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Οριςμόσ και θμαςία
• Δθμόςια ςφμβαςθ μπορεί να νοθκεί θ διαδικαςία
μζςω τθσ οποίασ κυβερνιςεισ και άλλεσ οντότθτεσ
δθμοςίου δικαίου αγοράηουν (ι ενοικιάηουν)
προϊόντα, υπθρεςίεσ και δθμόςια ζργα
• Διεκνϊσ, ο δθμόςιοσ τομζασ αντιπροςωπεφει
ουςιαςτικό μζροσ τθσ ηιτθςθσ και επομζνωσ οι
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ μποροφν να επιδροφν ςτισ
αγορζσ όςο αφορά για παράδειγμα ςτισ τάςεισ ςτουσ
τομείσ τθσ παραγωγισ και τθσ κατανάλωςθσ προσ
όφελοσ προϊόντων και υπθρεςιϊν που είναι φιλικά
ςτο περιβάλλον, κοινωνικά υπεφκυνα και καινοτόμα
(Edler και Georghiou, 2007; Lember et. al., 2011).

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ: Αλλαγζσ;
• ε ολόκλθρθ τθν ΕΕ, περιςςότερεσ από 250, 000
δθμόςιεσ αρχζσ ξοδεφουν περίπου «18% του
ςυνολικοφ ΑΕΠ τθσ Ζνωςθσ ςτθν αγορά
υπθρεςιϊν, εργαςιϊν και προμθκειϊν»
(European Commission 2015).
• Σο εφροσ και θ επίδραςθ των δθμοςίων
ςυμβάςεων καταδεικνφεται επίςθσ και από το
γεγονόσ ότι θ ΕΕ ειςιγαγε το 2014 για πρϊτθ
φορά, δφο οδθγίεσ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
ενοποιϊντασ το ςχετικό νομοκετικό πλαίςιο των
χωρϊν.

Νζεσ Οδθγίεσ και Εφαρμογι τουσ από
τθν Κφπρο
• Ρυκμίηουν κυρίωσ το πλαίςιο αγορϊν από τισ δθμόςιεσ αρχζσ όςο αφορά
ςτθν εργαςία, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τισ διαδικαςίεσ προςφορϊν.
• Βελτίωςθ του επαγγελματιςμοφ και τθσ ιδιότθτασ του δθμοςίου τομζα ωσ
αγοραςτι, ςτθ διευκόλυνςθ τθσ αυξθμζνθσ ηιτθςθσ, ςτθν καταπολζμθςθ
τθσ διαφκοράσ, ςτθ προϊκθςθ περιβαλλοντικϊν πρωτοβουλιϊν, ςτθ
βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και ςτθ μετάβαςθ ςτισ θλεκτρονικζσ
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, αυξάνοντασ τον ανταγωνιςμό.
• Γιατί κατϊτατο όριο;;;: να λάβουμε υπόψθ τισ κακθμερινζσ ανάγκεσ και το
εφροσ των δθμοςίων οργανιςμϊν, δεδομζνα που επιβάλλουν
μθχανιςμοφσ που ενεργοφν άμεςα ςε αντιδιαςτολι με ζνα δυςκίνθτο,
γραφειοκρατικό και αδφναμο να αντεπεξζλκει ςτισ απαιτιςεισ, οργανιςμό

Προβλιματα;
•

Ιδανικά, ο δθμόςιοσ και ειδικά ο
κυβερνθτικόσ τομζασ πρζπει να
γνωρίηει με ακρίβεια τι κζλει να
αγοράςει. Όμωσ όπωσ και θ
φιλελεφκερθ αρχι του λεγόμενου
«τζλειου ανταγωνιςμοφ» δεν μπορεί
να εφαρμοςτεί, ζτςι και θ τζλεια
γνϊςθ δεν υφίςταται. Μια πιο
ρεαλιςτικι προςζγγιςθ κα
απαιτοφςε τθν επίγνωςθ ότι θ
κυβζρνθςθ δεν ζχει ςαφι προτίμθςθ
του προϊόντοσ που επικυμεί να
αγοράςει, όπωσ επίςθσ ότι μπορεί να
υπάρχει μόνο ζνασ πωλθτισ ικανόσ
να παρζχει το αγακό.

