του
Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή
θέματα Νόμος 140:(1)/2016 κα; το άρθρο 36 rou περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών
Ανάθεσης Συμβϋσεων Παραχώρησης και για Συναφή θέματα Νόμου 11(Ι)Ώ017, ττρονοουν
ότι οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς ενΓΐμερώνουν άμεσα ολους τους υπ·οψηφιους
π-ou υπέβαλαν αιτήσεις συμμετοχής KU) τους προσφέροντες, γιια τϊζ αττοφάσεις που
λαμβάνοντα» στα πΑαίσια των δ-ιαδικασΐών σύναψης των ΰημοσίων συμβάσεων.

Ειδικότερα, η εν λόγω υϊτο^ρέωση; αφορδ απ-οφάσεις για την ανάθΕση συμβαοης/ σύμβασης
τταραχώρησης, τπ σύναψη συμφωνίας - πλαισιο, και την αποδοχή σε ένα δυναμικό σύστημα
αγορών, συμπεριλαμβανομένων των λόγων γ)α τους οττοίους λήφθηκαν οι εν λόγω
αποφάσεις. Εφόσον συντρέχει π-ερίπτωση, στην ενημέρωση θα πρέπει να π-εριλαμβάνοντα!
ΟΕ Aay'o) για τους οπ·ο(ους αποφασίοτηκε να μην ϋνατεθεί σύμβαση / συμβαση ττοραχώρησης,
να μην συναφθεί συμφωνία - πλαίοΊΟ, να μηιν τεθεί σε εφαρμογή δυναμικό συστημα αγορών,
ή να αρχίσει νέα ©ιαδικασΐα συναψης ο?ϋμβϋσης.

2. Στο Παράρτημα 1 ΤΓαρστίθενται δείγματα εντυπων για καθε δυνατή ττερϊτττωση, δηλαδή
γιοι απορριψη π'ροσφορώς (πα:ρσδεκτής ή μη), για απόρριψη π'ρότσση,ς συμμετοχής ενός
υποψηφίου ή για ακυρωση διαγωνισμού, καθώς και για ΤΓροκατσρτίκή ενημέρωση του
επιτυχόντα προσφέρονια ή υποψηφίου.. Τα εν λόγω έντυπα βρίσκονται αναρτημένα κσϊ στην
ιστϋσελΐδα του Γενικου Λογιστηρίου της Δημοκρατ1ο;ς fwww.tre asu π/. ασν,ον}, Ακολουθεί
συν.οτττική ε'ϊτεξήγηση ως προς το περιεχόμενο της γνωστοττοίησηις απόφοσης yia τη σύναψη
σύμβασης;

(ο) Συμβασεις εκτιμώμενης αξίας που ισούται ή υπερβαινει ΙΌ όρια; της Ε,Ε. και δημόσιες
συμβαοεις έργων ττέρσν των €500.00Ό που εμττΕπτουν στον Νόμο 73(1)/2016:

Ποοκαταρτικπενπ με ρωσ,η,ε-π·!τυγόντα,ΤΓ@ ο σφέ σοντα - Έντυττο^Α

ΑτΓοστέλΑεταί στον προσφίροντα στον οττοίο ανατέθηκε η σύμβαση, με την
επισήμανση ότι η εν λόγω απϋφσση δεν είναί οριστική, δεδομένου ότΐι αυτή μπορει να
προσβληθεί από οττοιονΰήποτε από τους ενδιαφερόμενους ττροσφέροντες οΊ-ην
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών.

• Ενηυέοωση αποοοΐφθέντων υπο^τΐφίων -- 'EVTU.TTO^

Αποστέλλεται στους υττοψήίίκοϋς των οποίων οι αιτήσεις συμμετοχής απορρίφθηκαν.
Ενημερώνονται για τους Αόγους της απόρριψης, καθώς και για τη δυνατότηπ3 π-ou
έχουν να ασκήσουν προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών ή / και στο
Διοϊκητικό Δικαστήρίο, σύμφωνα με τις ττράνοιες του ττερί της Ίδρυσης και Λειτουρνίας
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ΔιοικΠιΤ'ικού Δικαστηρίου Νόμο.υ 131(Ι)/2015,, εντδς των «.αθορίσμένων ττροθΕσμιών.
Προσδιοριζεται εττΐσης η ανοο'ταλτική προθεσμία που (ο'χϋει με βάση τη νομοθεσία
που ρυθμίζει τις διαδικασίες προσφυγής στον τομέα της συναψης συμβάσεων.

Αποββΐφθείσεςπροσφοβέζ ωο υη,,,κα,νονΐ^^

ΑπΌ'στέλλεται στους ττροσφέρσντες ττου υπέβαΑαν μη κανονική / απαράδεχτη /
ακατύΑΑηλη προσφορα, οι: οττοίοι ενημερώνοντα! για το γεγονος της α-η^ρριψης της
προσφοράς τους, για τους λόγους της απορριψης, την επωνυμία του αναδόχου, το.
ττοσό αναθεσης, καθώς και για το γεγονός όπ έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν
Γτροσφυγή ο'την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών ή / και στο Διοικηηκό Δικαστήριο,
εντός των καθορισμένων προθεσμιών. Προ'σδϊορίζετϋΐ επίσης η ανασταλτική
προθεσμία που ισχυα με βαση τη νομοθεσία ττου ρυθμίζει ης διαδικασίες προσφυγής
στον τομέα σύναψης συμβάσεων.

Απ-ορρκρθείσες παραδεκτές ποοσφορέε; - Έντυπο Δ

Αποοτέλλίται; στους προσφοροδότες που υπέβαΑαν παραδεκτή π'ροσφορει, Ο! οποίοι
ενημερώνονται για τους λόγους της μη επ'ιΑογής της προσφοράς τους, με αναφορά στα
χαρακτη ρ Εστι κα και οτα σχετικά πλεονεκτήματα της εΐίΤΐΑεγεΙσ'ας προσφορας.
Επ·ιισημα!νεται το γεγονός ότι έχουν δικϋΐωμα: να ασκήσουν προ'σφυγή στην
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών ή / και στο Διοικητικό Δικϋστήριιο Εντός των
καθορισμένων προθεσμιών. ΠροσδΐΌρϊζεται εττίοης η, ανασταλτική προθεσμία που
ϊοχύει με βάση τη νομοθεσία που ρυθμίζεΕ τις δ(οδικασίες ττροσφϋγής στον τομέα της
συναψης συμβάοΐων.

Ακυρωση δ ιαγωνισϋρύ- Έντυπο_Ε

Αποστέλλεται σε όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, Of οποίοι ενημερώνονται
για τους λόγους της ακύρωσης, ικσθώς και για το δικαίωμα ττου έχουν να ασκήσουν
προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών ή / και στο Διοικητικό ΔικαστήρϊΟ,
εντός των καθορισμένων η-ροθεσμιών. Προσδιορίζεται επΊσης η ανασταλτική
ττροθ'εσμίσ π-ου ισχύει με βάση τη νομοθεσία ττου ρυθμιζει τις διαδΐικασίες ττροσφυγής
στον τομέα της συναψης συμβάσεων.

(β) Συμβάσεις εκτιμώμενης αξιας μικρότερης των κατωτ'άτων ορίων της Ε.Ε. κοί δημόσ;ιες
συμράοΈΐς έργων που εμτΓΕτττουν στον Νόμο 73(1)/2016 κάτω των €500.000:

ΓΓΟ τις συγκεκριμένες συμβάσειις, οι οποίες δεν εμπιπτουν στο π-εδϊο εφαρμογής της
νομοθεσιας που ρυθμίζεϊ τις διαδικασίες προσφυγής στον τομέα της σύνα^,ιης δημοσιων
συμβάσεων ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών, η αττόφαση ανϋθεσης της
σύμβασης, η σπόφσση επιλογής υποψηφΕων καθώς και η απ·σφαση ακύρωσης του
διοίγωνισμού, ειναι απ'ό τη στιγμή της λήψης τους οριστικές ΚΟΓ σαν τέτοιες γνωστοπΌΐσύνται
στον κάθε ενδιαφερόμενο υποψήφιο ή προσφέροντοΕ.
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Ως εκ τούτου, όταν πρόκειται για εττιτυ^όντες υποψηφίους ή ττροσφέροντες η ενημέρωση θα
ττρέττε) να ττΕριλαμβανεΐι πρόσκΑηση για υπ-οβολή προσφορϋς ή για υττονραφή της σύμβασης
αντίστοιχα. OTOV πρόκειται για απορρϊφθέντες υποψ'ηφίους ή π-ροσφέιροντες, ή yia ακύρωση
του διαγωνισμού, η ενημέρωση θα ΤΓρέττει να περιλαμβάνει τους λόγους της οπτόρριψης τους,
ή της ακυρωσης του διαγωνισμού αντίστοιχα και το γεγονός 6τι έχουν το δικαίωμα να
ασκήσουν προσφ'ϋγή στο Διοιικητικό Δικαστήριο εντός της καθορισμένης προθεσμίας.
Σημειώνετσ:ϊ ότι στους ατΓορρϊφθέντες ττροσφέροντες θσί πρέττει να δίνεταιι η Ώ'ληροφδρησΓΐ
ττου ανοφέρετοι για τα έντυττα Γ καϊ Δ πιο πϋνω (ετΓωνυμία ανοΰόχου, ποσό αναθεση,ς κα)
πλεονεκτήματα επιλεγεισας ττροφοράς), ανάλονα με την ττεριπΐωση,
3. Τονίζεται ότι είναι πολύ σημοντίκή η οΑοκληρωμένη κα) αντικεϊμενική παροχή
πληροφάρηση ττρος τους συιμμετέχοντες σε κάθε διαγωνισμό, καθότι ενιισχύει τη διαφάνεια:
κα:; σ'ϋμβάλλει οτη βεΑτίωση της ττοιότητας των ττροσφορών σε επόμενους διαγωνισμούς.

