
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. 

 

1. Γενικά. 

Η Έκθεση αυτή υποβάλλεται σύµφωνα µε το άρθρο 3(5) των περί Νοµικών 

Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Έλεγχος Λογαριασµών) Νόµων του 1983 έως 

2007, στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Αρχής έχουν ελεγχθεί από ιδιώτη ελεγκτή που 

διόρισε η Αρχή, ύστερα από έγκριση µου, σύµφωνα µε το άρθρο 3(1) των πιο 

πάνω Νόµων. Με βάση το ίδιο άρθρο, η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει διενεργήσει 

επιπρόσθετο οικονοµικό και διαχειριστικό έλεγχο. 

2. Προϋπολογισµός. 
(α) Έγκριση.  Ο Προϋπολογισµός της Αρχής για το 2007 υποβλήθηκε έγκαιρα 

στον Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού στις 2.8.2006 και, µετά από 

διαβουλεύσεις που έγιναν µε το Υπουργείο Οικονοµικών, εγκρίθηκε από το 

Υπουργικό Συµβούλιο στις 28.2.2007 και κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων 

δυνάµει του άρθρου 3 των περί Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ψήφιση 

Προϋπολογισµών) Νόµων την 1.3.2007, ενώ, µε βάση τις διατάξεις των πιο πάνω 

Νόµων, έπρεπε να είχε κατατεθεί στη Βουλή το αργότερο µέχρι τις 30.9.2006. Ο 

Προϋπολογισµός ψηφίστηκε σε Νόµο που δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα 

της ∆ηµοκρατίας στις 30.3.2007 (αρ. 25(ΙΙ)/2007) και προνοούσε συνολικές δαπάνες 

ύψους £386,9 εκ.  Για τη διενέργεια δαπάνης κατά τους µήνες Ιανουάριο και 

Φεβρουάριο του 2007, λήφθηκε σχετική εξουσιοδότηση από την Βουλή των 

Αντιπροσώπων µε απόφαση της στις 22.12.2006 και 1.2.2007, αντίστοιχα. 

Κατά την περίοδο 1.3.2007 µέχρι 29.3.2007 έγιναν πληρωµές συνολικού ποσού 

£4.612.435 χωρίς να υπάρχει εγκεκριµένος Προϋπολογισµός. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µου ανέφερε ότι πάγια θέση της Αρχής είναι ότι δεν 

δύναται να σταµατήσει η λειτουργία της για οποιοδήποτε λόγο ενώ έγιναν 

συστάσεις από τους ελέγχοντες Λειτουργούς προς τους αρµόδιους Λειτουργούς 

ώστε να αποφεύγεται η διενέργεια δαπανών µέχρι την έγκριση του 

Προϋπολογισµού µε εξαίρεση τις απαραίτητες δαπάνες π.χ. για την απρόσκοπτη 
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παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, την ασφάλεια του κοινού και την αποφυγή 

απαιτήσεων για ουσιαστικές αποζηµιώσεις από συµβληθέντα µε την Αρχή Μέρη.  

(β) Συµπληρωµατικός Προϋπολογισµός.  Στις 31.12.2007 δηµοσιεύτηκε στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας ο περί Συµπληρωµατικού Προϋπολογισµού 

της Αρχής Ηλεκτρισµού Νόµος (Αρ. 1) του 2007 (Ν46(ΙΙ)/2007), ο οποίος προνοούσε 

για διάθεση των αναγκαίων πιστώσεων (£10.740.000) για εγκατάσταση µονάδων 

εφεδρείας παραγωγής (άρθρο 4-503).  

(γ) Υπερβάσεις σε Κονδύλια του Προϋπολογισµού.  Σε ορισµένα άρθρα 

εξόδων υπήρξε κατ’ αρχήν υπέρβαση των προϋπολογισθέντων ποσών τα οποία 

όµως καλύπτονται είτε από εξοικονοµήσεις σε άλλα άρθρα του ιδίου κεφαλαίου, 

είτε από το άρθρο «Μη προβλεπόµενες δαπάνες και αποθεµατικό» όπως 

προβλέπεται από το άρθρο 4 του περί Προϋπολογισµού Νόµου (Ν25(ΙΙ)/2007).  

Σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο θα πρέπει να ληφθεί σχετική έγκριση από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της Αρχής.  Επίσης µέσα σε τρεις µήνες από την έγκριση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αρχής, κατατίθεται από τον Υπουργό Εµπορίου, 

Βιοµηχανίας και Τουρισµού ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων έκθεση που 

δεικνύει τις περιπτώσεις για τις οποίες δόθηκε τέτοια έγκριση και τις συνθήκες 

κάτω από τις οποίες αυτή χορηγήθηκε.  Για τις υπερβάσεις του 2006 λήφθηκε 

απόφαση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής στις 29.5.2007 και κατατέθηκε 

έκθεση ενώπιον της Βουλής στις 28.8.2007.   

Οι υπερβάσεις για το 2007 παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα : 

Άρθρο/Κονδύλι 
Προϋπο-
λογισµός 

Πραγµατική 
δαπάνη Υπέρβαση 

 £ £ £ 
2. 211-239 Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου 3.941.920 4.075.723 133.803 
2-242 Αποζηµίωση για πρόωρη αφυπηρέτηση 500.000 553.665 53.665 
2-253 Λειτουργία µηχανοκινήτων οχηµάτων 861.000 1.050.531 189.531 
2-257 Συντήρηση εξοπλισµού µεταφοράς και 
διανοµής 2.100.000 2.333.995 233.995 

2-261  Έξοδα ταξιδιών και παραστάσεων 199.628 276.572 76.944 
4-502  Βελτίωση σταθµού ∆εκέλειας 100.000 141.854 41.854 
4-511 Νέο αναπτυξιακό πρόγραµµα παραγωγής 
(Σταθµός Βασιλικού µονάδα 4) 32.400.000 38.462.890 6.062.890 

4-514  Επέκταση και ενδυνάµωση δικτύου διανοµής 22.265.840 29.552.886 7.287.046 
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Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι για κάλυψη των υπερβάσεων του 2007, λήφθηκε 

απόφαση από την Αρχή στις 15 Μαΐου 2008 και σχετική επιστολή στάληκε στο 

Υπουργείο Εµπορίου Βιοµηχανίας και Τουρισµού στις 16 Μαΐου 2008.   

