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Ευθύνη Ελεγκτικής Υπηρεσίας και διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της 

Οι Ειδικές Εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ελέγχων που αυτή 
διενεργεί επί των πολιτικών (policies) και προγραμμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλων ελεγχόμενων 
οργανισμών ή επί θεμάτων που αφορούν στον Προϋπολογισμό τους ή συγκεκριμένους τομείς αυτού, ή τα 
αποτελέσματα ελέγχων ιδιωτών ελεγκτών στους οποίους η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει αναθέσει τον έλεγχο 
λογαριασμών οποιουδήποτε ελεγχόμενου υπ’ αυτής οργανισμού, δυνάμει του περί της Καταθέσεως 
Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.113(I)/2002). Η Ελεγκτική 
Υπηρεσία επιλέγει και σχεδιάζει τις εν λόγω ελεγκτικές δραστηριότητες κατά τρόπον ώστε αυτές να 
αποφέρουν τον μέγιστο αντίκτυπο, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων για τις επιδόσεις ή για τη 
συμμόρφωση, του επιπέδου των σχετικών εσόδων ή δαπανών, των επικείμενων εξελίξεων και του δημόσιου 
συμφέροντος.  

Η εκ μέρους της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παράθεση ευρημάτων ελέγχου γίνεται στη βάση όσων στοιχείων 
έχουν τεθεί ενώπιόν της, από την ελεγχόμενη οντότητα.  

Εκτός αν τούτο δηλωθεί ρητά, η μη παράθεση ευρημάτων επί ορισμένων πτυχών ή θεμάτων που αφορούν 
στο αντικείμενο του ελέγχου, δεν συνιστά διαβεβαίωση, ούτε και υποδηλοί ότι αυτά είναι απαλλαγμένα 
αδυναμιών ή σφαλμάτων ή αποκλίσεων από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, αφού ο εξωτερικός ελεγκτής 
δεν αναμένεται ότι μπορεί να εντοπίζει κάθε αδυναμία ή σφάλμα ή απόκλιση από το ισχύον κανονιστικό 
πλαίσιο. 

Οι συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αποτελούν εισηγήσεις για τον τρόπο χειρισμού των παρατηρήσεων 
και ευρημάτων του ελέγχου. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εκληφθεί ότι οι συστάσεις αυτές 
επηρεάζουν την ανεξαρτησία της Υπηρεσίας, ως εξωτερικού ελεγκτή ή ότι συνεπάγονται συμμετοχή της 
Υπηρεσίας στη λήψη οποιασδήποτε σχετικής απόφασης από τη διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας, η 
οποία εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την ορθή και νόμιμη λήψη απόφασης, ως προς 
τον τρόπο χειρισμού των ευρημάτων ελέγχου και συστάσεων. 

Ουδεμία πρόνοια στην παρούσα Έκθεση σημαίνει ή θα πρέπει να εκληφθεί, ότι με αυτή διατυπώνεται 
κατηγορία εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για εκ προθέσεως κατάχρηση εξουσίας ή για τη διάπραξη 
ποινικών ή άλλων αδικημάτων. Αυτά, αν υπάρχουν, θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές, 
μόνο δε τα αρμόδια δικαστήρια μπορούν να κρίνουν κάποιο πρόσωπο ως ένοχο οποιουδήποτε αδικήματος. 
Τονίζεται, επίσης, ότι οι συστάσεις και τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αφορούν στους ελεγχόμενους 
φορείς και οποιαδήποτε αναφορά σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ουδόλως εξυπακούει ότι αυτά έχουν 
προβεί κατ’ ανάγκη σε οτιδήποτε μεμπτό, αφού κάτι τέτοιο εκφεύγει του πεδίου ελέγχου της παρούσας 
Έκθεσης.  
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1. Σύνοψη 

Ανέγερση νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου Λεμεσού στο Κολόσσι. 

Σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ), 
ημερ. 23.12.2013, αποφασίστηκε η επιχορήγηση του συνολικού κόστους κατασκευής 
ποδοσφαιρικού γηπέδου στη Λεμεσό, το οποίο θα κατασκεύαζαν τα σωματεία Απόλλων, ΑΕΛ και 
Άρης (στο εξής «τα τρία Σωματεία»), σε αντίθεση με τα τότε εν ισχύι κριτήρια του Οργανισμού, που 
προέβλεπαν επιχορήγηση με 60% επί των επιλέξιμων δαπανών. Ακολούθως, σε σύσκεψη που έγινε 
υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας στις 19.5.2014, αποφασίστηκε η δημιουργία 
νέου γηπέδου στη Λεμεσό, χωρητικότητας 12 χιλιάδων φιλάθλων, το κόστος του οποίου θα 
ανερχόταν στα €15εκ. 

Αργότερα, το Υπουργικό Συμβούλιο (ΥΣ) ενέκρινε τον Ιούλιο του 2017 το κόστος των €28,2εκ. για 
την ανέγερση του νέου γηπέδου Λεμεσού από τον Οργανισμό. Με βάση την απόφαση, ο ΚΟΑ 
ορίστηκε ως η Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑ) του κατασκευαστικού συμβολαίου, εκ μέρους των τριών 
Σωματείων Λεμεσού, η σύμβαση του οποίου θα υπογραφόταν μετά τη λήψη της σχετικής έγκρισης 
από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔΑΕΕ).  

Ο ΚΟΑ προχώρησε στη συνέχεια στην ετοιμασία των εγγράφων διαγωνισμού κατασκευής του 
Έργου, στη βάση μελέτης που είχε ετοιμαστεί από τον Σύμβουλο Μελετητή (ΣΜ) που είχαν ορίσει 
τα τρία Σωματεία, για τα οποία η Υπηρεσία μας απέστειλε επιστολή στον ΚΟΑ με πολλές και 
σημαντικές παρατηρήσεις, με τις σημαντικότερες εξ αυτών να αφορούν στον ανεπαρκή χρόνο 
διάρκειας της σύμβασης (24 μήνες αντί τουλάχιστον 36 μήνες) και στη μη συμπερίληψη στα 
έγγραφα προνοιών για τη συντήρηση του γηπέδου.  

Μετά την έγκριση των εγγράφων διαγωνισμού από το ΔΣ του Οργανισμού, ο Πρόεδρός του μάς 
πληροφόρησε ότι η εκτιμώμενη αξία του γηπέδου αυξήθηκε στα €29.320.830, χωρίς το κόστος της 
συντήρησης, το χρονοδιάγραμμα κατασκευής αυξήθηκε στους 28 μήνες, η συντήρηση θα 
διευθετείτο με σχετική συμφωνία ανάμεσα στον ΚΟΑ και τη διαχειρίστρια εταιρεία A.A.A. Limassol 
Stadium Ltd που συστάθηκε από τα τρία Σωματεία και το Έργο θα υλοποιείτο νοουμένου ότι θα 
εξασφαλιζόταν η έγκριση της ΓΔΑΕΕ, ενώ σε αντίθετη περίπτωση ο ΚΟΑ θα το εκτελούσε ως 
ιδιοκτήτης.  

Στη συνέχεια ο ΚΟΑ προχώρησε στην προκήρυξη του διαγωνισμού για την κατασκευή του γηπέδου, 
με εκτιμώμενη αξία ύψους €29.320.830. Υποβλήθηκαν δύο προσφορές και η σύμβαση ανατέθηκε 
στον χαμηλότερο οικονομικό φορέα (ΟΦ) για το ποσό των €31.333.000, με συμβατική περίοδο 
ολοκλήρωσης τις 4.6.2021.  

Με την έναρξη του Έργου παρουσιάστηκαν πολλά και σημαντικά προβλήματα, όπως η ανεύρεση 
μπάζων και τα προβλήματα εντός του χώρου των κατασκευών των τοίχων αντιστήριξης και της 
ανάγκης ανασχεδιασμού τους, λόγω της λανθασμένης μελέτης του ΣΜ, σε σχέση με την 
πραγματική όδευση του Νότιου Αγωγού/άλλων αγωγών εντός του χώρου ανέγερσης του Έργου, 
παρόλες τις έγκαιρες υποδείξεις του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ), καθώς επίσης 
εντοπίστηκαν ελλείψεις στη Γεωλογική Μελέτη και άλλα προβλήματα. Εξαιτίας των πιο πάνω 
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προβλημάτων, αλλά και, όπως εκ των υστέρων διαφάνηκε, των σοβαρών ελλείψεων/ασαφειών 
της μελέτης του Έργου, αναστάληκε η περίοδος κατασκευής κατά επτά μήνες για την επίλυσή τους. 
Κατά την εν λόγω περίοδο, η Υπηρεσία μας απέστειλε πληθώρα επιστολών ελέγχου στον ΚΟΑ, ώστε 
να βοηθηθεί ο Οργανισμός και να ολοκληρωθεί το Έργο με τις ελάχιστες δυνατές, υπό τις 
περιστάσεις, χρονικές και οικονομικές ζημιές, για προστασία του δημόσιου συμφέροντος. Στις 
επιστολές μας τονίσαμε ότι, αν δεν λαμβάνονταν άμεσα και δραστικά μέτρα, το Έργο θα κατέληγε 
να είναι ένα σκάνδαλο μεγάλων διαστάσεων, με μεγάλες υπερβάσεις κόστους και καθυστερήσεις. 
Επισημάναμε επίσης ότι το Έργο υλοποιείτο από τον ΚΟΑ, με ανύπαρκτη εμπειρία σε τέτοιου 
μεγέθους και είδους συμβάσεις δημοσίων έργων και μία μελέτη που από την πρώτη στιγμή 
αποδείχθηκε ανεπαρκής, ελλιπής και προβληματική. Ως εκ τούτου, εισηγηθήκαμε, μεταξύ άλλων, 
την ανάληψη της διαχείρισης του Έργου από το Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΤΔΕ) και εφόσον ο 
υφιστάμενος ΣΜ ζήτησε την αποδέσμευσή του από το Έργο, αυτή να γινόταν μετά που θα 
βρισκόταν αντικαταστάτης του μέσω της διαγωνιστικής διαδικασίας που θα προκηρυσσόταν από 
τον ΚΟΑ.  

Στη βάση των εισηγήσεών μας, η Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) αποφάσισε 
τον Ιούλιο του 2019 την έγκριση της μεταβίβασης της σύμβασης από τον ΚΟΑ στο ΤΔΕ.  

Μετά από διαβουλεύσεις του ΚΟΑ με τον Ανάδοχο, τον Απρίλιο του 2021 υποβλήθηκε στην ΚΕΑΑ 
αίτημα με εισήγηση την παραχώρηση παράτασης χρόνου 55 εβδομάδων, με οικονομικές 
αποζημιώσεις ύψους €895.000. Η Υπηρεσία μας δεν συμφώνησε με την εν λόγω διευθέτηση, 
καθότι ήταν υπέρμετρα επωφελής για τον Ανάδοχο, ο οποίος είχε και ο ίδιος σημαντικό μερίδιο 
ευθύνης για την καθυστέρηση που παρατηρήθηκε. Η ΚΕΑΑ ενέκρινε τον Ιούλιο του 2021 την πιο 
πάνω διευθέτηση, την οποία αποδέχθηκε ο Ανάδοχος. Σε κατοπινό στάδιο, παραχωρήθηκε στον 
Ανάδοχο επιπρόσθετη παράταση χρόνου, μεταθέτοντας την ημερομηνία ολοκλήρωση του Έργου 
στις 16.9.2022.  

Το Έργο παραλήφθηκε τον Νοέμβριο του 2022, δηλαδή 45 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξής 
του, αντί σε 28 μήνες που προνοούσε το κατασκευαστικό συμβόλαιο. Μέχρι τις 5.10.2022, είχαν 
εκδοθεί 80 αλλαγές, το δε σύνολο των εκκρεμών και προτεινόμενων αλλαγών/απαιτήσεων ανήλθε 
στο ποσό των €12.020.536. Η εκτίμηση του τελικού ποσού της σύμβασης υπολογίζεται από το ΤΔΕ 
στα €40.000.000, χωρίς το κόστος της συντήρησης, αντί €31.333.000.  

Πέραν της κατασκευής του γηπέδου, το ΤΔΕ προχώρησε στην προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού 
για την κατασκευή του οδικού δικτύου που θα οδηγεί στο γήπεδο. Το συμβόλαιο προκηρύχθηκε 
και υπογράφηκε με σημαντική καθυστέρηση, σε σχέση με την ημερομηνία ολοκλήρωσης του 
γηπέδου, με αποτέλεσμα η ολοκλήρωση του πλήρους οδικού δικτύου να αναμένεται να 
ολοκληρωθεί ένα περίπου χρόνο μετά την αναμενόμενη αναθεωρημένη ημερομηνία παραλαβής 
του γηπέδου. 

Διαπιστώσαμε, επίσης, ότι η μελέτη του αρχικού ΣΜ προέβλεπε 12.600 θέσεις στο γήπεδο, χωρίς 
όμως να είχαν δειχθεί σχεδιαστικά τα καθίσματα στη μελέτη, με βάση διεθνή πρότυπα και οδηγίες 
σε σχέση με την άνεση των θεατών και τον αριθμό των θέσεων, στην πράξη ο αριθμός αυτός ήταν 
ανέφικτος. Ο Οργανισμός εν τέλει αποφάσισε, μετά από συζητήσεις που έγιναν με όλα τα 
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εμπλεκόμενα μέρη, τον τελικό αριθμό των καθισμάτων, που ανήλθε στις 10.700 θέσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των επίσημων θέσεων και των θέσεων των δημοσιογράφων. Ο έλεγχός μας 
κατέδειξε ότι οι ενέργειες που έγιναν για το θέμα αυτό, θα έχουν συνεχή αντίκτυπο στα 
έσοδα/εισπράξεις φόρων από το κράτος, εξαιτίας της μείωσης των θέσεων κατά 1.900 και της 
μειωμένης ως εκ τούτου προσέλευσης θεατών,  ενέργεια/αμέλεια που η Υπηρεσία μας θεωρεί ως 
άκρως απαράδεκτη. 

Για το θέμα της διαχείρισης, εκμετάλλευσης και συντήρησης του γηπέδου, η Υπηρεσία μας 
απέστειλε σχετικές επιστολές, τόσο στον Οργανισμό, όσο και στην Έφορο Ελέγχου Κρατικών 
Ενισχύσεων (ΕΕΚΕ), με τις οποίες τονίσαμε ότι ως θέμα αρχής, η κρατική περιουσία αν θα δοθεί σε 
ιδιώτες, αυτό θα πρέπει να γίνει μέσα από ανοικτές και διάφανες διαδικασίες για σκοπούς ίσης 
μεταχείρισης και μη διάκρισης και όχι, όπως στην προκειμένη περίπτωση, με την απευθείας 
ανάθεση της διαχείρισης του γηπέδου στα τρία Σωματεία της Λεμεσού. Αναφέραμε επίσης ότι, 
εφόσον κριθεί ότι η εν λόγω ανάθεση συνιστά κρατική ενίσχυση, θα πρέπει απαραίτητα, αφενός, 
να εξασφαλιστεί/προηγηθεί η θετική γνωμοδότηση της ΕΕΚΕ και αφετέρου να μην τεθεί σε ισχύ το 
μέτρο, εκτός εάν αυτό έχει προηγουμένως κοινοποιηθεί στην ΓΔΑΕΕ και εγκριθεί από αυτήν.  

Επιπρόσθετα, αναφέραμε ότι, στη μελέτη που έγινε από τους Σύμβουλους KPMG για τον ΚΟΑ, για 
το θέμα της διαχείρισης/εκμετάλλευσης/συντήρησης του γηπέδου, είχε υπολογιστεί το ετήσιο 
ποσό των €851.000, στη βάση χαμηλότερων δεδομένων από τα πραγματικά, όπως π.χ. η 
εκτιμώμενη αξία του Έργου (€28,4εκ. αντί το αρχικό κόστος των €40εκ.) και το ποσοστό απόδοσης 
χρήσης (μόνο 3%). Η ΕΕΚΕ μάς πληροφόρησε ότι λαμβάνοντας υπόψη πως το γήπεδο έχει σχεδόν 
ολοκληρωθεί, τα τρία Σωματεία πιέζουν για χρήση του γηπέδου, πρόκειται για επένδυση πολλών 
εκατομμυρίων και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μην αξιοποιηθεί με τον ανάλογο τρόπο 
έγκαιρα και η ολοκλήρωση της διαδικασίας κοινοποίησης στην ΓΔΑΕΕ δεν μπορεί να γίνει άμεσα, 
αλλά είναι θέμα κάποιων μηνών περίπου, θα μπορούσε να εξευρεθεί κάποια προσωρινή 
ενδιάμεση λύση για τη χρήση ή/και διαχείριση του γηπέδου, μέχρι να ληφθεί η σχετική έγκριση 
από την ΓΔΑΕΕ. 

Σε πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου του ΔΣ του Οργανισμού, αναφέρθηκε ότι η συμφωνία 
διαχείρισης, την οποία θα αναλάβουν με απευθείας ανάθεση τα τρία Σωματεία της Λεμεσού,  θα 
προβλέπει ετήσιο ενοίκιο ύψους €400.000, πρόθεση που επιβεβαίωσε τους φόβους, τις ανησυχίες 
και τους προβληματισμούς της Υπηρεσίας μας για τη μη προκήρυξη σχετικού ανοικτού 
διαγωνισμού, αλλά την απευθείας ανάθεση της σύμβασης. Η εν λόγω πρόθεση, σε οποιαδήποτε 
περίπτωση δεν φαίνεται να διασφαλίζει με επάρκεια το δημόσιο συμφέρον, ούτε και τις αρχές της 
ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης που πρέπει να διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις. Τελικά στις 
15.11.2022, υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του ΚΟΑ και των τριών Σωματείων, έναντι ετήσιου 
ενοικίου ύψους €400.000, το οποίο, κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, δεν διασφαλίζει το 
δημόσιο συμφέρον. Επίσης, το ποσό που καθορίστηκε ως ετήσιο ενοίκιο υπολείπεται αυτού που 
με βάση ερμηνευτική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί το αγοραίο ενοίκιο.  Μετά 
την υπογραφή της σύμβασης, στο γήπεδο δόθηκε το όνομα ιδιωτικής αλυσίδας υπεραγορών και 
το Υπουργείο Οικονομικών έθεσε ερωτήματα ως προς τη συμβατότητα τούτου με την υπογραφείσα 
σύμβαση. Η απάντηση του ΚΟΑ εκκρεμεί. 
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Διαγωνισμός για την Αγορά Υπηρεσιών από Δικηγορικά Γραφεία για την ετοιμασία και υποβολή 
ενιαίας αθλητικής νομοθεσίας κάτω από την ομπρέλα του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 
ως της Ανώτατης Αθλητικής Αρχής στη Δημοκρατία. 

Toν Iανουάριο και τον Μάρτιο του 2022, η Γενική Διευθύντρια (ΓΔ) του Οργανισμού, με 
ηλεκτρονικό μήνυμά της προς την Υπηρεσία μας, ζήτησε τα σχόλια/απόψεις μας επί των 
προκαταρκτικών εγγράφων για την αγορά υπηρεσιών από δικηγορικά γραφεία, για την ετοιμασία 
και υποβολή ενιαίας αθλητικής νομοθεσίας κάτω από την ομπρέλα του ΚΟΑ.  Η Υπηρεσία μας 
απέστειλε σχετικές απαντητικές  επιστολές της, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2022, 
παραθέτοντας αρκετά σχόλια και παρατηρήσεις της επί των εγγράφων, χωρίς ωστόσο ο 
Οργανισμός να ανταποκριθεί ή να προβεί στην προκήρυξη του διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία 
ετοιμασίας της παρούσας Έκθεσης. 

Εκχώρηση του Σταδίου «Στέλιος Κυριακίδης» στην Πάφο, στους Ρώσους επενδυτές του 
Αθλητικού Ποδοσφαιρικού Σωματείου Πάφος FC. 

Toν Αύγουστο του 2022, η Υπηρεσία μας πληροφορήθηκε από δημοσίευμα στον ημερήσιο τύπο 
ότι, τόσο το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), όσο και ο ΚΟΑ, συναινούν στην 
εκχώρηση του Σταδίου «Στέλιος Κυριακίδης» στην Πάφο σε Ρώσους επενδυτές. Ο ΚΟΑ, σε 
απάντηση σχετικής επιστολής της Υπηρεσίας μας, εξέφρασε έκπληξη για το δημοσίευμα ότι 
συναινούν, τόσο ο ΚΟΑ, όσο και το ΥΠΑΝ στην εκχώρηση του Σταδίου σε Ρώσους επενδυτές και 
μας ανέφερε ότι πρόθεση του Οργανισμού είναι, με βάση τη θέση που θα εκφράσει το ΥΠΑΝ, να 
εξετάσει την πρόταση που υποβλήθηκε από ιδιωτική εταιρεία και από το Σωματείο Πάφος FC και 
να διερευνήσει τότε την εφαρμογή της. 

Διαγωνισμός αρ.13/2016 για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση ενός (1) ηλεκτρονικού 
συστήματος χρονομέτρησης και αποτελεσμάτων κολύμβησης και υδατοσφαίρισης για το 
Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λευκωσίας. 

Από έλεγχο που έγινε τον Μάιο του 2017 κατά την παραλαβή του ηλεκτρονικού συστήματος 
χρονομέτρησης και αποτελεσμάτων κολύμβησης και υδατοσφαίρισης για το Ολυμπιακό 
Κολυμβητήριο Λευκωσίας, αξίας €102.110+ΦΠΑ, διαπιστώσαμε ουσιώδεις παραλείψεις και 
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιάγραφες, με αποτέλεσμα η ΑΑ να προχωρήσει τον Ιούνιο του 
2017 σε απόφαση τερματισμού της σύμβασης, ζητώντας παράλληλα την αφαίρεση και 
απομάκρυνση όλων των υλικών που είχαν τοποθετηθεί από τον ανάδοχο. 

Διαγωνισμός αρ. 21Σ/2018 για την «Δημιουργία Κεντρικού Μητρώου Κατόχων Κάρτας 
Φιλάθλου» και Διαγωνισμός αρ. 29Σ/2018 για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για 
τις ανάγκες της Κάρτας Φιλάθλου». 

Κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο της διαδικασίας που ακολουθήθηκε το 2018, για την αγορά 
λογισμικού και τεχνολογικού εξοπλισμού για τη δημιουργία Κεντρικού Μητρώου Κατόχων Κάρτας 
Φιλάθλου, με διάρκεια εκτέλεσης 12+12 μήνες, διαπιστώσαμε ότι δεν αναπτύχθηκε υγιής 
ανταγωνισμός, αφού υποβλήθηκε μόνο μια προσφορά στην οποία τελικά κατακυρώθηκε ο 
διαγωνισμός, ενώ δεν είχαν ακολουθηθεί οι πρόνοιες της διαδικασίας του άρθρου του Νόμου, κατ΄ 
επίκληση του οποίου έγινε ο διαγωνισμός. Επίσης, λόγω της καθυστέρησης στην προκήρυξη νέου 
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διαγωνισμού για ολοκληρωμένη λύση μετά την ακύρωση το 2017 του πρώτου διαγωνισμού για το 
υπό αναφορά αντικείμενο, ο Οργανισμός συνήψε την πιο πάνω σύμβαση με συνοπτικές 
διαδικασίες, την οποία ανανεώνει μέχρι την ολοκλήρωση και εφαρμογή της σύμβασης του νέου 
διαγωνισμού. Ο νέος διαγωνισμός προκηρύχθηκε και ανατέθηκε τελικά τον Οκτώβριο του 2022 για 
το ποσό των €299.000, ωστόσο η ολοκλήρωση της απαιτούμενης υποδομής και η εφαρμογή της 
νέας σύμβασης αναμένεται, όπως μας πληροφόρησε ο Οργανισμός, να αρχίσει τον Ιούλιο του 
2023. 

Προμήθεια Υπηρεσιών Εγκατάστασης, Παραμετροποίησης, Εξατομίκευσης και Συντήρησης για 
περίοδο 5 ετών (Software as a Service) Λογισμικού Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων του ΚΟΑ 
(διαγ. 26Δ/2021). 

Κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο του διαγωνισμού, που αφορούσε στην αγορά έτοιμου 
λογισμικού διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων του Οργανισμού, με εκτίμηση δαπάνης €180.000 + 
ΦΠΑ, διαπιστώσαμε περιοριστικές προϋποθέσεις συμμετοχής και μη συμμόρφωση με τη σχετική 
νομοθεσία των Δημοσίων Συμβάσεων. Ο Οργανισμός, υιοθετώντας τις εισηγήσεις μας, αποφάσισε 
να ακυρώσει τον διαγωνισμό πριν τη λήξη του και, ακολούθως, να τον επαναπροκηρύξει 
τροποποιώντας ανάλογα τα έγγραφα.   

Προσφορά για την «Παροχή Υπηρεσιών υπό τη μορφή “Software as a Service” για τη δημιουργία 
και διαχείριση Λογισμικού για την ηλεκτρονική έκδοση των Δελτίων Υγείας του Οργανισμού, για 
πέντε (5) έτη με δικαίωμα του Οργανισμού για ανανέωση της Σύμβασης για ακόμα τρία (3) έτη». 

Από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία μας, για τον διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών για τη 
δημιουργία και διαχείριση λογισμικού για την ηλεκτρονική έκδοση Δελτίων Υγείας, ο οποίος 
προκηρύχθηκε τον Ιανουάριο του 2018, διαπιστώσαμε ότι, παρόλο που ο διαγωνισμός αφορούσε 
σε παροχή υπηρεσιών τεχνολογίας Software as a Service (SaaS), η οποία θεωρείτο τεχνολογία 
αιχμής, εντούτοις, δεν είχαν καθοριστεί οποιεσδήποτε απαιτήσεις για τεχνικές και επαγγελματικές 
ικανότητες των προσφοροδοτών. Επίσης, εντοπίσαμε και επισημάναμε ορισμένες παραλείψεις και 
εισηγηθήκαμε στον Οργανισμό να εξετάσει τη συμπερίληψή τους, με σκοπό τη διαφύλαξη των 
συμφερόντων του. Ο Οργανισμός, υιοθετώντας τις εισηγήσεις μας, αποφάσισε να ακυρώσει τον 
διαγωνισμό πριν τη λήξη του και, ακολούθως να τον επαναπροκηρύξει τον Ιούνιο του 2018, 
τροποποιώντας ανάλογα τα έγγραφα του νέου διαγωνισμού. Ωστόσο, ο Οργανισμός ακύρωσε και 
τον δεύτερο διαγωνισμό, λόγω της πραγματοποίησης αλλαγών και μεταρρυθμίσεων στην όλη 
λειτουργία του τμήματος των Δελτίων Υγείας και, κυρίως στη διαδικασία έκδοσής τους, χωρίς μέχρι 
σήμερα να προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός.   

Αναβάθμιση και συντήρηση των κερκίδων και του μεταλλικού στεγάστρου στο Τσίρειο Στάδιο 
Λεμεσού - Αρ. Διαγωνισμού 1/2020. 

Κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο των εγγράφων του πιο πάνω διαγωνισμού, που αφορούσε στην 
αναβάθμιση και συντήρηση των κερκίδων και του μεταλλικού στεγάστρου στο Τσίρειο Στάδιο 
Λεμεσού, διαπιστώσαμε ασάφειες και ελλείψεις στα έγγραφα του διαγωνισμού. Επίσης, 
διαπιστώσαμε σύγχυση αναφορικά με τον ρόλο και τις αρμοδιότητες της ΑΑ  (ΓΣΟ) και της 
Επιχορηγούσας Αρχής – (ΚΟΑ), τη χρηματοδότηση του Έργου και τη βιωσιμότητά του. 
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Επιπρόσθετα, εκφράσαμε την άποψή μας, ότι με βάση και τη θέση του ΥΠΑΝ, θα έπρεπε ο ΚΟΑ να 
προχωρήσει με την αντισεισμική αναβάθμιση/συντήρηση της μίας εκ των δύο κερκίδων του 
Σταδίου, το οποίο να μετατραπεί στη συνέχεια σε γήπεδο κλασικού αθλητισμού, ως και ο σκοπός 
της αναβάθμισης, ούτως ώστε να γίνει εξοικονόμηση πόρων. Ο διαγωνισμός τελικά ακυρώθηκε τον 
Απρίλιο του 2022, κατόπιν σχετικής  απόφασης του ΔΣ του Οργανισμού. 

Ανακατασκευή του Συνθετικού Τάπητα Στίβου του Σταδίου «Στέλιος Κυριακίδης» στην Πάφο - 
Αρ. Διαγωνισμού 18Δ/2022. 

Κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο των εγγράφων του πιο πάνω διαγωνισμού, διαπιστώσαμε 
περιοριστικές προϋποθέσεις συμμετοχής και μη συμμόρφωση τόσο με τη σχετική νομοθεσία όσο 
και με τα Πρότυπα Έγγραφα Διαγωνισμών της  Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΑΔΣ). 

Kλειστή Αίθουσα «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό – Αναβάθμιση για τη διοργάνωση του 
Eurobasket 2025. 

Toν Αύγουστο του 2022, η ΓΔ του ΚΟΑ, με ηλεκτρονικό μήνυμά της προς την Υπηρεσία μας, ζήτησε 
τα σχόλια/απόψεις μας επί των προκαταρκτικών εγγράφων με συνοπτική διαδικασία, που είχε 
ετοιμάσει ο Οργανισμός για την επιλογή Συμβούλου, ο οποίος θα αναλάμβανε την ετοιμασία των 
εγγράφων διαγωνισμού τύπου Μελέτη-Κατασκευή (Design and Build) για την αναβάθμιση της 
κλειστής αίθουσας του σταδίου «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και του σχετικού εγχειριδίου της FIBA, για τη 
διοργάνωση του Eurobasket 2025. Η Υπηρεσία μας, ενημέρωσε με επιστολή της τον ίδιο μήνα την 
ΓΔ του Οργανισμού για τις απόψεις/παρατηρήσεις της επί των εγγράφων, αναφέροντας 
ταυτόχρονα πως τα έγγραφα που είχαν υποβληθεί ήταν ατελή και μη ικανοποιητικά. Πρέπει να 
αναφερθεί ότι για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό παρατηρήθηκε σοβαρή παλινδρόμηση και 
κωλυσιεργία εκ μέρους του ΚΟΑ στην έγκαιρη εξέλιξη της διαδικασίας, με αποτέλεσμα να 
δημιουργούνται ερωτηματικά ως προς το κατά πόσο ο Οργανισμός κατευθύνει τη διαδικασία στο 
να ανατεθεί η σύμβαση στον αρχικό Σύμβουλο/Μελετητή του έργου ανέγερσης της υφιστάμενης 
Αίθουσας, κατά παράβαση των αρχών που πρέπει να διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις.  

Εργασίες συντήρησης και υγρομόνωσης της μεταλλικής οροφής του Αθλητικού Κέντρου «Σπύρος 
Κυπριανού» στην Λεμεσό - Αρ. Διαγωνισμού 25Δ/2019 & 29Δ/2020. 

Toν Μάϊο του 2019, ο ΚΟΑ προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού, μέσω ανοικτής διαδικασίας, 
με αντικείμενο τη συντήρηση και υγρομόνωση της μεταλλικής οροφής του Αθλητικού Κέντρου 
«Σπύρος Κυπριανού» στην Λεμεσό, με εκτιμώμενη αξία €425.000 πλέον ΦΠΑ. Λόγω της μεγάλης 
απόκλισης (25,4%) μεταξύ της τιμής που είχε προσφέρει ο μοναδικός επιτυχών προσφοροδότης 
και της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, το ΔΣ του ΚΟΑ ακύρωσε τον διαγωνισμό τον Οκτώβριο του 
2019 και τον επαναπροκήρυξε τον Μάιο του 2020, με αναθεωρημένη εκτίμηση δαπάνης €550.000 
πλέον ΦΠΑ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση σημαντικής καθυστέρησης, διάρκειας ενός 
έτους, στη σύναψη της σύμβασης.  

 

 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΑ/01/2022 

 
 

7 
 

Διαγωνισμοί αρ. 36Δ/2019 και αρ. 30Δ/2020 για τη συντήρηση των χορτοταπήτων στο κυρίως 
γήπεδο του Μακάρειου Σταδίου και των 3 βοηθητικών του γηπέδων. 

Toν Ιούλιο του 2019, ο ΚΟΑ προχώρησε στην προκήρυξη του ανοικτού διαγωνισμού (αρ. 
36Δ/2019), με εκτιμώμενη αξία €480.000 πλέον ΦΠΑ. Κατόπιν σχετικής επιστολής που αποστάληκε 
στον Οργανισμό από την Υπηρεσία μας τον Σεπτέμβριο του 2019, ετοιμάστηκε συμπληρωματική 
έκθεση αξιολόγησης και ζητήθηκε γνωμάτευση από τον Νομικό Σύμβουλο του Οργανισμού, στη 
βάση των οποίων ο διαγωνισμός αρ. 36Δ/2019 ακυρώθηκε από το ΔΣ του Οργανισμού τον 
Οκτώβριο του 2019, λόγω ασάφειας συγκεκριμένου ουσιώδους όρου. Στη συνέχεια, 
επαναπροκηρύχθηκε τον Μάιο του 2020 ο διαγωνισμός (αρ. 30Δ/2020), με εκτιμώμενη αξία 
€480.000 πλέον ΦΠΑ. Μετά από σχετική καταγγελία αναφορικά με την αλλαγή/αυστηροποίηση 
των προδιαγραφών που απαιτούνταν στον νέο διαγωνισμό που προκηρύχθηκε, που υποβλήθηκε 
στην Υπηρεσία μας και την οποία αποστείλαμε με επιστολή μας στον ΚΟΑ τον Ιούνιο του 2020, 
προκλήθηκαν από τον ΚΟΑ σημαντικές καθυστερήσεις στην κατακύρωση και τη σύναψη της εν 
λόγω σύμβασης. 

 

Στο Παράρτημα 1, παρατίθεται η απάντηση της ΓΔ του ΚΟΑ με τα σχόλια/απόψεις της επί των 
ευρημάτων και συστάσεων των παραγράφων της Έκθεσής μας, οι οποίες τους στάλθηκαν πριν 
τη δημοσιοποίησή τους, με τα σχόλια της Υπηρεσίας μας επί αυτών. 
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2. Εισαγωγή 

Ο ΚΟΑ ιδρύθηκε με βάση τον Νόμο 41 του 1969 ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για την 
προαγωγή της εξωσχολικής σωματικής αγωγής και του εν γένει αθλητισμού της Κύπρου και της 
καλλιέργειας και ανάπτυξης του Ολυμπιακού ιδεώδους και του φίλαθλου πνεύματος του λαού, τη 
συνεργασία με οργανώσεις του εξωτερικού για την αθλητική προβολή της Κύπρου στο εξωτερικό 
και τη βελτίωση της θέσεως αυτής στη διεθνή αθλητική κίνηση.  

Ο ΚΟΑ διοικείται από εννεαμελές ΔΣ, το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο (ΥΣ). Το 
Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) ασκεί τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται με βάση 
τον Νόμο του Οργανισμού και ειδικότερα έχει τη διαχείριση και έλεγχο των διοικητικών και 
οικονομικών υποθέσεων και της περιουσίας του Οργανισμού. Οι δραστηριότητες του ΚΟΑ 
υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ).  

Η παρούσα έκθεση αφορά στον τεχνικό έλεγχο, δηλαδή τον έλεγχο των δημόσιων διαγωνισμών 
και των δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Ο τεχνικός έλεγχος ορίζεται ως 
ο κανονιστικός έλεγχος, ο οποίος συνήθως εμπεριέχει στοιχεία διαχειριστικού ελέγχου και εξετάζει 
τη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία, καθώς και την τήρηση των αρχών της οικονομικότητας, 
αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας. 

Ο τεχνικός έλεγχος διενεργείται, σε δειγματοληπτική βάση ή κατόπιν καταγγελίας ή πληροφορίας, 
είτε στον πραγματικό χρόνο διεξαγωγής των διαδικασιών ή/και εκ των υστέρων, αφότου οι 
διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί. Ο τεχνικός έλεγχος μπορεί επιπρόσθετα να αποτελεί μέρος ενός 
οικονομικού ελέγχου ή να πραγματοποιείται στο πλαίσιο ενός διαχειριστικού ελέγχου ή ενός 
ελέγχου συμμόρφωσης, όπως αυτά καθορίζονται από τα ISSAI.  

Σε συνέχεια των πιο πάνω, η Υπηρεσία μας έχει διενεργήσει αριθμό δειγματοληπτικών ελέγχων σε 
θέματα δημόσιων διαγωνισμών και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων του ΚΟΑ, τα ευρήματα των 
οποίων αναλύονται στην παρούσα Έκθεση. 
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3. Σκοπός του  ελέγχου και μεθοδολογία 

3.1 Θεσμικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων Γενικού Ελεγκτή 

Ο έλεγχος διενεργήθηκε στο πλαίσιο των συνταγματικών αρμοδιοτήτων του Γενικού Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας και των προνοιών του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014). 