ΜΕΡΟΣ II - Γνωστοποιήσεις συναφθεισών συμβάσεων και αη'οο'τολή στοιχείων στην
ΑΑΔΕ

4. Συμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι αναθέτουσες αρχές / α;ναθίτοντες φορΕΐς
είναι υττοχρεωμένοι να καπιχωρούν στο Ηλεχτρονϊκό Συστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-
Procufement) συγκεκριμένα στοιχεία, αμέσως μετύ από την ανάθεση των συμβάσεων. Τα
στοιχεία αυτά, είναι ύψιστης σημασιας, καθότι αφορούν την τήρηση των ΓΓΕΟ κάτω
νομοθετικών υττοχρεώσεων:

(α) Ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροη'ής αττό τις αναθέτουο'ες αρχές / αναθέτοντες
φορείς, για το αποτέλεσμα της κάθε διαδικασίας σϋνα:ψ-ης συμβασης ξεχωριστά, της οττοΐας η
εκτιμώμενη αξια ισούται ή υπερβαίνει TO κατώτατα όρια της Ε.Ε. [άρθρα 49 του Νόμο'υ
73(1)β01@, 66 του Νόμου 14Q(1)/2016 και 25 του Νόμου 11(l)/2017j και(β) γης συγκέντρωσης εθνικών στατιστικών στοιχείων από την Αρμόδια Αρχή Δημοσιων
Συμβασεων, για το σύνολο των συμβάσεων που συνάπτονται στη ΔημοκρατΕα [άρθρα 85 του
Νόμου 73^1)/2016 και 98 του Νόμου 140{1)/2016 και 41 του Νόμου 11(1)/2017], ανεξαρτήτως
της εκτιμώμενης αξίας τους,

5, Πιο συγκεκριμένα, για όλες τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων yfa τ!ις οποίες έχει
δημοσιευθεί πρσχήρυξη ούμβσοης μέσω του Συστήματος e-Procurement, οι: ονσθέτουσΕς
αρχές / αναθέτοντες φορείς έχουν την υποχρέωση να συμΓτληρώνουν ηλεκτρονΐικϋ και να
δημοσιεύουν στο Σύστημα: e-Procuremertt τη γνωστοηΌίηση συναφθείσας σύμβασης, το
αργότερο μέσα σε τρι;άντα (30} ημέρες σττό τη συναψη συμβασης και εντύς σαράντα οκτώ.
(48) ημερών από την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης. Για κην εττιτυχή συμττλήρωση και
δημοσίευση των γνωστοποιήσεων συναφθεισών συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ττου ισούται
ή υπερβαίνει ra κατώτατα όρια της Ε.Ε., θα πρέπει να καταχωρουνται στο Σύστημα e-
Procurement κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο τα ζητούμενα στοιχείο!, όπως ττ.χ. ο αριθμός και η
ημερομηνία της προκήρυξης της σϋμΡασης, ττου δίδεται μέσω σχετικού συνδέσμου από το
ίϊλεκτρονικσ Σύστημα της Επίσημης Εφημερίδας της Ε,Ε. (Tender Eiectronic Daily).
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Σημειώνεται ότι η υττϋχρέωση δημοσίευσης γνωστ'οποΓΐσης συναφθείσαξ έτϋμβσσης στο
Σύστημα e-Procurement ισχύει και yfa Τιΐς συμβώσείς ττου συνδπτοντσι κατόπιν διεξαγωγής
δια:δικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση •π-ροκήρυξης σύμβασης,
εκτιμώμενης αξίας ττου ισουται ή υττερβαΐνει τα κατώτατα όρια της Ε.Ε, Στις ττεριτττώσεις που
ένας δΐΏγϋονισμός δεν έχει καταλήξει στη σύναψη συμβασης, η αναθέτουσα αρχή / αναθέτων
φορέας δημοσιευει επίσης γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης στο Σύστημα e-
Procurement συμπληρώνοντας το σχετικό ειδικό ττεδΐο.

Μέσω της καταχώρησης των γνωστοποιήσεων οτυναφθεισών συμβασεων στο Σύστημα e-
Procurement, τηρούνται αυτόματα και τα σπαραΐτητα στστισγίκά στοιχεία απδ: την ΑρμόΰΕα
Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, για ης συγκεκριμένες συμβάσεις.

6. Η υποχρέωση ενημέρωσης του Συστήματος e-Proeurement, αφορα εκτός από τους
διαγωνισμούς ττου δτ|μοσιεύοντσι μέσω του Συστήματος e-Procuremsnf (στην Επισημη
ΕφημερΕδα της Δηροκρατίας ή / και της Ε,Ε.) και τις διαδικασίες σύναψης συμβύσεων για τις
ο-ττοίες δεν υπαρχει τέτοιΐα δημοσίευση, ύπίος.

Οι ΰίαΰικασκς διαπραγμάτευσης χωρίς •η-ροηγοϋμενη προκήρυξη σύμβα:σης
εκτιμώμενης αξίας μικρότερης των κατωτάτων ορίων της Ε.Ε,
οι ανταγωνιστικές ή μη διαδικασίες σύναψης συμβάσεων γιισ κοινωνικές ή άΑΑες ειδικές
υπιηρεσΐες εκτιμώμενης αξίας μικρότερης των κατωτάτων ορίων της Ε.Ε, και
ο» συνοππκές διαδικασίες συναψης συμβάσεων.

Για τις εν λόγω διαδικασίες, θα ττρέη'εί, με τη σύναψη των οχετικών συμβάσεων, να
καταχϋϋρούνταϊ στο Σύιστημα θ-Procurement τα ακόλουθα;

(σ) Τα στοιχεία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που διεν.εργήιθηκε,

(β) τις τΓΑηροφορΙες σχετικά με την σνάθΕση και

(γ) την ανάλογη γνο^στοττοίηση συναφθείσας σύμβασης που π'σρέχετσ; στο ΣύοηΓημα e-
Procurement, όπου εφαρμόζεται.

Με την εν λόγω ηΑεκτρονική καταχώρηση, οι οϊναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς
απαλλασσονται airo την υποχρέωση να διαβιβάζουν κατϋλογο ma τρίμηνο στην Αρμόδια
Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων για τις συνοππκές δϊαβικσσίες, όπως π'ρσνοεί η ττερΓ συναψης
δημοσιων συμβασεων νομοθεσια,

7. Αττώ την υπ-οχρέωσρι ενημέρωσης του Συστήματος e-Procurement εξαιρούνται μόνο Οι
απ-ευθειας αναθέσεις συμβασεων εκτιμώμενης αξίας μέχρι €2.000 γία έργα και! π-ρομήθειες, ή
€5,ΟΟΌ γιο υπηρεσίες,

8. Λόγω της μεγάλης σημασίας τήρησης των εν λόγω στοιχείων οπό την Αρμόδια Αρχή
Δημοσίων Συμβάσεων, ως η νομοθετΒκή της υπΌχρέωση, καΑούντα') το Αογιστήρια όλων των
ανσθετουσών αρχών / σνσθετόντων φορέων όπως ττροκειμένου να προβαίνουν στην
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πληρωμή του πρώτου ποσού για την εκτέλεση των συμβάσεων, να απαιτούν μαζί με τα
σχετικά δικαιολογητικά στοιχεία και την προσκόμιση απόδειξης της γνωστοποίησης της
συναφθείσας σύμβασης ή της καταχώρησης των στοιχείων που αναφέρονται στην
παράγραφο (6) πιο πάνω, ανάλογα με την περίπτωση, στο Σύστημα e-Procurement.

9. Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, τα συνολικά
στατιστικά στοιχεία διαβιβάζονται σε έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την Αρμόδια
Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων τουλάχιστον ανά τριετία. Μαζί με τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία,
απαιτείται όπως η έκθεση περιλαμβάνει και τα στοιχεία των συχνότερων περιπτώσεων
πλημμελούς εφαρμογής, περιλαμβανομένων των πιθανών διαρθρωτικών ή
επαναλαμβανόμενων προβλημάτων στην εφαρμογή της νομοθεσίας, περιπτώσεων απάτης, ή
άλλων παράνομων συμπεριφορών. Ως εκ τούτου, οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς
θα πρέπει να τηρούν επιπλέον καταγεγραμμένα και τα εν λόγω στοιχεία, τα οποία θα τους
ζητούνται από την Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

ΜΕΡΟΣ III - Δημοσιοποίηση πρακτικών και αιτιολογίας των αποφάσεων των οργάνων
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

10. Υπενθυμίζεται ότι ο περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Τροποποιητικός
Νόμος 99(Ι)/2014, ο οποίος ψηφίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας στις 11/07/2014, έχει προσθέσει νέες διατάξεις στα άρθρα 24 και 26 του βασικού
Νόμου [158(1)71999], οι οποίες αφορούν την υποχρέωση δημοσιοποίησης στο διαδίκτυο των
λεπτομερών πρακτικών και της αιτιολογίας των πράξεων / αποφάσεων των συλλογικών
διοικητικών οργάνων τα οποία δρουν στο πλαίσιο της νομοθεσίας του τομέα δημοσίων
συμβάσεων, όπως εκάστοτε ισχύει.

11. Η εν λόγω υποχρεωτική δημοσίευση θα πρέπει να γίνεται αμέσως μετά από την
ολοκλήροοση της διαδικασίας ανάθεσης των σχετικών συμβάσεων, δηλαδή μετά την
υπογραφή της σύμβασης. Για την εκπλήρωση της υπό αναφορά υποχρέωσης
δημοσιοποίησης, οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς οφείλουν με την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης όπως δημοσιεύουν συγκεντρωτικά στην ιστοσελίδα τους τα επικυρωμένα
πρακτικά όλων των σχετικών συνεδριών των αρμοδίων οργάνων που συνίστανται στο πλαίσιο
των κατά περίπτωση Νόμων και Κανονισμών (Συμβούλια Προσφορών, Διαχειριστικές
Επιτροπές, Δημοτικά Συμβούλια, Επιτροπές Προσφορών, Επιτροπές Αξιολόγησης).

ΙΝΙ^^^^ΙΒΒΙ"!

[Σημειώνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς δεν θα πρέπει να αναρτούν στις
|ιστοσελίδες τους τις σχετικές εκθέσεις αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής και των
(προσφορών, αλλά να περιοριστούν στη δημοσιοποίηση των πρακτικών, η οποία να γίνεται με
|ιδιαίτερη προσοχή και σύμφωνα με τους περιορισμούς και εξαιρέσεις που προβλέπονται στην
|εν λόγω νομοθεσία, όπως αναφέρεται στην παρ. 12 πιο κάτω.

12. Τα πρακτικά και η αιτιολογία των πράξεων / αποφάσεων, ή τα μέρη αυτών, που
αφορούν σε:
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(α) Εμττιστευτικής φυο-εως ζητήιμστσ, όπως εμτηστευτικά ζητήμ^ατα εθνικής ασφάλειας,
άμυνας,, διεθνών σχέσεων, ήι

(β) δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, για τη δημασιοποΐηση των οττοίων πρέττει να
τηρουνται οι διατάξεις του π·ερί ΕπΕξεργασίας Δεδομένων Προσωτηκού Χαρακτήρα
(Προστασία του Ατόμου) Νόμου, ή

(y) τυχόν άλλες πληροφορίες που οι οικονομικοί φορείς έχουν χαρακτηρίσει ως
εμττιατευτικές.

εξοιροϋνται από! την υττοχρέωση για δημοσιοποίηση. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που τα
πρακτικά / αιτϊολϋγΐα αφορουν am σύνοΑό τους τέτοιου είδους θέματα, αυτα δεν 9α ττρέττεί να
τυγχάνουν δημοσιοποίησης. Στην τΓερίπτωση που μέρος των πρσκτΐίκών / αιηολογιας αφορά
τα συγκεκριμένα θέματϋ. τότε θα πρέπει να λαμβάνοντω τα κατάλληλα μέτρα προστϋϊσίας
τους από ης ανοθέτουσες αρχές / ανσθέτοντες φορείς, ώστε να μην φαινονταί ora κείμενα
ττου! θα δημοσιοττοιούνται.

ΜΕΡΟΣ (V ~ Περιοδος τεκμηρίωσης διαδικασιών συναψης συμβάσεων KW φύλαξης
φακέλων

13, Καθορίζεται πολιτική για την ττερίοδο φύΑαξης φακέλων / εγγραφων που σχετίζονϊ'αι με
διαδικασίες συναψης συμβασεων, ως ακολούθω:ς:

(α) Φάκελοι / έγγραφα που σχετίζονται με διαδικασίες σύνοψης συμβάσεων αξίας
μικρότερης από τα κατώτατα όρια της Ε. Ε. να κσταστρέφονται τρία {3) χρόνια μετά την
ημερομηνια ολοκλήρυυσης της εκτέλΕσης της σύμβασης,

(β) Φάκελοι / έγγραφα που σ'χετΐξονται με διΐοίδικασίες σύναψης συμβάσεων αξίας ττοϋ
toourui ή ϋττερβαίνεϊ τα κατώτατα όρια της Ε.Ε., αΑλα δεν υπερβαΓνει τα €10.000.000,
να κατο;στρέ:φοντ0ίΐ ττέντε (5) χρόνιΐα μετά την ημερομηνία σλοκλήρωσης της εκτέλεσης
της συμβασης,

(γ) Φάκελοι / έγγραφα που σχετίζονται με διαδικασίες σύναψης συμβασεων αξίας πέραν
των €10.000.00u να καταστρέφονΓαι μόνο μετα από έγκριση του Γενικου ΛογιστΓ] της
Δημοκρατίας.

14. Οι χρονικές περίοδοι που καταγράφονται mo ττσνω εφαρμάζονται εφόσον ισχύουν οι
ακόλουθες ττροϋποθέσεις:

(α) Δεν υπάρχουν οπΌΐεσδήττοτε εκκρεμότητΕς,

(β) έχουν διενεργηθεί όλοι οι ατΓΟΐτούμενο! έλεγχοι από τα αρμΰδία τμήματα,

(γ) δεν εκκρεμεί υπόθεση σχετική, με τη συμβαση ενώτΐΐον ΔικσστηρΕου,
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(δ) για: ης συμβάσεις ττου συγχρημοίτοδοτούντσι Ο(ΤΓΟ εϋρωπσίκϋ ταμεία, η περίοδος
φύλαξης των φακέλων / εγγιράφων θα πρέττει να καλυπτει τουλάχιστον τη χρονική
περίοδο που αναγράφεται στη σχετική συμφωνία χρηματοδότησης.

15. Για την καταστροφή των φακέλων· / εγγρώφων των διαδικαοιών σύναψης συμβάσεων
θα πρέπει να είναι πΏρόντες δυο (2) εκπ'ρόσωποι της αναθέτουσας αρχής / αναθέτοντα
φορέα. Με την καταστροφή των φακέλων / εγγράφων θα συμττΑηρώνετα) το Πίστοττοιητικό
Κοταστροφής Φακέλων / Εγγράφων, σύμφωνα με το ϋπΌδειγμα ττοϋ ε?τισυνάτΓτετα:ι στην
παρούοΌ εγκύκλιο (Παράρτημα 2). Τα: εν λόγω •πΐΌ-τοποιητικά Efvai δυνατό να κατασΐρέφονΓαι

(3) χρόνια μετα a·rr6 την έκδοση τους,

'-ϊs

Ρέα Γεω-ργΐον---ssss^^^
Γενική Λογίστρια της Δημοκρστϊος
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Έντυττο A - Προκαταρκτική! ΕνπΜέρωση Επ·ιτυ^όντοι Προσ<ρέρογτα

ΠΙαράρτημα 1

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ^^/ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
w

Αρ. Φ α κ.:

Ημερομηνία:

Κύριο / Κυρίους

Προκαταρκτική ενημέρωση για την απ'άφαση ανάθεσης της σύμβασης,
η OTrofQ ΔΕΐΝί_ΒΙΝΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ αφού συντρέχει ανασταλτική -Γτροθεσμία βάο-ει του

άρθρου 22 του Νόμου 104([)/2010

©έμα:, Διαγωνισμός yia

Επιθυμώ να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας στον πιο πώνω δισνωνισμό και να σας
πΑηροφορήσω 6η [ η Ανσ:6έτουσα Αρ)(ή/ ο Αναθέτων Φορέας] αποφάσΐϋΐ: την ανάθεση της
σϋμβασ-ης σε σας / στην εται!ρεία σας για το π·οσό των €,,, <,.......,...,.,.,,... (owou
εφαρμόζετσι).