Για όλες τις υπερβάσεις δόθηκαν σχετικές εξηγήσεις από την Αρχή. 

3. Οικονοµική κατάσταση. 
(α) Αποτελέσµατα έτους.  Σύµφωνα µε τους ελεγµένους λογαριασµούς 

παρουσιάζεται πλεόνασµα £33,26 εκ. πριν από τη φορολογία.  Συνοπτικά τα 

αποτελέσµατα των δυο τελευταίων ετών παρουσιάζονται ως ακολούθως: 
 

  2007  2006 
  £ εκ.  £ εκ. 
Έσοδα 336,84 315,82 
Έξοδα 303,58 283,70 
Πλεόνασµα έτους (πριν τη φορολογία) 33,26    32,12 

 

(β) Λογιστικές Αναλογίες.  Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια γενική 

εικόνα της οικονοµικής κατάστασης της Αρχής κατά τα τελευταία δυο έτη: 

 2007  2006 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις 1,99  1,97 
Κέρδος πριν την φορολογία και το έκτακτο κονδύλι προς 
Απασχολούµενο Κεφάλαιο 

3,98%  4,12%

∆απάνες µόνιµου προσωπικού προς έσοδα 20,40%  20,25%
∆απάνες µόνιµου προσωπικού προς λειτουργικά έξοδα * 23,29%  23,17%

 

* Στα λειτουργικά έξοδα συµπεριλαµβάνεται και η δαπάνη για τα καύσιµα  
 

4. Προσωπικό – Μισθοί/Ωφελήµατα – Σχέδια Συντάξεων. 
(α) Προσωπικό – Μισθοί. Η Αρχή εργοδοτούσε 2.263 πρόσωπα (2.273 για το 

2006), από τα οποία τα 2.261 (2.095 για το 2006) υπηρετούσαν σε µόνιµες θέσεις 

και 2 σε προσωρινές θέσεις. Οι εγκεκριµένες θέσεις σύµφωνα µε τον 

Προϋπολογισµό ανέρχονταν σε 2.422 για το 2007 (από τις οποίες 91 µε διπλό 

σταυρό), σε σύγκριση µε 2.193 για το 2006 (από τις οποίες 46 µε διπλό σταυρό).  

Οι δαπάνες για µισθούς, επιδόµατα, υπερωρίες και για εργοδοτικές εισφορές κατά 

τα τελευταία δυο έτη παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
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 2007  2006 
 £000  £000 
(i)  Μόνιµοι υπάλληλοι    
Μισθοί και τιµαριθµικά επιδόµατα 35.282  32.996 
∆ιάφορα επιδόµατα και υπερωρίες 4.598  4.208 
Εργοδοτικές εισφορές 4.999  4.340 
Ωφελήµατα προσωπικού  3.758  3.653 
Εισφορές στο Ταµείο Συντάξεων  20.065  18.757 
 68.702  63.954 
(ii)  Προσωρινοί υπάλληλοι *691  2.387 
 69.393  66.341 

*Η σηµαντική µείωση οφείλεται στο γεγονός ότι 252 άτοµα που εργάζονταν επί 
προσωρινής βάσης µονιµοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2007.  
 

Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, ο ετήσιος µέσος όρος των δαπανών για το µόνιµο 

προσωπικό, χωρίς να ληφθεί υπόψη η ελλειµµατική εισφορά στο Ταµείο 

Συντάξεων, ήταν: 

2007  2006  Αύξηση 
£  £   

26.009  25.515  1,9% 
 
 

Λαµβάνοντας υπόψη την ελλειµµατική εισφορά στο Ταµείο Συντάξεων για 

προηγούµενη υπηρεσία ύψους £9.895.000, το κόστος της Αρχής ανά υπάλληλο 

ανέρχεται στις £30.386 σε σχέση µε £30.527 για το έτος 2006.  

Η πιο πάνω αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση του τιµαριθµικού δείκτη και στις 

αναβαθµίσεις θέσεων που απορρέουν από τη συλλογική σύµβαση.  

(β) Σχέδια Συντάξεων. 
(i) Η ανάλυση των εισφορών της Αρχής στα Σχέδια Συντάξεων των 

υπαλλήλων κατά τα τελευταία δυο έτη ήταν:  

  2007  2006 
  £000  £000 
 Για τρέχουσα υπηρεσία  10.170   8.258 
 Για προηγούµενη υπηρεσία  9.895 10.499 
  20.065 18.757 

(ii) Ελλειµµατική εισφορά στο Ταµείο Συντάξεων.  Κατά την 31.12.2002 

έγινε αναλογιστική µελέτη από την οποία διαπιστώθηκε έλλειµµα ύψους 

£53.142.000.  Από το έλλειµµα αυτό, ποσό £6.685.000 καλύφθηκε εντός του 
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2002 και έτσι το υπόλοιπο του κεφαλαίου που παρέµεινε στις 31.12.2002 

ήταν £46.457.000.  Το ποσό αυτό θα πληρωνόταν µε 5 ετήσιες δόσεις 

ύψους £9.291.000 εκάστη, πλέον τόκους µε έναρξη το 2003. Η αντίστοιχη 

δόση για το 2007 ήταν £9.895.000 (συµπεριλαµβανοµένων των τόκων).   

  Η νέα αναλογιστική µελέτη έγινε µε ηµεροµηνία αναφοράς την 31.12.2007 

και αποτελεί προσχέδιο εφόσον τα περιουσιακά στοιχεία που 

χρησιµοποιήθηκαν για σκοπούς της αναλογιστικής µελέτης λήφθηκαν από 

το προσχέδιο των οικονοµικών καταστάσεων του Ταµείου Συντάξεων για 

το 2007.  Η µελέτη, η οποία δεν είχε εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

µέχρι την ηµεροµηνία ελέγχου (Απρίλιος 2008), κατέδειξε έλλειµµα 

£28.129.000.  Στον υπολογισµό του ποσού αυτού λήφθηκε υπόψη και το 

έλλειµµα στο χαρτοφυλάκιο µετοχών του Ταµείου Συντάξεων, σηµαντικό 

µέρος του οποίου ήταν υπό διαχείριση αδειοδοτηµένης Εταιρείας Παροχής 

Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ).  Σύµφωνα µε τις µη ελεγµένες 

οικονοµικές καταστάσεις του Ταµείου Συντάξεων, στις 31.12.2007 το 

έλλειµµα αυτό ανερχόταν στα £6.598.769.  

