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Διαδικασία στέγασης των Κεντρικών Γραφείων 

του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας 

 

Στις 5.6.2007, υπογράφηκε σύμβαση ενοικίασης μεταξύ του Διευθυντή του Τμήματος 

Πολιτικής Αεροπορίας (ΤΠΑ) και εκπροσώπου της εταιρείας S.O.E.C. Development Ltd 

(Ιδιοκτήτης) για την ενοικίαση του 4ου, 5ου και μισού 1ου ορόφου –συνολικού εμβαδού 

2.122τ.μ.- του κτηρίου Alpha Business Centre στην οδό Πινδάρου 27 στη Λευκωσία, για 

στέγαση των Κεντρικών Γραφείων του ΤΠΑ.  

Στη σύμβαση ενοικίασης προβλέπετο όπως η έναρξη ενοικίασης αρχίσει την 1.1.2007, με 

ημερομηνία λήξης την 31.12.2009. Προβλέπετο, επίσης, δικαίωμα ανανέωσης της 

διάρκειας ενοικίασης για τρεις επιπλέον διετίες. Το ενοίκιο καθορίστηκε σε 10.291,70ΛΚ, 

δηλαδή 4,85ΛΚ/τ.μ. (€8,29/τ.μ.), το οποίο θα παρέμενε σταθερό τα πρώτα δύο χρόνια, 

δηλαδή μέχρι την 31.12.2008, ενώ στη συνέχεια θα παραχωρείτο αύξηση 5% ετησίως για 

τα επόμενα εφτά χρόνια. 

Με την υπογραφή της συμφωνίας παραχωρήθηκαν στο ΤΠΑ δωρεάν 35 χώροι 

στάθμευσης στο τρίτο υπόγειο χώρο στάθμευσης του κτηρίου. 

Στις 18.12.2009 και στις 30.11.2011, συμφωνήθηκε μεταξύ των μερών η πρώτη και 

δεύτερη διετής ανανέωση της σύμβασης ενοικίασης, μέχρι την 31.12.2011 και 31.12.2013 

αντίστοιχα. 

Στις 18.4.2013, ο Αν. Διευθυντής του ΤΠΑ πληροφόρησε τον Ιδιοκτήτη ότι, λόγω της 

οικονομικής κρίσης, καθώς και της μείωσης του προσωπικού των Κεντρικών Γραφείων, το 

Τμήμα του αποφάσισε όπως από την 1.6.2013, προχωρήσει σε αποδέσμευση του μισού 

1ου ορόφου του κτηρίου. Όσον αφορά το ενοίκιο, τον πληροφόρησε ότι αυτό θα 

διαμορφωθεί ανάλογα, με βάση τα τετραγωνικά μέτρα που θα παραμείνουν υπό ενοικίαση 

(4ος και 5ος όροφος). 

Τελικά, η αποδέσμευση του πιο πάνω χώρου έγινε στις 8.7.2013. Το εμβαδό που 

παρέμεινε υπό ενοικίαση καθορίστηκε σε 1.745τ.μ. και το μηνιαίο ενοίκιο σε €17.954,30 

(€10,29/τ.μ.), δηλ. 25% αύξηση από το αρχικό ενοίκιο του 2007. 

Στις 17.1.2014, συμφωνήθηκε μεταξύ των μερών η τρίτη και τελευταία διετής ανανέωση 

της σύμβασης ενοικίασης μέχρι την 31.12.2015. 

Στις 28.8.2015, ο Αν. Διευθυντής του ΤΠΑ ζήτησε από τον Πρόεδρο του Κεντρικού Φορέα 

Στέγασης Κρατικών Υπηρεσιών (ΚΦΣΚΥ) όπως ο ΚΦΣΚΥ παραχωρήσει έγκριση για 

ανανέωση της σύμβασης ενοικίασης για ακόμα ένα έτος μέχρι την 31.12.2016. Παράλληλα 

ζήτησε έγκριση για μεταστέγαση των Κεντρικών Γραφείων του ΤΠΑ σε νέο κτήριο. Η 

έγκριση για τα πιο πάνω δόθηκε από το ΚΦΣΚΥ στις 7.12.2015. 