Πσρσκσλώ σημειώστε ότι η ττιο πάνω απόφαση δεν είναι οριστΕκή. Σύμφωνα με το αρθρο
22 του Νόμου 104(1)/2010, η προθεσμια για την ασκηση προσφυγής στην Ανσθεωρηπκή Αρχή
Προοφορών που καθοριζεται στο άρθρο 21(1) του Νόμου 104(1}/2010 και η προθεσμια των δύο
εργασίμων ημερών που προβλέτΓεται στο Αρθρο 24(1) του ιδίου Νόμου κωΑύουν τη σύναιψη
της συμβασης. Σημειώνεται, επίσης, ότι εάν ασκηθεί προσφυγή και σΐΓηση για προσωρινό
μέτρο, η ΛναθεωρΓ|τική Αρχή Προσφορών δυνατα) να ανσεττείΑεΐ τη διαδικασία ανάθεσης ή την
εκτέλεση της σύμβασης μέχρι την έκΰοση της απόφασης της επί της προσφυνής,

Για την όποια εξέΑιξη Erri του θέματος θα σας κρατήσουμε ενήμερους.

Με εκτίμηση
Αναθέτουσα αρχή /
Αναθέτων φορέας
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Έντυπο Β. - ΕνηΜίβ>ωσιη Α'ιτορρΐφθέντων.ΥτΓΟΐμηφίΜν

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ι sϊϊ (?^w
}<

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρ. Φϋκ.:

Ημερομηνια:

Να ποοσδιοοιστεί ο τρόποο αττοστολής/τταράδοσης της επιστοΛής (υε ηΑεκτοονιχ.ά μέσο / ρε
άλλα ρέσο επικοινωνίας7με αλλο τροπο τπΌυμσορεΙν^^^^^^^ αναθέτουσα αρχή ο
χρονος παβαδοσης της ετΓΐστολΓΐι:) και νοκατανβαφεί ετη της ετηστολής. ττ,ϊ.;
ΜΕΤΟΧΕΡϋΑΙΕΤΟΦΑΞ / ME EYITHIVIENH ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Κύριο / Κυρίους

θέμα: Γνωστοττοΐηση τ.ων αττοτεΑεσμσπϋν της αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής ν'0 το
διαγωνισμου για .............................................................................

Εηιθυμώ vs σας ευχαριστήσω για; τη συμμετοχή σας στον ΤΓ  πάνω διαγωνισμό κα:; να σας
πληροφορήσω όη η αίτηση συμμετοχής σας εχει απορριφθεί για τους π-ιο κάτω λόγους (να
κΰΐαγράφονϊαι με λεπτομίρίΐα αι λύγο! οπόρριφης ιης αΐτησ/ις συμμετοχής, π.χ. μη συμμόρφωση προς
ης οΰηγκς των ίγγράφων ϊτρο'ΐηΊλογής, μη ικσνοποίηοη rwv ffpnnpfwv επιλϋγήζ, us σϋνκίκϋ/υένίς
avaisootc. κτλ.ϊ'1:

Σε ττίρίττϊωση που ηιοτεώετε, 6τί η πίδ ττήνω αττόφαση σος αδικεί, έχετε το δΕκαΙωμα;

(α) Να ασκήσετε: προσφυγή στην Αναθεωρητϊκή Αρ'χή Πρασφορών, εντός της ταχθείσας αττό το άρθρο
21 του Ν6μου 104{1)/20ΐ0 ττροΒεσμίας, δηλαδή εντός*':

δεκσττέντε {15) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημερομηνίσς απσστοΑής της
σττόφασης, (ίφόσον για την αποστολή της απόφασης χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά μέσσ ή
Γηλΐϋμοιοτυπίϋ),
Οεκαττένϊε (15} ημερολσγΐιακών ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της π'αροϋσας
επιστολής, (ίφύσον για την ανοτπολή της χρησιμοπϋΐούνται αλλ» μέοϋ ίϊϊίκοίνωνΐας),
δέκα (10} ημερολογιακών ημερών ατϊό την επομένη της ημερομηνίας παρσΑσβής της
παρούσας επιστολής, (εφόσον η κοΐνϋττβίηση της ελέγχί.ται από την αναβέτουσα αρχή /
ανϋβέτϋντα φορέα και ο χρόνος π-αράδοσης ίχυ καταγρΰφεΐ, ή μπορεί εύκολα να εξακριβωβα
ϋπύ την νναβέτουσα αρχή f avaQhovra φορία), ή

ξβ) να ασκήσετε προσφυγή στο Δίοικ^τκό Δκαστήριο' σιϊμφωνα με τις πρόνοιες του περί τηςΊ:δρυσΓ]ς
και Λειτουργκις Διοικητιχού ,ώ.ικαστηρίου Νόμου του 2015 (Ν,131(1)/2015), μέσα σε προΒεσμία
εβδομήντα πέντε (75) ημερών, από την ημερομηνία κοινοποίησης προς εσάς της παροϋσοίς
σπόφασης.
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Εττισημαίνεΐαι ότι, συμφωνα με το άρθρο 22 rou Νόμου 104(l)/20·(0. η προθεσμκϊ γΐΏ την ώοκηση
προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών πο:υ καθοριζΕται στο άρθρο 21(1) του Νόμου
104(1)/2010 κω η ττροθεσμίσ των ΰνο εργασίμων ημερών ττου προβλέπεϊαι σϊο άρθρο 24(1) του ιδίου
Νόμου κωλύουν τη σύνοψη της σύμβασης.

Με εκτίμηση

Αναθέτουσα αρχή/
Αναθέτων Φορεσς

*^ Το κείμενο με κυρτους ΐντ&νους χοιρακτήρΕς τΓΕρινρδφεί ενδεικτικά τους λώγους απόρριψης. Να διονροψΕΪ:
δεν πρεπϊΐ να φαίνεΐαι στις επϊστολές TTOU αττοστίλλονται στους Οικονομικούς φορείς. Η κάθε αναθέτουσα
αρχή θο πρέπΕΐ να γρΰψε!! εκείνους τους Αάγους αττόρριψης που ισχύουν κατά περίπτωση στο 0)ξετιικό
διαγωνισμό,
Περιγρύφοντσ]1 οι τρεις τρόττοι υττοΑογισμσύ τηις ττροβΕσμίας. Να καταγρο:φεί στην ετηστοΑή π·ον θα σταλεί
εκείνος μόνο σ τρόπος υττολογισμου της προθεσυΕας rrou αρμόζει σιην περίπτωση, αναλόγως των μέσων
με w οποία η αναθέιουσα apy,f\l ο σναθέτΐΑίν φορέας επίλεξε νσ καινοποιήισει την επξστολή στους
εηηρεαζϋμενοος, No δίονρϋ:φεί το κΕίμΕ,νσ που ε'ναι στην παρένΟεση με Κυρτους έντονους χορπκτήρες-

*ϊ
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Ένηιττο Γ. - Προσίροβές αττορρκβθείσες. ω<: μη κανονικεο / οπαραδΕκτες / ΏκατδΑληλες

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ίίϊ
s* 'f!1
ν^ϋί

κ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α,ρ, Φακ.:

Ημερομηνία; ,.,,..

Να προσδιοριστεί ο τρόιιτος ατΓοστολή</7ταράδοση< της ετηστολής fyc ηλεκτρονικά μεσου'-ϋξ
άλλα μέσα επικοινωνίσς/με άλλο τρόπο π-ου μττορείνα εξακριίϊωθεί από την ανσβέτουσα αρχή ο
χρόνος τταράδοσης της ετηστολης) Km να κατανραφεί επί Tnc επισ'τολήζ, ΤΓ.Χ,;
ME TO XEPI/ ME TO ΦΑΪ / ME ΣΥΣΤΗΜεΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Κύριο / Κυρίους

θέμα:: ΓνωστοπΏΓηση cm-οτελεσμάτων διαγΐϋνισμού yia

1. Ετηθυμώ να σας ευχαριστήσω γιο τη συμμετοχή σας στον πιο ττσνω διαγωνισμό κα! να σας
πληροφορήσω ότι η ττροσϊρορύ σοις έχει αττορρχρθεί (να κοπαγράφονϊαα μι λΐπταμέρκια οι λόγοι yw τους
σπ-οίοί/ί rj προαφορά KfilSfjitS μη κανονική / a/rffpd&wq / a»(·crr<i·A(qAfi, πιχραδαγματιι ruv owoiwr ιϊίίοντηι· οτη
νομοδεοΐα''1:

2. Η σύμβαση ανατέθηκε σύμφωνα με απόφαση του σρμοδίοϋ οργάνου στον/ στους xup(o/ κύριους
για τα ττοσά των

€.,..,-............ (orrou εφαρμόζεται').