  Εισήγηση του αναλογιστή είναι όπως το κανονικό ποσοστό εισφοράς 

για µελλοντική υπηρεσία είναι 28,8% (27% µέχρι το 2007) των µισθών 

και προτείνει όπως η Αρχή κάνει πρόσθετες συνεισφορές για 

χρηµατοδότηση του αναλογιστικού ελλείµµατος των £28.129.000.  

Εισηγείται όπως η χρηµατοδότηση γίνει είτε εντός 5 χρόνων προς 

£6.216.000 το χρόνο, είτε εντός 10 χρόνων προς £3.504.000 το χρόνο, 

είτε εντός 15 χρόνων προς £2.619.000 το χρόνο, µε ηµεροµηνία 

αναφοράς την 31.12.2007 και προεξοφλητικό επιτόκιο 5,25%.  Η 

σχετική απόφαση θα ληφθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής. 

(iii) Πρόωρη Αφυπηρέτηση βάσει του Κανονισµού 29 Α των περί ΑΗΚ 
(Όροι Υπηρεσίας) Κανονισµών του 1986-1996.  Μετά την ψήφιση του 

Τροποιητικού Κανονισµού 29Α των περί ΑΗΚ. (Όροι Υπηρεσίας) 

Κανονισµών 1986-1996, η ΑΗΚ δύναται µε απόφαση της να επιτρέψει σε 

υπάλληλο, ο οποίος έχει συµπληρώσει ηλικία 50 χρόνων και 25 

τουλάχιστον χρόνια πραγµατική υπηρεσία στην ΑΗΚ, όπως αφυπηρετήσει 

πρόωρα.  Στους πρόωρα αφυπηρετούντες υπαλλήλους προσφέρεται ως 

αποζηµίωση το µικρότερο από τα ποσά που αναφέρονται πιο κάτω:  
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- Ποσοστό 70% της διαφοράς µεταξύ του µισθού που θα λάµβανε 

ο υπάλληλος µέχρι την κανονική ηλικία αφυπηρέτησης του και της 

σύνταξης που θα εισέπραττε µέχρι τότε, προεξοφλούµενης @ 7% 

(αξίες κατά την ηµεροµηνία αφυπηρέτησης). 

- Tο σύνολο 25 µηνιαίων µισθών του υπαλλήλου υπολογιζόµενο 

επί του τελευταίου µηνιαίου µισθού του. 

- Εφάπαξ ποσό £30.000. 

Ένεκα του πιο πάνω τρόπου υπολογισµού της αποζηµίωσης και της επέκτασης του 

ορίου αφυπηρέτησης στο 63ο έτος µε σχετική δηµοσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα 

στις 25.7.2007, αυξήθηκε το όφελος για τα άτοµα τα οποία θα αφυπηρετούσαν µετά 

την εν λόγω ηµεροµηνία.  Σηµειώνεται ότι σε σύνολο 21 ατόµων που αφυπηρέτησαν, 

τα 14 πήραν ως αποζηµίωση το ανώτερο ποσό που δικαιούνται σύµφωνα µε το 

σχέδιο, δηλαδή £30.000 ο καθένας.  Με την πιο πάνω αναπροσαρµογή (επέκταση 

ορίου αφυπηρέτησης), παρουσιάστηκε και υπέρβαση στο κονδύλι ύψους £53.665 

αφού το εγκεκριµένο κονδύλι στον Προϋπολογισµό για το 2007, ήταν £500.000, και η 

πραγµατική δαπάνη ανήλθε στις £553.665.  Αναφέρεται σχετικά ότι από την έναρξη του 

σχεδίου το 1996 µέχρι και το 2007 (για 11 συνεχή χρόνια) έχουν αφυπηρετήσει 

πρόωρα συνολικά 276 υπάλληλοι και το συνολικό επιπρόσθετο φιλοδώρηµα που τους 

καταβλήθηκε ανέρχεται στα £5,3 εκ.  Σηµειώνεται επίσης ότι βασικό κριτήριο για τον 

αριθµό των αιτητών που εγκρίνονται για πρόωρη αφυπηρέτηση φαίνεται να είναι η 

ύπαρξη διαθέσιµων πιστώσεων στον Προϋπολογισµό.   

Ο πιο πάνω Κανονισµός ο οποίος θεσπίστηκε το 1996, αρχικά για περίοδο 2 ετών και 

έκτοτε συνεχίζει να εφαρµόζεται µέσω της ψήφισης σχετικής πρόνοιας στους ετήσιους 

Προϋπολογισµούς της ΑΗΚ, έχει καταστεί πλέον µόνιµος θεσµός και ως εκτούτου 

συνιστά στην ουσία πρόσθετο συνταξιοδοτικό ωφέληµα.  Εισηγήθηκα όπως 

αξιολογηθεί κατά πόσο οι λόγοι για τους οποίους δηµιουργήθηκε ο εν λόγω θεσµός 

εξακολουθούν να ισχύουν και κατά πόσο αυτός χρήζει επανεξέτασης.  

Ο Πρόεδρος µου ανέφερε ότι η Αρχή θεωρεί ως επιβεβληµένη τη συνέχιση του πιο 

πάνω θεσµού, ο οποίος συµβάλλει στην προσπάθεια της ΑΗΚ για ανανέωση του 

προσωπικού της και στην αντικατάσταση µε καλύτερα εξειδικευµένο και καταρτισµένο 

προσωπικό. 
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(γ) Ωφελήµατα προσωπικού.  Τα ωφελήµατα προσωπικού κατά τα τελευταία 

δύο έτη έχουν ως ακολούθως: 

  2007  2006 
  £  £ 
  Ταµείο Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης  1.838.002  1.905.136 
  Ταµείο Ευηµερίας  738.178  670.448 
  Ταµείο Βοηθείας  201.082  209.943 
  Σχέδιο Υποτροφιών  163.365  153.245 

  Επιδότηση Επιτοκίου Εκπαιδευτικών ∆ανείων  240.000  231.009 
  Επιχορήγηση Κυλικείων  201.217  158.327 
  Οµαδική Ασφάλεια Ζωής  279.182  *225.054 
  Ασφάλεια Προσωπικών Ατυχηµάτων  97.329  100.122 
  3.758.355  3.653.284 

* Ποσό £82.105 αφορά στο έτος 2005. 
 