Στις 21.1.2016, υπογράφηκε νέα σύμβαση ενοικίασης μεταξύ του Αν. Διευθυντή του ΤΠΑ 

και εκπροσώπου του Ιδιοκτήτη για συνέχιση της ενοικίασης του 4ου και 5ου ορόφου του 

κτηρίου –συνολικού εμβαδού 1.745τ.μ.- για την περίοδο από 1.1.2016 μέχρι την 

31.12.2016, έναντι μηνιαίου ενοικίου €17.954,30 (€10,29/τ.μ.). 
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Στην πιο πάνω σύμβαση περιλήφθηκε, η δωρεάν παραχώρηση 27 χώρων στάθμευσης, 

αντί 35 που ήταν προηγουμένως. Ωστόσο, λόγω και της μείωσης του εμβαδού από 

2.122τ.μ. σε 1.745τ.μ., οι δωρεάν χώροι στάθμευσης θα έπρεπε κατ’ αναλογία να είναι 29. 

Παραχωρήθηκαν επίσης 27 επιπλέον στεγασμένοι χώροι στάθμευσης, έναντι μηνιαίου 

ενοικίου €1.000. Δηλαδή οι συνολικοί χώροι στάθμευσης που θα ήταν στη διάθεση του 

ΤΠΑ ήταν 54 και το συνολικό ενοίκιο €18.954,30. 

Στις 18.6.2016, το ΤΠΑ δημοσίευσε στον ημερήσιο τύπο Πρόσκληση Δήλωσης 

Ενδιαφέροντος (ΠΔΕ) για ενοικίαση κτηρίου για τη στέγαση των κεντρικών γραφείων του 

ΤΠΑ. Ως ημερομηνία υποβολής των Δηλώσεων καθορίστηκε η 29.7.2016. 

Στην εν λόγω ΠΔΕ περιλήφθηκαν, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες απαιτήσεις: 

• Το κτήριο θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση (ακτίνα) το μέγιστο 3χμ. από 

το Προεδρικό Μέγαρο. 

• Να έχει συνολικό εμβαδόν 1.980τ.μ. περίπου με απόκλιση ± 10% (εμβαδό 

γραφειακών χώρων 1.920τ.μ. και εμβαδό αποθηκών 60τ.μ.). 

• Η περίοδος ενοικίασης να μην υπερβαίνει τα πέντε έτη, με δικαίωμα 

ανανέωσης για άλλες δύο περιόδους των δύο ετών, χωρίς να αποκλείεται το 

ενδεχόμενο, αν τα δύο μέρη συμφωνήσουν να γίνει διαπραγμάτευση για 

μακροχρόνια ενοικίαση, ενοικιαγορά ή αγορά του κτηρίου. 

• Το κτήριο να είναι διαθέσιμο την 1.12.2016. 

• Το κτήριο να διαθέτει όλες τις απαιτούμενες κατά Νόμο άδειες. 

• Το κτήριο να έχει κατασκευαστεί το έτος 2000 ή μεταγενέστερα. 

• Το κτήριο θα πρέπει να διαθέτει 80 χώρους στάθμευσης, εκ των οποίων οι 

15 να είναι καλυμμένοι, καθώς και τέσσερις χώρους στάθμευσης 

επισκεπτών, εκ των οποίων ένας τουλάχιστον χώρος να είναι για άτομα με 

ειδικές ανάγκες. 

 

Στις 29.7.2016, υποβλήθηκαν συνολικά δύο Δηλώσεις Ενδιαφέροντος ως ακολούθως: 

• Κτήριο Alpha Business Center (υφιστάμενο κτήριο). 

• Κτήριο Nicosia City Centre Commercial Property. 

 

Στις 10.8.2016, ο Αν. Διευθυντής του ΤΠΑ πληροφόρησε τον Πρόεδρο του ΚΦΣΚΥ ότι, με 

βάση την αξιολόγηση που έγινε από Επιτροπή Αξιολόγηση του ΤΠΑ, διαπιστώθηκε ότι το 

κτήριο Nicosia City Centre δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις/κριτήρια της ΠΔΕ, αφού είχε 

κατασκευαστεί το 1997, και ότι από επιτόπια επίσκεψη της Επιτροπής Αξιολόγησης στο εν 

λόγω κτήριο, διαπιστώθηκε ότι για κάλυψη των αναγκών του ΤΠΑ, θα απαιτείτο ριζική 

διαμόρφωση των χώρων και αγορά πρόσθετου εξοπλισμού, ενώ ο χώρος στάθμευσης 

ήταν απομακρυσμένος από το κτήριο. 
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Για το εν λόγω κτήριο, ο Ιδιοκτήτης είχε ζητήσει μηνιαίο ενοίκιο €10,50/τ.μ. νοουμένου ότι 

θα εκτελούσε ο ίδιος εργασίες διαρρύθμισης των χώρων με βάση τις απαιτήσεις της ΠΔΕ, 

ενώ είχε προτείνει και εναλλακτική λύση για μηνιαίο ενοίκιο €5,00/τ.μ. στη περίπτωση που 

το κτήριο θα επιλέγετο να ενοικιαστεί ως είχε στην υφιστάμενη κατάστασή του. 