• Μζςα ςε αυτά άλλωςτε τα
πλαίςια μπορεί να
εντοπιςτοφν κίνθτρα για τουσ
πωλθτζσ να δωροδοκιςουν
αξιωματοφχουσ του δθμοςίου
με ςκοπό είτε να
«ςκοτϊςουν» τουσ
ανταγωνιςτζσ τουσ είτε να
αποκομίςουν αςυνικιςτα
υψθλό κζρδοσ (Ferwerda et.
al., 2017). ε τζτοιεσ
περιπτϊςεισ ο
φορολογοφμενοσ λαμβάνει
χαμθλότερθ ποιότθτα για
περιςςότερα χριματα (RoseAckerman, 1975).

Κφπροσ και Δθμόςιεσ υμβάςεισ
ΣΗΜΑΣΙΑ

Όρια Ελζγχου:Ιςοηφγιο

•

•

•

•

Σο 2006, είχαν ανατεκεί από
Ανακζτουςεσ Αρχζσ 19,639 δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ αξίασ (ρεκόρ) φκάνοντασ
ςτισ 819 εκατομμυρίων λίρεσ.
Η αξία των δθμόςιων ςυμβάςεων
διατθρικθκε ςε υψθλά επίπεδα το
2012, 853 εκ. ευρϊ για να ςθμειϊςει
κάμψθ μετά το «κοφρεμα»
Αντίκετα, θ ανοδικι πορεία τθσ
επόμενθσ τριετίασ περιελάμβανε
ςυμβάςεισ ςυνολικισ αξίασ 1,4 δισ
ευρϊ και ςυμβόλαια που ξεπερνοφν ςε
αρικμό τα 11,000.

• 2016: 3,440 δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ αξίασ 626
εκατομμυρίων ευρϊ

•

Μεταξφ των ετϊν 2006 και 2012, θ αξία
των δθμόςιων ςυμβάςεων κάτω των
ορίων ελζγχου ζφταςαν ςτο κεόρατο
ποςό των ςχεδόν 3 δισ. ευρϊ. Κατά τθν
ίδια περίοδο, θ αξία των άνω των
ορίων δθμοςίων ςυμβάςεων ζφταςε
ςτα 3,9 δισ ευρϊ.
2016: αξία των δθμοςίων ςυμβάςεων
κάτω των ελάχιςτων ορίων, εκείνων
δθλαδι που δεν ελζγχονται, ιταν 130
εκατομμφρια ςε αντιδιαςτολι με τθν
αξία των ςυμβάςεων άνω των
κατϊτατων ορίων (εκείνων δθλαδι που
ελζγχονται) που ανιλκε κατά το 2016
ςτα 429 εκατομμφρια ευρϊ.

Πρόοδοσ;

• Πρόκειται για μια τάςθ που πικανϊσ να
υποδεικνφει μια ποιοτικι μεταβολι από τον
κατακερματιςμό προςφορϊν κατ’ ζτοσ ςε μια
πιο ολιςτικι και μακροπρόκεςμθ προςζγγιςθ
των δθμοςιονομικϊν αναγκϊν του κράτουσ.

Σο αντικείμενο τθσ Ζρευνασ
• Σο νζο Ευρωπαϊκό νομικό πλαίςιο για τισ
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ είναι επαρκζσ;
• εφαρμόηεται κατά αποτελεςματικό τρόπο από
τισ κυπριακζσ αρχζσ;
• Σι εμποδίηει τθν αποτελεςματικότερθ
λειτουργία των Ανεξάρτθτων Αρχϊν του
Δθμοςίου κακϊσ και των Ανακετουςϊν
Αρχϊν.

