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Νέες Οδηγίες Δημοσίων Συμβάσεων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

• Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της
28 Μαρτίου 2014 σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων.

• Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της
28 Μαρτίου 2014 σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων φορέων
που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των
μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

• Οδηγία 2014/23/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
28 Μαρτίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης.
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Εθνική νομοθεσία σε ισχύ
• Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα

Νόμος του 2016 [Ν.73(Ι)/2016] – αντικατέστησε τον Ν.12(Ι)/2006 από 28 Απριλίου 2016.

• Οι περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού
των Οικονομικών Φορέων από τις Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Κανονισμοί του
2016 [ΚΔΠ 138/2016] – αντικατέστησαν τους Κ.Δ.Π. 115/2004 από 28 Απριλίου 2016.

• Οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και
Υπηρεσιών (Γενικοί) Κανονισμοί του 2007 [Κ.Δ.Π. 201/2007].

• 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 Νόμος του 2016 [Ν.140(Ι)/2006] - αντικατέστησε τον Ν.11(Ι)/2006 από 23
Δεκεμβρίου 2016.

• Ο περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και
Παροχής Υπηρεσιών που Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς στους
Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας [Ν.173(Ι)/2011].

• Ο περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων Νόμος
του 2010 [Ν. 104(Ι)/2010].

• Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων Παραχώρησης και για Συναφή
Θέματα Νόμος του 2017 [Ν.11(Ι)/2017]
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Άλλες Σχετικές Νομοθεσίες/ Οδηγίες/ Κανονισμοί

• Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών 
μεταφορών - Ν.40(Ι)/2011 εξακολουθεί να είναι σε ισχύ. 

• Οδηγός για τη συμπερίληψη περιβαλλοντικών παραμέτρων στις Δημόσιες 
Συμβάσεις 3η έκδοση, Απρίλιος 2016 (Buying Green –
http://ec.europa.eu/environment.gpp) – αρμόδιο τμήμα: Τμήμα Περιβάλλοντος

 Εξοπλισμός γραφείου

 Οχήματα

 Κτίρια

• Κοινωνικές αγορές - Οδηγός για τη συνεκτίμηση κοινωνικών πτυχών στις 
Δημόσιες Συμβάσεις (http://ec.europa.eu/social ). Περιλαμβάνονται μέτρα που 
υιοθετήθηκαν με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 27/3/2012 και 
αναφέρονται αναλυτικά στην εγκύκλιο ΓΛ/ΑΑΔΣ 58.

http://ec.europa.eu/environment.gpp
http://ec.europa.eu/social
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Ρόλος Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας

Ο ρόλος του Γενικού Λογιστηρίου είναι διττός.

• Από τη μία ως βραχίονας πολιτικής προωθεί τις αναγκαίες ρυθμίσεις στη νομοθεσία και

μεταφέρει μέσω εγκυκλίων και άλλων μέσων τα εργαλεία και τα βοηθήματα που υπάρχουν σε

Ευρωπαϊκό επίπεδο στις Αναθέτουσες Αρχές που είναι οι Αγοραστές του Ευρύτερου Δημόσιου

Τομέα.

• Από την άλλη ως εκτελεστικός βραχίονας με τη σύναψη των συμφωνιών πλαίσιο το Γενικό

Λογιστήριο της Δημοκρατίας δημιουργεί μια αγορά για τις Αναθέτουσες Αρχές μέσω της

οποίας να διασφαλίζεται η ευρύτερη δυνατή συμμόρφωση με τις πολιτικές που εφαρμόζονται

τόσο για πράσινες δημόσιες συμβάσεις, όσο και για βοήθεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,

για την ενσωμάτωση κοινωνικών παραμέτρων, για την προώθηση της καινοτομίας και την

μείωση του διοικητικού φόρτου. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη

σύναψη συμφωνιών για προϊόντα που δίνουν τη δυνατότητα αγοράς ενεργειακά

αποδοτικότερων και λιγότερο ή καθόλου ρυπογόνων αγαθών, σε σχέση με άλλα που

εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

• Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς

➢ Πριν την έναρξη μιας διαδικασίας σύναψης σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές
μπορούν να διεξάγουν διαβουλεύσεις με την αγορά, προκειμένου να
προετοιμάσουν τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και να ενημερώσουν τους
οικονομικούς φορείς για τα σχέδια και τις απαιτήσεις όσον αφορά τη σύμβαση.

➢ Μπορούν να ζητούν ή να δέχονται συμβουλές από ανεξάρτητους
εμπειρογνώμονες, αρχές, οργανωμένα σύνολα ή οικονομικούς φορείς. Οι εν
λόγω συμβουλές μπορούν να χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό και τη
διεξαγωγή της διαδικασίας, εφόσον δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού και την παραβίαση των αρχών της ίσης μεταχείρισης, διαφάνειας
και της αποφυγής των διακρίσεων .