Τελικά, ο Αν. Διευθυντής του ΤΠΑ ζήτησε από το ΚΦΣΚΥ όπως εξετάσει εισήγηση της 

Επιτροπής Αξιολόγησης για παραμονή του ΤΠΑ στο υφιστάμενο κτήριο, έναντι μηνιαίου 

ενοικίου €9,78, μειωμένο δηλαδή κατά 5% από το προηγούμενο ενοίκιο (€10,29/τ.μ.). 

Στις 14.10.2016, ο ΚΦΣΚΥ πληροφόρησε τον Αν. Διευθυντή του ΤΠΑ ότι αποφάσισε να 

παραχωρήσει έγκριση για ανανέωση της σύμβασης ενοικίασης του εν λόγω κτηρίου για 

περίοδο τριών ετών από 1.1.2017 μέχρι 31.12.2019, με δυνατότητα παράτασης για δύο 

περιόδους των δύο ετών, αναφέροντας επίσης ότι «νοείται πριν την ανανέωση της 

περιόδου ενοικίασης θα προηγηθεί διαπραγμάτευση για μείωση του ενοικίου», το οποίο να 

υποβληθεί στο ΚΦΣΚΥ για τελική έγκριση. Παράλληλα, ο Ιδιοκτήτης θα πρέπει να προβεί 

στις απαραίτητες ενέργειες για διευθέτηση του θέματος μη επαρκούς εξαερισμού του 

κτηρίου. Ο ΚΦΣΚΥ απέστειλε επίσης στο ΤΠΑ Προσχέδιο Πρότυπου Συμβολαίου για 

χρήση από το ΤΠΑ ως ενοικιαστήριο έγγραφο. 

Στις 22.11.2016, η Διευθύντρια του ΤΠΑ ενημέρωσε τον ΚΦΣΚΥ ότι μετά από σχετική 

διαπραγμάτευση με τον εκπρόσωπο του Ιδιοκτήτη που έγινε στις 2.11.2016 στα Κεντρικά 

Γραφεία του ΤΠΑ, δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί περαιτέρω μείωση του ενοικίου πέραν 

του ποσοστού 5%, επί του υφιστάμενου ενοικίου (€10,29/τ.μ.) που είχε προτείνει με την 

υποβολή της Δήλωσης Ενδιαφέροντος και, ζήτησε όπως ο ΚΦΣΚΥ παραχωρήσει την 

τελική έγκριση του για ανανέωση της σύμβασης ενοικίασης. Σημειώνεται εδώ ότι η φράση 

«περαιτέρω μείωση» που χρησιμοποιήθηκε, είναι ατυχής, εφόσον στην ουσία, ουδεμία 

μείωση έγινε στην τιμή της προσφοράς που υποβλήθηκε (η μείωση του 5% προκύπτει 

από τη σύγκριση με την προηγούμενη τιμή της σύμβασης). 

Στις 21.2.2017, η Διευθύντρια του ΤΠΑ απέστειλε στον ΚΦΣΚΥ το Πιστοποιητικό Έγκρισης 

του εν λόγω κτηρίου. 

Από τη διερεύνηση του θέματος η Υπηρεσία μας παρατήρησε τα ακόλουθα: 

Η υπογραφή της νέας σύμβασης που έγινε στις 21.1.2016, για την περίοδο από 1.1.2016 

μέχρι 31.12.2016, έγινε χωρίς να επιτευχθεί μείωση της τιμής όπως προνοούσε η σχετική 

Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών Αρ. 1443, ημερ. 23.1.2012, η οποία εκδόθηκε 

μετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου σε συνεδρία του, που έγινε στις 

14.12.2011. Επίσης, η τρίτη διετής ανανέωση (1.1.2014 – 31.12.2015) έγινε χωρίς να 