Το άρθρο 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας ορίζει ότι ο Γενικός Ελεγκτής, 
βοηθούμενος από τον Βοηθό Γενικό Ελεγκτή, ελέγχει εν ονόματι της Δημοκρατίας όλες τις 
εισπράξεις και πληρωμές και όλους τους λογαριασμούς χρηματικών διαθεσίμων και άλλου 
ενεργητικού ή άλλων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Δημοκρατία ή που δημιουργούνται για 
λογαριασμό της. Για τον σκοπό αυτό, ο Γενικός Ελεγκτής έχει δικαίωμα να επιθεωρεί και να ελέγχει 
όλα τα σχετικά βιβλία, αρχεία και καταστάσεις, καθώς και τους χώρους όπου φυλάγεται το πιο 
πάνω ενεργητικό. Επίσης, ο Γενικός Ελεγκτής, βοηθούμενος από τον Βοηθό Γενικό Ελεγκτή,  ασκεί 
κάθε άλλη εξουσία ή εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ή υποχρεώσεις που καθορίζονται ή του 
αναθέτονται διά Νόμου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 109 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο των 
λογαριασμών κάθε οντότητας Γενικής Κυβέρνησης, Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κρατικού 
οργανισμού και κρατικής επιχείρησης. 

Σύμφωνα με τον περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και περί του 
Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο (Ν.38(Ι)/2014), ο ελέγχων λειτουργός κάθε 
Κονδυλίου οφείλει να διασφαλίσει την ορθότητα και νομιμότητα των εισπράξεων και πληρωμών 
και την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και οικονομία της υλοποίησης του οικείου 
Προϋπολογισμού, στη βάση των αρχών της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης (άρθρα 7(1) 
και 8).  

Για τον σκοπό αυτό, η Ελεγκτική Υπηρεσία προχωρεί σε οικονομικούς και διαχειριστικούς ελέγχους, 
όπως και ελέγχους συμμόρφωσης Υπουργείων, Τμημάτων και Υπηρεσιών της Δημόσιας Υπηρεσίας 
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.  

Επίσης, με βάση την περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσία, ο Γενικός Ελεγκτής ή εκπρόσωπος του 
έχει δικαίωμα να λαμβάνει αντίγραφο των εγγράφων του διαγωνισμού ταυτόχρονα με την 
προκήρυξή του και να παρακάθεται σε συνεδρίες των αρμόδιων Συμβουλίων Προσφορών και 
Επιτροπών αξιολόγησης ως ανεξάρτητος παρατηρητής και να εκφράζει τις απόψεις του. 

Ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμος 
(Ν.113(Ι)/2002) παρέχει σαφείς εξουσίες στον Γενικό Ελεγκτή, να ζητά στοιχεία σε οποιαδήποτε 
μορφή, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής μορφής, επεξηγήσεις και πληροφορίες, γραπτές ή 
προφορικές, που κατά την κρίση του μπορούν να τον υποβοηθήσουν στην εκτέλεση του έργου του. 
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3.2 Σκοπός του ελέγχου 

Σκοπός του ελέγχου είναι η εξακρίβωση του βαθμού συμμόρφωσης του ΚΟΑ με το ισχύον νομικό 
πλαίσιο, περιλαμβανόμενης της περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας  και την εξέταση κατά 
πόσο ο ΚΟΑ χρησιμοποιεί τους διαθέσιμους πόρους με οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό 
τρόπο και εφαρμόζει τις βέλτιστες πρακτικές. 

3.3 Μεθοδολογία  

3.4.1 Πρότυπα ελέγχου 

Σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο στη βάση 
διεθνών αναγνωρισμένων προτύπων ελέγχου που ο ίδιος αποφασίζει. 

Όπως ρητά αναφέρεται στις Ελεγκτικές Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τον Γενικό Ελεγκτή, οι 
έλεγχοι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας διεξάγονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ISAs) που 
εκδίδονται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) και τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Ανώτατων 
Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ISSAIs) που εκδίδει ο Διεθνής Οργανισμός Ανώτατων Ελεγκτικών 
Ιδρυμάτων (INTOSAI), ο οποίος είναι ένας αυτόνομος, ανεξάρτητος, μη-πολιτικοποιημένος 
Οργανισμός, με ειδικό συμβουλευτικό καθεστώς προς το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο 
(ECOSOC) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.   

Τα Πρότυπα ISSAI διαχωρίζουν τους ελέγχους που διενεργούνται από τα Ανώτατα Ελεγκτικά 
Ιδρύματα σε τρεις κατηγορίες, τους οικονομικούς ελέγχους (“financial audit”), τους ελέγχους 
συμμόρφωσης (“compliance audit”) και τους διαχειριστικούς ελέγχους (“performance audit”). Για 
τους ελέγχους αυτούς υπάρχει αριθμός ελεγκτικών προτύπων που είναι κοινά και αριθμός 
ελεγκτικών προτύπων που αφορούν ειδικά στην κάθε κατηγορία ελέγχου.   

Η διενέργεια του παρόντος ελέγχου διέπεται κυρίως από τις διατάξεις των πιο κάτω Προτύπων:  
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Tο θεμελιώδες Πρότυπο INTOSAI-P1 ουσιαστικά καταγράφει αυτούσια τη Διακήρυξη, η οποία 
υιοθετήθηκε το 1977 από το Παγκόσμιο Συνέδριο του INTOSAI στη Λίμα του Περού (“The Lima 
Declaration”). Όπως στο ίδιο το Πρότυπο καταγράφεται, το έγγραφο αυτό θεωρείται η “Magna 
Carta” στην άσκηση εξωτερικού ελέγχου των κυβερνήσεων, καθώς έθεσε τα θεμέλια του δημόσιου 
ελέγχου. Η Διακήρυξη θέτει τα βασικά σημεία ελέγχου και τις βασικές αρχές για τα Ανώτατα 
Ελεγκτικά Ιδρύματα που είναι αναγκαίες, ώστε να επιτευχθούν ανεξάρτητα και αντικειμενικά 
αποτελέσματα. Οι αρχές που εγκαθιδρύθηκαν στη Διακήρυξη της Λίμα αναγνωρίστηκαν από τις 
Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με αρ. 66/209 (ημερ. 22.12.2011) και 69/228 (ημερ. 
19.12.2014).  Το Πρότυπο INTOSAI-P1, όπως και το Πρότυπο INTOSAI-P10 (Διακήρυξη του Μεξικού), 
αποτελούν μέρος του κοινοτικού κεκτημένου. 

Το Πρότυπο ISSAI 100 παρουσιάζει τον ορισμό του ελέγχου του δημόσιου τομέα και παρέχει τις 
βασικές έννοιες, στοιχεία και αρχές (τόσο τις γενικές αρχές που σχετίζονται με τον έλεγχο όσο και 
τις αρχές που σχετίζονται με τις διάφορες φάσεις της διαδικασίας ελέγχου) που ισχύουν για όλους 
τους ελέγχους του δημόσιου τομέα. 

Το Πρότυπο ISSAI 400 ορίζει τον έλεγχο συμμόρφωσης ως μια ανεξάρτητη εκτίμηση του κατά πόσο 
ένα δεδομένο θέμα είναι σύμφωνο με τις αρχές που έχουν οριστεί ως κριτήρια ελέγχου. Οι έλεγχοι 
αυτοί αποσκοπούν στην αξιολόγηση του κατά πόσο οι ενέργειες του ελεγχόμενου φορέα συνάδουν 
με τις αρχές ή κανόνες που τον διέπουν. Οι αρχές και κανόνες αυτοί μπορεί να αφορούν στη 
συμμόρφωση με διατάξεις των σχετικών Νόμων, Κανονισμών ή συμφωνιών ή με τις γενικές αρχές 
χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης και συμπεριφοράς δημοσίων αξιωματούχων 

3.4.2 Ελεγκτική προσέγγιση 
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Ο παρών έλεγχος βασίστηκε σε στοιχεία που υποβλήθηκαν από τον ΚΟΑ, σε επισκόπηση εγγράφων 
και αρχείων αλληλογραφίας, καθώς και στη διενέργεια προσωπικών και τηλεφωνικών 
συνεντεύξεων με το προσωπικό του ΚΟΑ.  

Ο έλεγχος καλύπτει τα έτη 2017 μέχρι σήμερα, εκτός όπου ρητά αναφέρεται διαφορετικά. 

Τα ευρήματα του ελέγχου διαβιβάστηκαν για σχόλια και απόψεις στον Πρόεδρο του ΚΟΑ, τα οποία 
ενσωματώθηκαν, όπου ενδείκνυτο, στην παρούσα Έκθεση. 

Για σκοπούς δημοσίευσης της παρούσας Ειδικής Έκθεσης, έχουν απαλειφθεί όλες οι αναφορές που 
αφορούν σε προσωπικά δεδομένα. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η συμμόρφωση με τον 
Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών, χωρίς ωστόσο να περιορίζεται ουσιωδώς η κοινοποίηση των ευρημάτων και 
διαπιστώσεων της Υπηρεσίας μας, που επιβάλλουν τα εφαρμοστέα διεθνή πρότυπα. 

3.4 Κριτήρια ελέγχου 

Για σκοπούς του ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν, ως αρχές και κανόνες, τα ακόλουθα: 

 Ο περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμος (Ν.20(Ι)/2014) 
και οι δυνάμει αυτού εκδοθέντες Κανονισμοί. 

 Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή 
Θέματα Νόμος (Ν.73(Ι)/2016) και οι δυνάμει αυτού εκδοθέντες Κανονισμοί και οι σχετικές 
εγκύκλιοι, περιλαμβανομένου του Οδηγού Βέλτιστων Πρακτικών που έχει εκδώσει η Αρμόδια 
Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. 

 Οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, 
Έργων και Υπηρεσιών και για συναφή θέματα Νόμος (Κ.Δ.Π. 242/2012).  

 Ο περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμος 
[Ν.29(Ι)/2001]. 

 Πρόνοιες της εκάστοτε σύμβασης, η οποία ελέγχεται. 

 Πρότυπα Έγγραφα του Τμήματος Δημοσίων Έργων (ΤΔΕ), για Έργα τύπου Μελέτη – 
Κατασκευή.   

 Σχετικές αποφάσεις του ΥΣ. 

 Εγκύκλιοι που σχετίζονται με τους πιο πάνω Νόμους και Κανονισμούς. 

 Ευρήματα/συστάσεις και οι αντίστοιχες απαντήσεις του ΚΟΑ από προηγούμενους ελέγχους 
της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. 

 Πρότυπα Έγγραφα Διαγωνισμών της ΑΑΔΣ. 
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4. Ευρήματα και συστάσεις 

4.1 Ανέγερση νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου Λεμεσού στο Κολόσσι  

α.  Απόφαση για την ανέγερση του νέου γηπέδου Λεμεσού – Ετοιμασία εγγράφων 
διαγωνισμού του Έργου.  

Σε συνεδρία του ΔΣ του Οργανισμού ημερ. 23.12.2013, αποφασίστηκε η επιχορήγηση του 
συνολικού κόστους κατασκευής ποδοσφαιρικού γηπέδου στη Λεμεσό, το οποίο θα κατασκεύαζαν 
τα σωματεία Απόλλων, ΑΕΛ και Άρης (στο εξής «τα τρία Σωματεία»), σε αντίθεση με τα τότε εν ισχύι 
κριτήρια του Οργανισμού, όπως αναθεωρήθηκαν από το ΔΣ στις 9.6.2011, που προέβλεπαν ότι τα 
ποδοσφαιρικά γήπεδα χωρητικότητας 12.000 και 14.000 θεατών επιχορηγούνται με 60% επί των 
επιλέξιμων δαπανών. 

Ακολούθως, σε σύσκεψη που έγινε υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας στις 
19.5.2014, αποφασίστηκε η δημιουργία νέου γηπέδου στη Λεμεσό, χωρητικότητας 12 χιλ. 
φιλάθλων, το κόστος του οποίου θα ανερχόταν στα €15εκ. Όπως είχε αποφασιστεί, τα τρία 
Σωματεία θα επιχειρούσαν να εξεύρουν χρηματοδότηση από τραπεζικά ιδρύματα της Κύπρου και 
του εξωτερικού και στη συνέχεια το δάνειο θα χρηματοδοτείτο μέσω του Προϋπολογισμού του 
ΚΟΑ. 

Αργότερα, το ΥΣ με την απόφασή του αρ. 82.990, ημερ. 19.7.2017, αποφάσισε να εγκρίνει το κόστος 
των €28,2εκ. για την ανέγερση του νέου γηπέδου Λεμεσού από τον ΚΟΑ. 

Με επιστολή μας, ημερ. 2.8.2017, ζητήσαμε από τον Οργανισμό πληροφόρηση σχετικά με το 
υφιστάμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς των τεμαχίων επί των οποίων θα ανεγειρόταν το νέο γήπεδο 
Λεμεσού, καθώς επίσης και τυχόν εξελίξεις όσον αφορά στο αίτημα του Οργανισμού προς το Τμήμα 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, για τροποποίηση της μίσθωσης. Σημειώσαμε ότι, με βάση τη δική 
μας πληροφόρηση, η γη ήταν εκμισθωμένη με μακροχρόνια σύμβαση στα τρία Σωματεία, 
εκφράζοντας την άποψη ότι ήταν αδιανόητο να προχωρήσει ο ΚΟΑ στην ανέγερση γηπέδου σε γη 
που δεν του ανήκει κατά κυριότητα ή την οποία δεν κατέχει με μακροχρόνια σύμβαση μίσθωσης.  

Ζητήσαμε επίσης όπως πληροφορηθούμε, αφενός, κατά πόσο εξασφαλίστηκαν οι απαιτούμενες 
πιστώσεις για την κατασκευή του γηπέδου (12.600 θέσεων) και των τεσσάρων επιπρόσθετων 
βοηθητικών γηπέδων (τα δύο είχαν ήδη κατασκευαστεί) που υπολογίστηκε στα €28,2εκ., και 
αφετέρου κατά πόσο προτίθεται ο ΚΟΑ να προχωρήσει στην κατασκευή των εγκαταστάσεων που 
προορίζονται για εμπορική χρήση, όπως είχε αρχικά προβλεφθεί στο ιδρυτικό έγγραφο της 
εταιρείας διαχείρισης (που συστάθηκε από τα τρία Σωματεία). Σημειώσαμε ότι η Υπηρεσία μας 
θεωρεί ως δεδομένο ότι η μελλοντική απόφαση για τον τρόπο διάθεσης του γηπέδου από τον ΚΟΑ 
σε ποδοσφαιρικές ομάδες θα ληφθεί, τηρώντας τη νομιμότητα (ιδίως για το θέμα κρατικών 
ενισχύσεων) και τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης. Ταυτόχρονα, επισημάναμε ότι 
εφόσον (λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα νομιμότητας των κρατικών ενισχύσεων) ορθά 
αποφασίστηκε τελικά να εγκαταλειφθεί η αρχική σκέψη για υλοποίηση του Έργου από τα τρία 
Σωματεία, η προώθηση του Έργου από τον ΚΟΑ θα έπρεπε να γίνει ακολουθώντας τη μέθοδο της 
Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ – Public Private Partnership). Με βάση τη μέθοδο 
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αυτή, ο ΚΟΑ θα ανέθετε σε ιδιώτη επενδυτή την κατασκευή του γηπέδου, στη βάση απαιτήσεων 
που θα έθετε ο ΚΟΑ (Employer’s Requirements) και ο ιδιώτης επενδυτής θα χρηματοδοτούσε, 
κατασκεύαζε και διαχειριζόταν το Έργο για καθορισμένη χρονική περίοδο (π.χ. 15 χρόνια), 
εισπράττοντας έσοδα από την παραχώρηση του γηπέδου σε ποδοσφαιρικές ομάδες και από άλλες 
εμπορικές χρήσεις (π.χ. εστιατόρια, καφετέριες, ξενοδοχείο κ.τ.λ.), που ο ίδιος ο επενδυτής θα 
σχεδίαζε και για τις οποίες ο ίδιος θα εξασφάλιζε τις αναγκαίες πολεοδομικές και άλλες άδειες.   

Στη συνέχεια, το ΥΣ, μετά τη λήψη νέας απόφασής του, αρ. 83.330, ημερ. 13.9.2017, για τη 
χρηματοδότηση του νέου γηπέδου Λεμεσού, απέστειλε στις 2.10.2017 αναθεωρημένο Προσχέδιο 
της εν λόγω απόφασης, για τις σχετικές ενέργειες από τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και 
ΥΠΑΝ, στο οποίο αναφέρεται, μεταξύ άλλων, η έγκριση του κόστους των €28,2εκ. για την ανέγερση 
του γηπέδου, χωρίς τη συντήρηση, η οποία θα αναληφθεί από την εταιρεία A.A.A. LIMASSOL 
STADIUM LTD που συστάθηκε από τα τρία Σωματεία. Αποφασίστηκε επίσης όπως ο ΚΟΑ αναλάβει, 
ως Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑ), εκ μέρους των τριών Σωματείων, την υλοποίηση του Έργου, μέσω του 
Προϋπολογισμού του, με αντίστοιχη αύξηση της κρατικής χορηγίας για την κάλυψη των ετήσιων 
δαπανών του Έργου. Τέλος αποφασίστηκε όπως η συμφωνία για την κατασκευή του Έργου 
υπογραφεί μετά την έγκριση της ενίσχυσης από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔΑΕΕ) και σε περίπτωση που αυτή δεν δοθεί, τότε, εφόσον η συμφωνία 
υπομίσθωσης ακυρωθεί, το Έργο να πραγματοποιηθεί και εκτελεστεί από τον ΚΟΑ, ο οποίος θα 
είναι και ο ιδιοκτήτης του Έργου και ο διαχειριστής του γηπέδου.  

Για την πιο πάνω επιστολή μας, δεν λάβαμε οποιαδήποτε απάντηση από τον ΚΟΑ, ο οποίος μάλιστα 
προχώρησε με την υποβολή των εγγράφων διαγωνισμού με την παραδοσιακή μέθοδο του 
ανοικτού διαγωνισμού, στη βάση συγκεκριμένης μελέτης, τόσο στην Αρμόδια Αρχή Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΑΑΔΣ), όσο και στην Υπηρεσία μας, στις 28.9.2017. 

Η Υπηρεσία μας απέστειλε στη συνέχεια στον ΚΟΑ στις 17.10.2017 επιστολή με πολλές 
παρατηρήσεις, σε σχέση με τα έγγραφα διαγωνισμού, καθώς επίσης και με τις πιο κάτω 
διαπιστώσεις, στη βάση και των θέσεων της ΑΑΔΣ, που περιλήφθηκαν σε σχετική επιστολή της 
προς τον ΚΟΑ στις 6.10.2017: 

 Δεν περιλήφθηκαν στα έγγραφα πρόνοιες για υποβολή προσφοράς για τη συντήρηση 
του γηπέδου, καθώς και των σχετικών υποδομών που θα κατασκευαστούν από τον 
Ανάδοχο. Εισηγηθήκαμε όπως περιληφθούν, για εξασφάλιση ανταγωνιστικών τιμών, και 
όπως καθοριστεί η διάρκεια συντήρησης στα 12 χρόνια, όπως και στα αντίστοιχα 
συμβόλαια του δημοσίου τύπου Μελέτης – Κατασκευής – Συντήρησης. Σημειώσαμε ότι 
η υποχρέωση συντήρησης – με βάση το Προσχέδιο των πρακτικών της συνεδρίας του ΥΣ, 
ημερ. 13.9.2017, θα βαραίνει την Εταιρεία A.A.A. LIMASSOL STADIUM LTD, η οποία 
συστάθηκε από τα τρία Σωματεία της Λεμεσού, η οποία θα υπογράψει συμβόλαιο 
συντήρησης με τον Ανάδοχο στην περίπτωση που ληφθούν οι εγκρίσεις της ΓΔΑΕΕ για 
την κατασκευή του Έργου από τον ΚΟΑ σε γη που είναι υπεκμισθωμένη στα Σωματεία. 
Όπως σημειώσαμε, σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να ακυρωθεί η εκμίσθωση της γης 
στα Σωματεία και ο ΚΟΑ να ανακτήσει την κυριότητα, οπόταν το συμβόλαιο συντήρησης 
θα πρέπει να υπογραφεί από τον ΚΟΑ. Αναφέραμε επίσης πώς σε ότι αφορά στη 
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συμπερίληψη του κόστους της 12ετούς συντήρησης στις προσφορές, θα έπρεπε να 
περιληφθεί όρος ότι το κόστος αυτό δεν θα μπορεί να είναι χαμηλότερο του 20% της 
συνολικής προσφοράς (κατασκευή και συντήρηση).  

 Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των κατασκευαστικών εργασιών που τέθηκε στα 
έγγραφα του διαγωνισμού (24 μήνες) δεν ήταν ρεαλιστικό, καθώς με βάση την εκτίμηση 
δαπάνης των €28,2εκ. θα έπρεπε να εκτελείται εργασία (αναλογικά) αξίας περίπου 
€14,1εκ. ανά έτος, προϋπόθεση για την οποία εκφράσαμε σοβαρές επιφυλάξεις ότι 
μπορεί να εξασφαλιστεί. Ως εκ τούτου αναφέραμε ότι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
θα έπρεπε να επανεξεταστεί, για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο υποβολής σημαντικών 
απαιτήσεων/αποζημιώσεων εκ μέρους του Αναδόχου στην περίπτωση καθυστέρησης 
στην ολοκλήρωση/παραλαβή του Έργου. Ταυτόχρονα, σημειώσαμε ότι ενδεχομένως να 
υπήρχε μειωμένο ενδιαφέρον από σοβαρούς/έμπειρους Εργολήπτες, οι οποίοι θα 
θεωρούσαν ότι δεν θα μπορούσαν να ολοκληρώσουν έγκαιρα το Έργο εντός της 
περιόδου των 24 μηνών. Ως εκ τούτου, εισηγηθήκαμε την αύξηση του χρόνου 
κατασκευής σε όχι λιγότερο των 36 μηνών. 

 Θα έπρεπε να περιληφθούν συγκεκριμένες πρόνοιες στα έγγραφα του διαγωνισμού που 
θα εξασφάλιζαν την ποιότητα του χορτοτάπητα και των εγκαταστάσεων του γηπέδου, 
ώστε να συνάδουν με τις απαιτήσεις της UEFA/ FIFA (αναλόγως) για την κατάταξη του 
γηπέδου και τη χρησιμοποίησή του για Ευρωπαϊκούς/Διεθνείς Αγώνες, πέραν των 
αγώνων που θα διεξάγονται για το εγχώριο πρωτάθλημα. 

 Συμφωνήσαμε με τη θέση της ΑΑΔΣ, σχετικά με την επιλογή των υλικών/εξοπλισμού των 
εγκαταστάσεων του γηπέδου, τα οποία δεν συνάδουν με την πολιτική για την αποτροπή/ 
μετριασμό φαινομένων βανδαλισμού, μέσω της χρησιμοποίησης αντιβανδαλιστικών 
υλικών/εξοπλισμού, εντοιχισμένων κατά το δυνατόν εντός της τοιχοποιίας. 
Επιπρόσθετα, αναφέραμε ότι από τα έγγραφα απουσίαζαν οποιεσδήποτε πρόνοιες/ 
απαιτήσεις για σύγχρονα μέσα εκγύμνασης και αποθεραπείας, τα οποία υπάρχουν σε 
παρόμοιου επιπέδου σύγχρονα στάδια άλλων χωρών.  

 Θα έπρεπε να προστεθεί πρόνοια ότι η ΑΑ είναι ο ΚΟΑ, ο οποίος θα χρηματοδοτήσει την 
κατασκευή του γηπέδου μέσω του Προϋπολογισμού του και η σύμβαση θα ανατεθεί/ 
υπογραφεί, αφού εξασφαλιστεί προηγουμένως η έγκριση του Προϋπολογισμού από την 
αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή. 

Στη συνέχεια, στις 23.10.2017, ο Αν. Γενικός Διευθυντής (ΓΔ) του Υπουργείου Εσωτερικών μάς 
απέστειλε την τροποποιητική συμφωνία της Σύμβασης Μίσθωσης Κρατικής Γης με αρ. 10/97, ημερ. 
17.3.1997, μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του ΚΟΑ στην κοινότητα Κολοσσίου, στον χώρο 
ανέγερσης του νέου γηπέδου, με βάση την οποία ορίστηκε, αφενός, ότι το εν λόγω κτήμα θα 
χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για αθλητικούς σκοπούς, δηλαδή για την κατασκευή 
γηπέδων αθλοπαιδιών (ποδοσφαίρου) με τις συναφείς εγκαταστάσεις τους, και αφετέρου, ότι ο 
ΚΟΑ δύναται να εγγράψει τη σύμβαση αυτή σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 65Β, του περί 
Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου Κεφ. 224, όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 23/82. 
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Στις 13.11.2017 και μετά που το ΔΣ του Οργανισμού ενέκρινε σε έκτακτη συνεδρία του στις 
10.11.2017, τα τελικά έγγραφα του διαγωνισμού κατασκευής του Έργου, όπως αυτά 
τροποποιήθηκαν από τον ΣΜ, στη βάση των θέσεων/εισηγήσεων της Υπηρεσίας μας, της ΑΑΔΣ και 
των Τεχνικών Υπηρεσιών (ΤΥ) του Οργανισμού, ο Πρόεδρος του ΔΣ του Οργανισμού μάς 
πληροφόρησε, μεταξύ άλλων, για τα ακόλουθα: 

 Η προεκτίμηση δαπάνης υπολογίστηκε στα €29.320.830 πλέον ΦΠΑ, χωρίς τη 
συντήρηση, αντί στα €28.200.000 πλέον ΦΠΑ, χωρίς τη συντήρηση, που εγκρίθηκε από 
το ΥΣ, ως η τελική προεκτίμηση του ΣΜ του Έργου. 

 Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του Έργου αυξήθηκε από τους 24 μήνες στους 28 μήνες. 

 Η συντήρηση του γηπέδου θα διευθετηθεί με σχετική συμφωνία ανάμεσα στον ΚΟΑ και 
τη διαχειρίστρια εταιρεία A.A.A. LIMASSOL STADIUM LTD, η οποία συστάθηκε από τα 
τρία Σωματεία, προκειμένου το κόστος αυτό να αναληφθεί από την εταιρεία, σύμφωνα 
με το Προσχέδιο των πρακτικών της συνεδρίας του ΥΣ, ημερ. 13.9.2017. 

 Το Έργο θα υλοποιηθεί, νοουμένου ότι θα εξασφαλιστεί η έγκριση της ΓΔΑΕΕ. Σε 
περίπτωση που δεν εξασφαλιστεί η σχετική έγκριση της ενίσχυσης από την ΓΔΑΕΕ, τότε 
ο ΚΟΑ δύναται να το εκτελέσει ως ιδιοκτήτης. 

Στις 2.2.2018, η Υπηρεσία μας απέστειλε νέα επιστολή στον Πρόεδρο και τα Μέλη του ΔΣ του ΚΟΑ, 
αναφέροντας, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

 Εφόσον, το ποσό της εκτιμώμενης αξίας του Έργου (χωρίς τη συντήρηση) ανήλθε στις 
€29.320.830 πλέον ΦΠΑ, ενώ το εγκεκριμένο από το ΥΣ κόστος ανέγερσης του γηπέδου 
καθορίστηκε στις €28.200.000 πλέον ΦΠΑ (χωρίς τη συντήρηση), τότε για σκοπούς 
νομιμότητας και συμμόρφωσης με το άρθρο 10 των Κανονισμών ΚΔΠ 242/2012, θα 
έπρεπε απαραίτητα ο ΚΟΑ, ως ΑΑ, να απευθυνθεί στο ΥΣ – έστω εκ των υστέρων και 
οπωσδήποτε πριν την υπογραφή της σύμβασης με τον επιτυχόντα ΟΦ – για την έγκριση 
του νέου εκτιμώμενου ποσού των €29.320.830, ενέργεια που θα έπρεπε να γίνει από τον 
Οργανισμό πριν την προκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού.   

 Για την αναφορά ότι σε περίπτωση που δεν εξασφαλιστεί η έγκριση της ενίσχυσης από 
την ΓΔΑΕΕ, τότε ο ΚΟΑ θα δύναται να το κατασκευάσει ως ιδιοκτήτης, αναφέραμε ότι θα 
πρέπει να προστεθεί στο τέλος της εν λόγω πρόνοιας ότι, στην περίπτωση αυτή η 
σύμβαση θα ανατεθεί/υπογραφεί, αφού εξασφαλιστεί προηγουμένως η έγκριση του 
Προϋπολογισμού από την αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή. 

 Όσον αφορά στις υπόλοιπες αποφάσεις του Οργανισμού, αναφέραμε ότι εξακολουθούν 
να ισχύουν οι παρατηρήσεις της Υπηρεσίας μας, όπως αυτές καταγράφηκαν στην 
προηγούμενη επιστολή μας, ημερ. 17.10.2017. 

Στις 20.2.2018, ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε, μεταξύ άλλων, ότι στην περίπτωση 
που το κόστος της προσφοράς του Αναδόχου θα είναι μεγαλύτερο του ποσού των €28,2εκ. που 
ενέκρινε το ΥΣ, ο Οργανισμός θα απευθυνθεί στο ΥΣ για την έγκριση του νέου εκτιμώμενου ποσού, 
πριν την ανάθεση της σύμβασης του Έργου. Μας πληροφόρησε επίσης ότι σε περίπτωση μη 
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εξασφάλισης της έγκρισης της ενίσχυσης από την ΓΔΑΕΕ, ο Οργανισμός θα απευθυνθεί στη Βουλή 
για έγκριση του Προϋπολογισμού, πριν την ανάθεση της σύμβασης του Έργου. Τέλος μας ανέφερε 
ότι, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις παρατηρήσεις της Υπηρεσίας μας, όπως αυτές καταγράφηκαν 
στην επιστολή μας, ημερ. 17.10.2017, όσο και τις απόψεις/εισηγήσεις της ΑΑΔΣ, ο Οργανισμός 
προχώρησε στην υιοθέτηση και εφαρμογή όσων αναφέρονται στην επιστολή του, ημερ. 
13.11.2017. 

β.  Έγγραφα διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Πολιτικού Μηχανικού (αρ. 35Δ/2017) 
και Αρχιτέκτονα (αρ. 36Δ/2017) από φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες της εποπτείας και 
επίβλεψης των εργασιών του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου Λεμεσού, αλλά και την παροχή 
υπηρεσιών Πολιτικού Μηχανικού (αρ. 35Δ/2017) και Αρχιτέκτονα (αρ. 36Δ/2017) για τις ανάγκες 
των ΤΥ του Οργανισμού για ένα έτος, με δικαίωμα του Οργανισμού για ανανέωση της σύμβασης 
για ακόμα 1, συν 1, συν 1, συν 1 έτη. 

Με βάση επιστολή που μας είχε σταλεί από τον ΚΟΑ στις 29.9.2017, για την προκήρυξη των 
διαγωνισμών αρ. 35Δ/2017 και αρ. 36Δ/2017, η Υπηρεσία μας απέστειλε επιστολή στον Οργανισμό 
στις 18.10.2017, αναφέροντας, μεταξύ άλλων σημαντικών παρατηρήσεων για τα έγγραφα των εν λόγω 
διαγωνισμών, ότι τα  καθήκοντα τόσο του Πολιτικού Μηχανικού όσο και του Αρχιτέκτονα, ως παρόχων 
των πιο πάνω υπηρεσιών, όπως περιγράφονταν στα έγγραφα των διαγωνισμών, παρέπεμπαν σε 
καθεστώς μισθωτού προσώπου, και όχι αυτοεργοδοτούμενου, κατά παράβαση των σχετικών 
Εγκυκλίων και οδηγιών που αφορούν στη σύναψη συμβάσεων για αγορά/μίσθωση υπηρεσιών, οι 
οποίες υποδεικνύουν την αποφυγή δημιουργίας οποιασδήποτε δημοσιοϋπαλληλικής σχέσης μεταξύ 
των συμβαλλομένων μερών και, ως εκ τούτου, δεν μπορούσαν να γίνουν αποδεκτά. 

Ενόψει των πιο πάνω, εισηγηθήκαμε, αφενός, την τροποποίηση των εγγράφων και των δύο 
διαγωνισμών, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Εγκυκλίου αρ. 1517 και ημερ. 14.5.2015 που εξέδωσε 
το Υπουργείο Οικονομικών, καθορίζοντας συγκεκριμένα παραδοτέα (φύση και μέγεθος) ως προς 
τις υποχρεώσεις των δύο φυσικών προσώπων (Αρχιτέκτονα και Πολιτικού Μηχανικού) – με βάση 
τα οποία θα καταβαλλόταν και το ποσοστό της αμοιβής που αναλογούσε στους Αναδόχους, όταν 
αυτά υποβάλλονταν πλήρη/τεκμηριωμένα στην ΑΑ – και αφετέρου, είτε την ακύρωση και 
επαναπροκήρυξή τους, εφόσον είχε παρέλθει ο χρόνος αποστολής απαντήσεων από την ΑΑ, είτε 
την παραχώρηση ικανοποιητικής παράτασης στην υποβολή των προσφορών, οι οποίες θα έπρεπε 
να υποβληθούν με βάση τα τροποποιημένα έγγραφα τα οποία ο Οργανισμός θα ετοίμαζε.  

Στις 23.10.2017, ο Αν. ΓΔ του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι ο ΚΟΑ μελέτησε τις τροποποιήσεις 
που είχε εισηγηθεί η Υπηρεσία μας, ετοιμάζοντας διορθωτικές/συμπληρωματικές πληροφορίες, οι 
οποίες ενσωματώθηκαν στα έγγραφα των πιο πάνω διαγωνισμών, παραχωρώντας παράταση 
χρόνου δύο εβδομάδων για την υποβολή των προσφορών. 

Στη συνέχεια, η Υπηρεσία μας απέστειλε νέα επιστολή στον Οργανισμό στις 26.10.2017, 
αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι δεν λήφθηκαν καθόλου υπόψη οι ουσιώδεις παρατηρήσεις της 
Υπηρεσίας μας, όπως επεξηγήθηκαν πιο πάνω, σε σχέση με τα έγγραφα των διαγωνισμών, τα οποία 
εξακολουθούσαν να παραπέμπουν σε καθεστώς υπαλληλικής σχέσης και όχι ανάθεσης υπηρεσιών, 
κατά παράβαση των σχετικών Εγκυκλίων και οδηγιών που αφορούν στη σύναψη συμβάσεων για 
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αγορά/μίσθωση υπηρεσιών, με τις οποίες τονίζεται η ανάγκη αποφυγής συμπερίληψης όρων που 
οδηγούν στη δημιουργία δημοσιοϋπαλληλικής σχέσης μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, το 
οποίο θεωρείται απαράδεκτο. Ενδεικτικά αναφέραμε ότι θα έπρεπε να καθοριστούν συγκεκριμένα 
παραδοτέα (είδος, ποσότητα) με συγκεκριμένο, καθορισμένο στα έγγραφα, χρόνο ολοκλήρωσης 
για κάθε παραδοτέο, καθώς επίσης πρόνοιες για πληρωμή στους Αναδόχους μόνο με την 
ολοκλήρωση/αποδοχή των παραδοτέων, αντί της μηνιαίας πληρωμής που καθορίστηκε στα 
έγγραφα. Επιπρόσθετα αναφέραμε ότι θα έπρεπε να απαλειφθούν/διαγραφούν πρόνοιες που 
αναφέρονταν σε απασχόληση των Αναδόχων με συγκεκριμένο αριθμό ωρών εργασίας ανά 
εβδομάδα, σε ιεραρχική υπαγωγή και εποπτικό έλεγχό τους στον Υπεύθυνο Συντονιστή των δύο 
συμβάσεων (δηλαδή τον Προϊστάμενο των ΤΥ του Οργανισμού), στην παραχώρηση σε αυτούς 
γραφειακού χώρου/εξοπλισμού από τον Οργανισμό για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων τους και 
στη μετάβασή τους από τα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού στον χώρο των εργασιών ανέγερσης 
του νέου Γηπέδου στο Κολόσσι ή/και σε άλλους χώρους Παγκύπρια, με δικό τους μεταφορικό μέσο, 
για το οποίο θα αποζημιώνονταν σύμφωνα με τις εκάστοτε χρηματικές αποζημιώσεις του 
Οργανισμού για επίδομα μεταφορικών.   

Πέραν των πιο πάνω, παρατηρήσαμε ότι δεν λήφθηκαν υπόψη οι περισσότερες από τις ουσιώδεις 
παρατηρήσεις/εισηγήσεις της Υπηρεσίας μας που αναφέρθηκαν στην επιστολή μας, ημερ. 
18.10.2017, όπως η τροποποίηση της διάρκειας της σύμβασης σε 3 έτη συν 1 έτος (δικαίωμα 
ανανέωσης από τον Οργανισμό), στον καθορισμό νέας (διορθωμένης) εκτίμησης από €138.140 
πλέον ΦΠΑ σε €101.250 πλέον ΦΠΑ, στην αύξηση της ζητούμενης εμπειρίας από 4 χρόνια σε 5 
χρόνια και τέλος στον καθορισμό κριτηρίων/προϋποθέσεων συμμετοχής, με βάση τα οποία να 
προβλεπόταν ότι η ανάθεση θα γινόταν στον φθηνότερο προσφοροδότη που πληρούσε τα κριτήρια 
συμμετοχής.  