3. Σε περίπτωση που π·ιοτεύετε, δτ;ι η πιο πάνω σπόφοιση σας α:δικε!, έχετε το δικαίωμα;
(α) Να ασκήσετε προσφυγή στην Ανσθεωρητική Αρχή Προσφορών, εντός της ταχθείσας από το

άρθρο 21 του Νόμου 1ι04(1}/2010 προθεσμιας, δηλαδή εντός*2:
δεκαπέντε (15) ιηιμΕρολογιακώ.ν ημερών αττό την επομένη της ημερομηνίας αποστολής της
αττόφασης, {ίφύσο» yia την απονϊολή της αϊτόφαοης ^ιΐβίμοηοιούντΆί ηλίκτρονικά μένα ή
τηλΐομοίοϊυτΟα),

* δεκαπέντε (15) ημεροΑογισκών ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της παρούσας
εττιΟ'ΤΟΑής, {νφόσον για rflf (ίπαστολή της χρίϊσψοηοίούνταί άλλα μέσα emKoiwwvlcti;),
δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την εττομένη της ημερο μην ία ς τταραλαβής της
ΐϊαρούσας εττιστολής, {εφόσον η ΐίοϊνοηοίηση της ίλέγ^ίται αηό την υυαϋέϊου-αα αρχή / αυαϋέτσνϊϋ
φορέβ HW 0 χρΔνος ηαράΰοσην έχΕί κβτα)/ρο<ρεί, ή μπορίί ίύκολα ffl ε?α*Γρίβωβει' απο τ^ν δνβδέταϋσα
αρχή / αναϋέτοντ» φορέαίι ή

(β) να ασκήσΕτε προσφυγή στο Δΐισικητικό Δικαστήριο σϋμφωϋει με τις πρόνοιες του -π-ερί ϊί}ς
Ιδρυσης και Λειτουργας ώιαιχητικού Δικαστηρίου Νόμου του 2015 (Ν,131(1)/2015)ι μέσα σε
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ττροθεσμία εβδομήντα ττέντε (755 ημερών, από την ημερομηνια κοινοποίΓΐσης προς εσας της
παρούσας απ'όφασης,

3. Επισ'ημαΐνεταΐ! ότι, συμφωνα: με το άρθρο 22 του Νόμου 104{ί5/2010, η προθΕσμΕα για
την άσκηση ττροσφ'υγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών που κ'σθορΐςεται στο άρθρο
21(1) του Νόμου 104(1}/2010 κα! η ττροθεσμίσ των δύο εργασίμων ημερών που
•ττροβλέπεται στο άρθρο 24(1) του ιδίου Νόμου κωλυουν τη σύναψη της συμβασης,

Η προσφορά σας, όπως και η εγγύηση συμμετοχής'1, συνεχίζο'υν να παραμένουν σε ισχυ
μέχρι την ημερομηνία λήξης τους, η οποίοι ενδέχεται να σας ζητηθεί να: τταραταθεΐ μέχρι την
έκδοση ορϊστικής σ:η·δφασηις για το: διαγωνισμό απο την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών,
εάν και εφόσον ασκηθεί π-ροσφυγή σε αυι'ήν.

Με εκτίμηση

Αναθέτουσα ορχή/
Αναθέτων φορέας

*'t To ΚΕΐμενο με κυρτούς έντονους χαρακτή,ρΕς περιγρώφειι ενδεικτικϊί τους λώγους απώρριψης, Να διαγραφεί:
δεν πρέπει νο φαίνεται στις Επιστολές που αττοστίΑΑοντο;! σταυς Οικσνομκούς φορΕΐς. Η κύθε αναθέτουσα
αρχή θα: TTpirre) νο γράψει εκείνους τους λώγορς' απ6ρρ(ψης που (σχϋουν κατδ ηερΐτπωοη στο σχετικό-
δισγίϋνισμό κ:αι ο'φοροΟν το σϋγκ.Ε,κριμΕνο προσφορ&δότη,

*2

«3

Πΐριγράφονται οι τρεις τρ&ποι υττολογισμοώ της ττροθεσμιας. Να καταγραφεί στην επισϊοΑή που θσ σταλΕΐ
εκείνος μ:όνο ο τρόπος unoAoytuuou· της προθεσμίας που ορμόζΕΐ στην ττερΐπτωση, αναΑόγως των μίαων
με τα οποία η αναθέτουσα ορχή / ο ανϋθέιων φορέας επέλεξε νο κοινοποιήσει την ετπστολή vwuc,
εητιρεαζώμκνους. Να δ-,αγραφει το κείμενο που είναι στην τταρένδεση με κυρτούς έντονους χαρακτήρΕξ,

To κείμενο μ£ κυρίους ένΓονους χαρο:κτήρε.ς να δισγροφε(, εαν δεν Εφαρμόζεται.
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Έντυπο 6. - ΑτΓορρΐφθείσες Παραδειαΐζ Προσφοβέξ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ^^/ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
χ^

Αρ, Φακ.:
Ημερομηνία;

Να^προσδίοριιττεΐο τρόπος σπ'οστολής/πορώΰοσ^ της ε Ι με
αλλα Ui<ya εττίκοινωνίας/μΕ έλλο τροττο ττου μπορεί να εξοκριβωθεί απο την οναθέτουσα gfixg^
χρόνος παράδοσης της επιστολης) και να καταγροφεί εη·» τιις ετΓΐστοληο· ττ,χ.:
ME TO XEPI/ ME TO ΦΑΞ / ME ZYITHMENH ΕΠΙΙΤΟΛΗ

Kupto/ Κυρίους .......ι.-...-.....,,.,.,.,..,,

@έμα; ΓνωστοτΓοίηση αποτελεσματων διαγωνισμου γω

1, Επιθυμώ να σας ευιχοριστήσω για τη συμμετοχή σας στον ττιο π-σνω Siayuvsoyo και να σας
πληροφορήσω ότι η π-ροσφορα σας έχεΕ αηορρϊφθε! yfa τους πιο κάτω Αόγους fva Ν'ατσ^σφοί'πι; ^ε
λίητομέραα οι λόγοι αποκλεισμού του ηροο'φέρϋντβ που υπόβαλε πΌβσδϋΠΏ προσφορά, ττ.χ. αν το
κριτήριο ονόβίσης της σύμβασης ήταν η πλέον συμφέρουνα αττό Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της
ημής, υπ η προοφορά αττορρΐφβηκΐ διότι δεν παρουσίαζε τη χαμηλότερη τφή, ενώ εάν το κριτήριίϊ
ανάβεσης της σύμβνοης ήταν η πλέον συμφέρουσα σπό οίκονομική άηοψη ηρουφορά βάσει της
βέλτιστης σχέσης τιμής ~ ηοίότητίΐς, αναφορά σε κάβί πίρΐπτωση της βαΒμολογίας η-Οϋ νυγκϊνϊρωσε η
ΏπορριφβΕίσα προνφορό Κϋίι της αίπολογίσς που δόϋηκε για τη βαβμολογία αυτή} *1;

2, Η συμβαση ανατέθηικε συμφωνα με απδφαση του αρμοδιου οργάνου οτον/στους
κύ^κυρ^υς,,,...........-,.......................................................,................................................

για; το ττοσό των € ...,,...,,...,.,„.,,„.. {όττου εφαρμόζεται), για

fvcr καταγραφούν τα χορακτηριντικά και τα aysrma ττλίονεκτήματα της ίπίλεγϋσας
προσφοράς.)

3. Σε περίπτωση π-ou π-ιστεύίτε, ότι η ττιο ττάνω απόφαση σας αδικεί, έχετε το δικαίωμα:

(η) Να ασκήσεπ προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, εντός της ταχθείσας από το ώρβρο
21 του Νώμου 104(1)/2010 προθεσμίας, δηλαδή εντός*2:
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δεκαπέντε (15} ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημερομηνιας αποστολής της
απώφασης, (ίψόοϋν για την αϊτοστολή της απόφασης χρησψοποιβύνται ηλικτρονίκά
μέσα ή Γηλίομοιοτυπία),
δεκαπέντε (15) ημερολογιακών πιμερών από πιν επομένη της ημερομηνίας της παρούσος
πΓΐστοΑής, ("εφόσον /;u· την αποστολή της χρησψοποιούνταΐ άλλα μέσα επικοινωνίας),
δέκα (10) ημεροΑογιακών ημερών arro την εττομένη της ιημερομηνίας παραλαβής τπς
παρούσας επιστολής, (εφόσον η κοινοποίηση της ίλέγχεται από την αναόέτουσα αρχή
και ο χρόνος παράδοσης ίχκι καταγραφεί, ή μπορεί εύκολα να εξσκριβωβΐί από την
avaffsToucra αρχή), ή

(β) να ασκήσετε ττροσφϋγή στο διοικητικό Δικαστήριο σύμφωνα με τιις πρόΊΌΐες του ττε.ρί της Ίδρυσης
Kaii Λειτουργίας ΔΕοικητϊκού Δικαστηρίου Νόμου του 2015 (Ν.131(1)/2015) μέσα σε. προθεομία
εβδομήντα πέντε (75) ημερών, από την ημερομηνίοί κοινοποΕησης προς εσος της παρούσας
οττδφασης.

