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Αρμόδια Αρχή
Δημοσίων Συμβάσεων

29 Ιανουαρίου 2019

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

Εισαγωγή λειτουργικών μέτρων για συμβάσεις εργων του Δηυοσίου και
Ευρύτερου Δημόσιου Τουέα

To Υπουργικό Συμβούλιο, με Απόφαση του αρ. 86.017 και ημερ. 24/10/2018, αποφάσισε,
μεταξύ άλλων μέτρων, και τη λήψη λειτουργικών μέτρων για συμβάσεις έργων των οποίων
η εκτιμώμενη αξία υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Τα εν λόγω μέτρα
επηρεάζουν τη διαδικασία σύναψης των συμβάσεων των έργων, καθώς και την εκτέλεση
των εργασιών, και οι σχετικές πρόνοιες για υλοποίηση τους έχουν ήδη ενσωματωθεί στα
Πρότυπα Έγγραφα για τα Έργα που είναι ήδη αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Γενικού
Λογιστηρίου. Τα σχετικά μέτρα αναφέρονται πιο κάτω:

Η υποβολή της κάθε προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύεται με Εγγύηση
Συμμετοχής.
Για την υπογραφή της σύμβασης έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να
υποβάλει τη «Δέσμευση Χρηματοδότησης Έργου».

Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις και τη διασφάλιση της συνέχισης των εργασιών για την
ολοκλήρωση του έργου, εφόσον η σύμβαση με τον ανάδοχο έχει τερματιστεί κατά
την εκτέλεση.

• Αύξηση της Γενικής Ρήτρας Καθυστέρησης επί της ημερήσιας αξίας της Σύμβασης,
στο 20%, που μπορεί να αυξάνεται περαιτέρω ανάλογα με τη σοβαρότητα και την
κρισιμότητα της εκάστοτε σύμβασης και δυνατότητα εισαγωγής πρόνοιας για
επιβράβευση του ανάδοχου (bonus), στις περιπτώσεις στρατηγικά σημαντικών
έργων. Νοείται ότι, για να συμπεριληφθεί η πρόνοια της επιβράβευσης στα
έγγραφα διαγωνισμού, θα πρέπει το έργο να τυγχάνει χειρισμού από όλες τις αρχές
του Δημοσίου, ως προτεραιότητα.

1

Γωνία Μιχαήλ Καραολή & Γρηγόρη Αυξεντίου, 1441 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22602310 - Φαξ: +357 22302609

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: accountant. general@treasury. gov. cy Ιστοσελίδα: http://www. treasury, gov. cy



Σκοπός της εφαρμογής των πιο πάνω μέτρων, όπως αυτά ρυθμίζονται στα έγγραφα
διαγωνισμού, είναι η όσον το δυνατό καλύτερη επιλογή αναδόχων, αναφορικά με τη
δυνατότητα τους να εκτελέσουν ορθά και να ολοκληρώσουν εγκαίρων και εντός
προϋπολογισμού τα έργα που αναλαμβάνουν. Δίνεται, επίσης, μηχανισμός για την
εξεύρεση διεξόδου στις περιπτώσεις που για οποιουσδήποτε λόγους τερματίζεται η
σύμβαση, πριν την ολοκλήρωση του έργου.

Ρέα Γεωργίου
Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας
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