Τέλος, αναφέραμε ότι παράλληλα με τα πιο πάνω, ο Οργανισμός μάς απέστειλε στις 23.10.2017 
την ίδια απαντητική επιστολή και για άλλο διαγωνισμό, τον υπ. αριθμόν 37Δ/2017, ο οποίος 
αναφέρεται στην παροχή υπηρεσιών από Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για το νέο γήπεδο Λεμεσού και 
τις ανάγκες των ΤΥ του ΚΟΑ. Παρατηρήσαμε ότι πέραν του γεγονότος ότι δεν μας είχαν σταλεί τα 
έγγραφα διαγωνισμού της εν λόγω προκήρυξης για να εκφράσουμε τις απόψεις/εισηγήσεις μας, 
ισχύουν και σε αυτή την περίπτωση όλες οι πιο πάνω παρατηρήσεις της Υπηρεσίας μας, όπως αυτές 
καταγράφονται για τους διαγωνισμούς αρ. 35Δ/2017 και αρ. 36Δ/2017. 

Ενόψει των πιο πάνω, ζητήσαμε όπως ο ΚΟΑ μάς πληροφορήσει ως προς το κατά πόσο προχώρησε 
στην προκήρυξη και άλλων σχετικών διαγωνισμών, όπως για την παροχή υπηρεσιών Μηχανολόγου 
Μηχανικού, Επιμετρητή Ποσοτήτων ή/ και άλλου Συμβούλου για το εν λόγω Έργο ή/και για άλλες 
ανάγκες των ΤΥ του ΚΟΑ, υποβάλλοντάς μας τα σχετικά έγγραφα διαγωνισμού, πριν την υποβολή 
των προσφορών. 

Τέλος, παρατηρήσαμε πως παρόλο ότι η ευθύνη της ετοιμασίας των όρων/προδιαγραφών των 
διαγωνισμών ανήκει στον ΚΟΑ, ως η ΑΑ, ωστόσο θα πρέπει να συμμορφώνονται με όλες τις 
πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και των εγκυκλίων της ΑΑΔΣ. 
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Ενόψει των πιο πάνω, το ΔΣ του Οργανισμού αποφάσισε σε συνεδρία του στις 31.10.2017, όπως 
ακυρώσει και τους τρεις διαγωνισμούς (αρ. 35Δ/2017, αρ. 36Δ/2017 και αρ. 37Δ/2017).  Έκτοτε ο 
Οργανισμός δεν επανήλθε για το θέμα αυτό, αφού δεν προχώρησε στην επαναπροκήρυξη των εν 
λόγω διαγωνισμών. 

γ.  Προβλήματα στην πρόοδο του Έργου – Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη 
συμπλήρωση ή/και τροποποίηση της υφιστάμενης μελέτης και τη διαχείριση/επίβλεψη του 
Έργου της ανέγερσης του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου Λεμεσού – Συμφωνία τερματισμού και 
διευθέτησης με Σύμβουλο Μελετητή (ΣΜ) του Έργου – Μεταφορά της σύμβασης για την 
ανέγερση του γηπέδου στο ΤΔΕ, ως αντιπροσώπου του ΚΟΑ/νέας ΑΑ – Υλοποίηση Έργου – Οδικό 
Δίκτυο – Καθίσματα Γηπέδου. 

Για την κατασκευή του Έργου, που είχε προκηρυχθεί με εκτιμώμενη αξία €29.320.830 πλέον ΦΠΑ, 
υποβλήθηκαν δύο προσφορές, με τον διαγωνισμό να κατακυρώνεται στον χαμηλότερο 
προσφέροντα για το ποσό προσφοράς των €31.333.000 πλέον ΦΠΑ, που ήταν υψηλότερο κατά 
6,87% από την εκτιμώμενη αξία του Έργου. Το συμβόλαιο υπογράφηκε στις 4.1.2019, ενώ οι 
συμβατικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης καθορίστηκαν οι 5.2.2019 και 4.6.2021, αντίστοιχα, 
δηλαδή ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης καθορίστηκε στους 28 μήνες. 

Προβλήματα στην πρόοδο του Έργου 

Στις 20.3.2019, η Υπηρεσία μας απέστειλε επιστολή στην ΓΔ του Οργανισμού, ζητώντας όπως μας 
αποσταλεί όλη η απαραίτητη λεπτομερής πληροφόρηση, σχετικά με τα σοβαρά προβλήματα που 
προέκυψαν από την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών του Έργου, όπως π.χ. τα προβλήματα 
εντός του χώρου των κατασκευών των τοίχων αντιστήριξης και της ανάγκης ανασχεδιασμού τους, 
λόγω της λανθασμένης μελέτης του ΣΜ, σε σχέση με την πραγματική όδευση του Νότιου 
Αγωγού/άλλων αγωγών εντός του χώρου ανέγερσης του Έργου, παρόλες τις έγκαιρες υποδείξεις 
του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ), η ανεύρεση μπάζων και οι ελλείψεις της Γεωλογικής 
Μελέτης, καθώς επίσης και άλλα προβλήματα, που είχαν ως αποτέλεσμα την προσωρινή αναστολή 
των κατασκευαστικών εργασιών. Ζητήσαμε επίσης πληροφόρηση σχετικά με το ποιος ευθύνεται 
και τους τρόπους αντιμετώπισης/επίλυσής τους, καθώς επίσης την υποβολή όλης της σχετικής 
αλληλογραφίας, μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, για όλα τα προβλήματα που προέκυψαν, τις 
καθυστερήσεις, τις λύσεις που δόθηκαν και τις τυχόν απαιτήσεις που εγέρθηκαν από τον Ανάδοχο. 
Με νέα επιστολή μας προς την ΓΔ του Οργανισμού, ημερ. 4.6.2019, επαναλάβαμε την έντονη 
ανησυχία και τον προβληματισμό μας, σε σχέση τόσο με τα προβλήματα που προέκυψαν από την 
έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών, τα οποία εμπόδιζαν την ομαλή εξέλιξη/πρόοδο του 
Έργου, όσο και με τις ασάφειες/ελλείψεις που εμπεριέχονταν στις μελέτες του Έργου που 
ετοιμάστηκαν από τον ιδιώτη ΣΜ των τριών Σωματείων, που θα είχαν αρνητικές ή/και πολύ 
σοβαρές χρονικές και οικονομικές συνέπειες στη μετέπειτα εξέλιξη και ολοκλήρωση του Έργου, 
ζητώντας από τον Οργανισμό να μας ενημερώσει σχετικά με τις ενέργειες που προτίθετο να λάβει. 

Στις 5.6.2019, η Υπηρεσία μας απέστειλε νέα επιστολή στην ΓΔ του Οργανισμού, αναφέροντας ότι 
περιήλθε σε γνώση μας σχετική επιστολή του ΣΜ μέσω των δικηγόρων του, προς τα τρία Σωματεία, 
την Εταιρεία A.A.A. Limassol Stadium Ltd και την Υπεύθυνη Συντονίστρια του ΚΟΑ, ημερ. 27.5.2019, 
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αναφορικά με την προς αυτούς ειδοποίηση, για τη διαδικασία επίλυσης διαφορών της Σύμβασης 
Παροχής Υπηρεσιών ΣΜ. Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά την υπογραφή της σύμβασής του με τα τρία 
Σωματεία και την εταιρεία A.A.A. Limassol Stadium Ltd, ο ΚΟΑ συμφώνησε με τα εν λόγω μέρη για 
τη μετατροπή της Σύμβασης που υπέγραψε ο ΣΜ μαζί τους, σε Σύμβαση Δημοσίου Έργου, χωρίς 
να παρέχεται στη Σύμβαση η δυνατότητα αυτή. Σημειώσαμε ότι από την πληροφόρηση που είχαμε 
λάβει από τον ΚΟΑ, καθώς επίσης και τα όσα συζητήθηκαν για το Έργο στη συνεδρία της Κεντρικής 
Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ), ημερ. 29.5.2019, στην παρουσία εκπροσώπων του 
Οργανισμού, φάνηκε ότι η γεωλογική/γεωτεχνική έρευνα που είχε γίνει στο στάδιο της μελέτης 
του Έργου παρουσίαζε σοβαρές ατέλειες/ελλείψεις, οι οποίες προκάλεσαν χρονικές 
καθυστερήσεις στο Έργο, με σοβαρό ενδεχόμενο τη διεκδίκηση απαιτήσεων εκ μέρους του 
Αναδόχου για την παραχώρηση δικαιολογημένης παράτασης χρόνου και οικονομικής 
αποζημίωσης, που θα επιβάρυναν αχρείαστα τον Προϋπολογισμό και την ολοκλήρωση του Έργου. 
Σημειώσαμε επίσης ότι, όπως τονίστηκε και στη συνεδρία της ΚΕΑΑ, την ευθύνη για τις πιο πάνω 
ελλείψεις της γεωλογικής/γεωτεχνικής έρευνας φάνηκε να φέρει ο ΣΜ, αφού πρώτον η 
γεωλογική/γεωτεχνική μελέτη αποτελούσε μέρος της στατικής μελέτης του Έργου και δεύτερο στο 
στάδιο της μελέτης δεν είχαν ληφθεί, μεταξύ άλλων, σοβαρά υπόψη οι έγκαιρες υποδείξεις του 
ΤΑΥ για τα θέματα του Νότιου Αγωγού και άλλων αγωγών που διαπερνούσαν το τεμάχιο. Για τον 
λόγο αυτό, η αλλαγή στη μελέτη των τοίχων αντιστήριξης δεν φάνηκε να μπορεί να εκληφθεί ως 
πρόσθετη εργασία την οποία παρείχε ο ΣΜ και, ως εκ τούτου, δεν θα έπρεπε να του καταβληθεί 
οποιοδήποτε επιπλέον ποσό για την εν λόγω εργασία, αφού αφορούσε εξ υπαρχής συμβατική του 
υποχρέωση, ενώ επιπρόσθετα δημιούργησε καθυστερήσεις, ταλαιπωρία και οικονομική 
επιβάρυνση στο Έργο και στον ΚΟΑ γενικότερα. Ως εκ τούτου, εκφράσαμε την άποψη ότι τα θέματα 
που ήγειρε ο ΣΜ στην πιο πάνω επιστολή του θα έπρεπε να τύχουν άμεσου χειρισμού από τον 
ΚΟΑ, σε συνεννόηση με τους Νομικούς του Συμβούλους, για την αποφυγή περαιτέρω επιπλοκών/ 
καθυστερήσεων στο Έργο. Ταυτόχρονα, εισηγηθήκαμε όπως ο Οργανισμός διερευνήσει το θέμα 
της επαγγελματικής ευθύνης του ΣΜ, με βάση τις πρόνοιες της Σύμβασης/ Συμβάσεων που έχει 
υπογράψει για την παροχή των υπηρεσιών του, εξαιτίας των προβλημάτων και της καθυστέρησης 
που προέκυψαν στο Έργο εξ υπαιτιότητάς του (ατέλειες/ελλείψεις της μελέτης, προβληματική 
διαχείριση του Έργου), τα οποία αναμενόταν να επιφέρουν περαιτέρω αχρείαστη οικονομική 
επιβάρυνση στον Προϋπολογισμό του Έργου. Τέλος αναφέραμε ότι αποτελεί διαπίστωσή μας ότι 
το Έργο απαιτεί συνεχή και αυστηρή παρακολούθηση και διαχείριση και ότι ο ΚΟΑ θα πρέπει να 
λάβει σοβαρά μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή. 

Στη συνέχεια, στις 18.6.2019 αποστείλαμε νέα επιστολή στην ΓΔ του Οργανισμού, αναφέροντας ότι 
παρά την αναφορά του Αναδόχου στη συνάντηση που έγινε στο Προεδρικό Μέγαρο στις 4.6.2019, 
για απορρόφηση της καθυστέρησης που παρατηρείται στο Έργο, εντούτοις σε τρεις επιστολές/ 
σημειώματά του, που εκδόθηκαν μετά τις 4.6.2019, κάλεσε τον Εργοδότη να προχωρήσει άμεσα 
στην έκδοση των οδηγιών/σχεδίων που απαιτούνται για την έναρξη/επανέναρξη των διαφόρων 
εργασιών, ώστε να καταστεί δυνατός ο περιορισμός των χρονικών και οικονομικών απαιτήσεων 
στο Έργο, αφού, σύμφωνα με τη θέση του, η καθυστέρηση στην κατασκευή των τοίχων 
αντιστήριξης επηρέαζε και τις υπόλοιπες εργασίες (εκσκαφές, επιχωματώσεις, κ.τ.λ.). 
Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι επιβεβαιώθηκαν οι ανησυχίες/προβληματισμοί του για τις διαδικασίες 
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που ακολουθούνται από τον Μηχανικό ή/και τον Εργοδότη ή/και τα αρμόδια Σώματα για έγκριση 
των αλλαγών και έκδοσης νέων οδηγιών για εφαρμογή τους. 

Όπως αναφέραμε στην πιο πάνω επιστολή μας, οι ενέργειες του Αναδόχου ήταν τέτοιες που 
έκδηλα υπονοούσαν/παρέπεμπαν στην προετοιμασία του εδάφους για επικείμενη υποβολή 
χρονικής και οικονομικής απαίτησης εκ μέρους του για την καθυστέρηση που παρατηρείτο στο 
Έργο. Σημειώσαμε, επίσης, ότι η ανησυχία μας αυτή ενισχύθηκε σημαντικά μελετώντας το 
περιεχόμενο σχετικής επιστολής του Οργανισμού, ημερ. 10.6.2019, προς τον Ανάδοχο, στην οποία, 
κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, αναφέρθηκαν αχρείαστα οι εσωτερικές διαδικασίες που 
απαιτούνται για την εξέταση αιτημάτων αλλαγής, δημιουργώντας έτσι μεγαλύτερο και πιο 
πρόσφορο έδαφος για την υποβολή απαιτήσεων από τον Ανάδοχο, ο οποίος ήδη εκμεταλλεύτηκε 
τις πιο πάνω αναφορές. 

Ως εκ τούτου και επειδή τα προβλήματα που είχαν προκύψει από την έναρξη των κατασκευαστικών 
εργασιών, τα οποία εμπόδιζαν την ομαλή εξέλιξη/πρόοδο του Έργου, καθώς επίσης οι ασάφειες/ 
ελλείψεις που εμπεριέχονταν στις μελέτες του Έργου, φάνηκε πως θα είχαν αρνητικές ή/και πολύ 
σοβαρές χρονικές και οικονομικές συνέπειες στη μετέπειτα εξέλιξη/ολοκλήρωση του Έργου, αφού 
αναμενόταν ότι θα ετύγχαναν εκμετάλλευσης από τον Ανάδοχο, εκφράσαμε την άποψη ότι ο 
Οργανισμός θα πρέπει να χειριστεί αμέσως τα θέματα που εγέρθηκαν  από τον Ανάδοχο στις τρεις 
πιο πάνω επιστολές/σημειώματά του, στο πλαίσιο και της σχετικής έγκρισης της ΚΕΑΑ, ημερ. 
12.6.2019, σύμφωνα με την οποία ο Οργανισμός έλαβε την προκαταρκτική έγκριση να προχωρήσει 
σταδιακά με τους τοίχους αντιστήριξης μόλις η μελέτη τους αποστέλλετο από τον ΣΜ και ετύγχανε 
της έγκρισης του Οργανισμού.   

Αναμενόταν δηλαδή από τον Οργανισμό, όπως εφαρμόσει, χωρίς καθυστέρηση, τα ακόλουθα: 

 Να απαντήσει στις τρεις πιο πάνω επιστολές/σημειώματα του Αναδόχου, στις οποίες θα 
γινόταν αναφορά στα όσα ο ίδιος δήλωσε στη συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο, ειδικά 
ως προς την πρόθεσή του για την απορρόφηση της καθυστέρησης στο Έργο.  

 Να δώσει στον Ανάδοχο όλα τα διαθέσιμα στοιχεία/οδηγίες/σχέδια που υπήρχαν, ώστε 
να υποβοηθηθεί η απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών.  

 Να ολοκληρωθούν, με τη μορφή του κατεπείγοντος, όλες οι υπόλοιπες μελέτες/σχέδια 
και να δίνονταν οι ανάλογες οδηγίες στον Ανάδοχο. 

 Να αποσταλθούν έγκαιρα τυχόν άλλες επείγουσες αλλαγές του Έργου στα αρμόδια 
Όργανα, για τη λήψη της σχετικής έγκρισής τους, ώστε να δίνονταν οι ανάλογες οδηγίες 
στον Ανάδοχο. 

 Να αντιμετωπίζονται, χωρίς χρονοτριβή, όλες οι επιστολές που αποστέλλει ο Ανάδοχος, 
ούτως ώστε να μη δημιουργούνταν συνθήκες όπου ο Ανάδοχος να αξίωνε την 
παραχώρηση χρονικών παρατάσεων ή/και οικονομικών αποζημιώσεων. 

 Να καταγράφονται καθημερινά και με λεπτομέρεια όλες οι επιτόπου δραστηριότητες 
του Αναδόχου στο Έργο σε ημερολόγιο εργοταξίου, οι οποίες θα χρησιμοποιούντο από 
τον Εργοδότη, μαζί με το περιεχόμενο των επιστολών που αποστέλλονταν στον Ανάδοχο 
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κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, ως η άμυνά του στις όποιες πιθανές 
μελλοντικές διεκδικήσεις του Αναδόχου. 

 Να αξιολογούνται και να αποστέλλονται με επιστολή τυχόν καθυστερήσεις ή/και 
παραβλέψεις του ίδιου του Ανάδοχου, σε σχέση με τις δικές του υποχρεώσεις που 
απορρέαν από το Συμβόλαιο. 

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη συμπλήρωση ή/και τροποποίηση της υφιστάμενης 
μελέτης και τη διαχείριση/επίβλεψη του Έργου της ανέγερσης του νέου ποδοσφαιρικού 
γηπέδου Λεμεσού – Συμφωνία τερματισμού και διευθέτησης με ΣΜ του Έργου 

Στη συνέχεια, η ΓΔ του Οργανισμού μάς ανέφερε στις 24.6.2019, μεταξύ άλλων, ότι η ανταπόκριση 
του ΣΜ που είχε διοριστεί από τα τρία Σωματεία, ήταν ανεπαρκής, αφού παρατηρήθηκαν 
επανειλημμένα μεγάλες καθυστερήσεις εκ μέρους του για τις αναγκαίες τροποποιήσεις/αλλαγές 
των μελετών και σχεδίων που προέκυψαν και γενικά της διαχείρισης του Έργου. Μας ανέφερε 
επίσης ότι η ανεπάρκειά του αποδεικνύεται μέσα και από την πιο πάνω σχετική επιστολή του 
Δικηγόρου του, ημερ. 27.5.2019, στην οποία αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, οι πολύπλοκες και 
χρονοβόρες διαδικασίες του δημοσίου και σε διαφοροποιημένα καθήκοντα και ευθύνες 
συγκριτικά με τα καθήκοντα υλοποίησης ενός ιδιωτικού Έργου, αμφισβητώντας ουσιαστικά τη 
συμβατική του υποχρέωση με τον ΚΟΑ. Τέλος μας ανέφερε ότι θα παρέμενε ως ο ΣΜ και Μηχανικός 
του Έργου, μέχρι οριστικής διευθέτησης του θέματος με την αντικατάστασή του, την οποία ζήτησε 
ο ίδιος. 

Ενόψει των πιο πάνω, η Υπηρεσία μας απέστειλε νέα επιστολή στην ΓΔ του Οργανισμού στις 5.7.2019, 
αναφέροντας ότι δεν προέκυψε λύση στα αλληλένδετα  προβλήματα της μελέτης και της 
αντικατάστασης του ΣΜ, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνεχώς περαιτέρω σημαντικές 
καθυστερήσεις και προβλήματα στην ομαλή εξέλιξη του Έργου για το οποίο, όπως επισημάναμε, πως 
αν δεν λαμβάνονταν άμεσα και δραστικά διορθωτικά μέτρα θα κατέληγε να είναι ένα σκάνδαλο 
μεγάλων διαστάσεων, με μεγάλες υπερβάσεις κόστους και καθυστερήσεις. Επισημάναμε επίσης ότι το 
Έργο υλοποιείτο από τον ΚΟΑ με ανύπαρκτη εμπειρία σε τέτοιου μεγέθους και είδους συμβάσεις 
δημοσίων έργων, χωρίς να έχει οριστεί κατάλληλος Συντονιστής με τις αναγκαίες εμπειρίες και 
γνώσεις, στη βάση μιας συγκεχυμένης δομής ως προς τη σχέση ΑΑ – ΣΜ, με Μελετητή που δεν ήταν 
κατάλληλα δεσμευμένος (committed) ως προς την επιτυχή υλοποίηση του Έργου,  επιζητώντας να 
εγκαταλείψει, μη μπορώντας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Έργου, το ίδιο το Έργο που 
μελέτησε, και με μία μελέτη που από την πρώτη στιγμή αποδείχθηκε ανεπαρκής, ελλιπής και 
προβληματική. Αναφέραμε επίσης ότι ο Ανάδοχος έκδηλα ενεργούσε με τρόπο που παρέπεμπε στην 
προετοιμασία του εδάφους για την εκ μέρους του μελλοντική υποβολή σοβαρών χρονικών και 
οικονομικών απαιτήσεων. Με γνώμονα τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, η Υπηρεσία μας 
ανέφερε ότι ήταν επιβεβλημένο να γίνουν παράλληλες ενέργειες ώστε να επιλυθούν το συντομότερο 
τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν μετά τη συμβατική έναρξη του Έργου. 

Ως εκ τούτου, εισηγηθήκαμε όπως ο Οργανισμός προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: 

 Σε συνεργασία με το ΤΔΕ, να εξεταστεί η πιθανότητα ανάληψης της διαχείρισης/ 
επίβλεψης/παρακολούθησης του Έργου από το ΤΔΕ, ως Τεχνικό Έργο, ως η μόνη λύση 
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υπό τις περιστάσεις. Δηλαδή, θα έπρεπε να προωθηθεί άμεσα η λήψη σχετικής 
Απόφασης από το ΥΣ στη βάση της οποίας το ΤΔΕ θα αναλάμβανε πλέον τον ρόλο της ΑΑ 
και θα συγκροτούσε κατάλληλη ομάδα με επικεφαλής έμπειρο πολιτικό μηχανικό, όπως 
πράττει για την υλοποίηση μεγάλων τεχνικών έργων. 

 Σε περίπτωση που το ΥΣ δεν υιοθετούσε τη σύστασή μας, θα έπρεπε ο ΚΟΑ, με την 
τεχνική βοήθεια του ΤΔΕ ή/και των υφισταμένων ΣΜ, να επιδιώξει τη σύναψη  
συμπληρωματικής συμφωνίας μεταξύ του Οργανισμού και του Αναδόχου Εργολάβου, 
ώστε για το συνολικό χρονικό διάστημα που θα ήταν νεκρό, ή που οι εργασίες δεν θα 
μπορούσαν να προχωρήσουν με τους αναμενόμενους ρυθμούς, μέχρι την επίλυση των 
προβλημάτων που σχετίζονταν με τη μελέτη και επίβλεψη και την επανέναρξη των 
εργασιών στο Έργο, ο Εργολάβος να αποδεσμεύσει επιτόπιο προσωπικό και μηχανήματα 
για ελαχιστοποίηση της οικονομικής επιβάρυνσης του Έργου.  

 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνείτο να συναινέσει στη σύναψη συμπληρωματικής 
συμφωνίας, θα έπρεπε να εξεταστεί σοβαρά το ενδεχόμενο αναστολής των εργασιών 
στη βάση των προνοιών του άρθρου 40 των Όρων του Συμβολαίου, αναστολής η οποία 
θα αρθεί μόνο όταν ο Οργανισμός θα ήταν πραγματικά έτοιμος για την υλοποίηση του 
Έργου. 

 Σε κάθε περίπτωση, ήταν κεφαλαιώδους σημασίας η διασφάλιση ότι θα υφίστατο κατά 
πάντα χρόνο κατάλληλος μελετητής, δεσμευμένος συμβατικά έναντι του ΚΟΑ, ο οποίος 
θα διόρθωνε τα λάθη της υφιστάμενης μελέτης και θα επίλυε τεχνικές απορίες και άλλα 
προβλήματα που θα προκύπταν κατά την εκτέλεση του Έργου. 

Πέραν των πιο πάνω, σημειώσαμε επίσης τα ακόλουθα ως προς την πρόσκληση υποβολής 
προσφοράς για τη συμπλήρωση ή/και τροποποίηση της υφιστάμενης μελέτης και τη διαχείριση/ 
επίβλεψη του Έργου και τη συμφωνία τερματισμού με τον ΣΜ: 

 Διαφωνήσαμε με την αποδέσμευση των υφιστάμενων ΣΜ προτού εξευρεθεί 
αντικαταστάτης τους.  

 Μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο του εγγράφου που αφορά στην υποβολή προσφοράς 
για τη συμπλήρωση ή/και τροποποίηση της υφιστάμενης μελέτης και τη διαχείριση/ 
επίβλεψη του Έργου, παρατηρήσαμε ότι γενικά το όλο έγγραφο χρήζει σημαντικών 
διορθώσεων/τροποποιήσεων/προσθηκών, ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στις 
πραγματικές ανάγκες του Οργανισμού και να επιτυγχάνει το βέλτιστο δυνατό 
αποτέλεσμα για το καλό του Έργου. 

 Συγκεκριμένα, παρατηρήσαμε ότι ήταν ορθότερο όπως ο Οργανισμός προχωρήσει στην 
τροποποίηση των Δικαιωμάτων Συμμετοχής που περιλήφθηκαν στο εν λόγω έγγραφο, 
ζητώντας την υποβολή προσφοράς από Γραφεία Πολιτικού Μηχανικού και όχι από 
Αρχιτεκτονικά Γραφεία, απόφαση που θα προσέδιδε την πρέπουσα δυναμική στη 
βέλτιστη διαχείριση/επίβλεψη του Έργου και την επίλυση δύσκολων τεχνικών θεμάτων 
κατασκευαστικής/γεωτεχνικής υφής, που είχαν ήδη εμφανιστεί. Εισηγηθήκαμε επίσης 
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ότι θα έπρεπε να καθοριστεί και απαίτηση για συγκεκριμένη Ομάδα Έργου. Περαιτέρω 
εισηγηθήκαμε όπως μετά την υποβολή της δήλωσης ενδιαφέροντος από τους 
υποψήφιους ΟΦ, ο Οργανισμός να προχωρήσει στη συνέχεια σε διαδικασία 
διαπραγμάτευσης μόνο με όσους ΟΦ πληρούν τα καθορισμένα κριτήρια/προϋποθέσεις 
του Δικαιώματος Συμμετοχής που θα είχαν τεθεί στο έγγραφο, για να καταλήξει στον 
επιτυχόντα, ο οποίος θα ήταν ο έγκυρος προσφέροντας με τη χαμηλότερη τιμή 
προσφοράς μετά τη διαπραγμάτευση που θα γινόταν με τον Οργανισμό. Αναφέραμε ότι 
σε περίπτωση που το ΥΣ υιοθετούσε την εισήγησή μας για ανάθεση της διαχείρισης/ 
επίβλεψης/παρακολούθησης του Έργου στο ΤΔΕ, τα έγγραφα θα έπρεπε να 
τροποποιηθούν ώστε στα καθήκοντα των Συμβούλων που θα επιλέγονταν να 
περιλαμβανόταν η συμπλήρωση ή/και τροποποίηση της υφιστάμενης μελέτης, αλλά όχι 
η διαχείριση/επίβλεψη του Έργου. 

 Σε ότι αφορά στα δύο προσχέδια του εγγράφου αποδέσμευσης του υφιστάμενου ΣΜ, 
και νοουμένου ότι κατά την κρίση του Οργανισμού αυτή ήταν η καλύτερη επιλογή για 
την υλοποίηση του Έργου, παρατηρήσαμε ότι χρήζουν περαιτέρω τροποποιήσεων ώστε 
να είναι ξεκάθαρο ότι ο ΣΜ δεν μπορεί να απαλλαχθεί από τη δική του ευθύνη για τα 
λάθη τόσο της γεωλογικής/γεωτεχνικής μελέτης με την εκ των υστέρων ανεύρεση 
μπάζων, όσο και της μελέτης των τοίχων αντιστήριξης όπου δεν είχε λάβει υπόψη του τις 
θέσεις του ΤΑΥ αναφορικά με τον Νότιο Αγωγό και τους άλλους παρεμφερείς αγωγούς 
που διαπερνούσαν το τεμάχιο ή/και για άλλα θέματα που τυχόν θα προκύπταν στο 
μέλλον σε σχέση με τη μελέτη του Έργου γενικότερα.  

Ως εκ τούτου, δεν συμφωνήσαμε με όρους που χρησιμοποιήθηκαν στα εν λόγω προσχέδια που 
παρέπεμπαν στην απαλλαγή του ΣΜ από τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του, οι πράξεις του 
οποίου προκάλεσαν ή θα προκαλούσαν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στο Έργο τις οποίες ήδη 
εκμεταλλεύτηκε ο Ανάδοχος για την εξασφάλιση χρονικών παρατάσεων και οικονομικών 
αποζημιώσεων.  

Την πιο πάνω επιστολή την κοινοποιήσαμε και στον Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της 
Δημοκρατίας αφού θεωρήσαμε πως ο Πρόεδρος θα έπρεπε να ήταν ενήμερος ότι, το Έργο που ο 
ίδιος θεωρεί τόσο μεγάλης σημασίας, ουσιαστικά βρισκόταν «μεταξύ σφύρας και άκμονος» και ότι 
ίσως μόνο με τη δική του παρέμβαση θα μπορούσε να καταστεί δυνατή η υιοθέτηση των 
κατάλληλων επιλογών που, ναι μεν δεν θα έλυαν ως δια μαγείας τα τόσα προβλήματα, αλλά 
τουλάχιστον θα έδιναν μία προοπτική υλοποίησης του Έργου με τα λιγότερα, υπό τις περιστάσεις 
πάντοτε, προβλήματα και συνέπειες. 

Μεταφορά της σύμβασης για την ανέγερση του γηπέδου στο ΤΔΕ, ως αντιπροσώπου του ΚΟΑ/ 
νέας ΑΑ 

Στη βάση των εισηγήσεων της Υπηρεσίας μας, η ΚΕΑΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική με το θέμα 
Πρόταση του ΥΣ, αποφάσισε στις 31.7.2019 όπως εγκρίνει την εισήγηση για μεταβίβαση της 
Σύμβασης από τον ΚΟΑ στο ΤΔΕ, το οποίο ανέλαβε τις ευθύνες και υποχρεώσεις της Σύμβασης με 
τον Ανάδοχο και την καταβολή των πληρωμών των πιστοποιητικών. Με βάση την απόφαση, 
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οποιεσδήποτε απαιτήσεις του Αναδόχου για την περίοδο που ΑΑ ήταν ο ΚΟΑ, θα έπρεπε να 
υποβληθούν άμεσα μέσω του ΤΔΕ στην ΚΕΑΑ για εξέταση. Η ΚΕΑΑ υπέδειξε επίσης όπως γίνουν 
όλες οι απαραίτητες ενέργειες και διευθετήσεις για υλοποίηση της απόφασης του ΥΣ όσον αφορά 
στους υφιστάμενους ΣΜ, για τη διόρθωση της μελέτης. Τέλος η ΚΕΑΑ ζήτησε όπως το ΤΔΕ 
αποφασίσει άμεσα για να θέσει ενώπιον της ΚΕΑΑ το θέμα της αναστολής ή όχι των εργασιών του 
γηπέδου. 

Σε νέα συνεδρία της ΚΕΑΑ, ημερ. 7.8.2019, μετά που η ΚΕΑΑ ενημερώθηκε ότι ο Ανάδοχος δεν ήταν 
πρόθυμος να υπογράψει συναίνεση για μεταβίβαση της Σύμβασης από τον ΚΟΑ στο ΤΔΕ, 
επικαλούμενος ότι αυτό πιθανόν να οδηγούσε σε καθυστέρηση εξαιτίας των απαιτήσεών του, 
αποφάσισε τον διορισμό ad-hoc Επιτροπής για σκοπούς άμεσης εξέτασης των απαιτήσεών του για 
όλα τα γεγονότα που είχαν επισυμβεί στο Έργο. Τέλος η ΚΕΑΑ εισηγήθηκε όπως σε περίπτωση 
άρνησης του Αναδόχου, για να αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις, να οριστεί άμεσα ως 
αντιπρόσωπος της ΑΑ, δηλαδή του ΚΟΑ, ο Διευθυντής του ΤΔΕ για να ενεργεί εκ μέρους του ΚΟΑ 
σε ότι αφορά στο συγκεκριμένο Έργο. 

Λόγω της άρνησης του Αναδόχου, στις 21.8.2019 η ΓΔ του Οργανισμού όρισε, ως εσωτερική 
διευθέτηση του ΚΟΑ, από τις 23.9.2019, ως αντιπρόσωπο του Οργανισμού για το Έργο, τον 
Διευθυντή του ΤΔΕ, εξουσιοδοτώντας τον όπως λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ή/και ενέργειες 
για το Έργο, στο πλαίσιο της Σύμβασης μεταξύ του ΚΟΑ και του Αναδόχου. Επιπρόσθετα, με 
επιστολή της προς τον Ανάδοχο, τον ενημέρωσε για την αντικατάσταση του υφιστάμενου ΣΜ με 
Μηχανικό Έργου του ΤΔΕ. 

Στη συνέχεια, η Υπηρεσία μας απέστειλε επιστολή στην ΓΔ του Οργανισμού στις 16.9.2019, 
ζητώντας όπως, λαμβάνοντας υπόψη, αφενός, ότι το Έργο δεν θα τίθετο σε αναστολή και θα 
συνεχιζόταν και αφετέρου, ότι από τις 23.9.2019 το ΤΔΕ ανέλαβε ως αντιπρόσωπος του 
Οργανισμού τα θέματα διαχείρισης, συντονισμού των εργασιών και επιτυχούς ολοκλήρωσης του 
Έργου, μας πληροφορήσει σχετικά με τις ενέργειες του ΚΟΑ για τα ακόλουθα: 

 Κατά πόσο απαντήθηκαν όλες οι επιστολές/αιτήματα του Αναδόχου που αποστάλθηκαν 
από τη συμβατική ημερομηνία έναρξης και εντεύθεν, ειδικά όσον αφορά εκείνες που 
έκδηλα παρέπεμπαν σε υποβολή χρονικής και οικονομικής απαίτησης από τον Ανάδοχο. 

 Κατά πόσο δόθηκαν στον Ανάδοχο όλα τα αναγκαία στοιχεία/οδηγίες/σχέδια, ώστε να 
υποβοηθείτο η απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών. 

 Κατά πόσο στάλθηκαν ή επρόκειτο να σταλθούν τυχόν άλλες επείγουσες αλλαγές του 
Έργου στα αρμόδια Όργανα, για τη λήψη έγκρισης, ώστε να δίνονταν σύντομα οι 
ανάλογες οδηγίες στον Ανάδοχο. 

 Κατά πόσο υπήρχε εγκεκριμένο αναθεωρημένο πρόγραμμα εργασιών, σύμφωνα και με 
τις εγκρίσεις που δόθηκαν από τα αρμόδια Όργανα. 

 Κατά πόσο εξασφαλίστηκαν τα φύλλα καταγραφής του ημερολογίου εργοταξίου, από τη 
συμβατική ημερομηνία έναρξης του Έργου και εντεύθεν, τα οποία ήταν απαραίτητα για 
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την άμυνα του Οργανισμού στις όποιες πιθανές χρονικές/οικονομικές διευθετήσεις του 
Αναδόχου. 

 Κατά πόσο ο Οργανισμός απέστειλε επιστολές στον Ανάδοχο για τυχόν δικές του 
καθυστερήσεις ή/και παραβλέψεις, σε σχέση με τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

 Κατά πόσο ο Ανάδοχος προχώρησε στην υποβολή συγκεκριμένων αιτημάτων για 
παραχώρηση δικαιολογημένης παράτασης χρόνου με ή χωρίς οικονομικές 
αποζημιώσεις. 

Τέλος, σημειώσαμε τη μεγάλη σημασία που είχε η ορθή διαχείριση της Σύμβασης, με βάση τις πιο 
πάνω επιβεβλημένες εισηγήσεις/παρατηρήσεις μας, ούτως ώστε να μετριάζονταν/αντιμετωπίζονταν 
τυχόν αρνητικές χρονικές και οικονομικές συνέπειες στο Έργο, δίνοντας έτσι μια νέα προοπτική 
υλοποίησής του, ώστε να διασφαλιζόταν με επάρκεια το δημόσιο συμφέρον. 