3. ΕττισημαίνΕται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου 104{|}/2010, η προθεσμία! για Γην
άσκηση προσφυγής στην Αναθεωρητϊκή Αρχή Προσφορών ττου καθορίζεται στο άρθρο 21(1) του
Νόμου 104(1)1/2010 και η προθεσμια των δυο ερναστμων ημερών ττου ττροβλέπεται στο άρθρο 24(1)
του ιδίου Νόμου κωλυουν rq σύναψη της σύμβασης.

4. Η προσφορά σας, όπως και η εγγύηση συμμίΤΌχής1, συνεχΓζουν να πα'ραμένουν σε Εσχύ μέχρι
την ημερομηνία; λήξης τους, η οποια ενδέχεται να σας ζητηθε! να παρστσβεΐ μέχρι την έκδοση
οριστικής απόφασης για το δΐιαγωνισμό αττό την ,Ανσθεω:ρΓ]Τΐκή Αρχή Προσφορών, εαν KO! εφόσΰν
ασκηθεί προσφυγή σε αυτήν,

Με εκτίμηση

Αναθέτουσα αρχή/
Αναθέτων φορέας

*1 To κείμενο μ,ε κυρτοδς έντονους χαρακϊήρε'ς περιγράφει ενδε'ικιικά: τοϋζ λαγους απόρριψης. Να διαγραφεί:
5EV πρίη^ι να φαίνεται σης ΕϊπσϊΟλές ττου αττοστέλλονται στους Οικονομικους φοιρεΕς. Η κάθε σναβίτουσΐΐ
αρχή θα πρέπει να '('ρώψΕΐ εχΕίνους τους Αώγους αττόρρϊψης rroy ισχυο-υν κατδ ηερΐπτωση σΓΟ οχκτικδ
βιαγωνισμώ και αφορούν το σϋγκοχριμίνο ηροσφοροδότη.

*2 Πφΐνριίιρονται οι τρεις τρόπϋΐ ϋπολονισμού της ττροθεσμΐσς. Να κατϋγραφεί στην Επιστολή Trou θα σταλεί
εκείνος μόνο ο τρόπος ι.ιπολσνίομού της πpoθεσμfaς ιτου αρμόζει οτην περίτΓτωση, αναλόγως ηϋν μέσων
με τα οποίο η οναθέΐΌϋσα αρχή / ο αναθέτων φορεσς ειτέλίξε να κοϊνοηοιήσει την επιστολή στους
επηρεοζώμενπϋς. Να διανρσφεΐ ιο ωΙμΕνα που ti^W στη,ν πσρένβεση με κυρτούς έντονους χαρακΓήρες,

*3 Το κειμενο με κυρτους έντονους χαρακτήρες να δίαγραψΕΐ, εών δκν εφαρμόςεται,
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Έντϋττο Ε. - Ακύοωσ'η &ιανωνισ^υ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ
*1^s
s

a ^"^ f»
κ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α ρ. Φακ,::

Ημερομηνία:

Να προσδϊΟβΐστεί ο τρόττος αη·οστοΑης/η·αβ6δοσπς τΓϊς επιστοΑή< (ρε ηλεκτβονιχά μέσα /
με αλλα μέσ-α επικοϊνωνίας/ϋβ άλλο τροττο ττοι» uTropcf να εξακριβωβεί αττό την
αναθέτουοτα ΰβ;)(ή ο xpovoc παράδοσης της επιστολής) καιι να κατανραφΕί εττί της
εττιστολήζ, π,χ,;
ME TO XEPI/ ME TO ΦΑ= iME EYITMMENH ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Κύριο / Κυρίους

θέμα: Γνωο'τοποίησηι σπ·οτε:λεσμΰτων διΟΕγωνισμοϋ για,...

1. Επΐιθυμώ να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας στον ΤΓΙΟ ττάνω διαγωνισμό και να ασς
πληροφορήσω ότι ο διαγωνιομός έχει ακυρωθει για τους πιο κύτω Αόνους (νοι καταγραφονται
με λεπτομέρεια οι λόγοι σκύρωσης του διαγωνισμού):

Ζ. Σε περίτττωσηι που πιστεύετε, ότι η mo πάνω απάφασΓ| σας αδικει, έχετε το δκαίωμο;

(α) Να ασκήσετε ττροσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή ηροσφορών, εντός της ταχθεισας αττό
το όρθρο 21 του wepS των Διαδικασιιών Προσφυγής στον Τομέα της ΣύναψΓΐς των
Δημοσίων Συμβάσεων Νόμου του 2010 («Νόμος 104(Ι)Ώ010») προθεσμίας, δηλαδή
εντός*1;

δεκαπ-έντε (155 ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημερομηνΓας στΓοστολής
της απόφϋαρης, (εφόσον ysa TIJV αποστολή της απόφασης χρησιμοτΓοιούνται
ηλνκτρονίκά μέσο ή τηλεομοίί>τυπία),
δεκαττέντε (15) ημερολογιακών ημερών αττ6 την επομένη της ημερομηνίας της
παρουσας επϊστοΑής, (εφόσον για την αποστολή της χρησιμοποιούνται άΑΑσ μέσα
ejTiKoivwvfci^.
δέκα: (10) ημερολογιακών ημερών από την επα'μένη της ημερομηνίας παραλαβής της
τταρούσας επ^στοΑής, {εφόσον η κοινοποίηση της ΐλέγχεται από την σναβίτουσα
αρχή Ι QvoQtrovra φορέα KW ο χρόνος παράδοσης έχίΐ καταγραφεί, ή μπορει
ΐύκολα να εξακραβωβεί από την αναθέτουσα αρχή / αναβέτοντα φορέα) ή

•
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(β) να ασκήσετε προσφυγή οτο ΔιΟΕκητικό Δικαστήριο συμφωνα με τις πρόνοιες του περι της
Ίδρυσης και ΛειτουργΕας Διο-ικητικο.ϋ Δικαστηρίου Νόμου του 2015 (Ν,ΐ31(!)/2015), μέσα σε
ττροθεσμισ εβδομήντα πέντε (75) ημερών, από την ημερομηνία κοινοποίησης προς εσας
της παρούσας απόφασης.

3. Η προσφορά σας, όπ-ως- και η εγγύηση συμμετοχής2, συνεχίζουν να τταραμένουν σε
ισχυ μέχρι την ημερομηνία λήξης τους, η οττοία ενδέχεταΐι να σας ζητηθεί να παραταθει μέχρι
την έκδοση οριστικής απόφασης για το Βιΐαγωνΐισμό από την Αναθεωρητική Αρχή
Προσφορών, εον και εφόσον ασκηθεί' προσφυγή σε αυτήν,

Με: εκτίμησ,Γ)

Αναθέτουσα αρχή/
Αναθέτων φορέας

*t

*2

Περινρόφονται ο·ι τρεις τρόηοι υπολογισμού της ττρο&Εσμιας, Να καταγραφεί στην εηΕστολή που θα οταΑει
εκείνος μ6νο ο τρόπος υπολογισμού της ττροθεομίας που αρμοζει οτί-ιν ιτΕρίτπωση, αναλόνως των μέσων
με τα οποία η: σνο,θέτουσβ αρχ)") / ο σναθέίων φορέας εττέλεξε να κοινοποιήσει ϊην Επιστολή στους
ετϊηρεαζόμενοϋς. Να διαγραφε) το κείμενο που είναι στην παρενθεαη με κυρτούς ένΓΕϊνους χαρακτη ρες,

To κείυενο με κυρτούς έντονους χαρακτήρες να δια^ραφΕΐ, εαν Οεν εψϋρμώζετ^ι.
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Παράρτημα 2

Π Ι ΣΤΟ Π Ο Ι Η Τ Ι ΚΟ ΚΑ Τ Α Σ Τ Ρ Ο Φ Η Σ ΦΑΚΕΛΏΝ/ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Βεβαιώνεται ότι οι πιο κύτω φώκεΑοι / έγγραφα έχουν καταστροίφεί στην τταρουοτΐα μας
συμφωνα με την καθορισθείσα πολσική του Γενικού ΛογιστηρΏυ της Δηροκραησς, ως

Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσ^εων;

1,

2,

3, ,.
4,
5.