επιτευχθεί μείωση του ενοικίου, αφού ο Ιδιοκτήτης δεν αποδέχθηκε την πρόταση του ΤΠΑ 

για ενοίκιο €17.000/μήνα από την 1.3.2013 για 2 χρόνια (σύμφωνα με την πιο πάνω 

Εγκύκλιο). Παρόλον ότι το Τμήμα Κτηματολογίου έκρινε πολύ ψηλή την τιμή που ζητούσε 

ο Ιδιοκτήτης εντούτοις το ΤΠΑ την αποδέχθηκε με την πρόνοια να μην επιβληθεί η 

προβλεπόμενη αύξηση του 5%.  
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Η συμφωνία για επέκταση της σύμβασης ενοικίασης από 1.1.2016 μέχρι 31.12.2016, 

υπογράφηκε από εκπρόσωπο της εταιρείας S.O.E.C. Development Ltd χωρίς να 

αναφέρεται το όνομα και ο τίτλος του και χωρίς να συνοδεύεται με σχετικό πληρεξούσιο 

του Ιδιοκτήτη.  

Η Δήλωση Ενδιαφέροντος που υπέβαλε ο Ιδιοκτήτης, υπογράφεται από τον Οικονομικό 

Διευθυντή της εταιρείας S.O.E.C. Development Ltd χωρίς να συνοδεύεται με σχετικό 

πληρεξούσιο του Ιδιοκτήτη. 

Σύμφωνα με την ΠΔΕ, το κτήριο θα πρέπει να διαθέτει 80 χώρους στάθμευσης, εκ των 

οποίων οι 15 να είναι καλυμμένοι, καθώς και τέσσερις χώρους στάθμευσης επισκεπτών εκ 

των οποίων ένας τουλάχιστον χώρος στάθμευσης να είναι για άτομα με ειδικές ανάγκες. 

Στη συμφωνία που υπογράφτηκε στις 21.1.2016 για συνέχιση της σύμβασης ενοικίασης 

μέχρι τις 31.12.2016, περιλήφθηκε πρόνοια για δωρεάν παραχώρηση 27 χώρων 

στάθμευσης, καθώς και άλλων 27 επιπλέον χώρων στάθμευσης έναντι μηνιαίου ενοικίου 

€1.000, δηλαδή σύνολο 54 χώρους στάθμευσης. 

Στις 14.10.2016, ο ΚΦΣΚΥ ενέκρινε την ανανέωση της πιο πάνω σύμβασης ενοικίασης του 

συγκεκριμένου κτηρίου στη βάση της προκήρυξης διαγωνισμού που είχε προηγηθεί, για 

περίοδο τριών ετών, από 1.1.2017 μέχρι 31.12.2019, παρά το γεγονός ότι αυτό δεν 

πληροί βασικό όρο της ΠΔΕ σε σχέση με τους χώρους στάθμευσης (54 χώροι στάθμευσης 

αντί 84). 

Με την χρέωση των 27 χώρων στάθμευσης έναντι μηνιαίου ενοικίου €1.000 (€1.000 ÷ 

1.745τ.μ. = €0,57/τ.μ.) το συνολικό ενοίκιο ανερχόταν μέχρι τις 31.12.2016 σε 10,86/τ.μ. 

(€10,29+€0,57=€10,86/τ.μ.). 

Το συνολικό ενοίκιο που εγκρίθηκε για τη νέα περίοδο από 1.1.2017 μέχρι 31.12.2019 θα 

είναι €10,35/τ.μ., περιλαμβανομένου του ενοικίου για τους χώρους στάθμευσης (€9,78 + 

€0,57 = €10,35/τ.μ.).  

Η έγκριση του ΚΦΣΚΥ, ημερ. 14.10.2016, για ανανέωση της σύμβασης ενοικίασης, δόθηκε 

νοουμένου ότι θα επιτευχθεί μείωση του ενοικίου, μετά από διαπραγματεύσεις με τον 

Ιδιοκτήτη, κάτι το οποίο δεν επιτεύχθηκε, ωστόσο η σύμβαση ανανεώθηκε. 