Στις 27.9.2019, η ΓΔ του Οργανισμού μάς πληροφόρησε, μεταξύ άλλων, ότι η μελέτη του Έργου 
παρουσίασε σοβαρές ελλείψεις και ότι ο ΣΜ δεν μπόρεσε να διαχειριστεί την όλη κατάσταση με 
τη δέουσα επάρκεια. Επίσης, μας επισύναψε τις επιστολές των αιτημάτων του Αναδόχου για την 
ομαλή συνέχιση των εργασιών και τις σχετικές απαντήσεις/οδηγίες του Μηχανικού του Έργου. Μας 
πληροφόρησε επίσης ότι δόθηκαν στον Ανάδοχο αρκετές πληροφορίες, ώστε να συνεχιστεί η ροή 
των εργασιών, ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις η πληροφόρηση που δόθηκε στον Ανάδοχο 
ενδεχομένως να μην ήταν ικανοποιητική και να απαιτείτο η παροχή πρόσθετων 
διευκρινίσεων/οδηγιών. Παράλληλα, υπήρχαν περιπτώσεις που θα έπρεπε να προηγηθούν 
ενέργειες του Αναδόχου, προκειμένου ο Μηχανικός του Έργου να δώσει περαιτέρω οδηγίες.  
Επιπρόσθετα, μας ανέφερε ότι οι αναθεωρημένες μελέτες θα έπρεπε να τύχουν της έγκρισης των 
αρμοδίων Οργάνων, σύμφωνα με τις πρόνοιες της ΚΔΠ 138/2016, ενώ το θέμα των αλλαγών θα 
χειριζόταν το ΤΔΕ, ως ο αντιπρόσωπος του ΚΟΑ. Για τον καθορισμό του αναθεωρημένου 
προγράμματος εργασιών θα έπρεπε να καθοριστούν οι χρονικές παρατάσεις, μετά από σχετική 
αξιολόγηση των απαιτήσεων του Αναδόχου από την ad-hoc Επιτροπή που συστάθηκε κατόπιν 
σχετικής απόφασης της ΚΕΑΑ. Μας ανέφερε επίσης ότι την ευθύνη της αξιολόγησης των 
καθυστερήσεων/ παραβλέψεων του Αναδόχου έφερε ο Μηχανικός του Έργου, προς τον οποίο 
είχαν σταλεί σημαντικές επιστολές από τον ΚΟΑ, ο οποίος απέστειλε τέτοιες επιστολές και προς 
τον Ανάδοχο. Τέλος, μας ανέφερε ότι ο Ανάδοχος υπέβαλε αίτημα για την παροχή δικαιολογημένης 
παράτασης χρόνου 119 εργάσιμων ημερών, ενώ προτίθετο να υποβάλει και οικονομική απαίτηση. 
Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που κατείχε ο Οργανισμός δόθηκαν στο ΤΔΕ για σκοπούς ενημέρωσης, 
αλλά και αξιολόγησης των απαιτήσεων του Αναδόχου από την ad-hoc Επιτροπή. 

Υλοποίηση Έργου – Ad-hoc Επιτροπή 

Στις 12.6.2020, το ΤΔΕ απέστειλε στην ΚΕΑΑ σχετικό σημείωμα με την έκθεση της ad-hoc Επιτροπής 
για τις χρονικές απαιτήσεις του Αναδόχου. Στην εν λόγω έκθεση σημειώθηκε ότι οι καθυστερήσεις 
στην πρόοδο του Έργου προκλήθηκαν εξαιτίας, αφενός, της ανεύρεσης μπάζων στον χώρο 
ανέγερσης των κατασκευών, και αφετέρου, εξαιτίας του επανασχεδιασμού των τοίχων 
αντιστήριξης, βόρεια και νότια των υφιστάμενων αγωγών του ΤΑΥ, έτσι ώστε κανένα μέρος των 
πεδίλων να βρίσκεται εντός της προκαθορισμένης ζώνης προστασίας πλάτους 13 μέτρων. Η ad-hoc 
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Επιτροπή εισηγήθηκε όπως για τη διευθέτηση της διαφοράς παραχωρηθεί στον Ανάδοχο 
παράταση χρόνου 75 εργάσιμων ημερών, χωρίς οικονομικές αποζημιώσεις, για την περίοδο από 
τις 19.2.2019, ημερομηνία κατά την οποία διαφάνηκαν τα προβλήματα στο εργοτάξιο, μέχρι τις 
13.6.2019, ημερομηνία κατά την οποία ο Μηχανικός του Έργου έδωσε στον Ανάδοχο έγκριση για 
την έναρξη των τοίχων αντιστήριξης των Βοηθητικών Γηπέδων 2 και 3. Σύμφωνα με την ad-hoc 
Επιτροπή, μετά τις 13.6.2019, ο Ανάδοχος είχε μεγάλο όγκο εργασίας για να εκτελέσει, αφού, 
πέραν των 350 μ. τοίχων που του δόθηκαν στις 13.6.2019, του είχαν δοθεί νωρίτερα ακόμα 68 μ. 
τοίχων αντιστήριξης βόρεια του ΤΑΥ, ενώ παράλληλα μπορούσε να εργαστεί σε ένα πολύ μεγάλο 
μέτωπο στο Δυτικό, Βόρειο και Ανατολικό Τμήμα του γηπέδου. 

Η Υπηρεσία μας δεν εξέφρασε οποιαδήποτε σχόλια/παρατηρήσεις για την πιο πάνω εισήγηση της 
ad-hoc Επιτροπής, όμως ο Ανάδοχος δεν την αποδέχτηκε, με αποτέλεσμα η ΚΕΑΑ να αποφασίσει 
στις 15.7.2020 όπως αναβάλει τη συζήτηση του θέματος για περαιτέρω διαβούλευση. Όπως 
αναφέρεται στην απόφασή της, η ΚΕΑΑ πρότεινε γενναιόδωρη χρονική παράταση, χωρίς 
αποζημίωση, ενώ αποζημίωση θα μπορούσε να δοθεί μόνο για 50 ημέρες για το Δελτίο 1, 
νοουμένου όμως ότι η διευθέτηση αυτή θα γινόταν αποδεκτή από τον Ανάδοχο, ο οποίος όμως 
ήταν αρνητικός. Συγκεκριμένα, απαίτησε όπως του παραχωρηθούν όχι λιγότερες από 36 
εβδομάδες χρονική παράταση, με οικονομικές αποζημιώσεις. 

Στη συνέχεια, μετά από διαβουλεύσεις που έγιναν μεταξύ της ad-hoc Επιτροπής, της Διεύθυνσης 
του ΤΔΕ και της ΓΔ του ΚΟΑ, κατόπιν σχετικού αιτήματος της τελευταίας προς την ΚΕΑΑ και του 
Αναδόχου, το ΤΔΕ απέστειλε στις 15.4.2021 στην ΚΕΑΑ σημείωμα με νέα έκθεση της ad-hoc 
Επιτροπής για τις χρονικές απαιτήσεις του Αναδόχου. Σύμφωνα με την προτεινόμενη συμφωνία, η 
οποία ήταν το αποτέλεσμα των πιο πάνω διαβουλεύσεων, θα παραχωρείτο δικαιολογημένη 
παράταση χρόνου 55 εβδομάδων, με οικονομικές αποζημιώσεις μόνο για την περίοδο από τις 
19.2.2019 μέχρι τις 30.9.2019, για το συνολικό ποσό των €895.000, το οποίο αντιστοιχούσε στο 
κόστος των εξόδων εργοταξίου, υπολογισμένα με βάση τα προκαταρκτικά έξοδα που καθορίζονταν 
στη σύμβαση και επιπλέον γενικών εξόδων με επιτόκιο 9,35% για τελικό ποσό συμβολαίου 
αυξημένο κατά €3,2εκ., δηλαδή για το ποσό των €34.000.000. Σύμφωνα με τους όρους της 
συμφωνίας, η πιο πάνω παράταση θα ήταν η τελική συνολική παράταση χρόνου για το Έργο και θα 
περιλάμβανε όλα τα γεγονότα από την αρχή των εργασιών μέχρι την έγκριση της συμφωνίας, 
καθώς επίσης οποιεσδήποτε μελλοντικές καθυστερήσεις λόγω ελλείψεων/τροποποιήσεων 
σχεδίων, αλλαγών ποσοτήτων και διαταραχής του προγράμματος, εκτός λόγων πανδημίας και 
δυσμενών καιρικών συνθηκών. Επίσης, η συμφωνία θα επίλυε το πρόβλημα που είχε προκύψει με 
τη μη αποδοχή εκ μέρους του Αναδόχου, του δικαιώματος του Εργοδότη (ΚΟΑ) να ορίσει ως 
αντιπρόσωπό του το ΤΔΕ, αποσύροντας όλες τις σχετικές του ενστάσεις. Επίσης, θα επίλυε το 
πρόβλημα που είχε προκύψει με τη μη έγκριση εκ μέρους του Εργοδότη δύο Πολιτικών Μηχανικών 
του Αναδόχου, οι οποίοι δεν πληρούσαν τον όρο 14.1.4.1 της σύμβασης για προηγούμενη εμπειρία 
σε κατασκευή γηπέδων, αλλά κατείχαν ικανοποιητική εμπειρία για επιτυχή συμπλήρωση του 
Έργου. 
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Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως υποβληθεί ανάλυση για τον προτεινόμενο χρόνο παράτασης που 
συμπεριλήφθηκε στην πιο πάνω συμφωνία και επεξηγηθεί/αιτιολογηθεί αναλυτικά η αλλαγή της 
θέσης της ad-hoc Επιτροπής, ημερ. 12.6.2020.  

Η ΚΕΑΑ αποφάσισε στις 21.4.2021 την αναβολή λήψης απόφασης, προκειμένου να υποβληθεί 
συμπληρωματικό σημείωμα που να επεξηγεί αναλυτικά την παράταση χρόνου που εισηγήθηκε η 
ad-hoc Επιτροπή στις 15.4.2021. 

Ενόψει της πιο πάνω απόφασης της ΚΕΑΑ, υποβλήθηκε επεξηγηματικό σημείωμα στην ΚΕΑΑ στις 
27.5.2021 από τον Μηχανικό Έργου, στο οποίο αναφέρθηκαν τα ακόλουθα: 

 Η ad-hoc Επιτροπή αποφάσισε ότι η ελάχιστη παράταση χρόνου που θα μπορούσε να 
παραχωρηθεί ανερχόταν στις 15 εβδομάδες και η μέγιστη στις 28 εβδομάδες, όπως είχε 
ενημερωθεί προφορικά η ΚΕΑΑ στις 15.7.2020. Στη συνάντηση που ακολούθησε, η ΚΕΑΑ 
πρότεινε στον Ανάδοχο την παραχώρηση 51 εβδομάδων με μερικές οικονομικές 
αποζημιώσεις, αλλά ο Ανάδοχος δεν αποδέχθηκε την εν λόγω πρόταση. 

 Στη συνέχεια, μετά από σχετικό αίτημα της ΓΔ του ΚΟΑ, ζητήθηκε και εγκρίθηκε από την 
ΚΕΑΑ η συνέχιση της διαπραγμάτευσης με διευρυμένη ad-hoc Επιτροπή, στην οποία 
συμμετείχαν επιπλέον η Διεύθυνση του ΚΟΑ και του ΤΔΕ. Καταβλήθηκαν προσπάθειες 
να διευθετηθεί φιλικά η διαφορά, με τη συμπλήρωση του Έργου τον Ιούνιο του 2022, 
παραχωρώντας παράταση χρόνου 55 εβδομάδων, όπως επεξηγήθηκε πιο πάνω. 

Ως εκ τούτου, ζητήθηκε από την ΚΕΑΑ η έγκριση της πιο πάνω πρότασης φιλικού διακανονισμού. 

Η Υπηρεσία μας ανέφερε κατά τη συνεδρία της ΚΕΑΑ στις 6.7.2021 ότι οι 55 εβδομάδες παράτασης 
χρόνου, που εισηγήθηκε η διευρυμένη ad-hoc Επιτροπή, περιλάμβανε παράταση χρόνου 28 
εβδομάδων, λόγω της έλλειψης σχεδίων και οδηγιών (αρχικά γεγονότα), 10 εβδομάδων λόγω της 
πανδημίας, 4 εβδομάδων λόγω βροχερού καιρού και 13 εβδομάδων λόγω νέων εργασιών, αύξησης 
ποσοτήτων, κ.τ.λ. Επιπλέον, ανέφερε ότι δεν συμφωνεί με την παραχώρηση δικαιολογημένης 
παράτασης χρόνου 28 εβδομάδων για τα αρχικά γεγονότα, καθώς ήδη στις 15 εβδομάδες είχε 
δοθεί στον Ανάδοχο μέρος των σχεδίων των τοίχων αντιστήριξης, οπότε και μπορούσε να εργαστεί. 
Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι, όπως σημειωνόταν στην έκθεση της ad-hoc Επιτροπής, ημερ. 
12.6.2020, όταν παρουσιάστηκε το πρόβλημα με τους τοίχους αντιστήριξης και τα σχέδια που 
έπρεπε να ετοιμαστούν και να δοθούν στον Ανάδοχο, ο Ανάδοχος δεν ακολούθησε το πρόγραμμα 
εργασίας του για άλλες περιοχές, όπου θα μπορούσε να εργαστεί, όπως στο Δυτικό Τμήμα του 
γηπέδου, το οποίο βρισκόταν στην κρίσιμη διαδρομή, καθώς και στο Ανατολικό Τμήμα. Ως εκ 
τούτου, εκφράσαμε την άποψη ότι δεν μπορεί, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την επίτευξη 
φιλικού διακανονισμού, να παραγνωρίζονται τα πιο πάνω γεγονότα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη 
οι ευθύνες που φέρει και ο Ανάδοχος για την καθυστέρηση, αναφέροντας ταυτόχρονα ότι η 
διευθέτηση για την παραχώρηση δικαιολογημένης παράτασης χρόνου 28 εβδομάδων, αντί 15 
εβδομάδων, ήταν υπερβολική και δεν ήταν προς το συμφέρον του δημοσίου.  

Σημειώσαμε επίσης ότι κατά την επίμαχη περίοδο ο Ανάδοχος επέμενε στην εκτέλεση των 
εργασιών, σύμφωνα με το αρχικό του πρόγραμμα, ενώ όφειλε, ως αντισυμβαλλόμενος, έγκαιρα 
να το αναθεωρήσει, έτσι ώστε να εργαστεί στις πιο πάνω περιοχές, οι οποίες δεν επηρεάζονταν 
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από την αναμενόμενη νέα μελέτη των τοίχων αντιστήριξης και των βοηθητικών γηπέδων, για την 
οποία έφερε και ο ίδιος σημαντικό μερίδιο ευθύνης.  

Επιπρόσθετα, σημειώσαμε ότι στην έκθεση της ad-hoc Επιτροπής πουθενά δεν φάνηκε να 
αναφέρεται ελάχιστος χρόνος παράτασης 15 εβδομάδων και μέγιστος χρόνος παράτασης 28 
εβδομάδων, όπως αναφέρθηκε στο σημείωμα του ΤΔΕ προς την ΚΕΑΑ, ημερ. 27.5.2021, αλλά 
αναφέρθηκε μόνο η θέση της για την παραχώρηση παράτασης χρόνου 15 εβδομάδων, χωρίς 
οικονομικές αποζημιώσεις, λόγω των ευθυνών του Αναδόχου. Σύμφωνα με τη θέση της ad-hoc 
Επιτροπής, ημερ. 12.6.2020, μετά τις 13.6.2019, ημερομηνία κατά την οποία ο Μηχανικός του 
Έργου έδωσε στον Ανάδοχο έγκριση για την έναρξη των τοίχων αντιστήριξης των Βοηθητικών 
Γηπέδων 2 και 3, ο Ανάδοχος είχε μεγάλο όγκο εργασίας για να εκτελέσει, αφού στις 13.6.2019 του 
δόθηκαν πέραν των 350 μ. τοίχων αντιστήριξης για να κατασκευάσει, συν 68 μ. τοίχων αντιστήριξης 
που του είχαν δοθεί από τις 23.4.2019, ενώ παράλληλα θα μπορούσε να εργαστεί σε ένα πολύ 
μεγάλο μέτωπο στο Δυτικό, Βόρειο και Ανατολικό Τμήμα του γηπέδου.  

Με βάση τα πιο πάνω, η Υπηρεσία μας παρατήρησε ότι δεν δικαιολογείται η παραχώρηση 
παράτασης χρόνου 28 εβδομάδων με αποζημίωση, αλλά 15 εβδομάδων χωρίς οικονομικές 
αποζημιώσεις, ως η αρχική θέση της ad-hoc Επιτροπής. 

Επιπρόσθετα, η Υπηρεσία μας παρατήρησε ότι η παραχώρηση οικονομικής αποζημίωσης για έξοδα 
εργοταξίου μόνο για την παράταση χρόνου των 13 εβδομάδων, λόγω των νέων εργασιών και της 
αύξησης των ποσοτήτων, θα έπρεπε να υπολογιστεί με βάση τον πίνακα προκαταρκτικών εξόδων, 
όπως αυτά καθορίζονται στη σύμβαση, και όχι στη βάση εφαρμογής της φόρμουλας της ΚΕΑΑ, 
θέση την οποία είχε εκφράσει και ο Εργοδότης στις συναντήσεις μεταξύ της ΓΔ του ΚΟΑ, του Αν. 
Διευθυντή ΤΔΕ και της ad-hoc Επιτροπής, η οποία καταγράφηκε και στο πρακτικό 
απόφασης/εισήγησής τους. 

Στη συνέχεια, η ΚΕΑΑ αποφάσισε στις 6.7.2021 όπως εγκρίνει την προτεινόμενη συμφωνία της 
διευρυμένης ad-hoc Επιτροπής, ως ακολούθως, την οποία αποδέχθηκε και ο Ανάδοχος: 

 Παραχωρήθηκε στον Ανάδοχο παράταση χρόνου 55 εβδομάδων, έναντι συνολικής 
αποζημίωσης ύψους €895.000, καλύπτοντας όλες τις καθυστερήσεις και διαταραχές που 
προκλήθηκαν στο Έργο. 

 Ως νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης και παράδοσης του Έργου καθορίστηκε η 30.6.2022, 
εκτός για τον χορτοτάπητα των γηπέδων που καθορίστηκε η 31.7.2022. 

 Οποιαδήποτε μελλοντική καθυστέρηση και διαταραχή θα την επωμιζόταν ο Ανάδοχος, 
εκτός λόγων πανδημίας και δυσμενών καιρικών συνθηκών. 

 Ο Ανάδοχος θα αποδεχόταν το δικαίωμα του ΚΟΑ να ορίσει το ΤΔΕ ως αντιπρόσωπό του, 
αποσύροντας όλες τις σχετικές ενστάσεις. 

 Ο Εργοδότης θα ενέκρινε δύο συγκεκριμένους Πολιτικούς Μηχανικούς του Αναδόχου, 
ως ισάξιους αντικαταστάτες δύο άλλων Πολιτικών Μηχανικών, στη βάση του ότι 
διέθεταν ικανοποιητική εμπειρία για επιτυχή συμπλήρωση του Έργου. 
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Σε κατοπινό στάδιο, μετά τις 6.7.2021, παραχωρήθηκε στον Ανάδοχο επιπλέον παράταση χρόνου 
25 ημερολογιακών ημερών χωρίς οικονομικές αποζημιώσεις λόγω της πανδημίας, με αποτέλεσμα 
η αναθεωρημένη ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου, συμπεριλαμβανομένου του χορτοτάπητα, 
και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη άλλες καθυστερήσεις λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, να 
επεκταθεί περαιτέρω στις 25.7.2022.  

Στη συνέχεια, το ΤΔΕ απέστειλε στις 27.9.2022 νέο σημείωμα στην ΚΕΑΑ για την παραχώρηση 
παράτασης χρόνου 45 εργάσιμων ημερών, δηλαδή 22 ημερών λόγω βροχερού καιρού και 23 
ημερών λόγω της πανδημίας, χωρίς οικονομικές αποζημιώσεις. Η ΚΕΑΑ προχώρησε στην εξέταση 
του αιτήματος, αποφασίζοντας στις 5.10.2022, αφενός, όπως εγκρίνει παράταση χρόνου 22 
εργάσιμων ημερών για τον βροχερό καιρό χωρίς οικονομικές αποζημιώσεις, και αφετέρου, όπως 
επανεξετάσει τις 23 εργάσιμες ημέρες λόγω της πανδημίας με βάση τα τελικά στοιχεία. Ως εκ 
τούτου, η ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου, συμπεριλαμβανομένου του χορτοτάπητα, 
μετατέθηκε στις 16.9.2022. 

Τελικά το Έργο ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2022 και έγιναν  τα εγκαίνιά του τον ίδιο μήνα. 
Δηλαδή το Έργο, ο συμβατικός χρόνος του οποίου καθορίστηκε αρχικά από τον ΚΟΑ στους 24 
μήνες, ο οποίος άλλαξε από τον ΚΟΑ πριν την προκήρυξη του διαγωνισμού στους 28 μήνες, μετά 
από εισήγηση που υπέβαλε η Υπηρεσία μας στον Οργανισμό για την τροποποίηση του συμβατικού 
χρόνου υλοποίησης στους 36 μήνες τουλάχιστον, ολοκληρώθηκε 45 μήνες μετά τη συμβατική 
ημερομηνία έναρξής του. Λαμβάνοντας υπόψη το χρονικό διάστημα των 7 μηνών που ουσιαστικά 
είχαν ανασταλεί οι εργασίες λόγω των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στην έναρξη των 
κατασκευαστικών εργασιών, τότε αυταπόδεικτα χρειάστηκαν 38 μήνες για την ολοκλήρωσή του, 
ως και η εισήγηση της Υπηρεσίας μας.    

Με βάση την τελευταία εγκριθείσα αλλαγή (αρ. 80) που στάλθηκε στην ΚΕΑΑ για τη λήψη της 
σχετικής έγκρισης, η οποία εξασφαλίστηκε στις 5.10.2022, το σύνολο των εγκριμένων, εκκρεμών 
και προτεινόμενων αλλαγών/απαιτήσεων ανήλθε στο ποσό των €12.020.536, με την εκτίμηση του 
τελικού ποσού της σύμβασης να αναμένεται να ανέλθει στα €40.000.000 περίπου, χωρίς το κόστος 
της συντήρησης, σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσά της εκτιμώμενης αξίας του διαγωνισμού 
(€29.320.000+36,4%) και του συμβολαίου (€31.333.000+27,7%). 

δ. Οδικό Δίκτυο. 

Σημειώνουμε ότι πέραν της κατασκευής του γηπέδου, το ΤΔΕ προχώρησε στην προκήρυξη και 
κατακύρωση του διαγωνισμού αρ. ΚΠΣ/16/2021/Ε(Α), που αφορούσε στην κατασκευή του οδικού 
δικτύου στην περιοχή του νέου γηπέδου Λεμεσού και του οδικού δικτύου σύνδεσης με το εθνικό 
οδικό δίκτυο. Το συμβόλαιο, σε σχέση με την ημερομηνία ολοκλήρωσης του γηπέδου, υπογράφηκε 
με σημαντική καθυστέρηση στις 28.1.2022, ενώ οι συμβατικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης 
καθορίστηκαν οι 8.3.2022 και 7.10.2023 αντίστοιχα, δηλαδή ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης 
καθορίστηκε στους 19 μήνες. Ως αποτέλεσμα της εν λόγω καθυστέρησης, το πλήρες οδικό δίκτυο 
που συμπεριλήφθηκε στη σύμβαση, θα ολοκληρωθεί ένα περίπου χρόνο μετά την παραλαβή του 
γηπέδου, παρόλο ότι ο Πρόεδρος του ΔΣ του Οργανισμού ανέφερε πρόσφατα ότι αρχές 
Δεκεμβρίου του 2022 θα ολοκληρωθεί η Α΄ Φάση του οδικού δικτύου. Το ποσό συμβολαίου ανήλθε 
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στα €7.637.000 πλέον ΦΠΑ, ενώ μέχρι τον Ιούνιο του 2022 δεν προέκυψε οποιαδήποτε 
καθυστέρηση στην πρόοδο του Έργου. Μέχρι τον Ιούνιο του 2022, το σύνολο των εγκριμένων, 
εκκρεμούντων και προτεινόμενων αλλαγών/απαιτήσεων ανήλθε στις €184.800, με την εκτίμηση 
του τελικού ποσού της σύμβασης να ανέρχεται στα €7.506.550 πλέον ΦΠΑ. 

ε.  Καθίσματα Γηπέδου. 

Η αρχική μελέτη που έγινε από τον ΣΜ που αντικαταστάθηκε, και η οποία χρησιμοποιήθηκε για 
την προκήρυξη του Έργου, προέβλεπε 12.600 θέσεις στο γήπεδο, χωρίς όμως να είχαν δειχθεί 
σχεδιαστικά τα καθίσματα. Στα σχέδια δεικνύονταν μόνο οι κάθετοι διάδρομοι, οι οποίοι είχαν 
αποστάσεις που αντιστοιχούσαν μέχρι και 50 καθίσματα περίπου. Όπως ανέφερε ο νέος ΣΜ του 
Έργου σε σχετική έκθεσή του προς τον Μηχανικό Έργου, ημερ. 4.2.2022, με βάση τις οδηγίες της 
UEFA, ο προτεινόμενος μέγιστος αριθμός καθισμάτων μεταξύ των διαδρόμων είναι 25 μέχρι 28, 
χωρίς όμως να προτείνεται η απόσταση μεταξύ των καθισμάτων, δίνοντας έμφαση στην άνεση των 
θεατών παρά στον αριθμό θέσεων. Επίσης, ανέφερε ότι στο Κυπριακό – Ευρωπαϊκό πρότυπο CYS-
EN13200-1 ορίζεται σαν ελάχιστη απόσταση μεταξύ των κέντρων των καθισμάτων τα 450 χιλιοστά 
και σαν προτεινόμενη απόσταση τα 500 χιλιοστά. Επιπλέον, με βάση το εν λόγω πρότυπο, ο 
προτεινόμενος μέγιστος αριθμός καθισμάτων, μεταξύ των διαδρόμων, ορίζεται στα 40 για ανοικτά 
στάδια. Με βάση σχετικές οδηγίες του Ηνωμένου Βασιλείου, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των 
κέντρων των καθισμάτων ορίζονται τα 460 χιλιοστά, σαν προτεινόμενη απόσταση τα 500 χιλιοστά, 
ενώ ο προτεινόμενος μέγιστος αριθμός καθισμάτων μεταξύ διαδρόμων ορίζεται στα 28.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω και μετά από συζητήσεις που έγιναν μεταξύ των εμπλεκομένων 
μερών, αποφασίστηκε τελικά από τον Οργανισμό ότι στον σχεδιασμό θα γινόταν προσπάθεια 
βελτιστοποίησης της τελικής διευθέτησης των καθισμάτων, ο τελικός αριθμός των οποίων, με βάση 
σχετική δήλωση του Πρόεδρου του ΔΣ του Οργανισμού, τελικά ανήλθε στα 10.700, μαζί με τις 
επίσημες θέσεις και τις θέσεις των δημοσιογράφων.  

Δηλαδή, ενώ το Έργο εγκρίθηκε με αριθμό 12.600 θέσεων, χωρίς να είχε ζητηθεί εκ των προτέρων 
από τον Οργανισμό οποιαδήποτε σχετική ανάλυση που θα τεκμηρίωνε με επάρκεια τον αριθμό 
αυτό, τελικά αυτό θα παραδοθεί με 10.700 θέσεις, ενέργεια που θα έχει άμεσο και συνεχή 
αρνητικό αντίκτυπο στο θέμα εσόδων/είσπραξης φόρων από το κράτος, λόγω της μειωμένης 
προσέλευσης θεατών, εξαιτίας της μείωσης των θέσεων κατά 1.900, ενέργεια που η Υπηρεσία μας 
θεωρεί απαράδεκτη. 

στ. Δικαίωμα για την παραχώρηση χρήσης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και συντήρησης του 
Νέου ποδοσφαιρικού Γηπέδου στη Λεμεσό – Θέμα κρατικής ενίσχυσης. 

Στις 15.3.2022 η Υπηρεσία μας απέστειλε επιστολή στην ΓΔ του Οργανισμού, αναφέροντας, μεταξύ 
άλλων παρατηρήσεων για τα έγγραφα του διαγωνισμού αρ. 16Σ/2022, που αφορούσε στην παροχή 
υπηρεσιών μελέτης για τον υπολογισμό του δικαιώματος για την παραχώρηση χρήσης, 
διαχείρισης, εκμετάλλευσης και συντήρησης του νέου γηπέδου Λεμεσού, ότι διαφωνεί έντονα με 
την πρόθεση του Οργανισμού να προχωρήσει στην παραχώρηση του γηπέδου σε μακροχρόνια 
βάση για 33+33+33 χρόνια, καθότι η πρόνοια αυτή είναι αναίτια υπερβολική και ως τέτοια δεν 
δικαιολογείται σε οποιαδήποτε περίπτωση, αφού, κατά την άποψή μας, δεν φάνηκε να υπάρχει 
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κάποια κεφαλαιουχική δαπάνη, η οποία θα απαιτούσε αποσβέσεις, ώστε να απαιτείτο/ 
δικαιολογείτο τέτοια χρονική διάρκεια. Ως εκ τούτου, αναφέραμε ότι ήταν εύλογο, στην 
προκειμένη περίπτωση, να καθοριζόταν μια λογική χρονική περίοδος που να μην υπερβαίνει, 
παραδείγματος χάριν, τα 7+5 χρόνια, αφού θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη ότι η εν λόγω άδεια 
διαχείρισης θα δοθεί για ένα ολοκαίνουριο γήπεδο, πλήρως εξοπλισμένο, με ελάχιστα έξοδα 
συντήρησης για τον Ανάδοχο Διαχειριστή. Όπως αναφέραμε, θα μπορούσε ο Οργανισμός 
ενδεχομένως να ζητήσει στα έγγραφα του υπό αναφορά διαγωνισμού όπως οι Μελετητές 
προχωρήσουν στην ετοιμασία και υποβολή συγκεκριμένων και πλήρως τεκμηριωμένων/ 
αιτιολογημένων εισηγήσεων, σε σχέση με τη χρονική περίοδο ανάθεσης της διαχείρισης του 
γηπέδου που προέκριναν ως καταλληλότερες και που θα διασφάλιζαν με επάρκεια τα συμφέροντα 
του Οργανισμού.  

Επιπρόσθετα, αναφέραμε ότι, σε σχέση με τις εισηγήσεις του Ανάδοχου Μελετητή για τον τύπο 
υπολογισμού του δικαιώματος χρήσης, συγκεκριμένα για την περίοδο αναθεώρησης του 
δικαιώματος χρήσης, ότι το εν λόγω δικαίωμα θα έπρεπε να εφαρμοστεί εντός μιας εύλογης 
περιόδου 6 μηνών, πριν τη λήξη της πρώτης περιόδου της σύμβασης διαχείρισης, ως η εισήγησή 
μας στα 7 χρόνια, νοουμένου όμως ότι ο Διαχειριστής θα αιτιολογούσε πλήρως το αίτημά του και 
τύγχανε της σχετικής έγκρισης από τον Οργανισμό. Όπως αναφέραμε, στην περίπτωση μη 
συμφωνίας για την αναθεώρηση του δικαιώματος χρήσης, τότε θα έπρεπε να συμπεριληφθεί 
πρόνοια στα έγγραφα του διαγωνισμού ότι η σύμβαση θα τερματίζεται με τη λήξη της πρώτης 
περιόδου της συμφωνίας διαχείρισης, ή/και ανάλογα σε οποιαδήποτε άλλη επέκταση της 
σύμβασης τυχόν προνοείται στη σύμβαση.  

Η ΓΔ του Οργανισμού μάς πληροφόρησε στις 19.5.2022 ότι ζητήθηκε από τη Νομική Υπηρεσία 
γνωμοδότηση σχετικά με το κατά πόσο δύναται ο ΚΟΑ να αναθέσει απευθείας τη διαχείριση/ 
εκμετάλλευση/χρήση/συντήρηση του γηπέδου στην εταιρεία A.A.A. Limassol Stadium Ltd, μέτοχοι 
της οποίας είναι τα τρία Σωματεία της Λεμεσού, ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ, ΑΕΛ και ΑΡΗΣ. Επίσης, μας ανέφερε 
ότι ο Οργανισμός προχώρησε στην προκήρυξη και κατακύρωση διαγωνισμού με συνοπτικές 
διαδικασίες και με τέσσερις προεπιλεγμένους ΟΦ για την παροχή υπηρεσιών εκπόνησης μελέτης 
για τον υπολογισμό/καθορισμό της αγοραίας αξίας του δικαιώματος διαχείρισης/ εκμετάλλευσης/ 
χρήσης/συντήρησης του γηπέδου. Όπως μας ανέφερε, η εν λόγω μελέτη θα πρέπει στη συνέχεια 
να παρουσιαστεί στην ΓΔΑΕΕ, μέσω του  Έφορου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΕΚΕ), για 
έγκριση, στην περίπτωση που ο Οργανισμός δύναται και επιθυμεί να προχωρήσει με απευθείας 
ανάθεση στην πιο πάνω εταιρεία. Τέλος μας ανέφερε ότι στις 3.3.2022 απέστειλε προσχέδιο της 
προτεινόμενης Συμφωνίας με την εταιρεία, στην ΕΕΚΕ, χωρίς οποιαδήποτε αναφορά στο ύψος του 
δικαιώματος διαχείρισης/εκμετάλλευσης/χρήσης/ συντήρησης, για τις απόψεις της, νοουμένου 
ότι με βάση τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, ο Οργανισμός θα νομιμοποιείται να 
προχωρήσει στην απευθείας ανάθεση της σύμβασης στην εν λόγω εταιρεία. 

Στις 29.9.2022, η Υπηρεσία μας απέστειλε επιστολή στην ΕΕΚΕ, αναφέροντας ότι όπως 
καταγράφηκε στην Έκθεση της Υπηρεσίας μας για τον ΚΟΑ για το 2017 (ημερ. 15.6.2018), στα 
πρακτικά σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στις 26.8.2016 στο Προεδρικό Μέγαρο, αναφέρθηκε 
ότι αποστάληκε επιστολή από τη Γραμματεία του ΥΣ στον προκάτοχο της Εφόρου, ζητώντας του 
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γνωμάτευση ως προς το κατά πόσο προέκυπτε θέμα κρατικής ενίσχυσης, προτού προωθηθεί η 
σχετική χρηματοδότηση για κατασκευή του γηπέδου από τον ΚΟΑ. Με επιστολή της ΓΔΑΕΕ προς 
τον προκάτοχο της Εφόρου, ημερ. 22.12.2016, ζητήθηκαν επιπρόσθετες πληροφορίες αναφορικά 
με 13 σημεία, όπως τον λόγο για τον οποίο τα Σωματεία που θα έχουν προνομιακή χρήση του 
σταδίου δεν θα συνεισφέρουν στο κόστος και το πώς επιβεβαιώνεται ότι τα τρία Σωματεία στα 
οποία θα ανήκει η εταιρεία που θα διαχειρίζεται το γήπεδο θα πληρώνουν την τιμή αγοράς για τη 
χρήση του γηπέδου. Ο προκάτοχος της Εφόρου, στις 16.6.2017 διαβίβασε στην ΓΔΑΕΕ τις 
απαντήσεις των Κυπριακών Αρχών και ακολούθως με επιστολή του, ημερ. 21.9.2017, ενημέρωσε 
την ΓΔΑΕΕ ότι το ΥΣ αποφάσισε όπως ο ΚΟΑ αναλάβει την υλοποίηση του Έργου μέσω του 
Προϋπολογισμού του, υπό τον όρο της προηγούμενης εξασφάλισης της έγκρισης της ΓΔΑΕΕ.   

Ενώ η ανταλλαγή αλληλογραφίας μεταξύ της ΓΔΑΕΕ και του προκατόχου της Εφόρου συνεχίστηκε, 
κατά τον τότε επί τόπου έλεγχο της Υπηρεσίας μας στον ΚΟΑ, πληροφορηθήκαμε ότι, στις 17.4.2018 
πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη μεταξύ της ΓΔΑΕΕ και του προκατόχου της Εφόρου, στην 
παρουσία εκπροσώπων του ΚΟΑ αναφορικά με το γήπεδο, κατά την οποία, κατόπιν 
προγνωστοποίησης (prenotification) της ΓΔΑΕΕ, απορρίφθηκε η πρόταση όπως καταρχήν 
κατατέθηκε, και ότι προέκυπτε θέμα κρατικής ενίσχυσης, και έγινε συνεννόηση ότι η ΓΔΑΕΕ θα 
ανέμενε την υποβολή νέου σχεδίου, συμβατού με τους Κανόνες περί ανταγωνισμού και κρατικών 
ενισχύσεων.   