Τα TOO π-άνω έ)ί:οϋν »<ατα<ϊτραφε1 με
τρόπο καταστροφής) σης ...,....,,.....„...., (ημερομηνια).

(ττερίγροψΕΤΕ τον

Υπογραφή τταρόντων: Ονοματειτώνυμα παρόντων:



«ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Α»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Γενικό Εΐιοαγγελέα της ώημοκρατίσς,
2. Προεδρο Επιτροπής Δημόοιας Υπηρεσίας,
3. Πρόεδρο Επηροπής Εκπσιδευηκής Υπηρεσίας,
4. Γενικό Ελεγκτή,

5. Εττιτροπο Λιοικήσεως,

6, Επίτροπο Νομοθεσιας και Επίτροπ-ο Προοτασΐας των Δικσϊωμϋτων του
Παιδιού,

7. Εππροιτο Προστασιας Δεδομένων Προσϋϋπικου Χαρακτήρα,
8. Πρόεδρο' Εηιΐροπής Προστοσίας Αντογ.ωνισμού,
9., Διοικητή Κυπ-ριακής Υπηρεσιας Πληροφοριών,
10. Αρ.χ(πρωτοκολλητή Ανωτατου Δ.ικαστηριου,
11. Έφορο Εσωτερικού Ελέγχου,
12. Έφορο Υ'πηρεσίας Συνεργατικώ'ν Εταιρειών.
1.3. Πρόεδρο Εφοριακού Συμβουλίου,

14, Προεδρο Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών,
15. Έφορο ΕΛένχου Κρατικών Ενισχύσεων,
16. Πρόεδρο Α'/οθεωρητικής Αρχής Προσφύγων
17- Προιΐστάμενο Διοίκησης Προεδρίας.
18, Γραμμαϊέο Υπουργικού ΣυμβσυΑΐου.
19, Γενικό Διευθυντή Βουλής των Αντιπροσώπων
20, Γενικό Διευθυντή Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγρομμάϊων,

Συντονιοιμού κοι ΑνΏπτυξηις
21. Γενικό Διευθυντή Υπουργειου Αμυνας

22. (ο) Γενϊκό Διευθυντή Υπουργείου1 Γεωργιας, Αγροτικής Αναπτυξης και
Περιβάλλοντος

(β) Διευθυντή Τμήματος Γεωργιας
(γ) Διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών
ξδ) Διευθυντή Τμήματος Δασών
(ε) Διευθυντή Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων

(στ) Διευθυντή Τμήματος Γεωλογικής Επ>σκόπησης
(ξ} Διευθυντή Μΐτεωρολονιχής Υπηρεσίος
(η) Διευθυντή Τμήματος Αναδασμού
(θ) Προϊστάμενο Υπηρεσία:ς Μετολλείων



(ι) Διευθυντή IVCFTITOUTOU Γεωργΐικών Ερευνών
(ια) Διευθυντή Τμήμοτος Αλιειας και θοΑασσιων Ερευνών
(ιβ) ΔΐΕυθυνιή Τμήματος ηεριβόλλοντΌς,

23 (α) Γενίκό Διευθυντή Υπουργειου Δίκαιοσυνης KUI ώημοσίας Τάξεως
ΑρχΓΊ,γό Αστυνομιας:

(γ) Προϊσταμενο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύηρου
(δ) ώιευθυντή Φυλο κω ν

24. (α) Γενικό Διευθυντή Υιτουργείου ΕνέργεΜς, Εμποριου, Βιομηχανίας και
Τονρισμού

(β) Έφορος Εταιρειών κϋΐ ΕπΕσημος Παρο:λήπτης
25. ξα) Γενικό Λιευθυντήι Υπουργείον Εργασίας, ηρόνοιας Wf Κοινωνικών

ΑσφαΑίσεων

(β) Λιευθυντή Τμήματος Εργασϊσς
(y) Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνίκών Ασφολισεω;ν
(δ) Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνιΐίής Ευημερίας
(ε) ώίευιθυντή Κέντρου ηαραγω'γικοτητσς
(στ) Διευθυντή Ανώτερου Ξενοδοχεΐϋκού Ινστΐίοϋτου Κύπρου
(ζ) Διευθυνιτή Τμήματος ΕτηθΕώρησης Εργσσ>ο:ς
(η) Διευθυντή Τμήμοιτος Εργοσιακών Σχέσεων
(θ) ώιευθυντή Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

26. (σ) Γενικό Διευθυντη Υττουργείου Εσωτερικών
(β) Έ'τταρχο Λευκωσι'ος
(γ) Έπ-αρχο Λεμεσού
(δ) Έπαρχο Λάρνακας
(ε) Έπαρχο Αμμοχώστου
(σϊ) Έτταρχο Πάφου
(ζ) Επαρχο ΚβρύνεΕσς
(η) Διευθυντή Τμήματος ΠοΑεοδομίσς και Οικήοεως
(θ) Διευθυντή Τμήματος Αρχείου Πληθυσμου κσι Μίετονσστεϋσεως
(ι) Διευθυντή Τμήματος Κτηματολογιου και Χωρομετριας
(ia) Διευθυντή. Γρπφειου Τύπου και ΠληροφορΕών
(ΐβ) Διοικητή Πολϊτιχής Άμυνος
(ly) Διευθυντή Υπηρεσΐο'ς Μέριμνας κα) Ατι'οκατοστασεως Εκτοττιοθέντων
(ιδ) Πρσίστάμενο ΥτΓ'ηρΕσΙας Ασύλου

27. Γενικό Διευθυντή Υττουργείου εξωτερικών
28. (σ) Γενϊκό Διευθυντή Υϊτουργειου Ο^κ,σνομικών



(β) Διευθυντή Τμήμοϊος ΤεΑωνειων
(γ) Έφορο ΦοροΛογίας
(δ) Διευθυντή Στατιστικής ΥπηρεοΕας
(ε) Διευθυντή Υπηρεσιών Κρατικών Αγορών ικαι Προι-ιηθειών
(οτ) Διευθυντή Τμήμαπις Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπϊκού
(ζ) ώιευθυντή Τυττογραφειου
(η) Διευθυντή Τμήματος Υπηρεσιών ΠλΓΐροφορικής

29, Γενικό Διευθυντή ΥηΌϋργείου Παίδείος κα) Πολιτιομού
30. (ο:) Γενικο Διευθυντή Υπουρνειοϋ Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έ,ργων

(β) ώ'εϋθυντή ΤμΓΐμστος Δημοσίων Έργων
(γ) Διευθυντή Τμήμβτος Αρχαϊοτήτων
(6) Διευθυντή Τμήματος Πολιτικής Αεροποριας
(ε) δίευθυντή ΤμήμΕττος Εμπορικής ΝουτιΑίο:ς

(στ) Διευθυντή Τμήματος Ταχυδρομικών Υιτηρεσιών
(ζ) Διευθυντή Τμήματος Οδικών Μεταφορών
(Π) Διευθυντή Τμήματος ΗλεκτρομηχσνοΑογιΐκών Υη-ηρεσιών
(θ) Διευθυντή Τμήμοτος ΗΑεκτρονικών Επι»ίοινωνιών
(ι) Διευθυντή Τμήμα:τος: ΕΑέγχου

31. (α) Γενικο ώκυθυντή Υπουργειου Υγείας
<β) &ιευθυντή Φαρμακευτικών Υπτιρεσιών
(γ) Διευθυντή Γενικού Χηιμεΐίου
(δ) Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσϊών και Υπηρεσιών Δημόοΐας Υγείας
(ε} Διευθυντή Οδοντιαϊριχών Υπηρεαιών

(οτ) Διευθυντή Υττηρε.σιών Ψυχικής Υγείας



«ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Β»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Αναθεωρητική Αρχή Αδειών
2. Ανοπτυξισκή Εταιρεία Επαρχϊας Λεμεϊϊου Λτδ
3. Αναπτυξιακή Ετοιρεία Επαρχιας Λάρνακας Λτδ
4. Αναπτυξιακή ΕτοιρεΕα Κσίνοΐήτων Περιοχής Τροόδους Λτδ
5. Ανοπ'τυξίακή Εταιρεία Παφου Άφροΰίτηι' Λτδ
6- Ανοικτό ΠσνετηστήμΏ Κύπρου
7. Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κϋττρου

8. Αρχή Αδειών
9. Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώΐίϊνου Διινσμικού Κύπρϋυ
10. Αρχή ΡαδιοτηΑεορσστΐς Κύπρου
11. Γενικό ώιευθυντή Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοτας και Κοινωνικών