Πρόσθετα µε τα πιο πάνω ωφελήµατα, παραχωρούνται στους υπαλλήλους της 

Αρχής άτοκα δάνεια για αγορά αυτοκινήτου το σύνολο των οποίων για το έτος 

2007 ανήλθε στο ποσό των £459.802. 

(δ) Εργατικά ατυχήµατα.  Κατά την διάρκεια του 2007 σηµειώθηκαν 29 

εργατικά ατυχήµατα και 2 οδικά (σε ώρες εργασίας) σε σύγκριση µε 17 και 0, 

αντίστοιχα για το 2006.  Η απώλεια σε εργατοηµέρες ανερχόταν συνολικά σε 1.108 

το 2007 και 868 το 2006. 

(ε) Υπερωρίες. Κατά τη διάρκεια του έτους πληρώθηκε υπερωριακή αποζηµίωση 

στο προσωπικό της Αρχής συνολικού ύψους £2.647.200, σε σύγκριση µε £2.240.858 

το 2006 και £1.860.272 το 2005.  Το συνολικό ποσό του εξόδου για το 2007 όµως 

ανέρχεται στις £2.947.200, καθώς περιλαµβάνει ποσό £300.000 ως πρόβλεψη για 

υπερωρίες που θα πληρωθούν εντός του 2008 και αφορούν το 2007.   

Σηµειώνεται ότι ποσό ύψους £234.487 καταβλήθηκε σε λειτουργούς της Αρχής 

που κατέχουν µισθολογική κλίµακα Α13 και άνω.  

Σε απάντηση του ο Πρόεδρος µου ανέφερε ότι η πληρωµή υπερωριακής αποζηµίωσης 

είναι αναπόφευκτη αλλά καταβάλλεται προσπάθεια για περιορισµό της. 

5. Συµβόλαια Παροχής Υπηρεσιών.  

Στις 31.12.2007 η Αρχή απασχολούσε 32 άτοµα (37 το Μάρτιο του 2008) διαφόρων 

ειδικοτήτων µε συµβόλαια αγοράς υπηρεσιών.  Όπως διαπιστώθηκε, ενώ η Αρχή 
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προκήρυσσε κατά διαστήµατα διαγωνισµούς για παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών για 

συγκεκριµένη περίοδο, στις πλείστες περιπτώσεις για ένα έτος µε δικαίωµα ανανέωσης 

για ένα επιπλέον έτος, εντούτοις συνεχίζει µέχρι και σήµερα να ανανεώνει τα πλείστα 

από τα εν λόγω συµβόλαια κατά παράβαση των όρων των διαγωνισµών. Αναφέρεται 

σχετικά ότι εντοπίστηκαν 20 περιπτώσεις ατόµων τα συµβόλαια των οποίων 

ανανεώθηκαν και τους παραχωρήθηκαν αυξήσεις, αντικανονικά. 

Ο ∆ιευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εξέτασε σχετικό αίτηµα 

συγκεκριµένης απασχολούµενης µε µίσθωση υπηρεσιών και αποφάσισε ότι η 

απασχόληση της εµπίπτει στην κατηγορία του µισθωτού προσώπου σύµφωνα µε 

τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόµο και ότι η ΑΗΚ έχει υποχρέωση πληρωµής 

εισφορών στα διάφορα Ταµεία.  Επισηµαίνεται ότι ο Νοµικός Σύµβουλος της 

Αρχής, σε γνωµάτευση του, ανέφερε ότι η Αρχή θα πρέπει να συµµορφωθεί µε τις 

υποδείξεις των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων όχι µόνο για την 

συγκεκριµένη απασχολούµενη, αλλά και για όσες άλλες περιπτώσεις εµπίπτουν 

στην ίδια κατηγορία. 

Αναφέρεται επίσης ότι στο Τµήµα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκκρεµεί σχετική εργατική διαφορά.  

Αναφορικά µε τα πιο πάνω επεσήµανα τα ακόλουθα: 

(α) Ενώ η Αρχή προκήρυξε διαγωνισµούς και συνήψε σχετικά συµβόλαια για 

µίσθωση συγκεκριµένων υπηρεσιών για συγκεκριµένο χρόνο εντούτοις, τόσο οι 

όροι των διαγωνισµών και οι πρόνοιες των συµβολαίων όσο και οι γενικές 

συνθήκες απασχόλησης, παραπέµπουν σε σχέση εξαρτηµένης εργασίας (π.χ. 

εργάζεται σύµφωνα µε τους περί Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας) 

Κανονισµούς του 1986, εποπτεία της εργασίας, µεταθέσεις). 

(β) Η Αρχή προέβηκε αντικανονικά σε συνεχείς παρατάσεις των υφιστάµενων 

συµβολαίων για συνολική µάλιστα περίοδο πέραν των 30 µηνών, οπότε και οι εν 

λόγω συµβάσεις τείνουν να µετατραπούν σε αορίστου χρόνου, σύµφωνα µε τις 

πρόνοιες του περί Εργοδοτουµένων µε Εργασία Ορισµένου Χρόνου (Απαγόρευση 

∆υσµενούς Μεταχείρισης) Νόµου του 2003, Ν. 98(Ι)/2003.  

(γ) Παρά τα υφιστάµενα προβλήµατα και την εµπλοκή του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η Αρχή κατακύρωσε τον Ιανουάριο του 2008 δύο νέους 

διαγωνισµούς για παροχή υπηρεσιών.  Ως αποτέλεσµα, ενώ η προκήρυξη της Αρχής 
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αφορούσε στη σύναψη συµβολαίων αγοράς υπηρεσιών, στο στάδιο της κατακύρωσης 

διαφοροποίησε τα εν λόγω συµβόλαια σε εργοδότηση ορισµένου χρόνου.   