Για το κτήριο μεταστέγασης του Υπουργείου Άμυνας, το οποίο είναι καινούργιο, σύγχρονο, 

με ψηλά μέτρα ασφαλείας, και αυξημένες απαιτήσεις για τον Ιδιοκτήτη, και υψηλής 

κατηγορίας (Α) ενεργειακής απόδοσης, συμφωνήθηκε μηνιαίο ενοίκιο γραφειακών χώρων 

€10,00/τ.μ., ενώ το προτεινόμενο μηνιαίο ενοίκιο του κτηρίου του ΤΠΑ, το οποίο είναι 

παλαιό (πέραν των 10 ετών), χωρίς πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, ανέρχεται στα 

€10,35/τ.μ. 

Ο Ιδιοκτήτης, δεν έχει υποβάλει με τη Δήλωση Ενδιαφέροντος στοιχεία που να 

αποδεικνύουν ότι το συγκεκριμένο κτήριο πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 της 

ΠΔΕ, όσον αφορά την λειτουργία του συστήματος πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης, του 

συστήματος συναγερμού, καθώς και του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και ελέγχου 

πρόσβασης, καθώς επίσης και το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης του κτηρίου. 
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Στις ανανεώσεις των συμβάσεων ενοικίασης που έχουν γίνει, δεν γίνεται αναφορά του 

ύψους νέου ενοικίου. 

Στο προσχέδιο Πρότυπου Συμβολαίου δεν περιλήφθηκε η πρόνοια της ΠΔΕ που αναφέρει 

ότι δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο, αν τα δύο μέρη συμφωνήσουν να γίνει 

διαπραγμάτευση για μακροχρόνια ενοικίαση, ενοικιαγορά ή αγορά του κτηρίου. 

Οι πιο πάνω παρατηρήσεις μας τέθηκαν υπόψη του Προέδρου του ΚΦΣΚΥ και της 

Διευθύντριας του ΤΠΑ για τυχόν σχόλια τους. 

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Πρόεδρος 

του ΚΦΣΚΥ, σχολιάζοντας τις παρατηρήσεις της Υπηρεσίας μας, μάς πληροφόρησε τα 

ακόλουθα:  

• Ο κύριος λόγος της υποβολής του αιτήματος του ΤΠΑ για μεταστέγαση των 

Κεντρικών Γραφείων ήταν τα παράπονα μερίδας του προσωπικού του ΤΠΑ 

όσον αφορά τον εξαερισμό του κτηρίου.  

• Η έγκριση του ΚΦΣΚΥ για ανανέωση της σύμβασης ενοικίασης μέχρι τις 

31.12.2016, παραχωρήθηκε στο ΤΠΑ, ώστε να δοθεί χρόνος για υλοποίηση 

της απόφασης για μεταστέγαση. 

• Ο ΚΦΣΚΥ παραχώρησε έγκριση για υπογραφή νέας σύμβασης ενοικίασης με 

τον Ιδιοκτήτη του υφιστάμενου κτηρίου, με βάση την εισήγηση του Αν. 

Διευθυντή του ΤΠΑ, νοουμένου ότι θα προηγηθεί διαπραγμάτευση με τον 

Ιδιοκτήτη για μείωση του ενοικίου. Επίσης, ο Ιδιοκτήτης θα εκτελέσει τις 

εργασίες που απαιτούνται για διευθέτηση του θέματος του εξαερισμού του 

κτηρίου. 

• Όσον αφορά το θέμα των χώρων στάθμευσης, ο Πρόεδρος του ΚΦΣΚΥ 

θεωρεί ότι σε κάθε ΠΔΕ τα ενδιαφερόμενα Τμήματα προδιαγράφουν τον 

επιθυμητό αριθμό χώρων στάθμευσης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχουν 

πάντοτε διαθέσιμα τέτοια κτήρια.  

• Όσον αφορά τη συμπερίληψη στο προσχέδιο Πρότυπου Συμβολαίου της 

πρόνοιας της ΠΔΕ, για το ενδεχόμενο εάν τα δύο μέρη συμφωνήσουν να 

γίνει διαπραγμάτευση για μακροχρόνια ενοικίαση, ενοικιαγορά ή αγορά του 

κτηρίου, ο Πρόεδρος του ΚΦΣΚΥ εξέφρασε την άποψη ότι το συγκεκριμένο 

κτήριο δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ενοικιαγορά. 