Στη βάση των πιο πάνω και ιδίως: 

 της προγνωστοποίησης της ΓΔΑΕΕ ότι απορρίφθηκε η πρόταση όπως καταρχήν είχε τότε 
κατατεθεί και ότι προέκυπτε θέμα κρατικής ενίσχυσης, 

 της τότε δέσμευσης, που είχε αναληφθεί από τη Δημοκρατία περί υποβολής νέου 
σχεδίου στην ΓΔΑΕΕ, 

 του γεγονότος ότι η μελέτη της KPMG κατέληξε σε τρία σενάρια χρέωσης, πολύ 
διαφορετικά μεταξύ τους, που δείκνυαν την αδυναμία αξιόπιστου καθορισμού του 
αγοραίου μισθώματος,  

 του γεγονότος ότι, εκ φύσεως, ο υπολογισμός του αγοραίου μισθώματος τέτοιων 
δραστηριοτήτων ήταν δυσχερής και μη αξιόπιστος, σε αντίθεση για παράδειγμα με την 
εκτίμηση της αγοραίας αξίας γης, 

 του γεγονότος ότι η γνωμάτευση της Εφόρου δόθηκε χωρίς να ήταν γνωστό ποιο από τα 
τρία αυτά σενάρια χρέωσης εν τέλει θα υιοθετηθεί, 

 του γεγονότος ότι η γνωμάτευση της Εφόρου δόθηκε χωρίς να γνωρίζει κατά πόσο η 
απευθείας ανάθεση της διαχείρισης στα τρία Σωματεία είναι συμβατή με τη νομοθεσία 
δημοσίων συμβάσεων,   

 της αρμοδιότητας της Εφόρου με βάση την παράγραφο 9Α(β) του Περί Ελέγχου των 
Δημοσίων Ενισχύσεων Νόμου [Ν.30(I)/2001] να γνωμοδοτεί, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 11, για τη συμβατότητα με τους κοινοτικούς κανόνες των 
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κρατικών ενισχύσεων, επί όλων των μέτρων κρατικών ενισχύσεων, που δεν εμπίπτουν 
στην παράγραφο (α) του άρθρου 9Α, και 

 της διαδικασίας που καθορίζεται στο άρθρο 11 και της ρητής αναφοράς στην παράγραφο 
(β) του εδαφίου (6) αυτού, ότι κανένα μέτρο ενίσχυσης σε σχέση με το οποίο εκδόθηκε 
γνωμοδότηση με βάση την παράγραφο (α) συνιστά νέο μέτρο ενίσχυσης δεν τίθεται σε 
ισχύ στη Δημοκρατία, εκτός εάν έχει προηγουμένως κοινοποιηθεί στην ΓΔΑΕΕ και 
εγκριθεί από αυτήν, 

παρακαλέσαμε την Έφορο να μας επιβεβαιώσει ότι η θέση της στην προκειμένη περίπτωση ήταν 
πως η παραχώρηση της διαχείρισης του γηπέδου στα τρία ποδοσφαιρικά Σωματεία, με τους όρους 
που καθορίστηκαν στο προσχέδιο της συμφωνίας (όπως αυτό θα διαμορφωνόταν μετά τις 
υποδείξεις της Εφόρου και της Νομικής Υπηρεσίας), δεν αποτελούσε μέτρο κρατικής ενίσχυσης και 
συνεπώς ήταν νόμιμο να τεθεί σε ισχύ προτού κοινοποιηθεί στην ΓΔΑΕΕ και εγκριθεί από αυτήν. 

Τονίσαμε ιδίως το γεγονός ότι η συμφωνία θα συναφθεί χωρίς η Έφορος να έχει γνώση κατά πόσο 
αυτή θα έχει τη μορφή της δημόσιας σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών, που θα σήμαινε ότι 
διέπεται από την περί συμβάσεων νομοθεσία (ειδικά εφόσον η Νομική Υπηρεσία επισήμανε ότι με 
το Έργο εξυπηρετούνται σκοποί γενικού συμφέροντος), ή κατά πόσο, ακόμη κι αν αυτή δεν 
διέπεται από τη νομοθεσία αυτή, η τήρηση των γενικών αρχών ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας 
επιβάλλουν την ανάθεσή της στο πλαίσιο ανοικτής και διάφανης διαδικασίας. 

Επισημάναμε επίσης το παράδοξο της προς υπογραφή συμφωνίας, από τη μία να τίθετο σε άμεση 
εφαρμογή, με την παραχώρηση του γηπέδου, έναρξη της συντήρησης, ασφάλισης και χρήσης του 
γηπέδου από τους αδειούχους και την εκ μέρους τους υποχρέωση καταβολής του τέλους χρήσης, 
και από την άλλη να περιλάμβανε όρο ότι η συμφωνία τελεί υπό αίρεση και ότι, αν δεν ληφθούν 
οι εγκρίσεις της ΓΔΑΕΕ, ουδεμία νομική ισχύ έχει.  

Όπως αναφέραμε, είναι γνωστό ότι σύμβαση υπό αίρεση δεν είναι νομικά εκτελεστή μέχρι την 
επέλευση του γεγονότος υπό την αίρεση του οποίου αυτή τελεί.  Από την άλλη, συμφωνήσαμε ότι 
θα μπορούσε στη σύμβαση να περιληφθεί όρος ότι, αν επέλθει συγκεκριμένο γεγονός (όπως για 
παράδειγμα η έκδοση σχετικής απόφασης από την ΓΔΑΕΕ) αυτή θα τερματιστεί, δεν μπορέσαμε 
όμως να αντιληφθούμε πως θα εξαφανιστούν τα έννομα συμφέροντα, δικαιώματα και 
υποχρεώσεις που θα έχουν προκύψει για την περίοδο που η συμφωνία ήταν σε ισχύ. Εν πάση 
περιπτώσει, το πρόβλημα εντοπίστηκε και από το γεγονός ότι οι όροι 7.4, 11.1 και 11.2 του 
προσχεδίου της συμφωνίας, συγκρούονταν μεταξύ τους. Ουσιαστικά, αυτό που θεωρήσαμε 
προφανές, ήταν πως η συμπερίληψη των όρων 11.1 και 11.2, δεν αναιρούσε το γεγονός ότι η 
συμφωνία τίθετο σε ισχύ και άρχιζε η εκμετάλλευση του γηπέδου από τους αδειούχους, χωρίς να 
έχει προηγουμένως ληφθεί η έγκριση της ΓΔΑΕΕ. 

Εν τω μεταξύ, στη βάση δημοσιεύματος συγκεκριμένης εφημερίδας, το οποίο εμφάνιζε την 
Υπηρεσία μας να συμφωνεί με την απευθείας ανάθεση της διαχείρισης του νέου γηπέδου Λεμεσού 
στα τρία ποδοσφαιρικά Σωματεία, με δήθεν μόνη επιφύλαξή της να αφορούσε στο ύψος του 
ενοικίου, προχωρήσαμε σε σχετική ανακοίνωση στον τύπο, στην οποία αναφέραμε τα ακόλουθα: 
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Τονίσαμε κατ’ επανάληψη την προσήλωση της Υπηρεσίας μας στη θέση αρχής ότι η κρατική 
περιουσία (κρατική γη, κρατική δασική γη, δημόσια κτήρια, γήπεδα κ.τ.λ.), αν θα διατεθεί σε 
ιδιώτες (αυτό είναι πρώτιστα απόφαση πολιτικής), η ανάθεση θα πρέπει να γίνεται μέσα από 
ανοικτές και διάφανες διαδικασίες, αφού μόνο αυτές, πρώτον διασφαλίζουν τις αρχές της ίσης 
μεταχείρισης και μη διάκρισης και δεύτερον μεγιστοποιούν τα οφέλη για το δημόσιο. Από το 2014 
τούτο προβλέπεται και ως νομική υποχρέωση, με βάση τον Νόμο 38(Ι)/2014, ενώ ήδη από το 1998 
αυτό αποφασίστηκε από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ειδικά για το νέο γήπεδο Λεμεσού, η υποχρέωση ανάθεσης της διαχείρισης του γηπέδου μέσα από 
ανοικτές και διάφανες διαδικασίες, λαμβάνει συγκεκριμένη μορφή, εφόσον κριθεί ότι πρόκειται 
για σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών, η οποία εμπίπτει στη νομοθεσία δημοσίων συμβάσεων. 
Υπενθυμίσαμε ότι με το Έργο εξυπηρετούνται σκοποί γενικού συμφέροντος και ότι το γήπεδο θα 
πρέπει να παραχωρείται για χρήση σε άλλες ομάδες, σωματεία, οργανωμένα σύνολα κ.τ.λ. καθ’ 
υπόδειξη του ΚΟΑ, στοιχεία που παραπέμπουν σε σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών.  

Πέραν των θεμάτων που αφορούσαν στην ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, εγείρονται σοβαρά 
θέματα που αφορούν στην υποχρέωση του ΚΟΑ, εφόσον κριθεί ότι η ανάθεση συνιστά κρατική 
ενίσχυση: 

(i) Πρώτον να μην εγκρίνει το μέτρο, εάν δεν προηγηθεί θετική γνωμοδότηση της ΕΕΚΕ 
σχετικά με τη συμβατότητα του μέτρου με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων, και 

(ii) δεύτερον να μην θέσει σε ισχύ το μέτρο, εκτός εάν αυτό έχει προηγουμένως 
κοινοποιηθεί στην ΓΔΑΕΕ και εγκριθεί από αυτήν.  

Επ’ αυτού διαβιβάσαμε στις 29.9.2022 τις απόψεις και προβληματισμούς μας στην ΕΕΚΕ, όπως 
αναφέρθηκε αναλυτικά πιο πάνω, η οποία φέρει την κατά Νόμο ευθύνη ελέγχου της εφαρμογής 
των πιο πάνω, έχουσα μάλιστα δραστικές εξουσίες επιβολής, οι οποίες περιλαμβάνουν την 
αναστολή της εφαρμογής του μέτρου κρατικής ενίσχυσης και τον τερματισμό της παρανομίας.  

Όσον αφορά στο ύψος του ενοικίου, για το οποίο έγινε αναφορά στο δημοσίευμα, σημειώσαμε 
πως η εντύπωση που δίνεται ότι αυτό θα καθοριστεί στη βάση πολιτικών παρεμβάσεων και 
διαπραγματεύσεων, ενισχύει τα επιχειρήματα πως η ανάθεση συνιστά κρατική ενίσχυση. 
Σημειώσαμε επ’ αυτού ιδίως τα ακόλουθα: 

(i) Η μελέτη των Συμβούλων του ΚΟΑ κατέληξε σε τρία σενάρια χρέωσης, πολύ 
διαφορετικά μεταξύ τους, που δεικνύουν την αδυναμία αξιόπιστου καθορισμού του 
αγοραίου μισθώματος.  

(ii) Εκ φύσεως, ο υπολογισμός του αγοραίου μισθώματος τέτοιων δραστηριοτήτων είναι 
δυσχερής και μη αξιόπιστος, σε αντίθεση για παράδειγμα με την εκτίμηση της αγοραίας 
αξίας γης. 

Θεωρήσαμε σημαντικό ότι η ίδια η ΓΔΑΕΕ, σε ερμηνευτική ανακοίνωσή της (97/C 209/03) σχετικά 
με στοιχεία κρατικής ενίσχυσης στις πωλήσεις γηπέδων – οικοπέδων και κτηρίων από τις δημόσιες 
Αρχές, στην οποία παραπέμπει εγκύκλιος του ΕΕΚΕ, ημερ. 26.2.2014, εξηγώντας ότι αυτή 
εφαρμόζεται κατ’ αναλογία και για περιπτώσεις εκμισθώσεων, ρητά αναφέρει ότι σε περιπτώσεις 
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πωλήσεων χωρίς διαγωνισμό, «το αρχικό κόστος για την απόκτηση ενός οικοπέδου - γηπέδου και 
κτιρίου από τις δημόσιες Αρχές αποτελεί ένα δείκτη για την αγοραία αξία, εκτός εάν μεσολάβησε 
μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ της αγοράς και της πώλησης του οικοπέδου. Για το λόγο αυτό, η 
αγοραία αξία δεν θα πρέπει καταρχήν να καθορίζεται κάτω του αρχικού κόστους για διάστημα 
τουλάχιστον τριών ετών μετά την εξαγορά, εκτός εάν o ανεξάρτητος εκτιμητής διαπιστώσει μια 
γενική πτώση των τιμών αγοράς για τα ακίνητα στη σχετική αγορά».  

Στην προκειμένη περίπτωση, οι Σύμβουλοι KPMG του ΚΟΑ:  

(i) Πρώτον, αντί να χρησιμοποιήσουν το αρχικό κόστος (περίπου €40εκ.) χρησιμοποίησαν 
χαμηλότερο ποσό (€28,4εκ.) επειδή κατέληξαν ότι τόσο θα έπρεπε να είχε στοιχίσει το 
γήπεδο (θέση για την οποία, αν έχουν δίκαιο, θα πρέπει ο ΚΟΑ να δώσει εξηγήσεις 
στους φορολογούμενους πολίτες γιατί κατασκεύασε ένα γήπεδο που στοίχισε κατά 
€11,6εκ. περισσότερο από όσο θα έπρεπε με βάση τον αριθμό θέσεων του), 

(ii) δεύτερον, χρησιμοποίησαν ποσοστό απόδοσης χρήσης μόνο 3% που είναι κατάλληλο 
για εκμισθώσεις γης, αλλά όχι κατασκευών με πεπερασμένο χρόνο ζωής, 

(iii) τρίτον, ακόμη και με τα πιο πάνω, κατέληξαν στο ποσό των €851.000 ετησίως, για το 
οποίο, όπως φάνηκε από τις προθέσεις του Οργανισμού, ο ΚΟΑ είναι διατεθειμένος να 
αποδεχθεί ποσό πολύ χαμηλότερο ακόμη και αυτού.   

Τέλος υπενθυμίσαμε ότι σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων 
Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών στις 19.5.2022, ο ΚΟΑ είχε δεσμευτεί ότι άμεσα θα 
διαβίβαζε το θέμα, μέσω του Γραφείου του ΕΕΚΕ, στην ΓΔΑΕΕ και ότι η λήψη της έγκρισης της 
Επιτροπής θα προηγείτο της παραχώρησης του γηπέδου σε οποιονδήποτε ιδιώτη.  

Η ΕΕΚΕ μάς πληροφόρησε στη συνέχεια στις 7.10.2022 ότι οποιοδήποτε θέμα κοινοποιείται στην 
ΓΔΑΕΕ, αυτή είναι η πλέον η αρμόδια Αρχή να αποφασίσει αν ενδέχεται να αποτελέσει κάποιο 
μέτρο κρατική ενίσχυση ή όχι και εάν είναι κρατική ενίσχυση, εάν αυτή είναι συμβατή με τους 
κανόνες των κρατικών ενισχύσεων. Μας πληροφόρησε επίσης ότι δεν κρίνεται ορθό να τεθεί το 
μέτρο σε ισχύ, προτού κοινοποιηθεί και εγκριθεί από την ΓΔΑΕΕ. Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι όσον 
αφορά στις επισημάνσεις της Υπηρεσίας μας για τη μελέτη της KPMG, το βάρος καθορισμού και 
κατ’ επέκταση απόδειξης του αγοραίου μισθώματος, βαραίνει τη χορηγούσα Αρχή, που είναι ο 
ΚΟΑ. Ταυτόχρονα, ανέφερε ότι όσον αφορά στις επισημάνσεις μας σχετικά με το κατά πόσο η όλη 
διαδικασία είναι συμβατή με τη νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων και κατά πόσο το γεγονός 
ότι η συμφωνία τελεί υπό την αίρεση των σχετικών εγκρίσεων και ότι αυτή τίθεται σε ισχύ, αφορά 
αρμοδιότητα της Νομικής Υπηρεσίας. Καταληκτικά μας ανέφερε ότι επειδή το γήπεδο έχει σχεδόν 
ολοκληρωθεί, τα τρία Σωματεία πιέζουν για χρήση του γηπέδου, πρόκειται για επένδυση πολλών 
εκατομμυρίων και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μην αξιοποιηθεί με τον ανάλογο τρόπο 
έγκαιρα και η ολοκλήρωση της διαδικασίας κοινοποίησης στην ΓΔΑΕΕ δεν μπορεί να γίνει άμεσα, 
αλλά είναι θέμα κάποιων μηνών περίπου, θα μπορούσε να εξευρεθεί κάποια προσωρινή 
ενδιάμεση λύση για τη χρήση ή/και διαχείριση του γηπέδου, μέχρι να ληφθεί η σχετική έγκριση 
από την ΓΔΑΕΕ. 
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Στη συνέχεια, στις 20.10.2022, ο Πρόεδρος του ΔΣ του Οργανισμού, σε δηλώσεις του στον τύπο 
ανέφερε για τη συμφωνία διαχείρισης του γηπέδου ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα αφορούσε στη 
διαχείριση και όχι τη χρήση του γηπέδου, δηλαδή κατά πόσο ο Οργανισμός θα έπρεπε να προβεί 
στην προκειμένη περίπτωση σε ανοικτό διαγωνισμό ή να προχωρήσει στην απευθείας ανάθεση της 
σύμβασης.  Όπως ανέφερε, ο Οργανισμός μελέτησε το θέμα, γιατί ήθελε αυτό να διευθετηθεί 
νομότυπα. Ως εκ τούτου, μετά που ζητήθηκε σχετική γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία, και 
παρόλο ότι η αρχική πρόβλεψη για τη χρονική διάρκεια της σύμβασης είχε καθοριστεί στα 
33+33+33 χρόνια, πρόνοια με την οποία διαφώνησε έντονα η Υπηρεσία μας, έγιναν αποδεκτές 
αρκετές πρόνοιες που ενσωμάτωσε η Νομική Υπηρεσία στη συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης και 
της μετατροπής της χρονικής διάρκειάς της σε 20+20 χρόνια. Όπως ανέφερε, ο ίδιος θεωρεί ότι 
είναι τελική η συμφωνία διαχείρισης, την οποία θα αναλάβουν με απευθείας ανάθεση τα τρία 
Σωματεία της Λεμεσού,  με ετήσιο ενοίκιο ύψους €400.000, αντί €851.000 που είχαν καταλήξει οι 
Σύμβουλοι KPMG στη σχετική μελέτη τους, πρόθεση που επιβεβαίωσε τους φόβους, τις ανησυχίες 
και τους προβληματισμούς της Υπηρεσίας μας, όπως επεξηγήθηκαν αναλυτικά πιο πάνω, και η 
οποία σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν φαίνεται να διασφαλίζει με επάρκεια το δημόσιο συμφέρον, 
ούτε και τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης που πρέπει να διέπουν τις δημόσιες 
συμβάσεις.   

Τελικά στις 15.11.2022, υπογράφηκε η εν λόγω συμφωνία διαχείρισης μεταξύ του ΚΟΑ και των 
τριών Σωματείων της Λεμεσού και όχι με την εταιρεία A.A.A. Limassol Stadium Ltd, έναντι ετήσιου 
ενοικίου ύψους €400.000.  

Η Υπηρεσία μας απέστειλε στη συνέχεια στις 17.11.2022 επιστολή στον Οργανισμό, 
επαναλαμβάνοντας ότι η κρατική περιουσία αν θα δοθεί σε ιδιώτες, αυτό θα πρέπει να γίνει μέσα 
από ανοικτές και διάφανες διαδικασίες για σκοπούς ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης και όχι με 
την απευθείας ανάθεση της διαχείρισης στα τρία Σωματεία, πρακτική η οποία δεν διασφαλίζει το 
δημόσιο συμφέρον. Τέλος, παρακαλέσαμε όπως μας διαβιβαστεί αντίγραφο της σχετικής αίτησης 
που υποβλήθηκε στην ΓΔΑΕΕ για έγκριση της συνεπαγόμενης από τη συμφωνία κρατικής 
ενίσχυσης. 

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, στο γήπεδο δόθηκε το όνομα ιδιωτικής αλυσίδας υπεραγορών 
και το Υπουργείο Οικονομικών έθεσε ερωτήματα ως προς τη συμβατότητα τούτου με την 
υπογραφείσα σύμβαση. Η απάντηση του ΚΟΑ εκκρεμεί. 

Σύσταση: Ο Οργανισμός να προχωρεί σε έλεγχο των μελετών και των εγγράφων, να υπολογίζει 
ορθά την εκτίμηση κόστους και τον χρόνο κατασκευής του έργου, να εξετάζει την ορθότερη, υπό 
τις περιστάσεις, μέθοδο υλοποίησης του έργου και να βεβαιώνεται για τη δυνατότητά του να 
διαχειριστεί και να φέρει σε πέρας το έργο.  

Τον Νοέμβριο του 2022, η ΓΔ του Οργανισμού μάς πληροφόρησε τα ακόλουθα: 

α. Για το (α): Η απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού, ημερ. 23.12.2013, αναφερόταν σε 
επιχορήγηση με ποσοστό 100%, η οποία όμως στην εξέλιξη δεν εφαρμόστηκε, επειδή το γήπεδο 
πλέον είναι ιδιοκτησία του ΚΟΑ. Η εκτίμηση κόστους των €15.000.000, δεν αποτελούσε εκτίμηση 
του Οργανισμού. Με την απόφαση του ΥΣ με αριθμό 82.990 εγκρίθηκε το κόστος του Έργου, ύψους 
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€28.200.000 περίπου και όχι όπως είχε αναφέρει η Υπηρεσία μας ακριβώς στα €28.200.000. Ο 
Οργανισμός  εφάρμοσε την απόφαση του ΥΣ με αριθμό 83.330, για υλοποίηση του Έργου, χωρίς τη 
συντήρηση. 

β.  Για το (γ): Ο Οργανισμός απέστειλε σχετική επιστολή στην Υπηρεσία μας τον Ιούνιο του 2019, 
στην οποία κατέγραψε τα προβλήματα που προέκυψαν, καθώς και τις ενέργειες των ΤΥ του ΚΟΑ 
για τη διασφάλιση ότι ο ΣΜ ενεργεί βάσει της σύμβασής του με τον ΚΟΑ. Η αναφορά της Υπηρεσίας 
μας για λάθη/ελλείψεις/παραλείψεις της μελέτης, εντοπίστηκε και καταγράφηκε αρχικά από τον 
Οργανισμό και στη συνέχεια ενημερώθηκε τόσο η ΚΕΑΑ, όσο και η Υπηρεσία μας. Επειδή από τα 
αρχικά στάδια του Έργου διαφάνηκαν τα λάθη/ελλείψεις/παραλείψεις της μελέτης, αλλά και η 
αδυναμία του ΣΜ να διαχειριστεί έγκαιρα τα προβλήματα που αναφύονταν, ο Οργανισμός 
ενήργησε δεόντως για αποτροπή των προθέσεων του Αναδόχου για διεκδικήσεις αποζημιώσεων.  

γ.  Για το (στ): Ο Οργανισμός δεν έχει προχωρήσει σε ανάθεση της χρήσης του γηπέδου σε 
Εταιρεία. Η σχετική συμφωνία αφορά σε ανάθεση στα τρία Σωματεία της Επαρχίας Λεμεσού. Όσον 
αφορά στην επιλογή του σεναρίου για το αγοραίο τέλος, το ΔΣ του Οργανισμού επέλεξε το 
συγκεκριμένο σενάριο κατόπιν προσεκτικής μελέτης όλων των ενώπιόν του δεδομένων, αφού αυτό 
κρίθηκε ως η πλέον κατάλληλη επιλογή, καθότι αυτή διασφαλίζει τη βιωσιμότητα της Συμφωνίας, 
προβλέπει για συγκεκριμένο σταθερό ποσό του αγοραίου τέλους επιτρέποντας τον καλύτερο 
Προϋπολογισμό των Αδειούχων, έτσι ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν καλύτερα 
οικονομικές προκλήσεις που πιθανόν να προκύψουν κατά την αρχική περίοδο, ενώ ταυτόχρονα 
περιορίζει τους κινδύνους από τη διεθνή κρίση, που δυνατό να επηρεάσουν τις μελλοντικές 
κατανομές κερδών και τέλος περιορίζει το κόστος της διαδικασίας παρακολούθησης και ελέγχου 
εκ μέρους του Οργανισμού των εσόδων των 3 αδειούχων Σωματείων που θα προκύπτουν από τη 
χρήση του γηπέδου. 

Αξιολογώντας τις θέσεις της ΓΔ του ΚΟΑ, η Υπηρεσία μας θεωρεί ως μη ικανοποιητικές/μη επαρκείς 
τις επεξηγήσεις που μας έχουν δοθεί, ενώ δεν μας έχουν δοθεί οποιεσδήποτε θέσεις για τα θέματα 
(β), (δ) και (ε) της παρούσας Έκθεσης. Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία μας διατηρεί τις θέσεις/ 
παρατηρήσεις της. 

4.2 Διαγωνισμός για την Αγορά Υπηρεσιών από Δικηγορικά Γραφεία για την 
ετοιμασία και υποβολή ενιαίας Αθλητικής Νομοθεσίας κάτω από την 
ομπρέλα του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού ως της Ανώτατης 
Αθλητικής Αρχής στη Δημοκρατία 

Τον Ιανουάριο του 2022, η ΓΔ του Οργανισμού με ηλεκτρονικό μήνυμά της προς την Υπηρεσία μας, 
ζήτησε τα σχόλια/απόψεις μας επί των εγγράφων διαγωνισμού που ετοίμασε ο Οργανισμός για 
την αγορά υπηρεσιών από δικηγορικά γραφεία, μέσω συνοπτικής διαδικασίας, για την ετοιμασία 
και υποβολή ενιαίας αθλητικής νομοθεσίας κάτω από την ομπρέλα του ΚΟΑ.  

Η Υπηρεσία μας, με επιστολή της, τον Φεβρουάριο του 2022, ενημέρωσε την ΓΔ του Οργανισμού 
για τα σχόλια/απόψεις της επί των εγγράφων. Μεταξύ άλλων, αναφέραμε ότι, κατά την άποψή 
μας, δεν θα έπρεπε να είχαν τεθεί κριτήρια αξιολόγησης για την τεχνική ικανότητα των ΟΦ, αφού 
οι τέσσερις Νομικοί Οίκοι στους οποίους θα αποστέλλονταν τα έγγραφα είχαν προεπιλεγεί από τον 
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Οργανισμό και, ως εκ τούτου, αναμενόταν ότι ο ΚΟΑ είχε ήδη προχωρήσει σε σχετική διερεύνηση 
ως προς το κατά πόσο οι συγκεκριμένοι Νομικοί Οίκοι πληρούν τα τεχνικά κριτήρια και έχουν την 
ικανότητα και τα εχέγγυα να ολοκληρώσουν με επιτυχία τη σύμβαση. Επιπρόσθετα, αναφέραμε 
ότι το μόνο κριτήριο που θα έπρεπε να είχε τεθεί, θα έπρεπε να αφορά στην ανάθεση της 
σύμβασης στη βάση της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς, και όχι στη βάση της βέλτιστης 
σχέσης τιμής – ποιότητας. Επίσης αναφέραμε ότι εάν πρόθεση του Οργανισμού ήταν η τεχνική 
αξιολόγηση της Ομάδας των ατόμων/δικηγόρων των Νομικών Οίκων, τότε στην περίπτωση αυτή 
ενδεχομένως η όποια βαθμολόγηση/κατάταξή τους στο στάδιο της αξιολόγησης θα μπορούσε να 
καταστεί προβληματική στο στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, στην περίπτωση που ο Νομικός Οίκος 
θα ζητούσε την αντικατάσταση κάποιων από αυτά τα άτομα. Δηλαδή, όπως αναφέραμε, στην 
περίπτωση αυτή οι Νομικοί Οίκοι θα αξιολογηθούν στη βάση των εμπειριών/ προσόντων των 
ατόμων που θα εισηγηθούν στην προσφορά τους, θα καταταχθούν ανάλογα, θα ανατεθεί η 
σύμβαση στον Νομικό Οίκο με τη μεγαλύτερη τελική βαθμολογία, και στη συνέχεια ενδεχομένως 
να αποδειχθεί ότι με βάση τις εμπειρίες/προσόντα των αντικαταστατών στην Ομάδα του Αναδόχου 
να μην έπρεπε εξ αρχής να τους ανατεθεί η σύμβαση λόγω χαμηλότερης βαθμολογίας που θα 
εξασφάλιζαν οι αντικαταστάτες της Ομάδας εάν ήταν στην αρχική Ομάδα που είχε συμπεριλάβει ο 
Ανάδοχος στην προσφορά του, πρακτική με την οποία διαφώνησε η Υπηρεσία μας.  

Επιπλέον, αναφέραμε ότι το ποσοστό βαθμολόγησης (65%) των επιπρόσθετων προσόντων και της 
εμπειρίας των βασικών εμπειρογνωμόνων της Ομάδας Έργου, που συμπεριλήφθηκε  στο Μέρος Β 
του Πίνακα με τα Κριτήρια Αξιολόγησης της Ομάδας Έργου,  είναι αρκετά υψηλό και ως εκ τούτου 
ενδεχομένως θα έπρεπε  να μειωθεί. Επιπρόσθετα δεν καθορίστηκαν ανάλογα τα ποσοστά/ 
βαρύτητα των  επιμέρους μερών του πιο πάνω  ποσοστού, δηλαδή αυτά που αφορούσαν στα 
προσόντα και την εμπειρία των βασικών εμπειρογνωμόνων. Επίσης δεν καθορίστηκαν βαρύτητες 
για την οικονομική προσφορά και την τεχνική προσφορά. 

Πέραν των πιο πάνω,  παρατηρήσαμε ότι το ποσό της εκτιμώμενης αξίας (€150.000) ήταν αρκετά 
υψηλό και ως εκ τούτου ζητήσαμε  την αναλυτική εκτίμηση δαπάνης. Επίσης εισηγηθήκαμε  όπως  
επαναξιολογηθεί η  χρονική διάρκεια της σύμβασης, σε σχέση με τα παραδοτέα που απαιτούνται. 
Περαιτέρω ζητήσαμε όπως ληφθεί πρόνοια καθορισμού του ποσοστού εργασίας που αναλογεί για 
κάθε παραδοτέο ξεχωριστά, στη βάση του συνολικού ποσού της προσφοράς, ούτως ώστε να είναι 
εφικτή η αποκοπή ρήτρας για όλα τα επιμέρους παραδοτέα ξεχωριστά, και όχι μόνο για τη 
συνολική αδικαιολόγητη χρονική υπέρβαση του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης. 

Στη συνέχεια η ΓΔ του Οργανισμού απέστειλε τον Μάρτιο του 2022 επιστολή  στην Υπηρεσία μας, 
ζητώντας τις απόψεις μας για τα νέα έγγραφα του πιο πάνω διαγωνισμού. Συγκεκριμένα, στα νέα 
έγγραφα αυξήθηκε η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης από €150.000 σε €200.000, αυξήθηκε η 
χρονική διάρκεια της σύμβασης από 12 μήνες σε 18 μήνες και άλλαξε η διαδικασία προκήρυξης 
του διαγωνισμού,  από συνοπτική διαδικασία σε ανοικτή διαδικασία, με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στη βάση της βέλτιστης σχέσης τιμής- 
ποιότητας. 

Η Υπηρεσία μας, με επιστολή της, τον Μάρτιο του 2022, ενημέρωσε την ΓΔ του Οργανισμού για τα 
σχόλια/απόψεις της επί των νέων εγγράφων διαγωνισμού, αρκετές από τις οποίες ήταν 
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επαναλαμβανόμενες παρατηρήσεις που είχαν αναφερθεί και στην προηγούμενη επιστολή μας. 
Πέραν των πιο πάνω παρατηρήσεων, αναφέραμε επίσης πώς παρόλο ότι με βάση τις πρόνοιες των 
νέων εγγράφων που αφορούν στην εκτιμώμενη αξία και τη συμβατική χρονική διάρκεια, το ποσό 
της μηνιαίας εκτελεσθείσας εργασίας (€11.111) μειώθηκε, σε σχέση με το αντίστοιχο μηνιαίο ποσό 
εκτελεσθείσας εργασίας (€12.500) των προκαταρκτικών εγγράφων διαγωνισμού, εντούτοις, κατά 
την άποψη της Υπηρεσίας μας, παρέμεινε υψηλό. Ως εκ τούτου, ζητήσαμε όπως μας αποσταλεί 
όλη η σχετική τεκμηρίωση. 

Εκφράσαμε επίσης την άποψη ότι επειδή στα νέα έγγραφα διαγωνισμού συμπεριλήφθηκε 
συγκεκριμένη πρόνοια ότι ο Υπεύθυνος Έργου θα πρέπει να κατέχει δεκαετή τουλάχιστον εμπειρία 
ως Δικηγόρος, από την οποία επταετή τουλάχιστον εμπειρία στο αθλητικό δίκαιο, ενδεχομένως η 
εν λόγω πρόνοια να θεωρηθεί ότι περιορίζει ή συγκεκριμενοποιεί τον ανταγωνισμό. Ως εκ τούτου 
ζητήσαμε όπως ο Οργανισμός μας πληροφορήσει κατά πόσο έχει προβεί προηγουμένως σε 
προκαταρκτική διαβούλευση/έρευνα της αγοράς, στη βάση του άρθρου 37 του Ν.73(Ι)/2016, 
ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι, παρόλη την προσθήκη της εν λόγω πρόνοιας, θα υπάρξει 
ικανοποιητική ευρύτητα συμμετοχής στον διαγωνισμό.    

Σημειώνουμε ότι, μέχρι την ημερομηνία ετοιμασίας της παρούσας έκθεσης, ο Οργανισμός δεν 
απάντησε στην επιστολή μας, ενώ δεν προέβη  ούτε στην προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού. 
Τυχόν πρόσθετα ευρήματα θα ενσωματωθούν σε μελλοντική έκθεση της Υπηρεσίας μας. 

Σύσταση: Για τους διαγωνισμούς που προκηρύσσει ο ΚΟΑ να επιλέγεται  η καταλληλότερη, σε 
κάθε περίπτωση, διαδικασία προκήρυξης του διαγωνισμού, στη βάση σωστής και 
τεκμηριωμένης εκτιμημένης αξίας και συμβατικής χρονικής διάρκειας. Κατά τον καθορισμό των 
όρων των εγγράφων των διαγωνισμών που προκηρύσσονται, πρέπει επίσης να διασφαλίζεται, 
τόσο η ορθότητα, η εγκυρότητα και η σαφήνεια των όρων, όσο και η συμμόρφωση με τις 
πρόνοιες εγκυκλίων και σχετικών νομοθεσιών, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση των αρχών που 
διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις και την προστασία του δημόσιου συμφέροντος. 

Τον Νοέμβριο του 2022, η ΓΔ του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι ο ΚΟΑ έχει προχωρήσει στην 
επεξεργασία και υιοθέτηση των συστάσεων της ΑΑΔΣ και της Υπηρεσίας μας. Λόγω όμως της 
παρόδου μεγάλου χρονικού διαστήματος από την αρχική ετοιμασία των εγγράφων από το αρμόδιο 
Υπουργείο, ο Οργανισμός βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο στάδιο της επικαιροποίησης της 
αναλυτικής εκτίμησης δαπάνης της σύμβασης, έτσι ώστε να συνάδει με τις νέες απαιτήσεις. 

Αξιολογώντας τις θέσεις της ΓΔ του ΚΟΑ, η Υπηρεσία μας σημειώνει τις ενέργειες στις οποίες 
προέβη και προβαίνει ο Οργανισμός για τον εν λόγω διαγωνισμό, όμως επί της ουσίας 
εξακολουθούν να ισχύουν οι θέσεις/παρατηρήσεις μας. 

4.3 Εκχώρηση του Σταδίου «Στέλιος Κυριακίδης» στην Πάφο, στους Ρώσους 
επενδυτές του Αθλητικού Ποδοσφαιρικού Σωματείου Πάφος FC 

Στις 8.8.2022, μετά από σχετική ενημέρωση που είχε η Υπηρεσία μας από δημοσίευμα στον 
ημερήσιο τύπο, αναφορικά με τη συναίνεση, τόσο του ΚΟΑ, όσο και του ΥΠΑΝ, στην εκχώρηση του 
πιο πάνω Σταδίου στους Ρώσους επενδυτές του Σωματείου Πάφος FC, για περίοδο 90 χρόνων, 
απέστειλε σχετική επιστολή στην ΓΔ του Οργανισμού. Στην εν λόγω επιστολή μας αναφέραμε ότι 
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με βάση τις πληροφορίες που περιλήφθηκαν στο δημοσίευμα, φάνηκε ότι θα αποστέλλετο άμεσα 
επιστολή στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, με την οποία θα ζητείτο η γνωμοδότησή του 
ως προς το κατά πόσο νομιμοποιείται το κράτος να προβεί στην πιο πάνω ενέργεια εκχώρησης 
κρατικής περιουσίας σε ιδιώτες για τη συγκεκριμένη περίοδο. Ως εκ τούτου, ζητήσαμε άμεσα 
πληροφόρηση για το ιστορικό και την εξέλιξη του θέματος  καθώς επίσης και την υποβολή στην 
Υπηρεσία μας  της σχετικής γνωμάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα.  

