
 
        ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) 

Γραφεία Λευκωσίας (Κεντρικά): Γραφεία Λεμεσού/Πάφου:        Μέλος: 
Λεωφ. Ακροπόλεως 2 & Γλαύκου Αλεξανδρείας 13 
2000 Στρόβολος 3013 Λεμεσός  
Τ.Θ. 21657, 1511 Λευκωσία Τηλ.: + 357 25 313305 
Τηλ : +357 22 665102 Φαξ: + 357 25 313307 
Φαξ: +357 22 669459 Email: infolimassol@oeb.org.cy 
Email: info@oeb.org.cy www.oeb.org.cy 
www.oeb.org.cy   1 

 

17 Μαρτίου, 2020 
 

 

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ 10 
 
 

Επηρεασμός εκτέλεσης συμβατικών υποχρεώσεων στις δημόσιες συμβάσεις 
λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού COVID-19 

 
Πληροφορείστε ότι μετά από αλληλογραφία του Προέδρου της ΟΕΒ και του Υπουργείου 
Οικονομικών, έγινε αποδεκτό το αίτημα της Ομοσπονδίας για τον τρόπο χειρισμού αδυναμιών 
στην εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων με το δημόσιο για λόγους ανωτέρας βίας όπως είναι 
η πανδημία του κορωνοϊου. 
 
Παρατίθεται πιο κάτω αυτούσια η κοινή ανακοίνωση του Γενικού Λογιστηρίου και του Υπουργείου 
Οικονομικών. 
 
«Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, ως η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, και το 

Υπουργείο Οικονομικών σε κοινή τους ανακοίνωση ενημερώνουν για τα ακόλουθα: 
 
1. Η υφιστάμενη κατάσταση, την οποία έχει προκαλέσει η εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19, 

θεωρείται λόγος ανωτέρας βίας, για την οποία υπάρχει σχετική πρόνοια 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. 
 

2. Σε περίπτωση που λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επηρεάζεται η έγκαιρη 
εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων δημοσίων συμβάσεων, οι αναθέτουσες 
αρχές/αναθέτοντες φορείς δύνανται κατόπιν σχετικού πλήρως αιτιολογημένου αιτήματος από 
τους επηρεαζόμενους αναδόχους, να εγκρίνουν παράταση της διάρκειας εκτέλεσης του 
αντικειμένου της Σύμβασης για περίοδο ανάλογα με την περίπτωση, χωρίς να ενεργοποιούνται 
οποιεσδήποτε ρήτρες καθυστέρησης και χωρίς να προβαίνουν στην κατάσχεση/ρευστοποίηση 
μέρους ή ολόκληρου του ποσού των κατατεθειμένων εγγυήσεων πιστής εκτέλεσης των 
συμβάσεων. 

 
Για το σκοπό αυτό, οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να εξετάζουν την κάθε περίπτωση 
μεμονωμένα και με αντικειμενικά κριτήρια. 

 
3. Η παράταση της περιόδου εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων για τον προαναφερόμενο 

λόγο ανωτέρας βίας, θα παραχωρείται χωρίς να απαιτείται η παραπομπή τους αιτήματος στα 
αρμόδια όργανα χειρισμού σύμφωνα με την Κ.Δ.Π. 138/2016, αλλά θα πρέπει να 
ενημερώνεται σχετικά για την κάθε περίπτωση, η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. 
 

4. Αναλόγως των εξελίξεων, δυνατό να ακολουθήσουν και νέες ανακοινώσεις επί του θέματος.» 
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