➢ Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο ειδικά για εξειδικευμένα θέματα όπως οι
Πράσινες αγορές αφού δίνει τη δυνατότητα να μετρηθεί και η ωριμότητα της
αγοράς αλλά και να προετοιμαστεί η αγορά για το μέλλον
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ΑΡΧΕΣ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

➢ Οι αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και
χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφανή και αναλογικό τρόπο.

➢ Ο σχεδιασμός των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων δεν γίνεται με σκοπό τον
αποκλεισμό τους από το πεδίο εφαρμογής του Νόμου ή τον τεχνητό περιορισμό
του ανταγωνισμού. Ο ανταγωνισμός θεωρείται ότι περιορίζεται τεχνητά όταν οι
διαδικασίες έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την αδικαιολόγητα ευνοϊκή ή δυσμενή
μεταχείριση ορισμένων οικονομικών φορέων.

➢ Οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν
ότι, κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν
τις ισχύουσες υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το ενωσιακό δίκαιο, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού
και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Νόμο.

➢ Οι όροι της σύμβασης μπορούν να περιλαμβάνουν οικονομικές,
περιβαλλοντικές, κοινωνικές παραμέτρους ή παραμέτρους που αφορούν την
καινοτομία και την απασχόληση υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται με το
αντικείμενο της σύμβασης.
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ΝΕΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

• Έξι νέοι λόγοι αποκλεισμού. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν από 
τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό 
φορέα :

1. Ο οποίος δεν τηρεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις του στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το
ενωσιακό δίκαιο, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται
στο Παράρτημα Χ.

2. Ο οποίος συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού.

3. Για στρέβλωση του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, που δεν μπορεί να
θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα.
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ΝΕΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

4. Για σύγκρουση συμφερόντων που δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα.

5. Εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη
πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης της ίδιας ή άλλης αναθέτουσας αρχής που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις.

6. εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων ή να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα ή να παράσχει
παραπλανητικές πληροφορίες που μπορεί να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις για τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.
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ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

• Λόγοι αποκλεισμού

➢ Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνεται ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας όταν αποδεικνύεται ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού οικονομικού
φορέα λόγω πράξεών του είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

➢ Ο οικονομικός φορέας που αντιμετωπίζει κάποιο λόγο αποκλεισμού μπορεί να
προσκομίζει στοιχεία στην αναθέτουσα αρχή προκειμένου να αποδείξει ότι τα
διορθωτικά μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του.
Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται
από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Οικονομικός φορέας που έχει
αποκλειστεί από την Επιτροπή Αποκλεισμού (ΚΔΠ 138/2016), δεν μπορεί να
κάνει χρήση του πιο πάνω κατά την περίοδο του αποκλεισμού του.

➢ Η Επιτροπή Αποκλεισμού δύναται να επιβάλλει μέγιστη ποινή αποκλεισμού για 5
χρόνια από την ημερομηνία καταδίκης ή της παραδοχής ή της καταγγελίας για
τους υποχρεωτικούς λόγους αποκλεισμού, και 3 χρόνια από την ημερομηνία που
έλαβε γνώση για το σχετικό γεγονός για τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού.

➢ Αποκλείονται και οι ενώσεις οικονομικών φορέων στις οποίες συμμετέχει
οικονομικός φορέας στον οποίο έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού.
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Διαδικαστικές απαιτήσεις

• Κριτήρια  επιλογής

➢ Τα κριτήρια επιλογής μπορεί να αφορούν μόνο :

α)  την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας·

β)  την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια,

γ)  την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.

➢ Τα κριτήρια πρέπει να σχετίζονται και είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης.

➢ Ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών που απαιτείται να έχουν οι οικονομικοί φορείς δεν υπερβαίνει το
διπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

➢ Η πείρα μπορεί να επεκταθεί πέραν των 5 χρόνων για έργα και των 3 χρονών για προμήθειες και
υπηρεσίες εφόσον αιτιολογηθεί και είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου
ανταγωνισμού.