Μεκοδολογία
Ποιοτικι Μεκοδολογία

Ποιουσ Ειδικοφσ;

•

•
•

Ημιδομθμζνα ερωτθματολόγια που
απευκφνκθκαν με προςωπικζσ
ςυνεντεφξεισ ςτισ Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ οι
οποίεσ είναι και αρμόδιεσ για τον
ζλεγχο των δθμοςίων ςυμβάςεων ενϊ
παρζχουν εκ κακικοντοσ εξειδικευμζνθ
υπθρεςία ςτον τομζα των δθμοςίων
ςυμβάςεων. Σο θμιδομθμζνο
ερωτθματολόγιο και θ υποβολι του
μζςω προςωπικϊν ςυνεντεφξεων
επιλζγθκε ωσ τεχνικι γιατί μπορεί να
προςφζρει εισ βάκοσ κατανόθςθ του
κζματοσ, φωτίηοντασ ι
ανακαταςκευάηοντασ αντιλιψεισ και
νοιματα.

•

•
•

Οι ειδικοί:
Πρόκειται για τον Γενικό Ελεγκτι Δρ
Οδυςςζα Μιχαθλίδθ (Γ.Ε.),
τθν Πρόεδρο τθσ Ανακεωρθτικισ Αρχισ
Προςφορϊν τζωσ δικαςτι του Ανωτάτου
Δικαςτθρίου κα. Ζφθ Παπαδοποφλου
(ΠΑΑΠ),
τον Επικεφαλισ τθσ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων
υμβάςεων του Γενικοφ Λογιςτθρίου τθσ
Δθμοκρατίασ κ. Φίλιππο Κατράνθ (ΕΔΔ).
Εικόνα για το πϊσ βλζπουν τθ νομοκεςία οι
δικθγόροι και για αυτό ςυνζντευξθ από τον
Πρόεδρο του Δικθγορικοφ υλλόγου
Αμμοχϊςτου και μζλουσ του υμβουλίου του
Παγκφπριου Δικθγορικοφ υλλόγου κ.
ταφρο Μαυρομμάτθ (ΠΔΑ).

Σαξινόμθςθ Ερευνθτικϊν
Ενδιαφερόντων
Κατθγορία 1: Εκτίμθςθ για το νζο Νομοκετικό Πλαίςιο και τθσ

Ικανότθτασ Εφαρμογισ του
Κατθγορία 2: Εργαλεία για τθν επιτζλεςθ του ςκοποφ των
Ανεξάρτθτων Αρχϊν για τισ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ
Κατθγορία 3: Προβλιματα και Εμπόδια ςτισ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ
Κατθγορία 4: Σφγκρουςθ Συμφερόντων
Κατθγορία 5: Επί του Εδάφουσ λφςεισ Προβλθμάτων

Αποτελζςματα Ζρευνασ
1. Εκτίμθςθ για το νζο Νομοκετικό Πλαίςιο και τθσ Ικανότθτασ
Εφαρμογισ του

• το νζο κεςμικό πλαίςιο ςυνιςτά μια προοδευτικι
εξζλιξθ θ εφαρμογι τθσ οποίασ αποτελεί
πρόκλθςθ για τισ ςχετικζσ τοπικζσ υπθρεςίεσ.
• Στον Εναρμονιςτικό Νόμο: αξιοποιείται ο
χειριςμόσ των ςυμβάςεων κάτω από τα όρια, με
ςχετικά αυςτθρζσ διαδικαςίεσ
• H ικανότητα εφαρμογήσ του πλαιςίου ςυνδζεται
με την «αναγκαιότητα πρόςληψησ λειτουργϊν
που να ζχουν πρακτική εμπειρία και εξειδίκευςη
ςτον τομζα των δημόςιων ςυμβάςεων».