(δ) Υπάρχουν εκκρεµότητες αναφορικά µε την απασχολούµενη για την οποία 

έγινε η σχετική έρευνα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

(υπογραφή αναθεωρηµένου συµβολαίου µετά την απόφαση του Υπουργείου, 

καταβολή «µισθών»  που εκκρεµούν και οφειλών στο ΤΚΑ). 

Από τα πιο πάνω φαίνεται ότι η Αρχή αντικανονικά ακολούθησε τη διαδικασία 

πρόσληψης ατόµων µε τη µέθοδο της µίσθωσης υπηρεσιών για περιορισµένο 

χρόνο καθότι ο σκοπός και το πνεύµα της νοµοθεσίας που διέπει τη διαδικασία 

σύναψης συµβάσεων, έργων, προµηθειών και υπηρεσιών (Ν.11(I)/2006) δεν 

καλύπτει την έµµεση απασχόληση προσωπικού µε την µορφή µίσθωσης 

υπηρεσιών, αλλά την εξασφάλιση/αγορά υπηρεσιών στις περιπτώσεις που 

υπάρχουν συγκεκριµένα παραδοτέα τα οποία παραδίδονται εντός συγκεκριµένης 

χρονικής περιόδου. Αναφορικά µε τα προβλήµατα που προέκυψαν, εισηγήθηκα 

όπως η Αρχή προβεί στις δέουσες ενέργειες για άµεση επίλυση τους.  

Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος, η Αρχή βρίσκεται σε διάλογο µε τις 

Συντεχνίες για επίλυση των προβληµάτων που προέκυψαν, ενώ εξουσιοδοτήθηκε 

η ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού να διαπραγµατευτεί µε τις Συντεχνίες 

προσχέδιο συνοµολόγησης Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας των µισθωτών που 

εµπίπτουν στην κατηγορία αυτή, µέσα στο πνεύµα της ισχύουσας νοµοθεσίας. 

6. Μελέτη “Εκτίµηση των πραγµατικών αναγκών της ΑΗΚ σε ανθρώπινο 
δυναµικό”-  Εταιρεία «Α». 

Τον Ιανουάριο του 2006 η Αρχή ανάθεσε σε συγκεκριµένη εταιρεία «Α» την 

ετοιµασία µελέτης για την εκτίµηση των πραγµατικών αναγκών της Αρχής σε 

ανθρώπινο δυναµικό. Εκτός των ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσµάτων για την 

επάρκεια ή έλλειψη του προσωπικού από τις διάφορες οργανικές µονάδες, 

εντοπίστηκαν προβλήµατα και δυσλειτουργίες του Οργανισµού για τα οποία 

γίνεται εκτενής αναφορά στην Έκθεση µας για το 2006.   

Η παρουσίαση των αποτελεσµάτων της µελέτης έγινε ενώπιον του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου στις 6.12.2006 το οποίο ανάθεσε στην ∆ιεύθυνση, την ετοιµασία 

εγγράφου µε εισηγήσεις για τη στρατηγική υλοποίησης των σχετικών διαπιστώσεων 

και συµπερασµάτων. Στις 13.2.2007 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε τη συνέχιση 
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της συνεργασίας µε την πιο πάνω εταιρεία και την υλοποίηση ενός προγράµµατος 10 

έργων το οποίο προέκυψε µε βάση τη µελέτη και έχει ως στόχο την σταδιακή και 

άµεση περαιτέρω βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της Αρχής.  

Στις 29.3.2007 υπογράφτηκε σχετικό συµβόλαιο µε την εταιρεία το συνολικό κόστος 

του οποίου ανήλθε στα €168.000. Η παράδοση των µελετών για υλοποίηση των 10 

έργων έγινε µεταξύ των µηνών Ιουνίου 2007 – Ιανουαρίου 2008.  

Μέχρι και την ηµεροµηνία του ελέγχου (Απρίλιος 2008) η Αρχή είχε προχωρήσει 

στη διαδικασία υλοποίησης δύο µόνο έργων από τα δέκα και συγκεκριµένα 

εκείνων που αφορούν στην ∆ιάχυση των Αποτελεσµάτων της Μελέτης και στην 

Ανάπτυξη συστήµατος καταγραφής του τρόπου αξιοποίησης του προσωπικού. 

Ο Πρόεδρος µε ενηµέρωσε ότι η Αρχή είναι σε διαδικασία υλοποίησης των 

υπολοίπων οκτώ έργων.  

7. Τέλη χαρτοσήµων σε έγγραφα/συµβάσεις της ΑΗΚ. 
∆ιαπιστώθηκε ότι αρκετά συµβόλαια και γενικά έγγραφα της ΑΗΚ που αφορούν  σε 

αγορά υλικών, έργων και υπηρεσιών δεν χαρτοσηµαίνονται σύµφωνα µε την ισχύουσα 

νοµοθεσία, µε αποτέλεσµα το ∆ηµόσιο να ζηµιώνει αρκετές χιλιάδες λίρες.  Αναφέρεται 

σχετικά ότι σε αρκετές περιπτώσεις για τις οποίες σύµφωνα µε τους όρους των 

συµβολαίων η καταβολή χαρτοσήµων είναι υποχρέωση του συµβαλλόµενου µε την 

ΑΗΚ, δεν υπάρχει σφραγισµένο συµβόλαιο στην Αρχή από τον Κλάδο Χαρτοσήµων, µε 

την ένδειξη ότι τα τέλη χαρτοσήµων έχουν καταβληθεί ούτε και η Αρχή επιβεβαιώνει στις 

περιπτώσεις αυτές την καταβολή από τον συµβαλλόµενο των ανάλογων τελών.   