Στις 30.8.2022, η ΓΔ του ΚΟΑ μάς ενημέρωσε ότι και ο Οργανισμός πληροφορήθηκε με έκπληξη 
από το εν λόγω δημοσίευμα  ότι, τόσο το ΥΠΑΝ, όσο και ο ΚΟΑ συναινούν στην εκχώρηση του πιο 
πάνω Σταδίου σε Ρώσους επενδυτές. Όπως μας εξήγησε, ο Οργανισμός έλαβε σχετική πρόταση 
από ιδιωτική εταιρεία τον Μάϊο του 2022 και από το Σωματείο Πάφος FC τον Απρίλιο του 2022, η 
οποία, κατόπιν απόφασης που έλαβε το ΔΣ του Οργανισμού τον Ιούλιο του 2022, στάλθηκε στον 
Υπουργό Παιδείας για να εκφράσει τις καταρχήν θέσεις του για το θέμα. Όπως μας ανέφερε, αφού 
ο Οργανισμός λάβει τις θέσεις του ΥΠΑΝ, θα προχωρήσει στη συνέχεια ανάλογα, με την εξέταση 
της πρότασης και του νομικού πλαισίου κάτω από το οποίο δυνατόν να υλοποιηθεί η πρόταση 
αυτή.  Τέλος επεσήμανε ότι πρόθεση του Οργανισμού είναι, με βάση τις θέσεις του ΥΠΑΝ, να 
εξετάσει την πρόταση και να διερευνήσει την εφαρμογή της ή/και κάποιας τροποποιημένης λύσης 
η οποία θα μπορεί να εφαρμοστεί, στο πλαίσιο της σχετικής νομοθεσίας. Ωστόσο, όπως μας 
ανέφερε, μέχρι τις 30.8.2022 δεν υποβλήθηκε οποιοδήποτε σχετικό ερώτημα στη Νομική 
Υπηρεσία. 

Σε σχέση με τα πιο πάνω, αξίζει να σημειωθεί ότι στις 4.8.2022, ο Γραμματέας του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Κουκλιών (ΚΣΚ,) με επιστολή του προς τα Μέλη του ΚΣΚ, απέστειλε, μετά από οδηγίες 
του Κοινοτάρχη του ΚΣΚ, το συμφωνητικό παραχώρησης χρήσης του Κοινοτικού Γηπέδου 
Κουκλιών, υπογεγραμμένο από τον νόμιμο αντιπρόσωπο της ιδιωτικής εταιρείας Pafos FC Ltd, με 
βάση το οποίο παραχωρήθηκε η χρήση του εν λόγω γηπέδου στην υπό αναφορά εταιρεία. Στην 
επιστολή του, ο Γραμματέας ανέφερε ότι η συμφωνία αυτή έχει ήδη τύχει επεξεργασίας και 
εγκριθεί από την ολομέλεια του ΚΣΚ προ μηνών. Επίσης, στην επιστολή του ενημέρωσε τα Μέλη 
του Συμβουλίου ότι το ΚΣΚ έχει δώσει οδηγίες στον υφιστάμενο συντηρητή του χλοοτάπητα του 
ΚΣΚ, να διακόψει τις εργασίες συντήρησης τα τέλη Ιουλίου του 2022, αφού την υπηρεσία αυτή έχει 
αναλάβει η ιδιωτική εταιρεία Pafos FC Ltd. Ακόμη, με την επιστολή, τα Μέλη του ΚΣΚ 
ενημερώθηκαν ότι άρχισαν ήδη στο γήπεδο και οι προπονήσεις των ομάδων της ιδιωτικής 
εταιρείας Pafos FC Ltd και/ή των συνδεόμενων με αυτή ομάδων. Τέλος, μέσω της επιστολής του 
Γραμματέα, ο Πρόεδρος του ΚΣΚ ζήτησε από τα Μέλη του ΚΣΚ όπως απαντήσουν άμεσα για το πιο 
πάνω θέμα, έτσι ώστε να μπορεί η εν λόγω συμφωνία να τεθεί σε ισχύ. 

Στις 8.8.2022 κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας η απαντητική επιστολή των Μελών του ΚΣΚ προς 
τον Πρόεδρο του ΚΣΚ, στην οποία ανέφεραν ότι καμία έγκριση για την παραχώρηση χρήσης του 
γηπέδου και/ή συντήρησης και/ή οποιασδήποτε σχέσης του γηπέδου, στην πιο πάνω εταιρεία, δεν 
πάρθηκε από την ολομέλεια του Συμβουλίου, καθώς επίσης καμία έγκριση δεν δόθηκε για την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Επιπρόσθετα ανέφεραν ότι το νομικό υπόβαθρο της συμφωνίας 
νοσεί, αφού δεν αναφέρεται σε αυτήν οποιοσδήποτε όρος για το οικονομικό αντίτιμο που θα 
πρέπει να καταβάλει η πιο πάνω εταιρεία για την παραχώρηση χρήσης του γηπέδου. Τέλος 
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κάλεσαν τον Πρόεδρο του ΚΣΚ όπως, αφενός, ενημερώσει άμεσα την ιδιωτική εταιρεία ότι η εν 
λόγω συμφωνία δεν ισχύει και αφετέρου, να προβεί σε άμεσες ενέργειες επαναφοράς της 
νομιμότητας. 

Λόγω των πιο πάνω γεγονότων και εν αναμονή νεότερης ενημέρωσης από την ΓΔ του ΚΟΑ, σχετικά 
με την εξέλιξη του θέματος για την ενδεχόμενη παραχώρηση του Σταδίου «Στέλιος Κυριακίδης» 
στην Πάφο στην πιο πάνω εταιρεία, η Υπηρεσία μας εξακολουθεί να διερευνά τα πιο πάνω θέματα, 
και θα επανέλθει, μετά την ολοκλήρωση της έρευνάς της, με τυχόν ευρήματα σε μελλοντική έκθεσή 
της για τον Οργανισμό. 

Σύσταση: Ο Οργανισμός, προτού προβεί σε οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την εκχώρηση του 
πιο πάνω Σταδίου σε ιδιώτες επενδυτές για χρήση ή/και συντήρηση ή/και επένδυση, να 
διασφαλίσει τη νομιμότητα τυχόν τέτοιας απόφασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στη 
βάση των αρχών της ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας, αφού λάβει τις θέσεις του ΥΠΑΝ και της 
Νομικής Υπηρεσίας, για σκοπούς διαφύλαξης και προστασίας του δημόσιου συμφέροντος. 

Για το εν λόγω θέμα, δεν μας έχουν δοθεί οποιεσδήποτε περαιτέρω επεξηγήσεις/θέσεις από την 
ΓΔ του ΚΟΑ. Ως εκ τούτου, οι θέσεις/παρατηρήσεις της Υπηρεσίας μας εξακολουθούν να ισχύουν. 

4.4 Διαγωνισμός αρ.13/2016 για την προμήθεια, εγκατάσταση και 
συντήρηση ενός (1) ηλεκτρονικού συστήματος χρονομέτρησης και 
αποτελεσμάτων κολύμβησης και υδατοσφαίρισης για το Ολυμπιακό 
Κολυμβητήριο Λευκωσίας 

Ο διαγωνισμός, προκηρύχθηκε τον Ιούνιο του 2016 με ανοικτή διαδικασία και εκτιμώμενη δαπάνη 
€140.000+ΦΠΑ, και η σύμβαση υπογράφηκε με την ανάδοχο εταιρεία τον Οκτώβριο του 2016, για 
το ποσό των €102.110+ΦΠΑ και πρόνοια για αποπεράτωση των εργασιών σε τέσσερεις μήνες από 
την ημερομηνία υπογραφής της. 

Τον Απρίλιο 2017, μετά από καταγγελία η οποία υποβλήθηκε στον Οργανισμό, και κοινοποιήθηκε 
στην Υπηρεσία μας, ότι ο ανάδοχος του έργου είχε παραδώσει το σύστημα εκτός προδιαγραφών, 
ζητήσαμε από τον Αν. ΓΔ του Οργανισμού να μας πληροφορήσει κατά πόσο το σύστημα είχε 
παραληφθεί και πληρούσε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του διαγωνισμού και, εάν όχι, τους λόγους 
που αυτό δεν είχε γίνει. 

Τον ίδιο μήνα, ο Αν. ΓΔ του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι, τα όσα αναφέρονταν στην επιστολή 
καταγγελίας αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος ίσχυαν, και ότι το εν λόγω 
σύστημα δεν είχε μέχρι τότε παραληφθεί, λόγω των παραλείψεων/παρεκκλίσεων από τις τεχνικές 
προδιαγραφές, καθώς επίσης ότι είχε δοθεί χρόνος 15 ημερών για συμμόρφωση του αναδόχου. 

Τον Μάιο του 2017, λόγω του ότι είχαν παρέλθει 2½ μήνες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της 
σύμβασης, περιλαμβανομένου και του πιο πάνω επιπλέον χρόνου που είχε δοθεί στον ανάδοχο 
για να συμμορφωθεί με τις πρόνοιες της, ζητήσαμε από τον Αν. ΓΔ του Οργανισμού να μας 
ενημερώσει κατά πόσο είχε παραληφθεί το εν λόγω σύστημα και πληρούσε τις απαιτήσεις της 
σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση, να μας πληροφορήσει για τα μέτρα τα οποία είχαν λάβει ή 
προτίθεντο να λάβουν για διασφάλιση των συμφερόντων του Οργανισμού. 
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Ο Αν. ΓΔ του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι, από έλεγχο του συστήματος τον Μάιο του 2017, 
παρουσία εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας, διαπιστώθηκε ότι ο ανάδοχος δεν είχε 
συμμορφωθεί με τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης και, ως εκ τούτου, μετά από συνεδρία 
του ΔΣ του Οργανισμού τον Ιούνιο του 2017, αποφασίστηκε ο τερματισμός της σύμβασης και η 
απομάκρυνση του εξοπλισμού από τον ανάδοχο εντός ενός μηνός. 

Ο ανάδοχος, απέστειλε τον Ιούλιο του 2017 επιστολή στον Οργανισμό, με κοινοποίηση στην 
Υπηρεσία μας, επεξηγώντας τα σημεία των τεχνικών αποκλίσεων και πώς αυτά συμμορφώνονταν 
με την υπογραφείσα σύμβαση, ζητώντας παράλληλα την παραλαβή του εξοπλισμού από την ΑΑ ή, 
σε περίπτωση που η σύμβαση πάει σε διαιτησία, ο εξοπλισμός να παραμείνει στη θέση του για 
επιθεώρηση. Επίσης, με άλλη επιστολή του επισήμανε τις πρόνοιες της σύμβασης για τερματισμό 
της, οι οποίες αφορούσαν ουσιαστικά στον χρόνο προειδοποίησης στον ανάδοχο για τερματισμό 
της Σύμβασης. 

Ο Οργανισμός, ενημέρωσε τον ίδιο μήνα τον ανάδοχο ότι του διδόταν προειδοποίηση επτά (7) 
ημερών για τερματισμό της σύμβασης, για τους λόγους που είχαν καταγραφεί σε προηγούμενες 
επιστολές, σχετικά με τη μη συμμόρφωση του συστήματος με τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης. 

Τον Ιούλιο 2017, ζητήσαμε με επιστολή μας να πληροφορηθούμε κατά πόσο ο Οργανισμός είχε 
προχωρήσει ή προτίθετο να προχωρήσει στην κατάσχεση της εγγυητικής πιστής εκτέλεσης της 
σύμβασης, και να παραπέμψει τον ΟΦ στην Επιτροπή Αποκλεισμού για τυχόν ενέργειες στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.  

Ο Οργανισμός ενημέρωσε την Υπηρεσία μας ότι η εγγύηση πιστής εκτέλεσης της σύμβασης είχε 
λήξει και ο ανάδοχος παρέλειψε να τη θέσει εκ νέου σε ισχύ, και ότι πρόθεση του Οργανισμού ήταν 
να προχωρήσει σε σύναψη σύμβασης με τον δεύτερο επιτυχόντα προσφοροδότη του υπό αναφορά 
διαγωνισμού.  

Τον Αύγουστο του 2017, πληροφορήσαμε τον Οργανισμό ότι η πρόθεση για σύναψη σύμβασης με 
τον δεύτερο επιτυχόντα προσφοροδότη θα ήταν εφικτή, εφόσον αυτό προνοείτο από τη σύμβαση, 
ενώ, αναφορικά με την εγγύηση τον πληροφορήσαμε ότι η ανανέωση της βαραίνει την ΑΑ, και ότι 
η μη έγκαιρη ανανέωση της θα συνιστούσε σοβαρή παράλειψη. Επίσης, λόγω των εκ διαμέτρου 
αντίθετων απόψεων σχετικά με την καταλληλότητα του συστήματος, εισηγηθήκαμε όπως γίνει 
επιτόπου αξιολόγηση του, παρουσία όλων των εμπλεκομένων φορέων καθώς και της Υπηρεσίας 
μας. 

Αφού πραγματοποιήθηκε η επιτόπου συνάντηση και έλεγχος του συστήματος τον Οκτώβριο του 
2017, και καταγράφηκαν οι αποκλίσεις του συστήματος από τις απαιτήσεις της σύμβασης, 
εισηγηθήκαμε στον Οργανισμό όπως δοθεί στον ανάδοχο περιθώριο 15 ημερών, για διορθωτικές 
ενέργειες και συμμόρφωση του με τη σύμβαση.  

Τον ίδιο μήνα, ο Αν. ΓΔ του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι η σύμβαση με τον ανάδοχο είχε 
τερματιστεί με απόφαση του ΔΣ, και τυχόν υιοθέτηση της πιο πάνω εισήγησης μας εξ υπάκουε την 
επανενεργοποίηση της σύμβασης, πράξη νομικά ανέφικτη.  
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Ενόψει των πιο πάνω, εισηγηθήκαμε στον Οργανισμό όπως παραθέσει όλα τα σχετικά με τη 
σύμβαση έγγραφα/στοιχεία στον νομικό του σύμβουλο, ζητώντας του να τους συμβουλεύσει κατά 
πόσο ο Οργανισμός είχε ενεργήσει σύμφωνα με τις πρόνοιες της σύμβασης, καθώς και για τις 
περαιτέρω ενέργειες σχετικά με τον χειρισμό του θέματος. 

Τελικά, τον Νοέμβριο 2017, ο Αν. ΓΔ του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι η σύμβαση είχε 
τερματιστεί και είχε σταλεί στον ανάδοχο σχετική επιστολή τερματισμού τον Οκτώβριο του 2017, 
και ο Οργανισμός θα προχωρούσε στην προκήρυξη νέου διαγωνισμού, και όχι ανάθεση της 
σύμβασης στον επόμενο προσφοροδότη της υπό αναφορά σύμβασης. 

Σύσταση: Ο Οργανισμός, να εφαρμόζει τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και της εκάστοτε 
σύμβασης κατά την παραλαβή προμηθειών, τόσο όσον αφορά στις αποκλίσεις από τις τεχνικές 
προδιαγραφές καθώς και στους όρους της σύμβασης, για να διασφαλίζει τα συμφέροντα του, 
σε περιπτώσεις που οι ανάδοχοι δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους και απαιτείται 
τερματισμός της σύμβασης.   

4.5 Διαγωνισμός αρ. 21Σ/2018 για την «Δημιουργία Κεντρικού Μητρώου 
Κατόχων Κάρτας Φιλάθλου» και Διαγωνισμός αρ. 29Σ/2018 για την 
«Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τις ανάγκες της Κάρτας 
Φιλάθλου» 

Για σκοπούς δημιουργίας Κεντρικού Μητρώου Κατόχων Κάρτας Φιλάθλου ο Οργανισμός είχε 
προκηρύξει το 2015 σχετικό διαγωνισμό ο οποίος τελικά ακυρώθηκε το 2017. Το ιστορικό του 
ακυρωθέντα διαγωνισμού παρατίθεται εκτενώς στην Ειδική Έκθεση της Υπηρεσίας με θέμα 
«Έλεγχος Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 2016». Περιληπτικά αναφέρουμε ότι ο αρχικός 
διαγωνισμός προκηρύχθηκε τον Μάιο 2015 με τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών τις 
21.8.2015. Ο εν λόγω διαγωνισμός έγινε με τη μέθοδο  Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα 
(PPP) με εκτιμώμενη αξία €20 ανά μοναδικό χρήστη, ενώ οι μοναδικοί χρήστες είχαν υπολογιστεί 
στους 120.000 καθορίζοντας έτσι τη συνολική εκτίμηση στα €2,5εκ. περίπου ανά έτος.  Ενώ είχαν 
υποβληθεί προσφορές από έξι ΟΦ, μόνο οι τέσσερις έτυχαν θετικής αξιολόγησης και καλέστηκαν 
να συμμετέχουν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, εκ τους οποίους τελικά μόνοι οι δύο 
υπέβαλαν προσφορά κατά τη λήξη της προθεσμίας που είχε καθοριστεί.  

Τον Μάρτιο 2016, το ΔΣ του Οργανισμού υιοθέτησε την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης (ΕΑ), 
για ανάθεση της σύμβασης σε Κοινοπραξία εταιρειών. 

Μετά τη γνωστοποίηση του αποτελέσματος στους δύο προσφοροδότες, ο δεύτερος 
προσφοροδότης άσκησε το δικαίωμά του και προσέφυγε στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών 
(ΑΑΠ), επιτυγχάνοντας την ακύρωση της πιο πάνω απόφασης. 

Στη συνέχεια, με βάση την απόφαση της ΑΑΠ, το ΔΣ του Οργανισμού παρέπεμψε το θέμα στην ΕΑ 
για επανεξέταση και, υιοθέτησε τη νέα εισήγηση της για ακύρωση του διαγωνισμού εξαιτίας της 
μη συμμόρφωσης των δύο ΟΦ με τους όρους του διαγωνισμού. 

Μετά την πιο πάνω απόφαση του Οργανισμού, και οι δύο προσφοροδότες προσέφυγαν στην ΑΑΠ 
αμφισβητώντας τη νομιμότητα της απόφασης. Η ΑΑΠ, μετά από ενδελεχή εξέταση των 
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παραμέτρων πάνω στις οποίες στηρίχθηκαν οι δύο προσφυγές, προχώρησε στις 24.4.2017 στην 
έκδοση της απόφασης της, απορρίπτοντας και τις δύο προσφυγές και, επικυρώνοντας την 
απόφαση του Οργανισμού για ακύρωση του διαγωνισμού. 

Ενόψει των πιο πάνω, ο Οργανισμός θα προχωρούσε στην προκήρυξη νέου διαγωνισμού, ο οποίος 
αναμενόταν να προκηρυσσόταν τον Ιούνιο 2017, αφού προηγουμένως τροποποιούνταν/ 
διορθώνονταν τα έγγραφα του διαγωνισμού από τους ιδιώτες συμβούλους του Οργανισμού.  

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε τον Ιούνιο 2017 ότι, η όλη διαδικασία για την 
προκήρυξη νέου διαγωνισμού ήταν σε εξέλιξη και πως οι σύμβουλοι ετοίμαζαν τα νέα έγγραφα 
διαγωνισμού. 

Τον Ιούνιο 2018, ο Οργανισμός προκήρυξε τον διαγωνισμό 21Σ/2018 εκτιμώμενης αξίας €80.000, 
ο οποίος περιλάμβανε το λογισμικό και τον τεχνολογικό εξοπλισμό για τη δημιουργία Κεντρικού 
Μητρώου Κατόχων Κάρτας Φιλάθλου, με διάρκεια εκτέλεσης 12 + 12 μήνες από την ημερομηνία 
έναρξης της υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης.  

Από έλεγχο που διενεργήσαμε στη διαδικασία που ακολουθήθηκε, διαπιστώσαμε ότι δεν είχαν 
κατά την άποψή μας ακολουθηθεί οι πρόνοιες του σχετικού άρθρου του Νόμου που προβλέπει για 
τη ρύθμιση των Διαδικασιών Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.73(Ι)/2016) στη βάση του 
οποίου έγινε η διαδικασία. Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, τα έγγραφα πρέπει να αποστέλλονται 
σε τουλάχιστον τέσσερις ΟΦ της αιτιολογημένης επιλογής της ΑΑ, όταν από τις προκαταρκτικές 
διαβουλεύσεις της αγοράς, προκύπτει εύλογα ότι ενδιαφέρονται να υποβάλουν προσφορά.  

Στην προκειμένη περίπτωση, ο Οργανισμός απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα σε έξι ΟΦ με το οποίο 
τους ενημέρωνε ότι προτίθετο να προκηρύξει προσφορά για τη δημιουργία Κεντρικού Μητρώου 
Κατόχων Κάρτας Φιλάθλου και, στην περίπτωση που ενδιαφέρονταν να συμμετάσχουν να το 
δήλωναν μέχρι τις 15.6.2018. Και οι έξι ΟΦ εκδήλωσαν ενδιαφέρον, χωρίς αρχικά να ζητηθούν 
περαιτέρω διευκρινήσεις. Ακολούθως, μετά που έλαβαν τα έγγραφα του διαγωνισμού στις 
15.6.2018, δύο οικονομικοί φορείς είχαν αποταθεί στον Οργανισμό ζητώντας ο ένας παράταση της 
ημερομηνίας παράδοσης του έργου αφού θεώρησε ότι ο χρόνος υλοποίησης ήταν εξαιρετικά 
μικρός και, ο δεύτερος, παράταση στην ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Επισημαίνεται ότι 
ως ημερομηνία υλοποίησης και παράδοσης του έργου στα έγγραφα του διαγωνισμού είχε 
καθοριστεί η 25.7.2018 (λογισμικό και εξοπλισμός), ενώ η ημερομηνία υποβολής των προσφορών 
είχε καθοριστεί η 27.6.2018, δηλ. η περίοδος εκτέλεσης της σύμβασης ήταν μικρότερη από ένα 
ημερολογιακό μήνα. 

Ο Οργανισμός, δεν έκανε αποδεκτά τα πιο πάνω αιτήματα επικαλούμενος το πιεστικό 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου και, τελικά υποβλήθηκε μια μόνο προσφορά ύψους 
€47.370 + ΦΠΑ, για την οποία, ενώ ήταν περίπου 40% χαμηλότερη από την εκτίμηση κόστους 
εντούτοις δεν ζητήθηκαν εξηγήσεις από την ΑΑ, όπως προβλέπεται στο σχετικό άρθρο του Νόμου 
Ν.73(Ι)/2016 για ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές. 

Κρίνοντας από το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, διαφάνηκε ότι κάποιοι από τους ΟΦ οι οποίοι 
κληθήκαν να υποβάλουν προσφορά, δεν μπορούσαν εκ των πραγμάτων να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις του Οργανισμού, ενδεχομένως λόγω των πολύ περιοριστικών χρονοδιαγραμμάτων, με 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΑ/01/2022 

 
 

46 
 

αποτέλεσμα να μην διασφαλιστούν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, αφού τελικά υποβλήθηκε 
μόνο μια προσφορά. 

Ενόψει των πιο πάνω, επισημάναμε στον Οργανισμό ότι στο πλαίσιο της προκαταρκτικής 
διαβούλευσης με την αγορά και εφόσον το χρονοδιάγραμμα ήταν αρκετά πιεστικό και δεν υπήρχε 
περιθώριο αλλαγής του, θα έπρεπε να ενημέρωνε τους ΟΦ για τα στενά χρονοδιαγράμματα που 
θα απαιτούσε, αφού, πέραν του αντικειμένου της σύμβασης, όπως διαφάνηκε και από το τελικό 
αποτέλεσμα, ο χρόνος υλοποίησης ήταν καθοριστικός παράγοντας για τη συμμετοχή στον 
διαγωνισμό. Η έγκαιρη διαβούλευση με τους ΟΦ, με την παράθεση των πραγματικών αναγκών του 
Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων και των στενών χρονοδιαγραμμάτων, ενδεχομένως να 
οδηγούσαν στην επιλογή άλλων ΟΦ θα μπορούσαν να υποβάλουν προσφορά, ώστε να υπάρξει 
ικανοποιητική συμμετοχή στον διαγωνισμό προς όφελος του Οργανισμού.  

Παρατηρήσαμε επίσης ότι, παρόλο που η σύμβαση προέβλεπε την προμήθεια εννέα σταθμών, το 
ΔΣ του Οργανισμού στη συνεδρία του κατά την οποία κατακυρώθηκε η προσφορά στον μοναδικό 
προσφοροδότη, ενέκρινε όπως ζητηθεί από την επιτυχούσα εταιρεία να προμηθεύσει εξοπλισμό 
για 12 σταθμούς. Ωστόσο, στην επιστολή κατακύρωσης που στάλθηκε στην επιτυχούσα εταιρεία 
αναφέρεται ότι η ανάθεση του διαγωνισμού έγινε στο ποσό των €47.370 + ΦΠΑ, που ήταν το ποσό 
της προσφοράς για εννέα σταθμούς, χωρίς οποιαδήποτε αναφορά στην πιο πάνω απόφαση του 
Δ.Σ.    

Πέραν των πιο πάνω, ζητήσαμε από τον Οργανισμό να μας πληροφορήσει τους λόγους για τους 
οποίους το εν λόγω σύστημα (λογισμικό και εξοπλισμός) θα χρησιμοποιείτο για μόνο 24 μήνες. 
Στην περίπτωση που υπήρχε πρόθεση να χρησιμοποιηθεί για διάστημα πέραν των 24 μηνών, 
ζητήσαμε να μας πληροφορήσουν τους λόγους για τους οποίους δεν είχε περιληφθεί σχετική 
πρόνοια στα έγγραφα του διαγωνισμού, ώστε αφενός να διασφαλιστούν ανταγωνιστικές τιμές για 
τον Οργανισμό και, αφετέρου το σχετικό κόστος να ληφθεί υπόψη στην εκτίμηση κόστους του 
διαγωνισμού.    

Τον Αύγουστο 2021, ο Πρόεδρος του Οργανισμού μάς πληροφόρησε, μεταξύ άλλων, ότι ο 
Οργανισμός είχε απευθυνθεί σε έξι ΟΦ βασιζόμενοι στις εταιρείες που υπέβαλαν προσφορά στην 
προηγούμενη διαδικασία το 2015, και είχαν αξιολογηθεί ικανές να ανταποκριθούν στις ανάγκες 
του έργου. Αναφορικά με τα αιτήματα παράτασης που ζητήθηκαν από δύο ΟΦ, μας πληροφόρησε 
ότι ο Οργανισμός είχε θέσει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα τα οποία δεν μπορούσαν να 
διαφοροποιηθούν. Σε ότι αφορά στην παρατήρηση μας για την ασυνήθιστά χαμηλή προσφορά, 
μας ανέφερε ότι ο Οργανισμός συζήτησε το θέμα με την εταιρεία και οι λόγοι που δόθηκαν ήταν 
επαρκείς. Επίσης, μας ανέφερε ότι το ΔΣ έκρινε ότι μιας μικρής σχετικής διάρκειας σύμβαση θα 
έδινε τον χρόνο στον Οργανισμό να σχεδιάσει τα επόμενα βήματα του σε ότι αφορά στα υπόλοιπα 
μέτρα που προνοεί η νομοθεσία για την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας. Τέλος, μας 
πληροφόρησε ότι ο υφιστάμενος εξοπλισμός θα παραμείνει σε λειτουργεία έστω και σε περίπτωση 
που ο Οργανισμός συμβληθεί με άλλη/ες εταιρείες μετά την παρέλευση 24 μηνών που λήγει η εν 
λόγω σύμβαση. 
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Οι πιο πάνω απαντήσεις δεν κρίθηκαν ικανοποιητικές από την Υπηρεσία μας αφού, παρόλο που οι 
απαιτούμενες υπηρεσίες αποκτήθηκαν σε χαμηλότερη τιμή από την εκτίμηση κόστους, εντούτοις, 
στον εν λόγω διαγωνισμό δεν αναπτύχθηκε υγιής ανταγωνισμός αφού υποβλήθηκε μόνο μία 
προσφορά. Επιπρόσθετα, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η αιτιολόγηση που δόθηκε από τον 
Οργανισμό σε ότι αφορά στην απόρριψη των αιτημάτων παράτασης από τους ΟΦ από τους 
οποίους ζητήθηκε προσφορά καθότι, κατά την άποψή μας, είναι ευθύνη του Οργανισμού να 
προβεί έγκαιρα στις απαραίτητές ενέργειες για να διασφαλίσει συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού. 
Εξάλλου, εάν ήταν τόσο ασφυκτικά τα χρονοδιαγράμματα, ο Οργανισμός, κατά τις προκαταρτικές 
διαβουλεύσεις με την αγορά όφειλε να ενημερώσει τους ΟΦ, τους οποίους ο ίδιος ο Οργανισμός 
επέλεξε, για τη μη ευελιξία στο θέμα χρόνου και τα αυστηρά προκαθορισμένα χρονοδιαγράμματα.    

Τον Ιούλιο του 2022, ο Οργανισμός προκήρυξε τον ανοικτό διαγωνισμό 42Δ/2022 για την Παροχή 
Υπηρεσιών για την υλοποίηση συστήματος για Έκδοση Κάρτας Φιλάθλου, συντήρηση και 
υποστήριξη και παροχή υποδομής ως υπηρεσία, με εκτιμώμενη αξία €520.000. Η Υπηρεσία μας 
απέστειλε στον Οργανισμό γραπτώς τις παρατηρήσεις μας επί των εγγράφων του διαγωνισμού, 
πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ο Οργανισμός προέβηκε σε αλλαγές στα 
έγγραφα του διαγωνισμού κατόπιν και των δικών μας εισηγήσεων. Τον Σεπτέμβριο του 2022, έγινε 
αποσφράγιση προσφορών του διαγωνισμού, σύμφωνα με την οποία υποβλήθηκαν τελικά 3 
προσφορές. Τον Οκτώβριο 2022, έγινε ανάθεση της νέας σύμβασης για το ποσό των €299.000, 
ωστόσο η ολοκλήρωση της απαιτούμενης υποδομής και η εφαρμογή της αναμένεται, όπως μας 
πληροφόρησε ο Οργανισμός, να αρχίσει  τον Ιούλιο του 2023. 

Τον Οκτώβριο του 2022, και ενόψει της πολύ μεγάλης καθυστέρησης στην προκήρυξη του νέου 
διαγωνισμού, ζητήσαμε από τη ΓΔ να μας πληροφορήσει αναλυτικά για τις συμβάσεις που συνήψε 
ο Οργανισμός από το 2018 σχετικά με την κάρτα φιλάθλου. Ο συνολικός αριθμός των συμβάσεων 
που έχουν κατακυρωθεί, πριν την προκήρυξη του τελευταίου ανοικτού διαγωνισμού, για τις 
ανάγκες της Κάρτας Φιλάθλου είναι  έξι, με συνολικό κόστος €180.812. Σημειώνουμε ότι τρεις από 
τις έξι συμβάσεις έχουν κατακυρωθεί στον ίδιο ΟΦ με συνολικό ποσό €82.962, ο οποίος είναι και 
ο ΟΦ στον οποίο ανατέθηκε και ο τελευταίος ανοικτός διαγωνισμός αξίας €299.000. 

Συστάσεις: Να ελαχιστοποιηθεί μέσω κατάλληλων ενεργειών η καθυστέρηση στην προκήρυξη 
ακυρωθέντων διαγωνισμών, ώστε να μην χρειάζεται η επέκταση υφιστάμενων συμβάσεων, η 
οποία αναπόφευκτα γίνεται επί παλαιών συστημάτων και έλλειψης ανταγωνισμού. Επίσης, 
όταν διεξάγονται διαγωνισμοί με συνοπτικές διαδικασίες, ο Οργανισμός, κατά τις 
προκαταρτικές του διαβουλεύσεις με την αγορά, να παραθέτει όλες τις απαιτήσεις του, 
περιλαμβανομένου και του χρόνου υλοποίησης και παράδοσης στους ΟΦ, έτσι ώστε να 
προκύπτει εύλογα ότι οι φορείς στους οποίους απευθύνθηκε ενδιαφέρονται να υποβάλουν 
προσφορά. 

Τον Νοέμβριο του 2022, η ΓΔ του Οργανισμού μας πληροφόρησε ότι λήφθηκαν υπόψη οι 
παρατηρήσεις μας και ότι πάγια θέση του Οργανισμού είναι όπως εφαρμόζει το πλαίσιο των 
διαδικασιών περί δημόσιων προσφορών. 

 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΑ/01/2022 

 
 

48 
 

4.6 Προμήθεια Υπηρεσιών Εγκατάστασης, Παραμετροποίησης, Εξατομίκευσης 
και Συντήρησης για περίοδο 5 ετών (Software as a Service) Λογισμικού 
Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων του ΚΟΑ (διαγ. 26Δ/2021) 

Τον Αύγουστο του 2021, ο Οργανισμός προκήρυξε τον διαγωνισμό 26Δ/2021 με αντικείμενο την 
προμήθεια υπηρεσιών εγκατάστασης, παραμετροποίησης, εξατομίκευσης και συντήρησης για 
περίοδο 5 ετών, έτοιμου λογισμικού διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων για τις ανάγκες του ΚΟΑ, 
με εκτίμηση δαπάνης €180.000+ΦΠΑ. 

Κατά τον έλεγχο των εγγράφων του διαγωνισμού, παρατηρήσαμε ότι οι προϋποθέσεις 
συμμετοχής, οι οποίες αφορούσαν στην εμπειρία του ΟΦ καθώς και τα ελάχιστα προσόντα τα 
οποία θα έπρεπε να κατέχουν οι βασικοί εμπειρογνώμονες της προτεινόμενης ομάδας έργου δεν 
ήταν σαφή, αφού, αφενός δεν οριζόταν επακριβώς τι απαιτείτο από τον προσφοροδότη για να 
μπορέσει να τεκμηριώσει την τεχνογνωσία και την εμπειρία του στην υλοποίηση συναφών 
συμβάσεων και, αφετέρου, τα απαιτούμενα προσόντα της Ομάδας Έργου ήταν αόριστα.  Με σκοπό 
τη διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού και ισότιμης μεταχείρισης των ΟΦ, και προκειμένου να 
αποφευχθούν διαφορετικές ερμηνείες, εισηγηθήκαμε στον Οργανισμό να καθορίσει με σαφήνεια 
τί απαιτείτο από τους προσφοροδότες προς τεκμηρίωση των εν λόγω απαιτήσεων.   

Επιπλέον, παρατηρήσαμε ότι οι προϋποθέσεις συμμετοχής απαιτούσαν μεταξύ άλλων όπως οι ΟΦ 
να είχαν ολοκληρώσει επιτυχώς κατά τα τελευταία πέντε έτη τουλάχιστον δύο συμβάσεις, 
ελάχιστης αξίας €70.000 η κάθε μια. Θεωρήσαμε την πιο πάνω απαίτηση περιοριστική, και 
εισηγηθήκαμε στον Οργανισμό να εξετάσει το ενδεχόμενο να τροποποιηθεί με τρόπο που να δίνει 
τη δυνατότητα συμμετοχής σε ΟΦ ο οποίος ολοκλήρωσε μόνον ένα έργο μεγαλύτερης αξίας, για 
παράδειγμα €100.000.    

Επιπρόσθετα, παρατηρήσαμε ότι, ενώ η εκτιμώμενη αξία του διαγωνισμού καθορίστηκε στις 
€180.000 για πέντε έτη, στα έγγραφα του διαγωνισμού περιλήφθηκε πρόνοια ώστε ο Οργανισμός 
να έχει δικαίωμα ανανέωσης της σύμβασης για ακόμα πέντε έτη, χωρίς ωστόσο να συμπεριληφθεί 
στην εκτιμώμενη αξία το ανάλογο ποσό.  

Ενόψει των πιο πάνω, επισημάναμε στον Οργανισμό την πιο πάνω παράληψη, η οποία αφενός δεν 
ήταν σύννομη, αφού με βάση τη σχετική νομοθεσία ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας 
σύμβασης βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό, όπως εκτιμάται από την ΑΑ, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικαιωμάτων προαιρέσεως ή τυχόν παρατάσεων της σύμβασης και, 
αφετέρου, τοποθετούσε τη σύμβαση, λανθασμένα, κάτω από τα κατώτατα όρια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που κοινοποιούνται από τηνΑΑΔΣ, με αποτέλεσμα τη μη εφαρμογή των κανόνων σύναψης 
σύμβασης που προβλέπονται στις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες. 

Επίσης, εισηγηθήκαμε όπως στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ζητηθεί το κόστος χρέωσης ανά 
ανθρωποώρα για υπηρεσίες σε κανονικές ώρες και εκτός κανονικών ωρών εργασία, το οποίο να 
δεσμεύει τον επιτυχόντα προσφοροδότη ότι, σε περίπτωση που απαιτηθούν οι πιο πάνω 
υπηρεσίες θα χρησιμοποιείται η ανάλογη χρέωση. 
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Πέραν των πιο πάνω, επειδή ο διαγωνισμός αφορούσε σε υπηρεσίες οι οποίες θα παρέχονταν 
μέσω υπολογιστικού νέφους, παραθέσαμε στον Οργανισμό ορισμένα ζητήματα που κατά την 
άποψή μας θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και, εισηγηθήκαμε στον Οργανισμό να εξετάσει το 
ενδεχόμενο αυτά να περιληφθούν ως πρόνοιες της σύμβασης, όπως το Δικαίωμα Ελέγχου της ΑΑ 
καθώς και τους Όρους Τερματισμού της συμφωνίας παροχής υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους με 
τον Ανάδοχο ή/και τον Cloud Service Provider (CSP). Το Δικαίωμα Ελέγχου, αφορά στο δικαίωμα 
της ΑΑ να διεξάγει ελέγχους (ή να ζητήσει τη διεξαγωγή ελέγχων από τρίτους για λογαριασμό της) 
στον Ανάδοχο και στον CSP, για σκοπούς διασφάλισης συμμόρφωσης με τις δικές της πολιτικές 
ασφάλειας πληροφοριών ή/και την αποτελεσματικότητα των δικλείδων ασφαλείας που διαθέτουν. 
Όσον αφορά στους Όρους Τερματισμού, εισηγηθήκαμε όπως περιληφθούν κατάλληλες πρόνοιες 
που να διασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση τερματισμού της συμφωνίας, ο Ανάδοχος θα έχει ευθύνη 
για τη μεταφορά του απαραίτητου λογισμικού (περιλαμβανομένων αδειών χρήσης, εργαλείων, 
βάσεων δεδομένων κτλ.), υλισμικού και δεδομένων στην ΑΑ ή σε άλλο Ανάδοχο που θα του 
υποδείξει η ΑΑ, εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. 

