Λευκωσία, 20 Μαρτίου 2020

ΠΡΟΣ:
ΘΕΜΑ:

Όλα τα Μέλη
Επηρεασμός Συμβατικών Υποχρεώσεων
Δημόσιες Συμβάσεις λόγω Κορωνοϊού

των

Επιχειρήσεων

στις

Κυρία/ε,
Η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η επιχειρηματική δραστηριότητα από την εξάπλωση
του κορωνοϊού COVI D- 19 έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα και στην έγκαιρη εκπλήρωση
κάποιων συμβατικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων σε σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις.
Στα συμβόλαια που χρησιμοποιούνται για τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων, καθώς στα
πρότυπα συμβόλαια τα οποία έχει εκδώσει η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων,
περιλαμβάνεται ρητά η επιδημία, ως λόγος ανωτέρας βίας.
Προς το σκοπό αυτό το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, που είναι η Αρμόδια Αρχή
Δημοσίων Συμβάσεων σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σε κοινή τους
ανακοίνωση διευκρινίζουν πότε και πως θα εγκρίνεται κάποια παράταση της περιόδου
εκτέλεσης των δημόσιων συμβάσεων.
Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση του Γενικού Λογιστηρίου.
Με εκτίμηση,

Ανδρέας Ανδρέου,
Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας,
για Γενικό Γραμματέα.
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ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ ΣΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ω ΑΡΜΟΓΙΑ
ΑΡΥΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Θέμα: Δπηρεαζμός εκηέλεζης ζσμβαηικών σποτρεώζεων ζηις δημόζιες ζσμβάζεις
λόγω ηης επιδημίας ηοσ κορωνοϊού COVID-19
Τν Γεληθό Λνγηζηήξην ηεο Δεκνθξαηίαο σο ε Αξκόδηα Αξρή Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ θαη ην
Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, ζε θνηλή ηνπο αλαθνίλσζε ελεκεξώλνπλ γηα ηα αθόινπζα:
1. Η πθηζηάκελε θαηάζηαζε, ηελ νπνία έρεη πξνθαιέζεη ε εμάπισζε ηνπ θνξσλντνύ
COVID-19, ζεσξείηαη ιόγνο αλσηέξαο βίαο, γηα ηελ νπνία ππάξρεη ζρεηηθή πξόλνηα
ζηα ζπκβόιαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε ζύλαςε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ,
θαζώο ζηα πξόηππα ζπκβόιαηα ηα νπνία έρεη εθδώζεη ε Αξκόδηα Αξρή Δεκνζίσλ
Σπκβάζεσλ, πεξηιακβάλεηαη ξεηά ε επηδεκία, σο ιόγνο αλσηέξαο βίαο.
2. Σε πεξίπησζε πνπ ιόγσ ηεο επηδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19, επεξεάδεηαη ε
έγθαηξε εθπιήξσζε ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, νη
αλαζέηνπζεο αξρέο / αλαζέηνληεο θνξείο δύλαηαη θαηόπηλ ζρεηηθνύ πιήξσο
αηηηνινγεκέλνπ αηηήκαηνο από ηνπο επεξεαδόκελνπο αλαδόρνπο, λα εγθξίλνπλ
παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Σύκβαζεο γηα πεξίνδν
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ρσξίο λα ελεξγνπνηνύληαη νπνηεζδήπνηε ξήηξεο
θαζπζηέξεζεο θαη ρσξίο λα πξνβαίλνπλ ζηελ θαηάζρεζε / ξεπζηνπνίεζε κέξνπο ή
νιόθιεξνπ ηνπ πνζνύ ησλ θαηαηεζεηκέλσλ εγγπήζεσλ πηζηήο εθηέιεζεο ησλ
ζπκβάζεσλ.
Γηα ην ζθνπό απηό, νη αλαζέηνπζεο αξρέο ζα πξέπεη λα εμεηάδνπλ ηελ θάζε
πεξίπησζε κεκνλσκέλα θαη κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα.
3. Η παξάηαζε ηεο πεξηόδνπ εθηέιεζεο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ γηα ηνλ
πξναλαθεξόκελν ιόγν αλσηέξαο βίαο, ζα παξαρσξείηαη ρσξίο λα απαηηείηαη ε
παξαπνκπή ηνπο αηηήκαηνο ζηα αξκόδηα όξγαλα ρεηξηζκνύ ζύκθσλα κε ηελ Κ.Δ.Π.
138/2016, αιιά ζα πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη ζρεηηθά γηα ηελ θάζε πεξίπησζε, ε
Αξκόδηα Αξρή Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ.
4. Αλαιόγσο ησλ εμειίμεσλ, δπλαηό λα αθνινπζήζνπλ θαη λέεο αλαθνηλώζεηο επί ηνπ
ζέκαηνο.
17 Μαξηίνπ, 2020