Όπως ανέφερα και στην Έκθεση µου για το έτος 2005, σύµφωνα µε το άρθρο 19 του 

περί Χαρτοσήµων Νόµου αρ.19/1963, επιβάλλεται η  χαρτοσήµανση όλων των 

εγγράφων τα οποία συντάσσονται στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία και ως εκ τούτου  η 

Αρχή Ηλεκτρισµού έχει υποχρέωση όπως όλα τα έγγραφα της, περιλαµβανοµένων 

των συµβολαίων, που συνοµολογούνται µε τρίτους, είναι δεόντως χαρτοσηµασµένα, 

ανεξάρτητα από το ποιος βαρύνεται µε τα τέλη χαρτοσήµου.  

Σχετικές µε το θέµα είναι και οι γνωµατεύσεις του Νοµικού Συµβούλου της Αρχής µε 

ηµεροµηνίες 23.6.2005 και 19.9.2005 µε τις οποίες συστήνεται η χαρτοσήµανση των 

εγγράφων της ΑΗΚ, κάνοντας µάλιστα ειδική αναφορά στην επιβολή προστίµου σε 

περίπτωση µη χαρτοσήµανσης των εγγράφων, µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία. 
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Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο της Αρχής έχουν δοθεί οδηγίες ώστε όπου η 

χαρτοσήµανση είναι υποχρέωση του συµβαλλόµενου, να απαιτείται από αυτόν η 

παρουσίαση του χαρτοσηµασµένου από τον Έφορο Χαρτοσήµων εγγράφου. 

8. Στρατηγικοί συνεργάτες της Αρχής.   

Μετά την σύναψη συµφωνίας µε δύο στρατηγικούς συνεργάτες, για την 

εκµετάλλευση του ∆ικτύου Οπτικών Ινών και άλλης Υποδοµής της Αρχής για 

τηλεπικοινωνιακούς σκοπούς, εντοπίστηκαν από την Υπηρεσία µου σοβαρές 

αδυναµίες στις συµφωνίες που υπογράφτηκαν, για τις οποίες εκτενής αναφορά 

έγινε στις Εκθέσεις µας για το 2005 και 2006. Κατά τον έλεγχο του 2007 

διαπιστώθηκε ότι κάποια από τα προβλήµατα παραµένουν  για τα οποία γίνεται 

αναφορά πιο κάτω. 

(α) Στρατηγικός Συνεργάτης «Α».  Σχετικά µε την πιο πάνω συνεργασία 

αναφέρονται τα ακόλουθα: 

(i) Ποσό £258.750 που αφορά σε ενοίκια για τους πρώτους 9 µήνες της 

συµφωνίας, παραπέµφθηκε σε διαιτησία.  Σύµφωνα µε την απόφαση 

του διαιτητή ηµεροµηνίας 15.2.2008, ο στρατηγικός συνεργάτης δεν 

οφείλει οτιδήποτε για την περίοδο από 29.8.2003 µέχρι 28.8.2004 

πέραν των ποσών που έχει ήδη καταβάλει µε αποτέλεσµα να ακυρωθεί 

η τραπεζική εγγύηση ύψους £258.750.   

(ii) Με βάση τη συµφωνία, η Αρχή έχει δικαίωµα να εισπράττει το 50% επί 

του κέρδους των υπηρεσιών που πιθανόν να προσφέρονται σε 

αδειούχες εταιρείες τηλεφωνίας. Εντούτοις, η Αρχή δεν φαίνεται να έχει 

τη δυνατότητα επιβεβαίωσης κατά πόσον η εταιρεία παρείχε ή όχι 

τέτοιες υπηρεσίες και κατά συνέπεια να απαιτήσει καταβολή του ποσού 

που δικαιούται µε βάση τη συµφωνία.   

(iii) Ενόψει του γεγονότος ότι στη συµφωνία προβλεπόταν το δικαίωµα της 

ΑΗΚ για αγορά του 40% του κεφαλαίου του πιο πάνω στρατηγικού 

συνεργάτη, εντός 5 χρόνων από την ηµεροµηνία υπογραφής της 

συµφωνίας, η Υπηρεσία µας εισηγήθηκε στην επιστολή µας για το 2005 

όπως η Αρχή προβεί σε σχετική µελέτη όσον αφορά στις τηλεπικοινωνίες 

στην Κύπρο και κατά πόσο µπορεί να επωφεληθεί από τη συµµετοχή της 

στις συγκεκριµένες εταιρείες. Μέχρι τις 29.8.2008 η ΑΗΚ θα πρέπει να 
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αποφασίσει κατά πόσο να προχωρήσει στην αγορά του 40% του 

κεφαλαίου του πιο πάνω στρατηγικού συνεργάτη, εφόσον αιτήµατα της 

προς τον Συνεργάτη για παράταση του χρονικού περιθωρίου των 5 

χρόνων που της είχε δοθεί αρχικά, δεν έχουν ικανοποιηθεί. Στις 20.3.2008, 

η Αρχή πρότεινε στην εταιρεία όπως ο χρόνος λήψης της απόφασης 

παραταθεί τουλάχιστο µέχρι την 31.12.2008. Τίθεται ωστόσο το εύλογο 

ερώτηµα πως η Αρχή θα προχωρήσει σε τελική αξιολόγηση των επιλογών 

της, χωρίς την απαιτούµενη πληροφόρηση, όσον αφορά στις 

δραστηριότητες και στα οικονοµικά στοιχεία του συνεργάτη.  

Ο Πρόεδρος µου ανέφερε ότι ο Στρατηγικός Συνεργάτης έχει ήδη υποβάλει 

τεχνο-οικονοµικά στοιχεία τα οποία αξιολογούνται µε τη βοήθεια Συµβούλων και 

θα υποβληθεί εισήγηση προς την Αρχή. 

(β) Στρατηγικός Συνεργάτης «Β». 

(i) Οικονοµικές εκκρεµότητες. Το θέµα της καταβολής ποσού £201.250 

(ενοίκια 11.7.2003 – 10.2.2004 τα οποία έπρεπε να καταβάλει η εταιρεία 

στην Αρχή) που παραπέµφθηκε σε διαιτησία, µέχρι τον Απρίλιο του 2008 

εκκρεµούσε. 