• Η τελική έγκριση του ΚΦΣΚΥ για την υπογραφή της νέας σύμβασης θα τεθεί 

ενώπιον του ΚΦΣΚΥ σε προσεχή συνεδρία του, λαμβάνοντας υπόψη το 

αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης για μείωση του ενοικίου, την συμφωνία 

του Ιδιοκτήτη για εκτέλεση των εργασιών για εξαερισμό του κτηρίου, καθώς 

και την έκδοση του Πιστοποιητικού Έγκρισης. 
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Η Διευθύντρια του ΤΠΑ, σχολιάζοντας τις παρατηρήσεις της Υπηρεσίας μας, μας 

πληροφόρησε τα ακόλουθα: 

(i) Στις 12.2.2013, πριν την τρίτη διετή ανανέωση της σύμβασης, πραγματοποιήθηκε 

στο Υπουργείο Οικονομικών συνεδρία μεταξύ εξουσιοδοτημένων Λειτουργών του ΤΠΑ και 

εκπροσώπου του Ιδιοκτήτη για μείωση του ενοικίου, από €22.442/μήνα που ήταν το 2013, 

σε €17.000/μήνα, χωρίς όμως αυτό να καταστεί δυνατό αφού δεν έγινε αποδεκτό από τον 

Ιδιοκτήτη. 

(ii) Μετά από γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα ότι απαιτείται και η γραπτή 

συγκατάθεση του Ιδιοκτήτη προκειμένου να επιτευχθεί η μείωση, το ενοίκιο παρέμεινε το 

ίδιο χωρίς όμως την καταβολή της ετήσιας αύξησης του 5% που προνοούσε το συμβόλαιο.  

(iii) Τα στοιχεία του εκπροσώπου του Ιδιοκτήτη που υπέγραψε την ανανέωση της 

σύμβασης από 1.1.2016 μέχρι 31.12.2016, μπορούν να αναζητηθούν από το ΤΠΑ. 

(iv) Δεν κρίθηκε σκόπιμο από το ΤΠΑ να ζητηθεί από τον Ιδιοκτήτη η εξουσιοδότηση για 

υπογραφή της Δήλωσης Ενδιαφέροντος από τον Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας 

SOEC Development Ltd. 

(v) Όσον αφορά τους χώρους στάθμευσης, με βάση τις σημερινές υπηρεσιακές 

ανάγκες του ΤΠΑ, απαιτούνται μόνο 54 χώροι στάθμευσης. Το κτήριο διαθέτει συνολικά 

190 καλυμμένους χώρους στάθμευσης και είναι διαθέσιμος ένας επιπλέον αριθμός, εάν το 

επιθυμεί το ΤΠΑ, έναντι επιπλέον ενοικίου.  

(vi) Σε περίπτωση που απαιτηθούν περισσότεροι, αυτοί μπορούν να διατεθούν από την 

Ιδιοκτήτη έναντι ενοικίου. 

(vii) Το ΤΠΑ θεωρεί ότι η μείωση του ενοικίου για ανανέωση της περιόδου ενοικίασης, 

δεν ήταν προϋπόθεση, σύμφωνα με την έγκριση που δόθηκε από το ΚΦΣΚΥ, αλλά 

προσπάθεια που θα έπρεπε να γίνει, μέσω διαπραγμάτευσης, για μείωση του ενοικίου. 

(viii) Δεν κρίθηκε σκόπιμο να ζητηθούν από τον Ιδιοκτήτη να υποβληθούν ξανά με τη 

Δήλωση Ενδιαφέροντος, στοιχεία για το υφιστάμενο κτήριο που να δηλώνουν κατά πόσο 

αυτό πληρούσε τις προϋποθέσεις που είχαν τεθεί στη ΠΔΕ, αφού οι συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις είχαν ελεγχθεί πριν την υπογραφή της αρχικής σύμβασης από τις αρμόδιες 

Υπηρεσίας του κράτους. 

(ix) Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης του κτηρίου μπορεί να ζητηθεί και να 

υποβληθεί από τον Ιδιοκτήτη, αν αυτό απαιτηθεί από τον ΚΦΣΚΥ. 

(x) Τέλος, όσον αφορά το ενδεχόμενο ενοικιαγοράς ή αγοράς του κτηρίου, αυτό 

κρίθηκε σκόπιμο να μελετηθεί σε κατοπινό στάδιο και αφού διαφανούν οι πραγματικές 

στεγαστικές ανάγκες της ΤΠΑ. 