2. Εργαλεία για τθν επιτζλεςθ του ςκοποφ των
Ανεξάρτθτων Αρχϊν για τισ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ
Ελεγκτικι Υπθρεςία: Συςτάςεισ, Δθμοςιοποίθςθ
και Κοινοβοφλιο

Ανακεωρθτικι

Αρχι

Προςφορϊν:

λιψθ

προςωρινϊν μζτρων, αναςτολι ανάκεςθσ, κθρφςςει
ανενεργζσ παράνομα ςυναφκείςεσ ςυμβάςεισ και

δυνατότθτα κυρϊςεων

Διεφκυνςθ Δθμοςίων Συμβάςεων: Νομοκεςία
και Κανονιςμοί, Αποφάςεισ του υπουργικοφ
ςυμβουλίου ι κζματα πολιτικισ, το Σφςτθμα του
eProcurement, Ζκδοςθ Εγκυκλίων

2. Εργαλεία Εφαρμογισ νζου Πλαιςίου
Καινοτομία

• « Αρχι Δθμοςίων υμβάςεων ζχει δυνατότθτα
να παραπζμπει υποκζςεισ ςτθν Ανακεωρθτικι
Αρχι Προςφορϊν όταν διαπιςτϊνονται
παραβιάςεισ».
• απόφαςθ δεςμευτικι για τθν Ανακζτουςα Αρχι.

3. Προβλιματα και εμπόδια ςτισ
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
• Οι ειδικοί ςυμφωνοφν πωσ το μεγαλφτερο πρόβλθμα είναι
πωσ δεν υπάρχει εξειδικευμζνο προςωπικό ςτισ
Ανακζτουςεσ Αρχζσ, ενϊ το υπάρχον προςωπικό δεν ζχει
τισ κατάλλθλεσ γνϊςεισ για να μπορεί να αντεπεξζλκει ςτα
κακικοντα του.
• τισ περιπτϊςεισ τθσ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων υμβάςεων,
κατά πρϊτο και τθσ Ελεγκτικισ Τπθρεςίασ κατά δεφτερο,
ςθμαντικό εμπόδιο αποτελεί θ ζλλειψθ ικανοφ αρικμοφ
προςωπικοφ για να αςκιςει κακοδθγθτικό ζλεγχο.
• Επιπλζον, διαπιςτϊνεται μια υφζρπουςα κουλτοφρα ςτον
ευρφτερο, πζραν του κεντρικοφ κράτουσ τομζα, για
απευκείασ ανακζςεισ και (ενίοτε) κατάχρθςθσ εξουςίασ.

3. Προβλιματα και εμπόδια ςτισ
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
• Κατ’ επζκταςθ, διαπιςτϊνεται ότι ςθμαντικά
κζματα που αφοροφν τα υψθλά ποςοςτά των
ςυμβάςεων που ανατίκενται απευκείασ ι
που μόνο ζνασ προςφοροδότθσ εκδθλϊνει
ενδιαφζρον μπορεί να ςυνδζονται και με τισ
δομικζσ αδυναμίεσ αλλά και ςυμπεριφορζσ
που ζχουν προαναφερκεί και κα αναλυκοφν
πιο κάτω.

φγκριςθ Κφπροσ-ΕΕ
• Πιο ςυγκεκριμζνα θ απόδοςθ τθσ Κφπρου ςτον
τομζα δθμοςίων ςυμβάςεων κρίκθκε από τθν
Τπθρεςία Εςωτερικισ Αγοράσ και τα κριτιρια του
Πίνακα ωσ μθ ικανοποιθτικι για το 2015 ενϊ με
βάςθ τα πιο πρόςφατα ςτοιχεία τθσ ίδιασ
υπθρεςία (2016), εξακολουκεί θ Κφπροσ να
κρίνεται ωσ χϊρα με μθ ικανοποιθτικι απόδοςθ
ςε ςειρά δεικτϊν που μετροφν ποιοτικά τθν
πολιτικι κάκε κράτουσ ωσ προσ το αν ςυνιςτά
καλι πρακτικι

Ευρωπαϊκοί Δείκτεσ και Κφπροσ
«No Calls For Bids»,
• μετρά το ποςοςτό των
διαδικαςιϊν ςφναψθσ
ςυμβάςεων με μια
εταιρεία, χωρίσ να γίνεται θ
οποιαδιποτε πρόςκλθςθ
υποβολισ άλλων
προςφορϊν αγγίηει το 24%
(ψθλότερο τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ το 2015).