(ii) Τραπεζική εγγύηση.  Ενώ το ετήσιο ενοίκιο των οπτικών κυκλωµάτων για 

το 2006 υπολογίστηκε περίπου στις £311.000 και το 2007 στις £342.500 µε 

αυξητική τάση, η Αρχή  αποδέκτηκε µε βάση τη συµπληρωµατική συµφωνία 

αρ.3 την κατάθεση από την εταιρεία τραπεζικής εγγύησης ποσού £150.000 

ενώ κατά την άποψη µας το ύψος της τραπεζικής εγγύησης (µετά το τέλος 

της διαιτησίας) θα έπρεπε να ξεπερνά τις £300.000 για να καλύπτει σε 

σηµαντικό βαθµό τα οφειλόµενα ενοίκια. 
Ο Πρόεδρος µε ενηµέρωσε ότι ο Στρατηγικός Συνεργάτης παρουσιάζεται συνεπής 

στις οικονοµικές του υποχρεώσεις. 

(iii) Συµµετοχή ΑΗΚ στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.  To ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της Αρχής σε συνεδρία του στις 27.3.2007 αποφάσισε να µην 

συµµετάσχει στο µετοχικό του κεφάλαιο του Στρατηγικού Συνεργάτη και η 

Επιτελική Μονάδα Επιχειρησιακής Ανάπτυξης να θέσει ενώπιον των µελών 

µέχρι το Μάιο 2007 µελέτη για το σωστό τρόπο διεύρυνσης των 

δραστηριοτήτων της Αρχής ως Carrier’s Carrier και την ενίσχυση της 
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οµάδας µε 2 ακόµη άτοµα. Σχετική µελέτη που ανατέθηκε σε συγκεκριµένη 

εταιρεία τον Μάιο του 2007 έναντι ποσού £23.338 ολοκληρώθηκε τον 

Νοέµβριο του 2007. Μέχρι και τον Απρίλιο του 2008 δεν παρουσιάστηκε 

ενώπιον του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

Όπως µου ανέφερε  ο Πρόεδρος, η παρουσίαση του επιχειρηµατικού σχεδίου 

στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο έγινε από τον Σύµβουλο τον Μάιο του 2008 και η 

Υπηρεσία ανέλαβε να υποβάλει λεπτοµερές σχέδιο δράσης για αξιολόγηση 

και λήψη τελικών αποφάσεων από την Αρχή.    

(iv) Ενοικίαση για το χώρο που χρησιµοποιεί η εταιρεία.  Ο Στρατηγικός 

Συνεργάτης χρησιµοποιεί συνολικά 9 από τους 49 υποσταθµούς διανοµής 

και µεταφοράς που διαθέτουν τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό για την 

εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού του. Μέχρι και την ηµεροµηνία 

του ελέγχου (Απρίλιος 2008) η Αρχή είχε αναθέσει σε ιδιώτες εκτιµητές την 

εκτίµηση µόνο για δύο από τους εννέα χώρους που χρησιµοποιεί ο 

Στρατηγικός Συνεργάτης µε σκοπό την επιβολή ενοικίου σε ετησία βάση. Το 

θέµα αναφέρθηκε και στην έκθεση του Εσωτερικού Ελέγχου στην οποία 

έγινε εισήγηση για κοστολόγηση και απόφαση του τρόπου χρέωσης του 

ενοικίου από µέρους της Αρχής.  

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι ανατέθηκε σε εξειδικευµένους Συµβούλους 

η κοστολόγηση της τηλεπικοινωνιακής υποδοµής της Αρχής που αναµένεται 

να ολοκληρωθεί πριν το καλοκαίρι 2008. 

(v) Εκµίσθωση Ελεγχόµενης Ευρυζωνικής Χωρητικότητας (Managed 
Bandwidth Capacity) σε άλλους παροχείς Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών.  Με βάση τη συµφωνία που υπογράφτηκε µεταξύ της Αρχής 

και του Στρατηγικού Συνεργάτη στην περίπτωση εκµίσθωσης της 

Ελεγχόµενης Ευρυζωνικής Χωρητικότητας (Managed Bandwidth Capacity) 

σε άλλους αδειοδοτηµένους παροχείς Ηλεκτρονικών Τηλεπικοινωνιών η 

Αρχή θα δικαιούται το 50% των κερδών που θα πραγµατοποιείται από αυτή 

τη δραστηριότητα.  Παρά τις κατά καιρούς απαιτήσεις της Αρχής για 

παραχώρηση στοιχείων σε σχέση µε τις πιο πάνω δραστηριότητες για 

εξακρίβωση κατά πόσο είναι επικερδείς ή όχι, η ανταπόκριση του 

Στρατηγικού Συνεργάτη είναι ότι δεν είναι επικερδείς.  Η Αρχή, το ∆εκέµβριο 
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του 2007 ανάθεσε σε ανεξάρτητους λογιστές την εξέταση των οικονοµικών 

καταστάσεων του Στρατηγικού Συνεργάτη για να αποφανθούν για την 

ορθότητα των δηλώσεων του. Μέχρι και τον Απρίλιο του 2008 η Αρχή δεν 

έχει λάβει οποιαδήποτε πληροφόρηση σχετικά µε το θέµα. 
Όπως µε ενηµέρωσε ο Πρόεδρος, σύµφωνα µε την έκθεση των εγκεκριµένων 

λογιστών στους οποίους η Αρχή ανέθεσε τη διεξαγωγή ελέγχου, για τη 

διαπίστωση της επικερδότητας από την παραχώρηση υπηρεσιών Ευρυζωνικής 

Χωρητικότητας, η οποία λήφθηκε το Μάιο του 2008 το συνολικό έσοδο από αυτές 

τις υπηρεσίες ανέρχεται σε £19.400 µόνο. 

9. Στρατηγική για Αντιµετώπιση του Ανταγωνισµού.    
Στα πλαίσια της αντιµετώπισης του ανταγωνισµού, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

Αρχής στη συνεδρία του ηµερ. 6.3.2007 αποφάσισε τη σύσταση υπηρεσιακών 

επιτροπών, (α) για την υποβολή εισηγήσεων αναφορικά µε τη στρατηγική της 

Αρχής για την αντιµετώπιση του ανταγωνισµού και (β) για την υποβολή ενώπιον 

του προγράµµατος µείωσης των εξόδων που να καλύπτει όλο το φάσµα των 

λειτουργιών της Αρχής.  