Η Υπηρεσία μας δεν συμφωνεί με τα πιο πάνω για τους ακόλουθους λόγους: 

(α) Εάν απαιτούνταν μόνο 54 χώροι στάθμευσης, διερωτόμαστε γιατί ζητήθηκαν 84. Στην 

ΠΔΕ ο αριθμός των χώρων στάθμευσης δεν αναφέρεται ως επιθυμητός αριθμός, κάτι το 

οποίο θα έπρεπε να αναφέρεται σαφώς για σκοπούς διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης.  
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Σημειώνεται ότι ο αριθμός των απαιτούμενων χώρων στάθμευσης που καθορίζεται στη 

ΠΔΕ αποτελεί βασικό κριτήριο επιλογής του κατάλληλου κτηρίου και, πιθανό αποτρεπτικό 

παράγοντα για άλλους ενδιαφερόμενους φορείς να μην υποβάλουν Δήλωση 

Ενδιαφέροντος, σε περίπτωση που τα κτήρια που διαθέτουν δεν έχουν τον απαιτούμενο 

από τις ΠΔΕ αριθμό χώρων στάθμευσης. 

(β) Τα στοιχεία/εξουσιοδότηση/ιδιότητα του προσώπου που υπέγραφε τις συμβάσεις ή/και 

υπέβαλλε τις προσφορές είναι εκ των ων ουκ άνευ κατά την υπογραφή κάθε δημόσιας 

σύμβασης (όχι εκ των υστέρων). 

(γ) Η μη απαίτηση υποβολής όλων των στοιχείων, πέραν του γεγονότος ότι ενδεχομένως 

να είχαν γίνει τροποποιήσεις ή/και αλλαγές στις πρόνοιες της νομοθεσίας, συνιστούν και 

άνιση μεταχείριση.  

(δ) Η συμφωνία που έγινε για επίλυση του προβλήματος εξαερισμού (άνοιγμα 

παραθύρων) δεν θεωρούμε ότι είναι ικανοποιητική, εφόσον για τον αποτελεσματικό 

εξαερισμό γραφείων, συστήνεται ο μηχανικός εξαερισμός, ο οποίος είναι ελεγχόμενος και 

δεν αυξάνει σημαντικά τις απώλειες ενέργειας.  

 

Σημειώνεται ότι στην υπόθεση ANGELOS NICOLAIDES HOLDINGS LTD. v. Διευθυντή 

Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (Υπόθεση Αρ. 293/2007, ημερομηνία 

27.1.2009), που αφορούσε παρόμοια διαδικασία ενοικίασης κτηρίου για τη στέγαση του 

Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λάρνακας, το Ανώτατο Δικαστήριο τόνισε ότι «η 

διοίκηση μπορεί στη συγκεκριμένη περίπτωση να μην δεσμεύεται από τις πρόνοιες του 

Νόμου 12(Ι)/2006, επειδή πρόκειται για δημόσια σύμβαση που έχει ως αντικείμενο τη 

μίσθωση ακινήτου (άρθρο 15), αλλά αναμφίβολα δεσμεύεται από τις γενικές αρχές του 

διοικητικού δικαίου, όπως αυτές κωδικοποιούνται στο Νόμο 158(Ι)/99.» 

Στη βάση όλων των πιο πάνω, η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι: 

• για την περίοδο μέχρι την 31.12.15 δεν εφαρμόστηκε η πολιτική μείωσης των 

ενοικίων όπως ορθά είχε αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο στις 14.12.2011, ενώ 

μάλιστα το Τμήμα Κτηματολογίου είχε επισημάνει ότι το ενοίκιο ήταν πολύ ψηλό. 

• για την περίοδο μετά την 1.1.2016, όταν έγινε η πρώτη επέκταση, και ακολούθως 

όταν προκηρύχθηκε διαγωνισμός (για την περίοδο μετά την 1.1.2017), δεν τηρήθηκαν οι 

αρχές διαφάνειας και χρηστής διοίκησης και δεν διασφαλίστηκε το δημόσιο συμφέρον. 

 

Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι η προταθείσα από το ΤΠΑ υπογραφή 

νέας σύμβασης δεν πρέπει να εγκριθεί από το ΚΦΣΚΥ, αλλά να προκηρυχθεί νέος 

διαγωνισμός στη βάση των πιο πάνω παρατηρήσεών μας με στόχο να εξευρεθεί κτήριο με 

καλύτερο συνδυασμό ποιότητας/τιμής. Προς τούτο θα σταλεί σχετική επιστολή στον 

ΚΦΣΚΥ. 