“One Bidder”
• αυξθτικι τάςθ ςτισ
περιπτϊςεισ δθμόςιων
ςυμβάςεων “One Bidder”
με ζνα μόνο προςφοροδότθ
(40% των περιπτϊςεων
κατά το 2015 ενϊ το 2011
ιταν 22%).

Ευρωπαϊκοί Δείκτεσ και Κφπροσ
One Bidder

No Calls for Bids

“Τπόγειοι Μζκοδοι»
• υμπερίλθψθ ςε ζνα διαγωνιςμό, φωτογραφικϊν όρων και
προχποκζςεων που μετατρζπουν το εγχείρθμα ςε δικεν ανοικτό
διαγωνιςμό. Αυτοί οι όροι ευνοοφν μόνο ζνα οργανιςμό και είτε κανείσ
άλλοσ δεν κα ενδιαφερκεί είτε αν οι ενδιαφερόμενοι είναι περιςςότεροι
δεν κα είναι ςε κζςθ να τουσ πλθροφν και ζτςι θ Ανακζτουςα Αρχι τουσ
απορρίπτει.
• Εξίςου ςοβαρι είναι θ περίπτωςθ του ιςχυριςμοφ ότι επιτρζπεται νομικά
θ απευκείασ ανάκεςθ μιασ προςφοράσ ςε μία εταιρεία.
• Επιπλζον, μια άλλθ πιο περίπλοκθ ίςωσ μζκοδοσ είναι θ κατάτμθςθ των
προςφορϊν. Για παράδειγμα, επειδι θ νομοκεςία επιτρζπει τθν
απευκείασ ανάκεςθ μζχρι €2.000, θ Αρχι προβαίνει ςε απευκείασ αγορά
από μια επιχείρθςθ, αντί να γίνει ετιςιοσ προχπολογιςμόσ και
προγραμματιςμόσ αναγκϊν με διαδικαςία πιο διαφανι αλλά και
καλφτερθ διαχειριςτικά.
• Η μζκοδοσ τθσ κατάτμθςθσ προςφορϊν, ενϊ απαγορεφεται από τθν
νομοκεςία, ςυμβαίνει επί του εδάφουσ και ζχει εντοπιςτεί από τθν
Ελεγκτικι Τπθρεςία θ οποία και το αναδεικνφει δθμόςια.

3. Προβλιματα και εμπόδια ςτισ
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
Ζλεγχοσ επί τθσ Ουςίασ;
• θ ΑΑΠ «δεν μπορεί να αςκιςει
ζλεγχο ουςίασ και να
υποκαταςτιςει τθν κρίςθ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ ιδιαίτερα επί
τεχνικϊν ηθτθμάτων ι επί
εξειδικευμζνων γνϊςεων που
μόνον κάποιοσ τεχνοκράτθσ ι
κάποιοσ ειδικόσ κα μποροφςε να
το κρίνει. Είναι ωσ να υπάρχει
ζνα αόρατο ςκαλί που δεν
μπορεί να υπερβεί θ
Ανακεωρθτικι Αρχι Προςφορϊν
-δεν μπορεί βάςει τθσ
νομολογίασ και βάςει τθσ
νομοκεςίασ».

Τρικλοποδιά

3. Προβλιματα και εμπόδια ςτισ
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
• «οι περιςςότεροι που
κάνουν διαγωνιςμοφσ
δεν καταλαβαίνουν
τουσ κανόνεσ τθσ
αγοράσ» και
προςπακοφν να κάνουν
τουσ διαγωνιςμοφσ πριν
να γνωρίηουν τισ
ανάγκεσ του
αγοραςτι».

Αίτια των Προβλθμάτων;
• Οι Ανακζτουςεσ Αρχζσ αλλάηουν
ςυνεχϊσ τα πρόςωπα.
• Οι Ανακζτουςεσ Αρχζσ δεν ζχουν
ικανό αρικμό ςτελεχϊν που
αςχολοφνται με τισ δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ. Σο ςθμαντικότερο
πρόβλθμα που δθμιουργείται,
ζγκειται ςτθν ζλλειψθ τθσ
ςωςτισ και επαρκοφσ
προετοιμαςίασ για τθν
διενζργεια ενόσ διαγωνιςμοφ.