Ασ-φαλίο-εων για:
Κεντρικο Τα:μείο Αδειών

* Ταμείο Κοϊνωνικών Αοφαλΐσεϋϋν

Ταμείο Πλε.ονάζοντος Προσωπικού
Ταμείο γιΐο την Προ'στσσισ των δϊκοιωμάτων Εργαδστουμένων σε

περίητωση Αφερεγγυότητας του εργοδότη
12. Γενικό Διευθυντή Υττουργείοϋ Παιδείας και ΠοΑιτισμού γϊα: ΣχοΑικές

Εφορειες

13. Λωγένης ΕκκοΑατπήριο Επιχεϊρήσεων Πανεπιο'τημιου Κυπρου Λτδ
14. Εθνική Αρχή Στοιχηματων

15. Ειδικό Tapeto Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργοαζ
16. Ειδικό Ταμείο Διατήρησης

17. Ειδικό Ταμείο Πϋραχώρησης επιδόματος βιακίνηοης σε Αναπήρους
18. ιΕνεργασκό Γρεκρεΐο Κυπριών Πολη ων

19. Ένωση Δήμων
20, Ένωση Κοινοτήτων - Κοινοτικο Συμβούλια - ΣυμττΑένματα Κοινοτικών

Συμβουλίων

21. Επιτροπή Κεφολαιαγοράς Κύπρου
22. Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνϊών !κ:οι Τοχυδρομειων
23. Εταιρεία Τουριστικής Αναπτυξης και ΠροβοΑής ΑεμεσΌύ
24. Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κυπρου

25. θεοτρικός Οργανισμός Κύπρου



26 Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου
27 Ίδρυμα Κρσηκών Υποΐβοφιών Κυπρου
28. Ίδρυμα Πολιτισμού Κύπρου
29. Ίδρυμα Προώθη,οης Έρευναζ
30'. Ίδρυ[ΐα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου
31. Ινστιτούτο Γενετικής και Νευρολογιας
32. Ινστιτούτο Κύπρου
33 Καραϊσκόκοο Ίδρυμο
34. Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Καιανομής Βαρών
35. Κυπριακή ΟΑυμττιακή Εττιτροπή
36. Κυπριακό Ερευνητικό & Ακ·σδημα3ικό Δίκτυο
37 Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων
38 Κυπριακός Ορ'/ονι,σμός Αγροϊΐκών Πληρωμών
39 Κυπριοκός ΟρνανιομόςΑΘΑητισμού
4Q. Κυπριακός ΟργσνκιμάςΑνσπ'τόξεως Γης
'11. Κυπριακος Ορνανισμσς ώιοχείρισης Αττοθεμάτων Πετρελαιοειδών
42. Κυπριακος Οργανισμός Προώθησης Επενδυσεων
43 Κυπριακός Οργανιισμάς Προώθησης ΠοΕΟτητϋς
44. Κυπριακός ΟργονΕσμος Σήιμανο-ηςΑντικΕΐ μένων αττό ΠοΑύτιμα ιΜέταλλα
45. Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
46. ΟνκοΑογικο Κέντρο της Τραπεζας Κϋττρου
47. Οργανισμός Ασφόλισης Ύγείσς
48. Οργσνισμός Γεωρνικής Ασφαλισης
49, Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
50. Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης
51, Παγκϋπριο Συντον(οτικό Συμβουλιο ΕθΕλοντισμού
52. Πανεπιστήμιο Κύπρου
53. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου
54, Ρυθμιστική Αρχή ΕνέργΕΐας Κύπρου
55. Συμβούλιο ΑττοχετΕύοεων Αγίας Νάπας
56. Συμβούλιο- Αποχετευσεων Αθηένου
57, ΣυμβούΑιο Αττοχετεύσεων Ασι'ρομεριτη - Περιστερώνας -Ακακιου
58. Συμβούλιο Απσχετεύοεων Κοκκινοχωριών
59. Συμβούλιο ΑτΓοχκτεϋοεων Λάρνακας
60. ΣυμΙίσύλιοΑπΌχετεύσεων Λεμεσού



61 ΕυμβοϋΑω Αποχετεύσεων Λευκωσΐα'ς
62. Συμβούλιο Αποχετεύσεων ΠαραΑιμνίου
S3, Συμβούλιο Αποχετευσεων Πάφου
64. Συμβουλιο Αποχετεύαεων Σολέας
65. Συμβούλιο Εγγραφής ΚΏΕ Ελέγχου ΕργοΑηπ-τών Οικοδομικών και Τεχνικών

Έργων

66-Σϋμβούλ:ιο Εμχορίας Κυττριακών Πστοτών
67. Σφαγείο Αγίων Τριμιθιάς
68. Σφανείο Πόλεως Χρυσοχούς
69. Ταμείο Ανοκουφίσεως Παθοντων
70. ΤαμεΕο Δημοσίων Δανειων (ΔανειαΐΓΐικο) Επΐτρο'ποι)
71. Ταμείο θήρας
72. Ταμειο ΚΑινικ,ών Εργαστηρίων
73- Ταμειο Λαχείου Προνοίας:
74. Ταμείο Προνοίας Τακτικού Ωροιμίοθιου Κυβερνητικ,ού Προσωπικου
75. Ταμειο Συνταξει,ίν ΔικΓΐγόρων
76. Ταμειο Τουρκοκυπριοκών Περιο'υσίών
77 Τεχνολονικό ηονετιιστήμιο Κύπρου
78. Χρηματιστή ριο Αξιών Κύττρου



«ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Γ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Δήμος Αγίας Νάπας
2. Δήμος Αγιου ΑθανασΕο'ϋ
3. Δήμος Αγίου ωο με rl ου
4.ώήμοςΑγΑαντζιάς
5. Δήμος ΑβηΕνου
6 Δήμος Ακάνθους
7 Δήμος Αμμοχώστου
8 ΔήμοςΑραδΙππου
9, Δήμος Γε ρ ίο υ
"t 0-Δήμος Γερμασόγαας
11, Δήμος Γεροσκήπου
12. Δήμος ώερυνειος
13. Δήμος ΔρομοΑαξιας • Μενεού
14. Δήμος Ένκωμης
15. Δήμος Ιδαλίου
Ιβ,ώήμος Καραβο
17. Δήμος Κάτω Π'ολεμιδιών
18. Δήμος Κερύνειας
19.Δήμος Κϋθρέσς
20.ΔήιμοςΛίΐκστάμιος:
2ΐι.ΔήμοςΛαττή:θου
22-Δήμος Λαρνακας
23.Δήμος Λατσ;ών
24,Δήμος Λειβαδιών
2 5.. Δήμο ς Λεμεσού
26,ώήμο.ς Λευ κάρων
27. Δήμος Λευκονσίκου
28.Δήμος Λευκωσίος
29. Δήμος Λύσης
30. Δήμος Μέσα Γειτονιάς
31.Δήμος Μϋρφοϋ
32. Δ ή μας ΠοραΑιμνιου
33. Δήμος Πάφου
34. Δήμος Πέγείος
35. Δήμος Πόλης Χρυσοχοο
36.Δήμος Στροβόλου
37. Δήμος Σωτήρος
38-Δήμος Τσε ριου
39. Δήμος Ύψωνα



«ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Λ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Γενικο Διευθυντή Αρχής Ηλεκτρισμού Κύτιρου

2. Γενικο Διευθυντή Αρχής Λιμένων Κύπρου

3 Διαχεφΐστής Συστήμοΐος Μετα<βσράς

4. ώιευθυντή Συμβουλιου Υδοτοπρομήθειας Λ.άρνοκας

5. Διευθυντή Συμβουλίου Υδατοπρομήθεΐας Λεμεσού

6, Διευθυντή Συμβουλίου Υδστοπρομήθειας Λευκωσίας

7, Πρόεδρο Δημόσϊος Εττιχείρησης Φυσικου Αεριου

Β. Πρόεδρο Εταιρεΐσς Υδρογονανθράκων Κύττρου (ΕΥΚ)

9. D. K. Vt/indsupply (Αιολικό Πάρκο Ορείτες)

lO.KETONIS DEVELOPNENTS LTD (AtoAiKO Πάρκο Αλέξινρος)

11. Rokas AioEiki Cyprus Ltd (Αιολικό Πάρκο Αγία Άννα)



«ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ε»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠ Οώ ΕΚΤΩΝ

1: Πρόεδρο Εττιοτημονικού κο'!ι Τεχνικού Επϊμελητηρίου Κύπρου
2, Πρόεδρο Κυπριακου Εμττορικοϋ κα( Βιομηχονικου Επι-μεΛητΓΐρίου
3. Πρόεδρο Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνϋϋν
4. Πρόεδρο Ομοσπονδιας Συνδέσμων Εργολάβων Οι-κοδομών Κϋττρου