Τον Αύγουστο του 2022, η ΓΔ του ΚΟΑ μάς ενημέρωσε ότι ο Οργανισμός προχώρησε στην ακύρωση 
του διαγωνισμού πριν τη λήξη του, ενώ αποφάσισε την επαναπροκήρυξη διαγωνισμού με την ίδια 
εκτίμηση δαπάνης, τροποποιώντας τα σχετικά έγγραφα και λαμβάνοντας υπόψη τις πιο 
επισημάνσεις μας.  

Τελικά, για τον νέο διαγωνισμό υποβλήθηκαν έξι προσφορές, οι τιμές των κυμαίνονται από  
€89.380 μέχρι €182.960. 

Μέχρι την ετοιμασία της παρούσας Έκθεσης, δεν είχε γίνει ανάθεση του νέου διαγωνισμού. 

Σύσταση: Ο Οργανισμός, να εφαρμόζει τις πρόνοιες της περί Δημοσίων Συμβάσεων νομοθεσίας, 
έτσι ώστε να αποφεύγεται η αμφισβήτηση και η καταχώρηση προσφυγών εναντίον του με 
κίνδυνο την ακύρωσή διαγωνισμών, με όλες τις συνεπακόλουθες αρνητικές για το δημόσιο 
συνέπειες. Επίσης, να διασφαλίζει συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού και ισότιμης μεταχείρισης 
των ΟΦ, καθορίζοντας με σαφήνεια τις προϋποθέσεις συμμετοχής για την αποφυγή 
διαφορετικών ερμηνειών. Τέλος, αναφορικά με τις προσφορές στον τομέα της πληροφορικής, 
μπορεί να καθορίσει ένα πλαίσιο που αποδεδειγμένα είναι λειτουργικό, το οποίο να το 
ακολουθεί ως πρότυπο στους διαγωνισμούς τους οποίους προκηρύσσει. 

Τον Νοέμβριο του 2022, η ΓΔ του Οργανισμού μας πληροφόρησε ότι η προκήρυξη του διαγωνισμού 
ήταν για περίοδο 5 ετών χωρίς δικαίωμα ανανέωσης. Ωστόσο, στο σημείο 4.1 του Παραρτήματος 
II των εγγράφων διαγωνισμού υπήρχε εκ παραδρομής αναφορά ότι ο Οργανισμός θα έχει 
«δικαίωμα ανανέωσης της περιόδου χρήσης και συντήρησης/υποστήριξης για πρόσθετη περίοδο 
5 ετών». Η συγκεκριμένη αναφορά ερχόταν σε αντίθεση με τις υπόλοιπες πρόνοιες του 
διαγωνισμού όπου δεν προβλέπεται δικαίωμα ανανέωσης για τον Οργανισμό. Επιπρόσθετα, 
ανέφερε ότι ο Οργανισμός έλαβε υπόψη τις παρατηρήσεις της Υπηρεσίας μας και προχώρησε στην 
ακύρωση και επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού. 
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4.7 Προσφορά για την «Παροχή Υπηρεσιών υπό τη μορφή “Software as a 
Service” για τη δημιουργία και διαχείριση Λογισμικού για την 
ηλεκτρονική έκδοση των Δελτίων Υγείας του Οργανισμού, για πέντε (5) 
έτη με δικαίωμα του Οργανισμού για ανανέωση της Σύμβασης για ακόμα 
τρία (3) έτη” 

Τον Ιανουάριο του 2018, ο Οργανισμός προκήρυξε τον διαγωνισμό με αρ. 2Δ/2018 με αντικείμενο 
την Παροχή Υπηρεσιών υπό τη μορφή Software as a Service (SaaS) για τη δημιουργία και διαχείριση 
Λογισμικού για την ηλεκτρονική έκδοση των Δελτίων Υγείας του, με εκτίμηση δαπάνης €190.000 
για πέντε (5) έτη, και δικαίωμα του Οργανισμού για ανανέωση της σύμβασης για ακόμα τρία (3) 
έτη.  

Κατά τον έλεγχο των εγγράφων του διαγωνισμού τον ίδιο μήνα, παρατηρήσαμε ότι ο Οργανισμός 
επέλεξε την ανάπτυξη νέου λογισμικού, έναντι της προμήθειας και παραμετροποίησης έτοιμου 
λογισμικού, για την ηλεκτρονική έκδοση των Δελτίων Υγείας του Οργανισμού. Εκφράσαμε την 
άποψη ότι ενδεχομένως η τελευταία επιλογή να ενδεικνυόταν στην προκειμένη περίπτωση, αφού 
ήταν, κατά την άποψή μας, καταλληλότερη για λύσεις SaaS καθώς και πιο αποτελεσματική και 
οικονομικά αποδοτική λύση αφού, εκ πρώτης όψεως το απαιτούμενο λογισμικό δεν φαινόταν να 
είναι εξειδικευμένο και ενδεχομένως να υπήρχαν έτοιμα παρόμοια λογισμικά, τα οποία με την 
κατάλληλη παραμετροποίηση να ικανοποιούσαν τις απαιτήσεις του Οργανισμού. 

Επιπλέον, παρατηρήσαμε ότι δεν είχαν καθοριστεί οποιεσδήποτε απαιτήσεις για τεχνικές και 
επαγγελματικές ικανότητες των προσφοροδοτών, ούτε κριτήρια, προσόντα και δεξιότητες για την 
Ομάδα Έργου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διαγωνισμός αφορούσε σε παροχή υπηρεσιών υπό τη 
μορφή SaaS, η οποία αφορά τεχνολογία αιχμής με μια σύγχρονη προσέγγιση στην παροχή 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών, και ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών της κατηγορίας ανάλυση, 
σχεδιασμός και δημιουργία/εφαρμογή ενός λογισμικού συστήματος, ζητήσαμε από τον Οργανισμό 
όπως μας πληροφορήσει με ποιον τρόπο διασφαλιζόταν η επάρκεια των ικανοτήτων του 
επιτυχόντα προσφοροδότη και, κατ’ επέκταση τα συμφέροντα του Οργανισμού. 

Επιπρόσθετα, παρατηρήσαμε ότι δεν διευκρινιζόταν στα έγγραφα του διαγωνισμού κατά πόσο η 
πιο πάνω εκτιμώμενη αξία αφορούσε μόνο στα πέντε έτη, ή κατά πόσο περιλαμβανόταν σε αυτήν 
και η ανανέωση για ακόμα τρία έτη, ως δικαίωμα προαίρεσης του Οργανισμού. Επισημάναμε στον 
Οργανισμό την πιο πάνω παράληψη και, ταυτόχρονα, τον πληροφορήσαμε ότι με βάση τη σχετική 
νομοθεσία ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης βασίζεται στο συνολικό 
πληρωτέο ποσό, χωρίς ΦΠΑ, όπως εκτιμάται από την ΑΑ, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
δικαιωμάτων προαιρέσεως ή τυχόν παρατάσεων της σύμβασης.  

Επίσης, παρατηρήσαμε ότι  απαιτείτο, μεταξύ άλλων, όπως το λογισμικό φιλοξενείται σε περιοχές 
ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο διαχείρισης και 
ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – εάν ήταν αυτός ο λόγος καθορισμού του εν 
λόγω όρου – μπορούσε αφενός να εξασφαλιστεί και από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
πληρούν τους σχετικούς με το πιο πάνω θέμα Κανονισμούς και Οδηγίες και, αφετέρου μπορούσε 
να προστεθεί και ως απαίτηση η συμμόρφωση του Αναδόχου με τους ισχύοντες σχετικούς Νόμους 
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της Κυπριακής Δημοκρατίας, ζητήσαμε από τον Οργανισμό να μας πληροφορήσει τους λόγους για 
τους οποίους έθεσαν τον εν λόγω γεωγραφικό περιορισμό. 

Πέραν των πιο πάνω, παρατηρήσαμε επίσης ότι στους Όρους Εντολής/Τεχνικές Προδιαγραφές δεν 
υπήρχαν σημαντικές απαιτήσεις οι οποίες, κατά την άποψή μας, θα διασφάλιζαν τα συμφέροντα 
του Οργανισμού ως προς την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος και τη δυνατότητα εποπτικού 
ελέγχου.  

Τέλος, εισηγηθήκαμε στον Οργανισμό όπως εξετάσει το ενδεχόμενο εισαγωγής στα έγγραφα του 
διαγωνισμού του ρόλου του Εγγυητή Θεματοφύλακα, ο οποίος θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί εάν 
ζητηθεί από την ΑΑ. Με την εισαγωγή του εν λόγω ρόλου, δίδεται η δυνατότητα, πριν από την 
ολοκλήρωση της σύμβασης, στην ΑΑ και στον Ανάδοχο να διορίσουν κατόπιν αμοιβαίας 
συμφωνίας έναν Εγγυητή Θεματοφύλακα, ο οποίος θα παρέχει υπηρεσίες ασφαλούς φύλαξης για 
τα μέρη του Λογισμικού Εφαρμογών των οποίων ο πηγαίος κώδικας δεν θα έχει περιέλθει στην 
κυριότητα της ΑΑ.  

Η ΓΔ του Οργανισμού μάς πληροφόρησε ότι, το ΔΣ αποφάσισε την ακύρωση και την 
επαναπροκήρυξη του πιο πάνω διαγωνισμού, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία ακύρωσης 
του, ένεκα των παρατηρήσεων της Υπηρεσίας μας καθώς και κάποιων σχετικών ερωτήσεων από 
τους υποψήφιους προσφοροδότες.  

Τελικά, ο διαγωνισμός επαναπροκηρύχθηκε τον Ιούνιο του 2018 με τροποποιημένα έγγραφα και 
την ίδια εκτίμηση δαπάνης, ο οποίος, όπως αναφέρεται στο ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης 
συμβάσεων (e-procurement) ακυρώθηκε εκ νέου, λόγω του ότι ο ΔΣ του Οργανισμού αποφάσισε 
την πραγματοποίηση αλλαγών και μεταρρυθμίσεων στην όλη λειτουργία του τμήματος των 
Δελτίων Υγείας και, κυρίως στη διαδικασία έκδοσης τους. 

Μέχρι την ετοιμασία της παρούσας Έκθεσης δεν είχε προκηρυχθεί άλλος διαγωνισμός. 

Σύσταση: Ο Οργανισμός, να εφαρμόζει τις πρόνοιες της περί Δημοσίων Συμβάσεων νομοθεσίας 
στους διαγωνισμούς που προκηρύσσει, έτσι ώστε να αποφεύγεται η αμφισβήτηση και η 
καταχώριση προσφυγών εναντίον του με κίνδυνο την ακύρωσή των διαγωνισμών, με όλες τις 
συνεπακόλουθες αρνητικές για το δημόσιο συνέπειες. Επιπλέον, να διασφαλίζει συνθήκες 
υγιούς ανταγωνισμού και ισότιμης μεταχείρισης των ΟΦ στους διαγωνισμούς, καθορίζοντας με 
σαφήνεια τις προϋποθέσεις συμμετοχής στα έγγραφα των διαγωνισμών, για την αποφυγή 
διαφορετικών ερμηνειών αλλά και καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των έργων από ακυρώσεις 
διαγωνισμών λόγω των πιο πάνω.  

4.8 Αναβάθμιση και συντήρηση των κερκίδων και του μεταλλικού 
στεγάστρου στο Τσίρειο Στάδιο Λεμεσού - Αρ. Διαγωνισμού 1/2020. 

Τον Ιούνιο του 2020, η Υπηρεσία μας μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο των εγγράφων  του πιο πάνω 
διαγωνισμού,  που προκηρύχθηκε από τον ΚΟΑ εκ μέρους του Γυμναστικού Συλλόγου τα Ολύμπια 
(ΓΣΟ), με εκτιμώμενη αξία €3.307.275 πλέον ΦΠΑ και χρονική διάρκεια 24 μηνών, παρατήρησε  
ελλείψεις/ασάφειες στη διατύπωση της περιγραφής των επιμέρους εργασιών καθώς και παραλείψεις 
στο περιεχόμενο τόσο του δελτίου ποσοτήτων όσο και των τεχνικών προδιαγραφών και αναφορά σε 
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συγκεκριμένες ονομασίες επώνυμων εταιρειών/προϊόντων, οι οποίες θα έπρεπε να αντικατασταθούν 
με την καταγραφή συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών που απαιτούνται. Επίσης, επειδή στην 
προκειμένη περίπτωση δεν ήταν ξεκάθαρο ποιος Οργανισμός ήταν η ΑΑ, δηλαδή ο ΚΟΑ ή ο ΓΣΟ, με 
αποτέλεσμα να δημιουργούνται εύλογες απορίες σε σχέση με το ρόλο και τις αρμοδιότητές τους τόσο 
για τη διαχείριση, όσο και για τον συντονισμό της σύμβασης,  ζητήσαμε όπως πληροφορηθούμε 
σχετικά για το θέμα αυτό. Ταυτόχρονα ζητήσαμε όπως πληροφορηθούμε σχετικά και με το θέμα της 
πλήρους χρηματοδότησης του Έργου, δηλαδή εάν η απόφαση για τη χρηματοδότηση λήφθηκε από το 
ΥΣ ή από το ΔΣ του Οργανισμού, ζητώντας όπως μας αποσταλούν οι σχετικές αποφάσεις και οι 
κανονισμοί του ΚΟΑ που αφορούν στα κριτήρια επιχορήγησης ιδιωτικών Φορέων/Αθλητικών 
Σωματείων και οποιεσδήποτε προηγούμενες μελέτες βιωσιμότητας για το προσδόκιμο ζωής του 
Σταδίου. Τέλος ζητήσαμε από τον Οργανισμό όπως μας πληροφορήσει, αφενός, κατά πόσο 
συμφωνήθηκε μεταξύ του ΓΣΟ και του ΚΟΑ η μελλοντική χρήση του Τσιρείου Σταδίου, μετά την 
ολοκλήρωση του Νέου Γηπέδου Λεμεσού, ούτως ώστε η χρηματοδότηση του πιο πάνω Έργου να 
αποδώσει το προσδοκώμενο όφελος για τον Οργανισμό, και αφετέρου, κατά πόσο έγινε έλεγχος της 
μελέτης που ετοίμασαν οι ιδιώτες Σύμβουλοι που συμβλήθηκαν με τον ΓΣΟ, ούτως ώστε να γίνουν οι 
αναγκαίες τροποποιήσεις στη μελέτη και έτσι να αποφευχθούν μελλοντικά προβλήματα στα στάδιο 
κατασκευής του Έργου. 

Η ΓΔ του ΚΟΑ μας ενημέρωσε τον Οκτώβριο του 2020, ότι εκ παραδρομής υπήρχαν κάποιες 
ασάφειες/ελλείψεις στα έγραφα του διαγωνισμού και ότι δεν έγιναν  όλες οι σχετικές διορθώσεις, 
παρόλες τις συστάσεις του ΚΟΑ προς τους ΣΜ. Επιπλέον, όπως μας εξήγησε, κάποιες από τις 
εργασίες που συμπεριλήφθηκαν στα έγγραφα του διαγωνισμού  δεν αποτελούσαν αντικείμενο του 
συγκεκριμένου διαγωνισμού και ως εκ τούτου δεν εφαρμόζονται. Επιπρόσθετα  διευκρίνισε  ότι η 
ΑΑ  είναι ο ΓΣΟ, ενώ ο ΚΟΑ είναι η Επιχορηγούσα Αρχή, με ρόλο εποπτικό και συμβουλευτικό, και 
επισύναψε επί τούτου τη σχετική συμφωνία επιχορήγησης του Έργου. Προσκόμισε επίσης τις 
αποφάσεις του ΔΣ του Οργανισμού για την προκήρυξη του διαγωνισμού και τη σχετική έγκριση του 
Υπουργείου Οικονομικών. 

Επιπρόσθετα, μας ανέφερε ότι οι αθλητικοί χώροι κλασικού αθλητισμού, όπως το Τσίρειο Στάδιο, 
δεν αποφέρουν ουσιαστικά έσοδα αλλά η αναγκαιότητά τους είναι δεδομένη. Επίσης, το 
συγκεκριμένο Στάδιο είναι και το μοναδικό στη Λεμεσό που διαθέτει στίβο και άλλους 
υποστηρικτικούς χώρους για την εξυπηρέτηση του κλασικού αθλητισμού. Κατά συνέπεια, οι 
εργασίες αναβάθμισης και συντήρησής του είναι επιβεβλημένες, ανεξάρτητα από τη δημιουργία 
του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου Λεμεσού στο Κολόσσι, το οποίο δεν περιλαμβάνει 
εγκαταστάσεις στίβου. 

Στη συνέχεια μας ανέφερε ότι η θέση των ΤΥ του Οργανισμού ήταν ότι η ολοκλήρωση των 
ενισχύσεων θα πρέπει να γίνει μόνο στη μια πλευρά του Σταδίου, με την άλλη πλευρά να κλείνει, 
απαγορεύοντας τη χρήση στο κοινό, μέχρι την εξεύρεση των αναγκαίων κονδυλίων, εισήγηση που 
δεν υιοθέτησε το ΔΣ του Οργανισμού. Ταυτόχρονα μας ανέφερε ότι οι εισηγήσεις του ΥΠΑΝ ήταν 
παρόμοιες, δηλαδή για την ενίσχυση/αναβάθμιση μέρους του Σταδίου και όχι ολόκληρου. 

Τέλος, μας ανέφερε ότι, λαμβάνοντας υπόψη ότι η τιμή προσφοράς του διαγωνισμού (€3.976.512) 
είναι αυξημένη σε σχέση με την προεκτίμηση του κόστους του Έργου (€3.307.274), ο Οργανισμός 
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προτίθεται να επανεξετάσει το ενδεχόμενο εξοικονόμησης πόρων μέσω της πιο πάνω εισήγησης/ 
θέσης των ΤΥ του Οργανισμού.  

Η Υπηρεσία μας με  νέα επιστολή της προς την ΓΔ του ΚΟΑ, τον Ιανουάριο του 2021, ζήτησε να 
ενημερωθεί κατά πόσον το ΔΣ του Οργανισμού θα  επανεξετάσει  το  ενδεχόμενο εξοικονόμησης 
πόρων με την ενίσχυση μόνο της μιας πλευράς του Σταδίου, λαμβάνοντας υπόψη και την 
εναλλακτική πρόταση του ΥΠΑΝ προς τον ΚΟΑ τον Μάρτιο του 2017,  για την αναβάθμιση  μέρους 
των εγκαταστάσεων του Σταδίου και την κατεδάφιση των υπόλοιπων κερκίδων/μεταλλικού 
στεγάστρου που δεν θα χρειάζονται, λόγω της ανέγερσης του νέου Γηπέδου Λεμεσού και της 
σημαντικής μείωσης του αναμενόμενου αριθμού θεατών που θα παρακολουθούν τους αγώνες 
κλασικού αθλητισμού στο Τσίρειο Στάδιο. Ταυτόχρονα παρατηρήσαμε, με βάση τα πιο πάνω, ότι 
τυχόν αναβάθμιση/συντήρηση όλων των κερκίδων θα συνιστούσε άσκοπη και αλόγιστη σπατάλη 
δημοσίων πόρων. 

Τον Απρίλιο του 2021 η ΓΔ του ΚΟΑ μάς πληροφόρησε  ότι  το ΔΣ του Οργανισμού  αποφάσισε όπως 
ο ΓΣΟ εξετάσει το ενδεχόμενο εφαρμογής της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, λόγω του ότι ο 
διαγωνισμός έληξε τον Ιούλιο του 2020 και υποβλήθηκε μόνο μια προσφορά ύψους €3.976.512, η 
οποία είναι σημαντικά υψηλότερη  από την εκτιμώμενη δαπάνη του Έργου.  

Τον Μάϊο του 2021, και αφού η Υπηρεσία μας δεν έλαβε απάντηση στα ερωτήματα που είχε θέσει 
στην προηγούμενη επιστολή της τον Ιανουάριο του 2021, επανήλθε με  νέα επιστολή προς την ΓΔ 
του ΚΟΑ, ζητώντας όπως διευκρινιστούν/απαντηθούν τα πιο πάνω ερωτήματά της,  εκφράζοντας 
παράλληλα την ανησυχία της, τόσο για το ενδεχόμενο εξουσιοδότησης του ΓΣΟ για τη χρήση της 
διαδικασίας διαπραγμάτευσης, όσο και για το ενδεχόμενο παροχής επιπρόσθετης επιχορήγησης 
προς τον ΓΣΟ ύψους €607.000, νοουμένου ότι θα εξασφαλιστεί η έγκριση του αρμόδιου 
Υπουργείου. Επιπρόσθετα, η Υπηρεσία μας επανέλαβε τη θέση της  ότι θα πρέπει να γίνουν όλες 
οι ενδεδειγμένες και συνετές ενέργειες από τον ΚΟΑ για την εξοικονόμηση πόρων, εφόσον η 
αναβάθμιση/συντήρηση όλων των κερκίδων και ολόκληρου του μεταλλικού στεγάστρου του 
Σταδίου θα συνιστούσε στην προκειμένη περίπτωση άσκοπη και αλόγιστη σπατάλη δημοσίων 
πόρων. 

Η ΓΔ του ΚΟΑ μας πληροφόρησε στη συνέχεια  τον Ιούνιο του 2021,  ότι ο λόγος για τον οποίο 
εξουσιοδοτήθηκε ο ΓΣΟ να προχωρήσει με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, είναι ότι ο ΓΣΟ είναι 
η ΑΑ του Έργου. Επίσης μας πληροφόρησε ότι, ο Οργανισμός, προτού καταλήξει σε κάποια 
απόφαση, θα αναμένει το πόρισμα της διαπραγμάτευσης, το οποίο  θα αξιολογηθεί από τον ΚΟΑ 
με γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον του Οργανισμού και με στόχο τη συνετή χρήση των 
οικονομικών πόρων του κράτους. 

Τον Ιούνιο του 2022 η Υπηρεσία μας απέστειλε νέα  επιστολή προς την ΓΔ του ΚΟΑ,  ζητώντας εκ 
νέου ενημέρωση για τις παρατηρήσεις της, που είχαν αναφερθεί στις σχετικές επιστολές της προς 
τον ΚΟΑ τον Ιανουάριο του 2022 και τον Μάϊο του 2022,  και για τις οποίες, όπως αναφέραμε, 
υπήρχε έλλειψη πραγματικής βούλησης εκ μέρους του Οργανισμού να μας ενημερώσει ενδελεχώς, 
εκ των προτέρων και επί της ουσίας για όλα τα πιο πάνω σοβαρά ζητήματα.  Ως αποτέλεσμα, 
δημιουργήθηκε η εντύπωση στην Υπηρεσία μας ότι πολύ πιθανό η διαπραγμάτευση να γίνει στη 
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βάση και τη λογική μόνο της μείωσης της συνολικής τιμής της οικονομικής προσφοράς του 
μοναδικού ΟΦ, και όχι στη λογική της επίτευξης συμφωνίας για την αναβάθμιση/συντήρηση μόνο 
ενός μέρους των κερκίδων και του μεταλλικού στεγάστρου του Σταδίου. 

Η ΓΔ του ΚΟΑ μας πληροφόρησε τον  Δεκέμβριο του 2021 πώς, παρόλο ότι βάσει των ηλεκτρονικών 
μηνυμάτων της ΑΑΔΣ προς τον ΓΣΟ,  η διαπραγμάτευση θα έπρεπε να γίνει χωρίς την ουσιαστική 
τροποποίηση των όρων του διαγωνισμού, οι προτεινόμενες αλλαγές των Μελετητών που 
προτάθηκαν στο πλαίσιο της  διαπραγμάτευσης ήταν με βάση τον Οδηγό Βέλτιστων Πρακτικών της 
ΑΑΔΣ ουσιώδεις, αφού περιλάμβαναν τροποποιήσεις τεχνικών προδιαγραφών και τεχνικής 
κατασκευής, καθώς επίσης αφαιρέσεις εργασιών. Ως αποτέλεσμα,  δεν μπορούσε να γίνει 
αποδεκτό από τον Οργανισμό  το  αποτέλεσμα της  διαπραγμάτευσης που είχε γίνει από τον ΓΣΟ, 
όπου είχε εξασφαλιστεί μείωση του συνολικού κόστους κατά €200.000, αφού πέραν των άλλων θα 
έπρεπε άμεσα να προβεί σε νέες προσπάθειες εξεύρεσης πρόσθετων κονδυλίων ύψους €469.237, 
προκειμένου να εγκρίνει την πρόταση του ΓΣΟ. 

Τον Δεκέμβριο του 2021, η Υπηρεσία μας απέστειλε νέα επιστολή στην ΓΔ του ΚΟΑ αναφέροντας 
ότι στην προκειμένη περίπτωση διαπραγμάτευσης έχουν τροποποιηθεί ουσιώδεις όροι του 
διαγωνισμού, κατά παράβαση της νομοθεσίας, με αποτέλεσμα εκ των πραγμάτων να καθίσταται 
μη αποδεκτή η αποδοχή του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης που έγινε από τον ΓΣΟ. 

Τον Σεπτέμβριο του 2022, η ΓΔ του ΚΟΑ μάς πληροφόρησε  ότι το ΔΣ του Οργανισμού αποφάσισε 
τον Απρίλιο του 2022 την ακύρωση του εν λόγω διαγωνισμού.  Επιπρόσθετα, μας ανέφερε ότι οι 
απόψεις της Υπηρεσίας μας θα ληφθούν υπόψη σε ενδεχόμενο μελλοντικό αίτημα του ΓΣΟ για την 
αναβάθμιση/συντήρηση του Τσιρείου Σταδίου. 

Σύσταση: Ο ΚΟΑ κατά τη λήψη απόφασης προκήρυξης διαγωνισμών, είτε ως ΑΑ, είτε ως 
Επιχορηγούσα Αρχή, να διασφαλίζει εκ των προτέρων την αναγκαιότητα και τη βιωσιμότητα των 
Έργων στη βάση του βέλτιστου σχεδιασμού και της βέλτιστης  εξοικονόμησης των δημοσίων 
πόρων, ούτως ώστε να μην επιβαρύνεται αχρείαστα ο κρατικός Προϋπολογισμός και οι 
διαθέσιμοι πόροι να διατίθενται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διασφαλίζοντας, σε κάθε 
περίπτωση, το δημόσιο συμφέρον. Επιπρόσθετα, τα Έργα θα πρέπει να αποδίδουν το 
προσδοκώμενο όφελος για τον Οργανισμό και να βοηθούν  στην ανάπτυξη του αθλητισμού 
γενικότερα. 

Τον Νοέμβριο του 2022, η ΓΔ του ΚΟΑ μάς πληροφόρησε ότι, για αθλητικούς φορείς που δεν έχουν 
πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα προκήρυξης διαγωνισμών της ΑΑΔΣ, ο ΚΟΑ αναλαμβάνει τη 
διενέργεια της προκήρυξης των διαγωνισμών εκ μέρους τους. Μας πληροφόρησε επίσης ότι η θέση 
του Οργανισμού εξακολουθεί να παραμένει η ενίσχυση/ αναβάθμιση της εγκατάστασης έτσι ώστε 
να εξυπηρετεί πλέον τον κλασικό αθλητικό και ενδεχομένως ποδοσφαιρικές ομάδες μικρότερων 
κατηγοριών, δεδομένου ότι έχει αποπερατωθεί το νέο γήπεδο Λεμεσού. Τέλος μας ανέφερε ότι ο 
Οργανισμός συμφωνεί με τη θέση της Υπηρεσίας μας, ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται εκ των 
προτέρων η αναγκαιότητα και βιωσιμότητα των Έργων, για την αποφυγή της σπατάλης δημόσιων 
πόρων. 
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Αξιολογώντας τις θέσεις της ΓΔ του ΚΟΑ, η Υπηρεσία μας εξακολουθεί να διατηρεί τις θέσεις/ 
παρατηρήσεις της, ειδικά όσον αφορά στο θέμα της τυχόν αναβάθμισης/συντήρησης όλων των 
κερκίδων, που θα συνιστούσε ανεπιφύλακτα άσκοπη και αλόγιστη σπατάλη δημόσιων πόρων. 

4.9 Ανακατασκευή του Συνθετικού Τάπητα Στίβου του Σταδίου «Στέλιος 
Κυριακίδης» στην Πάφο - Αρ. Διαγωνισμού 18Δ/2022 

Τον Μάϊο του 2022, η Υπηρεσία μας μελέτησε τα έγγραφα του πιο πάνω διαγωνισμού  που 
προκηρύχθηκε από τον ΚΟΑ στις 10.5.2022, με  εκτιμώμενη αξία €1.530.000 πλέον ΦΠΑ και χρονική 
διάρκεια εκτέλεσης 10 μήνες. 

Παρατηρήσαμε ότι δεν καθορίστηκε ορθά η Κατηγορία/Τάξη του Έργου, σύμφωνα με τη σχετική 
νομοθεσία, αφού με βάση το ποσό της εκτιμώμενης αξίας, το Έργο θα έπρεπε να προκηρυχθεί ως 
Γ Τεχνικό, και όχι ως Β Τεχνικό, με αποτέλεσμα να έχουν αποκλειστεί λανθασμένα από τη 
διαγωνιστική διαδικασία οι ΟΦ που κατέχουν άδεια Γ Τάξης Τεχνικών Έργων. Τέτοια αλλαγή 
επιτρέπεται από τον Ν.29(Ι)/2001, νοουμένου όμως ότι θα έχει εξασφαλιστεί προηγουμένως η 
γραπτή απόφαση/έγκριση του Συμβουλίου Εργοληπτών. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η 
λανθασμένη προκήρυξη της Κατηγορίας/Τάξης του Έργου, δύναται να αποτελέσει λόγο ακύρωσης 
του διαγωνισμού, σε περίπτωση προσφυγής οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου ΟΦ ή/και άλλου 
προσφέροντα στην ΑΑΠ. Εκφράσαμε τη θέση της Υπηρεσίας μας ότι αποτελεί υποχρέωση της ΑΑ 
να εφαρμόζει ορθά τις πρόνοιες του Ν29(Ι)/2001, τόσο για σκοπούς νομιμότητας, όσο και ουσίας, 
για τη διασφάλιση των αρχών που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις, όπως είναι η ίση μεταχείριση 
και μη διάκριση, η διαφάνεια και η προστασία του ανταγωνισμού. Διαπιστώσαμε επίσης, ότι ενώ 
συμπεριλήφθηκε στα έγγραφα πρόνοια για υποβολή Εγγύησης Πιστής Εκτέλεσης με ποσοστό 10% 
επί του ποσού συμβολαίου, απαιτήθηκε επιπρόσθετα και η προσκόμιση Δέσμευσης Κάλυψης 
Κεφαλαίου Κίνησης, ύψους €150.000, απαίτηση, που κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, 
ενδεχομένως να επηρέαζε την ευρύτητα συμμετοχής στον διαγωνισμό, με τη μη υποβολή 
προσφοράς από ενδιαφερόμενους ΟΦ. Τέλος, παρατηρήσαμε ότι το ποσό της αποζημίωσης για 
καθυστερήσεις καθορίστηκε κατά 30% χαμηλότερο από το ποσό που προβλέπεται στα Πρότυπα 
Έγγραφα Διαγωνισμών της ΑΑΔΣ, το οποίο υπολογίζεται με ποσοστό 10% επί του ποσού 
συμβολαίου. 

Η ΓΔ του ΚΟΑ μας πληροφόρησε τον Ιούλιο του 2022, ότι οι πιο πάνω παρατηρήσεις μας 
εξετάστηκαν από το ΔΣ του Οργανισμού και ακολούθως αποφασίστηκε η διαφοροποίηση της 
Κατηγορίας/Τάξης του Έργου  και η διόρθωση  του ποσού αποζημίωσης, σύμφωνα με τις πρόνοιες 
των Πρότυπων Εγγράφων της ΑΑΔΣ και τις παρατηρήσεις της Υπηρεσίας μας. Ωστόσο, αποφάσισε 
να διατηρήσει την πρόνοια Δέσμευσης Κάλυψης Κεφαλαίου Κίνησης, ούτως ώστε να διασφαλιστεί 
ότι ο Ανάδοχος διαθέτει την αναγκαία ροή κεφαλαίων για την ολοκλήρωση του Έργου, μειώνοντας 
όμως  το ποσό αυτό στις €100.000. 

Σύσταση: Ο ΚΟΑ κατά τον καταρτισμό των εγγράφων διαγωνισμών που προκηρύσσει, να 
διασφαλίζει τη συμμόρφωσή  τους με τις πρόνοιες τόσο της σχετικής νομοθεσίας, όσο και των 
Πρότυπων Εγγράφων Διαγωνισμών και εγκυκλίων της ΑΑΔΣ. Ο καθορισμός των προϋποθέσεων 
συμμετοχής να γίνεται με γνώμονα την εξασφάλιση ικανοποιητικής ευρύτητας συμμετοχής, την 
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ανάπτυξη συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και τη διασφάλιση της ικανότητας του επιτυχόντα 
προσφοροδότη να υλοποιήσει με επιτυχία τη σύμβαση που θα αναλάβει. 

Τον Νοέμβριο του 2022 η ΓΔ του ΚΟΑ μας πληροφόρησε ότι οι παρατηρήσεις της Υπηρεσίας μας 
επί των εγγράφων διαγωνισμού εξετάστηκαν και υιοθετήθηκαν μετά από σχετική απόφαση του ΔΣ 
του Οργανισμού, πλην της Δέσμευσης Κεφαλαίου Κίνησης, όπως επεξηγήθηκε πιο πάνω.  

Αξιολογώντας τις θέσεις της ΓΔ του ΚΟΑ, έχουμε την άποψη ότι σε κάθε περίπτωση καταρτισμού 
εγγράφων οποιουδήποτε διαγωνισμού, θα πρέπει να εφαρμόζεται από τον Οργανισμό η σύσταση 
της Υπηρεσίας μας, για σκοπούς προστασίας του Οργανισμού και διασφάλισης του δημόσιου 
συμφέροντος. 

4.10 Kλειστή Αίθουσα «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό – Αναβάθμιση για τη 
διοργάνωση του Eurobasket 2025 

Στις 26.8.2022 και 30.8.2022, η ΓΔ του ΚΟΑ, με ηλεκτρονικά  μηνύματα που απέστειλε  στην 
Υπηρεσία μας, ζήτησε τα σχόλια/απόψεις μας επί των προκαταρκτικών εγγράφων για την επιλογή 
Συμβούλου, μέσω συνοπτικής διαδικασίας, που θα αναλάβει την ετοιμασία των εγγράφων 
διαγωνισμού τύπου Μελέτη-Κατασκευή (Design and Build) για την αναβάθμιση της Κλειστής 
Αίθουσας του Σταδίου «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό, με βάση τις απαιτήσεις της Κυπριακής 
Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και των όσων αναφέρονται στο εγχειρίδιο της FIBA, για τη 
διοργάνωση του Eurobasket 2025.  Στη συνέχεια, η Υπηρεσία μας πληροφόρησε την ΓΔ του ΚΟΑ με 
επιστολή της στις 31.8.2022, για τα σχόλια/απόψεις της επί των προκαταρκτικών εγγράφων 
διαγωνισμού. Συγκεκριμένα, παρατηρήσαμε, μεταξύ άλλων, ότι η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 
φαίνεται να είναι, κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, υψηλή. Επίσης, εκφράσαμε την άποψη ότι 
είναι δόκιμο να ζητηθούν οι υπηρεσίες από ένα μόνο ΣΜ, ο οποίος θα φέρει σε πέρας την εργασία, 
με τη βοήθεια άλλων Εμπειρογνωμόνων, αν χρειάζεται, με το κόστος των υπηρεσιών τους να 
συμπεριλαμβάνεται στη συνολική τιμή της προσφοράς, και όχι να ζητείται στα έγγραφα η σύσταση 
Ομάδας Έργου με πέντε Εμπειρογνώμονες και προαπαιτούμενο την κατοχή επαγγελματικής 
εμπειρίας δέκα χρόνων, πρόνοια ενδεχομένως περιοριστική. Επιπλέον σημειώσαμε τη θέση της ΓΔ 
του Οργανισμού ότι η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα μειωθεί από πέντε μήνες σε δύο μήνες, 
εκφράζοντας τη θέση ότι σε κάθε περίπτωση ο χρόνος των πέντε μηνών είναι υπερβολικός. 
Επισημάναμε επίσης ότι θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν κατάλληλα τα επιμέρους ποσοστά των 
παραδοτέων, ούτως ώστε ο Ανάδοχος να δώσει περισσότερη βαρύτητα και σημασία σε όλα τα 
παραδοτέα, επιτυγχάνοντας έτσι τη μέγιστη δυνατή ποιότητα. Τέλος αναφέραμε ότι με βάση τον 
χρονικό σχεδιασμό του Έργου από τον Οργανισμό, είναι εμφανές ότι δεν επιτυγχάνεται η 
συμπλήρωση του Έργου μέχρι τον Μάϊο του 2024 που είχε τεθεί, ζητώντας από τον Οργανισμό 
όπως αποφασίσει άμεσα για τον τρόπο/μέθοδο που θα το επιτύχει, μέσω ενός πιεστικού μεν, αλλά 
εφικτού χρονοδιαγράμματος, παρατηρώντας ταυτόχρονα ότι προκλήθηκε μεγάλη καθυστέρηση 
από τον Οργανισμό στην ετοιμασία των εγγράφων και στην προώθηση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας.  