•

Επειδι τα μζλθ των Ανακετουςϊν
Αρχϊν δεν είναι εξειδικευμζνα,
αντιγράφουν τα πρότυπα ζγγραφα
χωρίσ προςαρμογι ςε κάκε
ξεχωριςτό διαγωνιςμό. Διμοι και
κοινότθτεσ δεν ζχουν τθν ικανότθτα
να προκθρφξουν διαγωνιςμοφσ

•

ίγουρα δεν επαρκεί ο αρικμόσ των
ςτελεχϊν ςτθν Αρχι Δθμοςίων
υμβάςεων του ΓΛ για να
πραγματοποιοφνται οι ζλεγχοι που
είναι απαραίτθτοι.

4. Σφγκρουςθ Συμφερόντων
•

•
•
•
•

Ο ΟΟΑ, ερμθνεφει τθν ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ωσ τθ «ςφγκρουςθ μεταξφ των
δθμόςιων κακθκόντων και των ιδιωτικϊν ςυμφερόντων ενόσ δθμοςίου
υπαλλιλου, ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ ο δθμόςιοσ υπάλλθλοσ ζχει ιδιωτικά
ςυμφζροντα που κα μποροφςαν να επθρεάςουν με ακζμιτο τρόπο τθν άςκθςθ
των επίςθμων υποχρεϊςεων και κακθκόντων του».
Είδθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων:
Πραγματικι ςφγκρουςθ ςυμφερόντων: ο δθμόςιοσ υπάλλθλοσ ζχει ιδιωτικά
ςυμφζροντα που κα μποροφςαν να επθρεάςουν με ακζμιτο τρόπο τθν άςκθςθ
των επίςθμων υποχρεϊςεων και κακθκόντων του.
Φαινομενικι ςφγκρουςθ ςυμφερόντων: εικάηεται ότι τα ιδιωτικά ςυμφζροντα
ενόσ δθμοςίου υπαλλιλου κα μποροφςαν να επθρεάςουν με ακζμιτο τρόπο τθν
άςκθςθ των κακθκόντων του, αλλά αυτό δεν ςυμβαίνει ςτθν πραγματικότθτα.
Δυνθτικι ςφγκρουςθ ςυμφερόντων: ζνασ δθμόςιοσ υπάλλθλοσ ζχει ιδιωτικά
ςυμφζροντα τζτοια ϊςτε κα προκαλείτο ςφγκρουςθ ςυμφερόντων εάν ο
υπάλλθλοσ επρόκειτο να αναλάβει ςχετικά (ιτοι ςυγκρουόμενα) υπθρεςιακά
κακικοντα ςτο μζλλον.

4. Σφγκρουςθ Συμφερόντων
• Η καινοφρια νομοκεςία
προβλζπει για τθν
«αποτελεςματικι πρόλθψθ,
τον εντοπιςμό και τθν
επανόρκωςθ ςυγκροφςεων
ςυμφερόντων που
προκφπτουν κατά τθ
διεξαγωγι διαδικαςιϊν
ςφναψθσ ςυμβάςεων, οφτωσ
ϊςτε να αποφεφγονται τυχόν
ςτρεβλϊςεισ του
ανταγωνιςμοφ και να
διαςφαλίηεται θ ίςθ
μεταχείριςθ όλων των
οικονομικϊν φορζων».

4. Σφγκρουςθ Συμφερόντων
• ζχουν εντοπιςτεί προφανείσ περιπτϊςεισ
ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων και ςθμαντικζσ
υποκζςεισ με παρατυπίεσ ι παρανομίεσ
• δεν ζχει ακόμα εμπεδωθεί η κουλτοφρα ότι δεν
πρζπει ζνασ μόνο να είναι αλλά και να φαίνεται
τίμιοσ.
• Μια ανακζτουςα αρχι αποκλείει ζναν
οικονομικό φορζα, ενϊ άλλθ ανακζτουςα αρχι
περίπου για το ίδιο πράγμα δεν τον αποκλείει.