➢ Προς επιβεβαίωση ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται προς συγκεκριμένα πρότυπα όσον αφορά
την περιβαλλοντική διαχείριση, οι αναθέτουσες αρχές παραπέμπουν στο κοινοτικό σύστημα οικολογικής
διαχείρισης και ελέγχου (EMAS – Eco-Management and Audit Scheme) της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε
άλλα πρότυπα. Τα Πιστοποιητικά EMAS μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικό μέσο για την
τεχνική ικανότητα σε ότι αφορά την εκτέλεση μέτρων περιβαλλοντικής συνείδησης. Γίνονται αποδεκτά
και άλλα ισοδύναμα πιστοποιητικά/αποδεικτικά στοιχεία για εφαρμογή ισοδύναμων μέτρων
περιβαλλοντικής διαχείρισης.
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Διαδικαστικές απαιτήσεις

• Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές  

➢ Οι προσφορές που φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές ενδέχεται να βασίζονται σε
τεχνικά, οικονομικά ή νομικά προβληματικές πρακτικές.

➢ Οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς συγκεκριμένες
εξηγήσεις για την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους.

➢ Η αναθέτουσα αρχή δύναται να απορρίψει μια ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά
μόνο εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το
χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους.

➢ Η απόρριψη είναι υποχρεωτική στις περιπτώσεις όπου η αναθέτουσα αρχή έχει
διαπιστώσει ότι η ασυνήθιστα χαμηλή τιμή ή κόστος είναι αποτέλεσμα της μη
συμμόρφωσης με την ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικού ή εργατικού δικαίου.

➢ Εάν διαπιστωθεί ότι μια προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή λόγω κρατικής
ενίσχυσης, η προσφορά μπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά για αυτό το λόγο
μόνο μετά από διαβούλευση με τον προσφέροντα, και εφόσον αυτός δεν μπορεί
να αποδείξει ότι η εν λόγω ενίσχυση χορηγήθηκε νόμιμα.
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Διαδικαστικές απαιτήσεις

• Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων

➢ Το κριτήριο ανάθεσης είναι μόνο η ‘πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά’ η οποία μπορεί να καθοριστεί βάσει:

1. Της τιμής

2. Του κόστους, όπως η κοστολόγηση του κύκλου ζωής

3. Της βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας

➢ H βέλτιστη σχέση τιμής-ποιότητας, εκτιμάται βάσει κριτηρίων όπως
ποιοτικών, περιβαλλοντικών και/ή κοινωνικών πτυχών, η οργάνωση, τα
προσόντα και η πείρα του προσωπικού, οι όροι παράδοσης και
εξυπηρέτηση μετά την πώληση. Να συνδέονται με το αντικείμενο της
συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης.

➢ Επιτρέπεται ο ανταγωνισμός μόνο βάσει ποιοτικών κριτηρίων όπου το
στοιχείο του κόστους λαμβάνει τη μορφή σταθερής τιμής ή κόστους.



Treasury of the Republic of Cyprus

Public Procurement Directorate

15

Διαδικαστικές απαιτήσεις

• Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων

➢ Στην περίπτωση των δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών η ανάθεση θα γίνεται
μόνο βάσει της βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας, εκτός εάν συντρέχουν
αιτιολογημένοι λόγοι.

➢ Τα κριτήρια ανάθεσης θεωρούνται ότι συνδέονται με το αντικείμενο της
σύμβασης εφόσον συνδέονται με τα έργα, τις προμήθειες ή τις υπηρεσίες που
θα παρασχεθούν στο πλαίσιο της σύμβασης σε σχέση με οποιαδήποτε πτυχή
της και σε οποιαδήποτε από τα στάδια του κύκλου ζωής της.

➢ Τα κριτήρια ανάθεσης διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού
ανταγωνισμού και συνοδεύονται από προδιαγραφές που επιτρέπουν την
αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους
προσφέροντες. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, οι αναθέτουσες αρχές επαληθεύουν
αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων τις οποίες
παρέχουν οι προσφέροντες.

➢ Στα έγγραφα διευκρινίζεται η σχετική στάθμιση των κριτηρίων και εάν δεν
είναι δυνατή η στάθμιση, τα κριτήρια επισημαίνονται με φθίνουσα σειρά
σπουδαιότητας.
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Διαδικαστικές απαιτήσεις

• Κοστολόγηση του κύκλου ζωής

➢ Περιλαμβάνει:

1. Κόστος που βαρύνει την αναθέτουσα αρχή ή άλλους χρήστες, όπως
το κόστος απόκτησης, χρήσης, συντήρησης, και διάθεσης κατά το
τέλος του κύκλου ζωής.

2. Το κόστος που οφείλεται σε περιβαλλοντικές εξωτερικές
παρενέργειες που συνδέονται με το προϊόν, την υπηρεσία ή τα
έργα στη διάρκεια του κύκλου ζωής, εφόσον η χρηματική αξία του
μπορεί να προσδιοριστεί και να επαληθευτεί, όπως το κόστος των
εκπομπών ρύπων.