Ενόψει των πιο πάνω, και λαμβάνοντας υπόψη  ότι στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται να 
υπήρξε παλινδρόμηση και κωλυσιεργία εκ μέρους του ΚΟΑ  στην έγκαιρη εξέλιξη της διαδικασίας 
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ετοιμασίας των εγγράφων, ακόμα και μετά την υποβολή των πιο πάνω απόψεων/θέσεων της 
Υπηρεσίας μας, δημιουργούνται εύλογα ερωτηματικά για την όλη στάση που τήρησε ο Οργανισμός 
επί του συγκεκριμένου θέματος, αφού ενδεχομένως  πιθανός απώτερος στόχος του Οργανισμού 
είναι να μην επιτύχει η πιο πάνω διαδικασία, και να δημιουργηθούν ως εκ τούτου οι κατάλληλες 
συνθήκες για να προχωρήσει ο Οργανισμός  στη σύναψη σύμβασης με  τον  προηγούμενο 
Σύμβουλο/Μελετητή του έργου ανέγερσης της εν λόγω Αίθουσας.  

Σημειώνουμε ότι επειδή η όλη διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, και επειδή η Υπηρεσία μας 
θεωρεί ότι, σε οποιαδήποτε περίπτωση, θα πρέπει να τηρούνται ευλαβικά οι αρχές που διέπουν 
τις δημόσιες συμβάσεις και να διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον μέσα από διαφανείς 
διαδικασίες, θα συνεχίσει να παρακολουθεί το θέμα, και τυχόν πρόσθετα ευρήματα/ 
παρατηρήσεις θα ενσωματωθούν σε μελλοντική έκθεσή μας. 

Σύσταση: Στα στάδια ετοιμασίας εγγράφων και προκήρυξης διαγωνισμών, ο Οργανισμός θα 
πρέπει να προβαίνει σε όλες τις δέουσες ενέργειες, με έγκαιρο και συνετό τρόπο, ούτως ώστε 
να εφαρμόζεται η ορθή – διαγωνιστική διαδικασία και μεθοδολογία προκήρυξης της σύμβασης, 
ούτως ώστε να διασφαλίζονται, αφενός, οι αρχές που πρέπει να διέπουν τις δημόσιες 
συμβάσεις, και αφετέρου το δημόσιο συμφέρον και η έγκαιρη προκήρυξη και υλοποίηση των 
συμβάσεων. 

Τον Νοέμβριο του 2022, η ΓΔ του ΚΟΑ μας πληροφόρησε ότι με βάση τη θέση των ΤΥ του Οργανισμού 
για την εκτιμώμενη αξία ύψους €50.000, αυτή τεκμηριώνεται βάσει της εκτιμώμενης αξίας του Έργου 
(€4εκ. συν το κόστος των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών) και του ποσοστού (4% - 5%) για τις 
ζητούμενες υπηρεσίες. Μας πληροφόρησε επίσης ότι όσον αφορά στη θέση της Υπηρεσίας μας για το 
ότι οι μελετητικές υπηρεσίες είναι δόκιμο να προσφέρονται από ένα ΣΜ, μας ανέφερε ότι σύμφωνα 
με τη θέση των ΤΥ του ΚΟΑ, στην προκειμένη περίπτωση είναι απαραίτητη η εμπλοκή Ομάδας Έργου 
από την αρχή λόγω της σπουδαιότητας και πολυπλοκότητας του Έργου, του εξαιρετικά στενού χρόνου 
παράδοσης και του είδους των εμπειρογνωμόνων που πρέπει να εμπλακούν. Τέλος μας ανέφερε ότι 
τα επί μέρους ποσοστά των παραδοτέων έχουν τροποποιηθεί, ως η εισήγηση της Υπηρεσίας μας. 

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι το ΔΣ του ΚΟΑ αποφάσισε στις 20.9.2022, όπως η διάρκεια 
εκτέλεσης της σύμβασης καθοριστεί στους 3,5 μήνες (2,5 μήνες για την ετοιμασία εγγράφων και 1 
μήνας για την αξιολόγηση), ως ουσιαστικός χρόνος παραλαβής του Έργου καθοριστεί ο Δεκέμβριος 
του 2024 και όπως υποβληθεί Σημείωμα Έργου στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης για τη λήψη της 
σχετικής έγκρισης. Επίσης, όπως αναφέρεται στην απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού, την επίβλεψη 
του Έργου θα αναλάβει το ΤΔΕ ως αντιπρόσωπος του Εργοδότη, ως και η απόφαση σε σχετική 
συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο στην παρουσία των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και 
Μεταφορών. Τέλος, στην απόφαση αναφέρεται ότι ο ΚΟΑ, μετά τη λήψη της θέσης της ΑΑΔΣ ότι 
δεν τεκμηριώνεται η μοναδικότητα του αρχικού Μελετητή ανέγερσης της Αίθουσας, αποφάσισε 
όπως προχωρήσει στην προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού.  

Αξιολογώντας τις θέσεις της ΓΔ του ΚΟΑ, καθώς επίσης τις αποφάσεις που λήφθηκαν από το ΔΣ του 
Οργανισμού, η Υπηρεσία μας διατηρεί τις θέσεις/παρατηρήσεις της. 
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4.11 Εργασίες συντήρησης και υγρομόνωσης της μεταλλικής οροφής του 
Αθλητικού Κέντρου «Σπύρος Κυπριανού» στην Λεμεσό - Αρ. Διαγωνισμού 
25Δ/2019 & 29Δ/2020 

Τον Μάϊο του 2019 προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός αρ. 25Δ/2019 για την εκτέλεση εργασιών 
συντήρησης και υγρομόνωσης της μεταλλικής οροφής του Αθλητικού Κέντρου «Σπύρος 
Κυπριανού» στην Λεμεσό, με εκτιμώμενη αξία €425.000 πλέον ΦΠΑ και χρονική διάρκεια τέσσερις 
μήνες. Τον Ιούνιο του 2019, η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ)  
απέστειλε σχετική με το θέμα επιστολή προς τον ΚΟΑ, την οποία μας κοινοποίησε. Ενόψει της πιο 
πάνω επιστολής, αποστείλαμε στη συνέχεια επιστολή στη ΓΔ του ΚΟΑ τον Ιούνιο του 2019, 
παραθέτοντας τις παρατηρήσεις μας επί των εγγράφων του διαγωνισμού. Συγκεκριμένα 
αναφέραμε ότι θα πρέπει να αναθεωρηθούν τα έγγραφα διαγωνισμού, ούτως ώστε, αφενός, να 
αφαιρεθεί η υποχρέωση των ΟΦ να προσκομίσουν δέσμευση χρηματοδότησης έργου, αφού με 
βάση σχετική Εγκύκλιο της ΑΑΔΣ, η εφαρμογή του μέτρου αυτού, που είχε αποφασιστεί από το ΥΣ, 
αναστάληκε, και αφετέρου, να παραμείνει η ουσιώδης υποχρέωση των ΟΦ για την υποβολή 
δέσμευσης μη απόσυρσης της προσφοράς. Επιπρόσθετα επισημάναμε ότι σε διαγωνισμούς 
κατασκευής δημόσιων οικοδομικών έργων, όπως και στο συγκεκριμένο έργο, προκρίνεται ως 
ορθότερο μέτρο η συμπερίληψη/ εφαρμογή της φόρμουλας αυξομειώσεων τιμών ως μέτρο 
αναπροσαρμογής του ποσού συμβολαίου λόγω αύξησης ή μείωσης του κόστους των εργατικών και 
υλικών που επηρεάζουν το κόστος εκτέλεσης των έργων.  Ενόψει των πιο πάνω παρατηρήσεών 
μας, ο Οργανισμός προχώρησε στη σχετική τροποποίηση των εγγράφων του διαγωνισμού. 

Τον Οκτώβριο του 2019, και σε συνέχεια της υποβολής της έκθεσης αξιολόγησης των προσφορών 
από την Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΑ) του Οργανισμού, η Υπηρεσία μας ενημέρωσε με σχετική 
επιστολή της τον Οργανισμό, πώς θεωρεί ότι ο ΚΟΑ έχει τη δυνατότητα και τη διακριτική ευχέρεια 
να προχωρήσει στην ακύρωση του διαγωνισμού εξαιτίας της σημαντικής και πολύ μεγάλης 
απόκλισης της προσφερόμενης τιμής του μοναδικού έγκυρου ΟΦ από το ποσό της εκτιμώμενης 
αξίας του διαγωνισμού, η οποία ήταν υψηλότερη κατά 25,4%. Επιπρόσθετα υποδείξαμε ότι ενώ 
δεν υπήρξε ευρύτητα συμμετοχής στον διαγωνισμό, αφού προσφορά υπέβαλαν μόνο δύο ΟΦ, εκ 
των οποίων μόνο ο ένας κρίθηκε από την ΕΑ ως έγκυρος, δεν έγινε οποιαδήποτε έρευνα από την 
ΕΑ σχετικά με τους λόγους μη ύπαρξης ενδιαφέροντος από άλλους ΟΦ. Επίσης αναφέραμε ότι οι 
λόγοι που επικαλέστηκε ο Μελετητής για την υποβολή υψηλών προσφορών, θα έπρεπε να είχαν 
ληφθεί υπόψη στο στάδιο υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας του διαγωνισμού. Τέλος 
αναφέραμε ότι εάν ο Οργανισμός επιθυμεί την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού, αυτό θα πρέπει 
να γίνει αφού επανεκτιμηθεί τεκμηριωμένα η εκτιμώμενη αξία του διαγωνισμού, μετά από σχετική 
διερεύνηση της αγοράς, στη βάση του άρθρου 37 του Ν.73(Ι)/2016.   

Στη συνέχεια ο ΚΟΑ προχώρησε τον Οκτώβριο του 2019 στην ακύρωση του διαγωνισμού, τον οποίο 
επαναπροκήρυξε τον Μάιο του 2020 (αρ. διαγωνισμού 29Δ/2020) με αναθεωρημένη εκτιμώμενη 
αξία ύψους €550.000 πλέον ΦΠΑ. Τον Ιούνιο του 2019 αποστείλαμε σχετική επιστολή στον ΚΟΑ 
ζητώντας όπως ενημερωθούμε σχετικά με τους λόγους που συνέτειναν στην απόφαση του 
Οργανισμού για την αύξηση της εκτιμώμενης αξίας του διαγωνισμού κατά 29,4%. Ο ΚΟΑ μας 
ενημέρωσε με επιστολή του τον Ιούνιο του 2019 ότι η αναθεώρηση της εκτιμώμενης αξίας 
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προέκυψε λαμβάνοντας υπόψη την αρχική εκτιμώμενη αξία του διαγωνισμού αρ. 25Δ/2019 που 
ακυρώθηκε, αλλά και το ποσό της μοναδικής έγκυρης προσφοράς που είχε υποβληθεί στο πλαίσιο 
του εν λόγω διαγωνισμού, αφού όμως πρώτα προχώρησε σε προκαταρκτικές διαβουλεύσεις με 
την αγορά, σύμφωνα με την υπόδειξη της Υπηρεσίας μας, χωρίς ωστόσο να έχει υποβληθεί 
οποιαδήποτε πρόταση από τους έξι ενδιαφερόμενους ΟΦ. 

Στη συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, υποβλήθηκε προσφορά από τρεις ΟΦ, και η σύμβαση 
κατακυρώθηκε στον ΟΦ που υπέβαλε τη δεύτερη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, αφού ο 
χαμηλότερος ΟΦ απορρίφθηκε λόγω ουσιωδών αποκλίσεων της προσφοράς του από τους όρους 
του διαγωνισμού. Τελικά η σύμβαση κατακυρώθηκε για το ποσό των €500.774 πλέον ΦΠΑ, το 
οποίο είναι κατά 9,8% χαμηλότερο από την αναθεωρημένη εκτιμώμενη αξία. 

Σύσταση: Κατά τον καθορισμό των όρων των εγγράφων των διαγωνισμών που προκηρύσσονται, 
να διασφαλίζεται τόσο η ορθότητα, εγκυρότητα και σαφήνεια των όρων όσο και η συμμόρφωση 
με τις πρόνοιες εγκυκλίων και σχετικών νομοθεσιών με στόχο τη διασφάλιση των αρχών που 
διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις. Επιπρόσθετα, να γίνεται χρήση του άρθρου 37 του Ν.73(Ι)/2016 
για προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς, εκεί που κρίνεται απαραίτητο, για σκοπούς 
αύξησης της πιθανότητας να επιτευχθεί ικανοποιητική ευρύτητα συμμετοχής στους 
διαγωνισμούς που προκηρύσσονται. 

Τον Νοέμβριο του 2022, η ΓΔ του ΚΟΑ μας πληροφόρησε ότι λήφθηκαν υπόψη οι  παρατηρήσεις 
της Υπηρεσίας μας και εφαρμόζονται πιστά οι απαιτήσεις  της σχετικής  νομοθεσίας, όσο και οι 
εκάστοτε εγκύκλιοι της ΑΑΔΣ, ώστε να διασφαλίζονται οι αρχές που διέπουν τις δημόσιες 
συμβάσεις. Μας ανέφερε επίσης ότι για τη συγκεκριμένη περίπτωση, ο ΚΟΑ υιοθέτησε την 
εισήγησή μας για διεξαγωγή  έρευνας αγοράς, κατά την οποία δεν υποβλήθηκε οποιοδήποτε 
αίτημα ή/και ερώτηση ή/και διευκρίνηση. Τέλος μας ανέφερε ότι ο ΚΟΑ προχώρησε με την 
προκήρυξη νέου διαγωνισμού, λόγω της συνεχιζόμενης εισροής νερών από την οροφή, ώστε να 
σταματήσει την καταστροφή του ξύλινου δαπέδου. 

Αξιολογώντας τις θέσεις της ΓΔ του ΚΟΑ, η Υπηρεσία μας σημειώνει τις ενέργειες στις οποίες 
προέβη και προβαίνει ο Οργανισμός, όμως επί της ουσίας του συγκεκριμένου θέματος 
εξακολουθούν να ισχύουν οι θέσεις/παρατηρήσεις μας. 

4.12 Διαγωνισμοί αρ. 36Δ/2019 και αρ. 30Δ/2020 για τη συντήρηση των 
χορτοταπήτων στο κυρίως γήπεδο του Μακάρειου Σταδίου και των 3 
βοηθητικών του γηπέδων 

Τον Ιούλιο του 2019 προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός αρ. 36Δ/2019 για τη συντήρηση των 
χορτοταπήτων στο κυρίως γήπεδο του Μακάρειου Σταδίου και των 3 βοηθητικών του γηπέδων, με 
εκτιμώμενη αξία €480.000 πλέον ΦΠΑ και χρονική διάρκεια 4 χρόνια. Τον Σεπτέμβριο του 2019, 
και μετά που μας είχε σταλεί η  έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης του  διαγωνισμού, η Υπηρεσία 
μας ζήτησε με επιστολή της την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων  που αφορούσαν στην 
έκθεση αξιολόγησης, καθώς επίσης  και τις απόψεις/σχόλια του Οργανισμού για την  επιστολή που 
είχε αποσταλεί στον Οργανισμό  από προσφοροδότη, η οποία αφορούσε στην εγκυρότητα 
συγκεκριμένης προϋπόθεσης συμμετοχής για την εμπειρία του καταρτισμένου Σύμβουλου 
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φυτοπροστασίας, αφού, σύμφωνα με τη θέση του, . κανένας από τους προσφέροντες μπορούσε 
να ικανοποιήσει τον συγκεκριμένο όρο, για τον οποίο ο ίδιος αποκλείστηκε. 

Τον Οκτώβριο του 2019, η ΓΔ του ΚΟΑ, μας απέστειλε το συμπληρωματικό πρακτικό της Επιτροπής 
Αξιολόγησης και μας πληροφόρησε ότι η εν λόγω επιστολή του προσφοροδότη δεν λήφθηκε 
υπόψη καθότι ήταν εκπρόθεσμη. Επιπλέον, μας επεξήγησε τον σχετικό όρο/προϋπόθεση 
συμμετοχής του διαγωνισμού και ανέφερε ότι ο συγκεκριμένος προσφοροδότης απορρίφθηκε 
επειδή δεν υπέβαλε το σωστό απαιτούμενο πιστοποιητικό. Επίσης μας ενημέρωσε ότι το ΔΣ 
αποφάσισε την ακύρωση του διαγωνισμού, γιατί διαπίστωσε ότι κανένας από τους τρεις 
προσφοροδότες που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό δεν μπορούσε, κατά τον ουσιώδη χρόνο 
λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, να ανταποκριθεί στον συγκεκριμένο όρο 
προκήρυξης, στον οποίο αναφέρεται και η προαναφερόμενη επιστολή ενός από τους 
προσφοροδότες. Αργότερα τον Οκτώβριο του 2019, με δεύτερη επιστολή της μας παρέθεσε 
αυτούσια την απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού για την ακύρωση του διαγωνισμού λόγω ασάφειας 
σε ουσιώδη όρο του διαγωνισμού, που αφορούσε στη μη δυνατότητα κατοχής της απαιτούμενης 
πείρας από τους Σύμβουλους φυτοπροστασίας, όπως είχε διατυπωθεί ο συγκεκριμένος όρος στα 
έγγραφα του διαγωνισμού. Όπως αναφέρεται στην εν λόγω απόφαση, όπως είχε διατυπωθεί ο 
συγκεκριμένος όρος στα έγγραφα του διαγωνισμού, κανένας Σύμβουλος φυτοπροστασίας που 
συμπεριέλαβαν στην προσφορά τους οι προσφοροδότες δεν είχε και δεν μπορούσε να κατέχει την 
απαιτούμενη από τους όρους των εγγράφων πενταετή πείρα κατά τον ουσιώδη χρόνο λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφορών. Επιπρόσθετα, στην απόφασή του το ΔΣ του Οργανισμού 
σημείωσε ότι η διατύπωση του εν λόγω όρου αποστερούσε ενδεχομένως από τρίτους 
ενδιαφερόμενους ΟΦ τη δυνατότητα συμμετοχής στον διαγωνισμό, αφού εκ των πραγμάτων, δεν 
πληρούσαν τον συγκεκριμένο όρο όπως είχε διατυπωθεί στα έγγραφα του διαγωνισμού.  

Να σημειωθεί ότι τον Νοέμβριο του 2019, ο προσφοροδότης στον οποίο είχε κατακυρωθεί ο 
διαγωνισμός 36Δ/2019, προσέφυγε στην ΑΑΠ για τη χορήγηση προσωρινών μέτρων για αναστολή 
της απόφασης της ΑΑ με την ΑΑΠ να εκδίδει την απόφασή της τον Μάρτιο του 2020 και να 
απορρίπτει την προσφυγή αλλά και να επικυρώνει την προσβαλλόμενη απόφαση. 

Στη συνέχεια, τον Μάϊο του 2020 ο διαγωνισμός επαναπροκηρύχθηκε με αρ. 30Δ/2020, με 
εκτιμώμενη αξία €480.000 πλέον ΦΠΑ και χρονική διάρκεια 4 χρόνια. Τον Ιούνιο του 2020, ένας εκ 
των τριών προσφοροδοτών, του οποίου η προσφορά είχε ακυρωθεί στο πλαίσιο του διαγωνισμού 
αρ. 36Δ/2019, υπέβαλε σχετική καταγγελία στην Υπηρεσία μας, ισχυριζόμενος ότι η 
επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με αρ.30Δ/2020 έγινε με την ταυτόχρονη αλλαγή/αύξηση των 
προδιαγραφών που απαιτούνταν στον διαγωνισμό αρ.36Δ/2019, με απώτερο στόχο τη μείωση της 
ευρύτητας συμμετοχής και την κατακύρωση του διαγωνισμού σε συγκεκριμένο ΟΦ που πληροί τις 
τροποποιημένες/αυξημένες προδιαγραφές. Στη συνέχεια η Υπηρεσία μας, με επιστολή της προς 
την ΓΔ του ΚΟΑ τον Ιούνιο του 2020, ζήτησε όπως διερευνηθούν από τον Οργανισμό οι πιο πάνω 
ισχυρισμοί, ενημερώνοντας σχετικά την Υπηρεσία μας.  Η ΓΔ του ΚΟΑ, μας ενημέρωσε τον Ιούνιο 
του 2020, ότι οι αλλαγές/τροποποιήσεις που έγιναν στα έγγραφα του νέου διαγωνισμού είναι 
απόλυτα δικαιολογημένες και έγιναν με βάση τα νέα έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου που 
αφορούν σε διαγωνισμούς του Δημοσίου. Παρόλα αυτά το ΔΣ του Οργανισμού αποφάσισε όπως 
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με γνώμονα τη διασφάλιση των αρχών της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας και της 
εμπιστοσύνης των διοικούμενων προς τη διοίκηση, να προχωρήσει στην τροποποίηση των 
εγγράφων του διαγωνισμού με αρ. 30Δ/2020 έτσι ώστε οι προϋποθέσεις που πρέπει να 
πληρούνται από κάθε προσφοροδότη, να είναι ακριβώς οι ίδιες με τις απαιτήσεις που υπήρχαν 
στον διαγωνισμό αρ. 36Δ/2019 που ακυρώθηκε. 

Στη συνέχεια η Υπηρεσία μας απέστειλε νέα επιστολή στον ΚΟΑ τον Ιούνιο του 2020, αναφέροντας 
ότι εφόσον οι προϋποθέσεις που καθορίστηκαν στα έγγραφα του διαγωνισμού με αρ. 30Δ/2020 
είναι σύμφωνες με τα τελευταία πρότυπα έγγραφα της ΑΑΔΣ, τότε δεν δικαιολογείται η απόφαση 
του ΔΣ του Οργανισμού να επαναφέρει τις μειωμένες προϋποθέσεις που είχαν τεθεί στα έγγραφα 
του διαγωνισμού αρ. 36Δ/2019, δημιουργώντας εύλογα ερωτηματικά για τους λόγους της 
ενέργειας αυτής του ΔΣ. Με βάση την επιστολή της Υπηρεσίας μας, τελικά το ΔΣ του Οργανισμού 
αποφάσισε όπως προχωρήσει στην τροποποίηση της αρχικής του απόφασης, έτσι ώστε ουδεμία 
αλλαγή να γίνει στους όρους του διαγωνισμού αρ. 30Δ/2020.  

Στη συνέχεια, το ΔΣ του Οργανισμού προχώρησε στην κατακύρωση του διαγωνισμού στον 
προσφοροδότη με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για το ποσό των 
€335.200 πλέον ΦΠΑ. Σημειώνουμε ότι ο εν λόγω επιτυχών προσφοροδότης είναι ο ίδιος ΟΦ στον 
οποίο είχε κατακυρωθεί και ο αρχικός διαγωνισμός με αρ. 36Δ/2019, με την τότε δεύτερη 
προσφερόμενη χαμηλότερη τιμή των €387.800 πλέον ΦΠΑ. 

Πιο κάτω παρατίθεται συνοπτικός πίνακας με τα δεδομένα από τις εκθέσεις αξιολόγησης των υπό 
αναφορά διαγωνισμών: 

 
 

Α/Π 

36Δ/2019 
Αρχικός διαγωνισμός που ακυρώθηκε 

30Δ/2020 
Επαναπροκηρυχθείς διαγωνισμός 

Οικονομική 
Προσφορά 

€ 

Κατακύρωση Σχόλια Οικονομική 
Προσφορά 

€ 

Κατακύρωση Σχόλια 

ΟΦ 1 367.000  Άκυρη 
προσφορά 

387.400   

ΟΦ 2 387.800 √  335.200 √  

ΟΦ 3 418.712   428.320   

Σύσταση: Κατά τον καθορισμό των όρων των εγγράφων των διαγωνισμών που προκηρύσσονται, 
να διασφαλίζεται τόσο η ορθότητα, εγκυρότητα και σαφήνεια των όρων όσο και το ότι οι πιθανοί 
προσφοροδότες μπορούν να ανταποκριθούν στους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που 
περιλαμβάνονται σε αυτά, εξασφαλίζοντας με επάρκεια ότι οι προδιαγραφές των διαγωνισμών 
δεν οδηγούν κατ’ αποκλειστικότητα σε συγκεκριμένους ΟΦ. 

Επιπρόσθετα, συστήνεται όπως εξετάζεται από τον Οργανισμό η χρησιμοποίηση της μεθόδου 
των δύο ξεχωριστών υποφακέλων (τεχνικής και οικονομικής προσφοράς), ούτως ώστε να 
αποφεύγεται οποιαδήποτε δημοσίευση των τιμών των οικονομικών προσφορών στις 
περιπτώσεις ακύρωσης και επαναπροκήρυξης του ίδιου διαγωνισμού, μετά το άνοιγμα του 
τεχνικού φακέλου. 
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Τον Νοέμβριο του 2022, η ΓΔ του ΚΟΑ μας πληροφόρησε ότι λήφθηκαν υπόψη οι  παρατηρήσεις 
μας και εφαρμόζονται  πιστά οι  απαιτήσεις  της σχετικής  νομοθεσίας, όσο και οι εγκύκλιοι της 
ΑΑΔΣ, ώστε να διασφαλίζονται οι αρχές που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις. Επίσης, μας ανέφερε 
ότι οι όροι των προσφορών είναι πλέον ξεκάθαροι και συνάδουν με τις ισχύουσες νομοθεσίες που 
αφορούν στις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Τέλος μας ανέφερε ότι η σύσταση της Υπηρεσίας μας για 
χρήση δύο φακέλων θα εξεταστεί από τον Οργανισμό κατά πόσον μπορεί να εφαρμοστεί για το 
συγκεκριμένο είδος  υπηρεσιών. 

Αξιολογώντας τις θέσεις της ΓΔ του ΚΟΑ, η Υπηρεσία μας σημειώνει τις ενέργειες στις οποίες 
προέβη και προβαίνει ο Οργανισμός, όμως επί της ουσίας του συγκεκριμένου θέματος 
εξακολουθούν να ισχύουν οι θέσεις/παρατηρήσεις μας. 
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5. Γενικά συμπεράσματα  

α. Παρατηρήσαμε αδυναμίες εκ μέρους του Οργανισμού στην επιλογή της καταλληλότερης 
διαδικασίας προκήρυξης διαγωνισμών, στον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας του, στον 
καθορισμό της συμβατικής χρονικής διάρκειας του και στην ετοιμασία των εγγράφων 
προκήρυξής του. Η Υπηρεσία μας, θεωρεί, ότι δεν γίνονται εκ μέρους του ΚΟΑ όλοι οι 
απαραίτητοι έλεγχοι των όρων των διαγωνισμών πριν την προκήρυξή τους, στη βάση των 
προνοιών των σχετικών εγκυκλίων και κανονισμών/νομοθεσιών, με αποτέλεσμα να 
προκαλούνται αχρείαστες  καθυστερήσεις και προβλήματα στην προκήρυξη ή/και την 
επαναπροκήρυξή τους.  

β. Το Έργο του νέου Γηπέδου στην Λεμεσό υλοποιείτο αρχικά από τον ΚΟΑ, ο οποίος όμως 
επειδή δεν διέθετε επαρκή εμπειρία σε τέτοιου μεγέθους και είδους σύμβαση δημόσιου 
έργου, δεν θα έπρεπε να το αναλάβει εξ αρχής. Ταυτόχρονα το Έργο προκηρύχθηκε στη βάση 
μελέτης που είχε ετοιμαστεί από τον ΣΜ που είχε συμβληθεί με τα τρία Σωματεία της 
Λεμεσού και όχι με τον ΚΟΑ, η οποία δεν έτυχε της έγκρισης ούτε των Σωματείων ούτε του 
ΚΟΑ και η οποία από την πρώτη στιγμή αποδείχθηκε ανεπαρκής, ελλιπής και προβληματική. 
Λόγω των σοβαρών προβλημάτων που ως εκ των πιο πάνω προέκυψαν στην κατασκευή του 
Έργου, στη βάση και των εισηγήσεων της Υπηρεσίας μας, λήφθηκαν οι απαραίτητες εγκρίσεις 
από τα αρμόδια Όργανα, και το ΤΔΕ ανέλαβε ως αντιπρόσωπος του ΚΟΑ για το Έργο, με 
αποτέλεσμα τελικά αυτό να  ολοκληρωθεί εντός Νοεμβρίου του 2022. Εξαιτίας της 
επτάμηνης αναστολής των εργασιών, δεν αποφεύχθηκαν σημαντικές υπερβάσεις κόστους 
και καθυστερήσεις. Εξ υπαρχής η χρονική περίοδος ολοκλήρωσης του Έργου ήταν 
ανεπαρκής, ενώ εάν ο Οργανισμός εισάκουε την παρατήρησή μας για τον καθορισμό 
χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 36 μηνών, θα αποφεύγονταν σημαντικές καθυστερήσεις και 
απαιτήσεις του Αναδόχου, οι οποίες επιβάρυναν σημαντικά το Έργο. 

Όσον αφορά στο θέμα της διαχείρισης/συντήρησης/εκμετάλλευσης του γηπέδου, η 
απευθείας ανάθεση και υπογραφή συμφωνίας μεταξύ του ΚΟΑ και των τριών Σωματείων της 
Λεμεσού,  αντί η  προκήρυξη σχετικού ανοικτού διαγωνισμού, αφενός, δεν είναι σύμφωνη 
με τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, διαφάνειας και μη διάκρισης που πρέπει να διέπουν τις 
δημόσιες συμβάσεις, και αφετέρου, δεν έχει διασφαλίσει το δημόσιο συμφέρον. Επίσης, ο 
ΚΟΑ υπέγραψε σύμβαση με τα τρία Σωματεία προτου ληφθεί έγκριση από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Σε περίπτωση που από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαφανεί η 
ύπαρξη παρανομίας, θεωρούμε αυτονόητο ότι θα υπάρξει αναζήτηση λογοδοσίας. 

γ. Έχει υποβληθεί συγκεκριμένη πρόταση από ιδιώτη επενδυτή για το Στάδιο «Στέλιος 
Κυριακίδης» στην Πάφο, για την οποία ο Οργανισμός αναμένει την επίσημη θέση του ΥΠΑΝ, 
ενώ φαίνεται ότι θα ζητηθεί και γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση, 
οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα πρέπει να είναι νομότυπες και να προστατεύουν το 
δημόσιο συμφέρον. Αναμένουμε από τον Οργανισμό να τηρεί ενήμερη την Υπηρεσία μας για 
το εν λόγω θέμα.   
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δ. Η Υπηρεσία μας θεωρεί, ότι δεν έχουν γίνει όλες οι δέουσες ενέργειες από τον ΚΟΑ 
αναφορικά με τη μελέτη βιωσιμότητας του Έργου, σε σχέση με το προσδόκιμο ζωής και 
χρήσης του Τσιρείου Σταδίου. Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία μας εκφράζει την έντονη ανησυχία 
της για την προσπάθεια αναβάθμισης και συντήρησης όλων των κερκίδων και ολόκληρου του 
μεταλλικού στεγάστρου του Σταδίου καθώς αυτό – κατά την άποψή μας – συνιστά άσκοπη 
και αλόγιστη σπατάλη δημόσιων πόρων, ενδεχομένως για να υπάρχει ως δεύτερο γήπεδο 
ποδοσφαίρου τη στιγμή που ανεγείρεται το νέο Γήπεδο Λεμεσού με σημαντικό κόστος για το 
δημόσιο. 

ε. Παρατηρήσαμε μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας, των  εγκυκλίων και των 
Πρότυπων Εγγράφων Διαγωνισμών της ΑΑΔΣ που διέπουν τους διαγωνισμούς/συμβάσεις 
που προκηρύσσει ο ΚΟΑ, με αποτέλεσμα, αφενός, να αναλώνεται χρόνος για την έκδοση  
διευκρινιστικών σημειωμάτων και να δημιουργείται ανάγκη παραχώρησης παράτασης 
χρόνου στην υποβολή των προσφορών από τους  ενδιαφερόμενους ΟΦ, και αφετέρου να 
ελλοχεύουν κίνδυνοι προσφυγής ΟΦ στην ΑΑΠ, προκαλώντας προβλήματα και 
καθυστερήσεις στην κατακύρωση των διαγωνισμών και την εκτέλεση των Έργων. 
Επιπρόσθετα, λόγω της μη συμμόρφωσης του Οργανισμού με τις εν λόγω πρόνοιες, 
παρατηρήσαμε αδυναμίες ως προς τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας των εν λόγω 
διαγωνισμών, με αποτέλεσμα την ακύρωσή τους λόγω εξωπραγματικής προσφερόμενης 
τιμής και την πρόκληση μεγάλης καθυστέρησης στη σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων. 

στ. Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι, στην περίπτωση του Αθλητικού Κέντρου «Σπύρος Κυπριανού» 
στη Λεμεσό, ο Οργανισμός δεν έχει μέχρι στιγμής εφαρμόσει με διαφάνεια τις αρχές που 
πρέπει να διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις, τη μεθοδολογία και τα έγγραφα του 
διαγωνισμού, αφού κωλυσιεργεί στην ετοιμασία των εγγράφων και την προκήρυξη του 
σχετικού διαγωνισμού, δημιουργώντας ερωτηματικά ως προς το κατά πόσο με τον τρόπο 
αυτό δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για την ανάθεση της εργασίας στον 
Σύμβουλο/Μελετητή του έργου ανέγερσης της εν λόγω Αίθουσας, πρακτική που δεν βρίσκει 
σύμφωνη την Υπηρεσία μας, τόσο για λόγους αρχής, όσο και ουσίας. 

ζ. Η Υπηρεσία μας, θεωρεί, ότι εκ του αποτελέσματος δεν φαίνεται να είχαν γίνει οι 
απαραίτητοι έλεγχοι των όρων του διαγωνισμού από τον ΚΟΑ πριν την αρχική δημοσίευση/ 
προκήρυξή του διαγωνισμού για τη συντήρηση των χορτοταπήτων στο κυρίως γήπεδο του 
Μακάρειου Σταδίου και των 3 βοηθητικών του γηπέδων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την 
ακύρωση και επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού, την υποβολή καταγγελιών και προσφυγή 
στην ΑΑΠ από κάποιους προσφοροδότες και συνεπώς την πρόκληση καθυστέρησης στη 
σύναψη της σύμβασης. 
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6. Γενικές συστάσεις 

α. Κατά τη διαδικασία προκήρυξης ενός διαγωνισμού να εξασφαλίζεται, τόσο η εγκυρότητα της 
εκτίμησης δαπάνης, όσο και η επιλογή της καταλληλότερης διαδικασίας προκήρυξης της 
σύμβασης στη βάση των σχετικών νομοθεσιών και κανονισμών, με απώτερο στόχο τη 
διασφάλιση των αρχών που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις. Επίσης, έμφαση πρέπει να 
δίνεται στην ορθότητα και την εγκυρότητα των μελετών και των όρων που 
συμπεριλαμβάνονται στα έγγραφα του διαγωνισμού, ούτως ώστε να διασφαλίζεται 
ικανοποιητική ευρύτητα συμμετοχής, η ανάπτυξη συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και η 
προστασία  του δημόσιου συμφέροντος. 

β. Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να επιλέγεται η ορθή διαδικασία 
ετοιμασίας εγγράφων και προκήρυξης διαγωνισμών και να προωθούνται έγκαιρα τα έργα, 
κυρίως στις περιπτώσεις που υπάρχουν αυστηρά χρονοδιαγράμματα, ούτως ώστε να 
διασφαλίζονται οι αρχές που πρέπει να διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις και το δημόσιο 
συμφέρον, μέσα από διαφανείς διαδικασίες που ενισχύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών 
στη δημόσια διοίκηση. 

γ. Κατά τον καταρτισμό των εγγράφων διαγωνισμών, να εξασφαλίζονται η συμμόρφωση με τις 
πρόνοιες των σχετικών νομοθεσιών, εγκυκλίων και των Πρότυπων Εγγράφων Διαγωνισμών 
της ΑΑΔΣ, η εγκυρότητα της εκτίμησης δαπάνης και η υιοθέτηση των αρχών της καλής 
πρακτικής που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ικανοποιητική 
ευρύτητα συμμετοχής και ανάπτυξη συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού. 
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