4. φγκρουςθ υμφερόντων:Γιατί;
• Η διαδικαςία πάςχει εξαιτίασ τθσ αδυναμίασ
προλθπτικοφ ελζγχου από τισ Αρμόδιεσ Αρχζσ,
οι οποίεσ αν και καταβάλλουν φιλότιμεσ
προςπάκειεσ δεν μποροφν να ενθμερϊνονται
εκ των προτζρων για τισ εκατοντάδεσ
ςυνεδρίεσ των Ανακετουςϊν Αρχϊν και τθν
ςφνκεςθ τουσ ςε κάκε περίπτωςθ.

5. Λφςεισ Ανάγκθσ
• Μζςα ςε αυτό το πλαίςιο οι Ανεξάρτθτεσ
Αρχζσ επιδιϊκουν να υλοποιοφν λφςεισ
ανάγκθσ ι και καινοτόμεσ «λφςεισ» επί του
εδάφουσ για να περιορίςουν το χάςμα
ελζγχου και κακοδιγθςθσ.

5. Λφςεισ Ανάγκθσ: Ελεγκτικι
Τπθρεςία
• Μεικτό μοντζλο. Ανακζτει μζροσ των ελζγχων
ςτον ιδιωτικό τομζα μζςω ανοικτϊν
προςφορϊν ενϊ διατθρεί για τθν ίδια τον
οικονομικό ζλεγχο ςε κάποιουσ ελεγχόμενουσ
οργανιςμοφσ και ςτο κεντρικό κράτοσ.
• Επίςθσ, διατθρεί τον διαχειριςτικό ζλεγχο και
τον ζλεγχο των δθμοςίων ςυμβάςεων, που
γίνεται ςχεδόν αποκλειςτικά εςωτερικά

5. Λφςεισ Ανάγκθσ:Αρχι Δθμοςίων
υμβάςεων
• Αρχι Δθμοςίων υμβάςεων (ΓΛ) εκδίδει
υμβάςεισ Πλαίςιο, ςυγκεντρϊνει τισ βαςικζσ
ανάγκεσ του ευρφτερου δθμόςιου τομζα (π.χ.
pc, χαρτικά κ.α.) και οργανϊνει κεντρικοφσ
διαγωνιςμοφσ.
• Από τθν άλλθ αποκεντρϊνει με οδθγίεσ τισ
Τπθρεςίεσ και επιτρζπει ςε περιφερειακζσ
αρχζσ να επιλζγουν με βάςθ ζρευνα αγοράσ
τοπικοφσ προςφοροδότεσ.

Διαπιςτϊςεισ
• Οι ειδικοί και πιο ςυγκεκριμζνα οι Επικεφαλείσ
των Ανεξάρτθτων Αρχϊν επιβεβαιϊνουν ότι το
νζο νομικό πλαίςιο ζχει ενταχκεί ομαλά ςτο
κυπριακό ςφςτθμα και ςυνιςτά κετικό βιμα.
• Η εφαρμογι του και θ επιτυχία των ςτοχεφςεων
εξαρτάται και από κάποιεσ άλλεσ παραμζτρουσ
που κα περιορίςουν τθ διοικθτικι ανεπάρκεια
που επιτρζπει ευκαιρίεσ για απάτεσ και
κατάχρθςθ ενϊ αυξάνει τα κόςτθ και τισ
κακυςτεριςεισ.

Σεχνογνωςία
• Οι διάςπαρτεσ Ανακζτουςεσ Αρχζσ, ειδικά ςε τοπικόδθμοτικό επίπεδο να αποκτιςουν τεχνογνωςία με
μόνιμο και εκπαιδευμζνο προςωπικό,
ςυμπλθρϊνοντασ ζνα ςοβαρό ζλλειμμα το οποίο
οδθγεί ςε ςθμαντικζσ αςτοχίεσ. Οι δφο εφικτοί τρόποι
ϊςτε να επιτευχκεί ο ςτόχοσ αυτόσ είναι είτε θ
εκπαίδευςθ ςτο αντικείμενο του project management
και public procurement του προςωπικοφ ι/και θ
πρόςλθψθ προςωπικοφ
• Οι τρόποι αυτοί κα ενιςχφςουν τον επαγγελματιςμό
ςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων.