➢ Στα έγγραφα καθορίζονται τα δεδομένα που πρέπει να υποβάλουν οι
προσφέροντες και η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί για την
κοστολόγηση του κύκλου ζωής.
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Διαδικαστικές απαιτήσεις

• Κοστολόγηση του κύκλου ζωής (συνέχεια)

➢ Η μέθοδος για την αξιολόγηση του κόστους που οφείλεται σε
περιβαλλοντικές εξωτερικές παρενέργειες πρέπει:

1. να βασίζεται σε κριτήρια που μπορούν να επαληθευτούν με
αντικειμενικό τρόπο και δεν εισάγουν διακρίσεις, και

2. να είναι προσιτή σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, και

3. τα απαιτούμενα δεδομένα να μπορούν να παρασχεθούν με εύλογες
προσπάθειες από τους οικονομικούς φορείς.

➢ Στις περιπτώσεις όπου η μέθοδος υπολογισμού του κόστους του
κύκλου ζωής έχει καταστεί υποχρεωτική με νομοθεσία θα πρέπει να
χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη μέθοδος. (Οδηγία σχετικά με την
προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών
μεταφορών 2009/33/ΕΚ).
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Διαδικαστικές απαιτήσεις

• Τεχνικές προδιαγραφές

➢ Οι τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να αναφέρονται στην ειδική
διαδικασία ή μέθοδο παραγωγής ή παροχής των ζητούμενων έργων,
προμηθειών ή υπηρεσιών ή σε ειδική διαδικασία άλλου σταδίου του
κύκλου ζωής τους εφόσον συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης και
βρίσκονται σε αναλογία με την αξία και τους στόχους της.

➢ Για συμβάσεις που προορίζονται για χρήση από φυσικά πρόσωπα, οι
τεχνικές προδιαγραφές καταρτίζονται με τρόπο ώστε να λαμβάνουν
υπόψη τα κριτήρια προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες ή τον
σχεδιασμό για όλους τους χρήστες. Εφόσον υπάρχουν πρότυπα
προσβασιμότητας θα πρέπει να γίνεται παραπομπή σε αυτά.

➢ Οι τεχνικές προδιαγραφές διατυπώνονται ως επιδόσεις ή λειτουργικές
απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών
χαρακτηριστικών ή με παραπομπή σε τεχνικές προδιαγραφές βάσει
προτύπων, ή συνδυασμό αυτών.
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Διαδικαστικές απαιτήσεις

• Σήματα (Labels), εκθέσεις δοκιμών, πιστοποίηση

➢ Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν συγκεκριμένο σήμα (π.χ.
ECOLABELS) ως αποδεικτικό της συμμόρφωσης προς τα απαιτούμενα
χαρακτηριστικά, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που
καθορίζονται στο νόμο.

➢ Η αναθέτουσα αρχή αποδέχεται παρόμοια σήματα (π.χ. Nordic swan vs
Blue angel) ή άλλα αποδεικτικά μέσα που πληρούν τις απαιτήσεις του
σήματος.

➢ Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν από τους οικονομικούς
φορείς να προσκομίζουν έκθεση δοκιμών ή πιστοποιητικό που έχει
εκδοθεί από οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης ως αποδεικτικό
μέσο συμμόρφωσης με απαιτήσεις ή κριτήρια που αναφέρονται στις
τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια ανάθεσης ή τις προϋποθέσεις
εκτέλεσης της σύμβασης. Γίνονται δεκτά και άλλα κατάλληλα
αποδεικτικά μέσα, π.χ. τεχνικός φάκελος κατασκευαστή.
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Πανευρωπαϊκά, οι δαπάνες του Δημόσιου Τομέα ξεπερνούν το 15% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ

για αγαθά, υπηρεσίες και έργα. Όλα αυτά έχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη

διάρκεια του κύκλου ζωής τους από την παραγωγή, στη συνέχεια κατά τη χρήση και μέχρι

την απόσυρση τους. Η φιλοσοφία του Γενικού Λογιστηρίου που υλοποιεί και τις πολιτικές

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι, ως σημαντικός καταναλωτής ο Δημόσιος και

Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας, με την αγοραστική του δύναμη θα πρέπει να επιλέγει φιλικά

προς το περιβάλλον προϊόντα, υπηρεσίες ή έργα προωθώντας την πράσινη ανάπτυξη και

ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε

να συνεισφέρουμε σημαντικά στην αειφορία και να δημιουργηθεί η κρίσιμη εκείνη μάζα

που θα είναι ικανή να δημιουργήσει την αγορά στην Κύπρο ώστε να μπορεί και ο κάθε

πολίτης ή οργανισμός να έχει την ανταγωνιστική επιλογή να αγοράζει με σεβασμό προς το

περιβάλλον.

Στόχος σε σχέση με τις πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Φίλιππος Κατράνης

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 22602276