Ικανόσ Αρικμόσ τελεχϊν
• Να αυξθκεί θ ςτελζχωςθ των Τπθρεςιϊν Εξωτερικοφ Ελζγχου και
Κακοδιγθςθσ, ϊςτε να ενεργοφν προλθπτικά ςε μεγαλφτερο
βακμό
• Ειδικά, θ Διεφκυνςθ Δθμοςίων υμβάςεων πρζπει να αποκτιςει
επιπλζον καταρτιςμζνο προςωπικό το οποίο κα κακοδθγεί τισ
Ανακζτουςεσ Αρχζσ, κα διευκολφνει ςτθν περαιτζρω ςυμμετοχι
και τθν προκιρυξθ διαγωνιςμϊν, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ
αποτελεςματικότθτα, αποδοτικότθτα, θ ιςότθτα και θ ορκι
διαχείριςθ εμπράκτωσ.
• Η ενδυνάμωςθ τθσ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων υμβάςεων κα
ςυμβάλει ςτθν ενίςχυςθ τθσ τάςθσ για ςυγκεντροποίθςθ των
διαδικαςιϊν, υποςτιριξθ των μικρϊν οντοτιτων που παρζχουν
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ (αγοραςτζσ) και των πωλθτϊν υπθρεςιϊν με
κετικότερα αποτελζςματα.

Επί τθσ Ουςίασ Ζλεγχοσ;
• Να μελετθκεί θ ενίςχυςθ των εξουςιϊν τθσ
Ανακεωρθτικισ Αρχισ Προςφορϊν ϊςτε να
περιοριςκεί το κενό που υπάρχει ωσ προσ τον
επί τθσ ουςίασ ζλεγχο. Η διοικθτικι
υποςτιριξθ τθσ Αρχισ προβάλλει επίςθσ ωσ
προαπαιτοφμενο.

Ανεξάρτθτθ Αρχι κατά τθσ Διαφκοράσ
• Η υπό εκκόλαψθ Ανεξάρτθτθ Αρχι κατά τθσ Διαφκοράσ, να
μθν αποτελζςει φφλλο ςυκισ αλλά από τθν αρχι να
ςτελεχωκεί επαρκϊσ ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτουσ
ςτόχουσ που το προτεινόμενο νομοςχζδιο προβλζπει. Περί
φςταςθσ και Λειτουργίασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ κατά τθσ
Διαφκοράσ,
• Η ορκι ςτελζχωςθ και λειτουργία τθσ με επαρκζσ
επιςτθμονικά και μόνιμο προςωπικό κα καλφψει
αδυναμίεσ που εντοπίηονται και κα υλοποιιςει διεκνείσ
ειςθγιςεισ. Επιπλζον κα πρζπει να διαςφαλίηεται θ
ςυνζχεια ςτα πορίςματα τθσ Ελεγκτικισ Τπθρεςίασ και τισ
ςυςτάςεισ για αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ των
δθμόςιων δαπανϊν.

Νζα Κουλτοφρα ςτθν Πράξθ
• Η πιο πάνω ενίςχυςθ κα διευκολφνει τθν
καλλιζργεια κουλτοφρασ καλϊν πρακτικϊν για
αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ των απευκείασ
ανακζςεων, τθσ κατάτμθςθσ προςφορϊν, των
«διαγωνιςμϊν» με ζνα προςφοροδότθ, των
φωτογραφικϊν διαγωνιςμϊν, των διοικθτικϊν
κακυςτεριςεων που προάγουν τισ ανιςότθτεσ
ςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων και κα
βελτιϊςουν τθ διεκνι εικόνα τθσ Κφπρου και τθν
κατάταξθ τθσ ςτουσ Πίνακεσ Δθμοςίων
υμβάςεων τθσ Εςωτερικισ Αγοράσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.