Θεωρώ την πιο πάνω απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ως ορθή και 

επιβαλλόµενη όχι µόνο για αντιµετώπιση του ανταγωνισµού, αλλά εν γένει στα 

πλαίσια της πιο αποδοτικής διαχείρισης ενός µεγάλου Οργανισµού κοινής 

ωφελείας όπως η ΑΗΚ.  Ωστόσο παρατηρώ ότι η απόφαση δεν έχει υλοποιηθεί 

στον επιθυµητό βαθµό. 

Ειδικά καθ΄ όσον αφορά στις δαπάνες, επιβάλλεται όπως η Αρχή επικεντρώσει την 

προσοχή της τόσο στη συγκράτηση και µείωση τους όπου είναι δυνατόν όσο και 

στην αποδοτικότερη διαχείριση των διαθέσιµων πόρων της. Σηµειώνεται επίσης το 

γεγονός ότι η ΑΗΚ καλείται να καταβάλει εταιρικό φόρο µε συντελεστή 25% τη 

στιγµή που ο αντίστοιχος συντελεστής για τις εταιρείες ανέρχεται στο 10% µόνο. 

Όσον αφορά στο σκέλος των δαπανών, ο Πρόεδρος µου ανέφερε ότι τα επί µέρους 

θέµατα (µείωση λειτουργικών εξόδων, µείωση κόστους δανειοδότησης, βέλτιστος 

τρόπος λειτουργίας παραγωγής για µείωση του κόστους καυσίµων, µείωση 

αποθεµάτων κ.λπ.) µελετήθηκαν και µελετούνται συνεχώς από διάφορες οµάδες 

ειδικών της ΑΗΚ.  Επίσης µου ανέφερε ότι έχουν γίνει ουσιαστικές περικοπές στον 

Προϋπολογισµό του 2008. Όσον αφορά στην άνιση φορολογική µεταχείριση της 

Αρχής καθώς επίσης και στην εκταµίευση µε βάση τη µερισµατική πολιτική, ο 
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Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι η Αρχή έχει επανειληµµένα  προβεί σε προφορικά και 

γραπτά διαβήµατα τόσο προς το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 

όσο και προς το Υπουργείο Οικονοµικών.  Επιπρόσθετα, σηµείωσε ότι η Αρχή έχει 

υποβάλει προ διετίας αίτηση για αύξηση των διατιµήσεων κάτι που δεν έχει ακόµη 

εγκριθεί µε αποτέλεσµα την επιδείνωση της οικονοµικής της κατάστασης.  Το όλο 

θέµα είναι υπό επανεξέταση στα πλαίσια του καταρτισµού νέου δεκαετούς 

αναπτυξιακού προγράµµατος.  

10. Έλεγχος µετρητών  (καταγραφής ρεύµατος) - παραβιάσεις.   

Κατά την διάρκεια του 2007 έγινε έλεγχος σε 3.225 µετρητές σε σύγκριση µε 4.672 το 

2006.  Οι 1.249 βρέθηκαν παραβιασµένοι χωρίς όµως να είναι δυνατή στοιχειοθέτηση 

υποκλοπής ρεύµατος ενώ σε 166 περιπτώσεις οι µετρητές βρέθηκαν παραβιασµένοι 

και από τη διερεύνηση που ακολούθησε στοιχειοθετήθηκε υποκλοπή ρεύµατος.  Για 

διερεύνηση των 1.249 περιπτώσεων παραβιάσεων, χρεώθηκε και εισπράχθηκε ποσό 

£705.965.  Όπως επισηµάνθηκε από τον Πρόεδρο της Αρχής στη συνεδρία του 

Συµβουλίου στις 28.3.2006 (συνεδρία αρ. 16/2006) η Αρχή παρουσιάζει σηµαντικές 

απώλειες στα εισοδήµατα της και εισηγήθηκε όπως ο Γενικός ∆ιευθυντής ετοιµάσει 

άµεσο σχέδιο δράσης για επίλυση του θέµατος.  Με οδηγίες του Γενικού ∆ιευθυντή 

συστάθηκε στις 26.2.2007 οµάδα εργασίας, για να µελετήσει το πρόβληµα των 

παράνοµων επεµβάσεων σε µετρητές της Αρχής και την υποκλοπή ηλεκτρικού 

ρεύµατος.  Η οµάδα εργασίας ολοκλήρωσε το έργο της και υπόβαλε την τελική έκθεση 

στις 16.1.2008.  Τα σηµαντικότερα από τα ευρήµατα της έκθεσης είναι τα πιο κάτω : 

(α) Το µεγαλύτερο µερίδιο των µη-τεχνικών απωλειών αποτελούν οι υποκλοπές.  Η 

Αρχή δεν έχει υπολογίσει στο παρελθόν το ύψος των µη-τεχνικών απωλειών.  Όµως 

συγκρίνοντας τα δεδοµένα της Αρχής µε τα δεδοµένα άλλων ευρωπαϊκών ηλεκτρικών 

εταιρειών, υπολογίζονται ετήσιες µη-τεχνικές απώλειες, που οφείλονται σε υποκλοπές 

ηλεκτρικής ενέργειας ύψους 1,23% για το 2006 και 1,49% για το 2007 οι οποίες 

µεταφραζόµενες σε χρήµατα αντιστοιχούν, βάσει τιµών του 2006 µε 6,3 και 7,6 

εκατοµµύρια ευρώ, αντίστοιχα. 

(β) Κατά τις επισκέψεις και τις συνεντεύξεις µε το εµπλεκόµενο προσωπικό η οµάδα 

πληροφορήθηκε ότι λόγω φόρτου εργασίας του Κλάδου Επιθεωρητών Εγκαταστάσεων οι 

αιφνιδιαστικοί έλεγχοι δεν πραγµατοποιούνται σε καµιά από τις περιφέρειες.   
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Για να διαπιστωθεί το µέγεθος του προβλήµατος από τις παράνοµες επεµβάσεις στους 

µετρητές της ΑΗΚ, ζητήθηκε από τους ∆ιευθυντές των περιφερειών όπως δώσουν 

οδηγίες ώστε να πραγµατοποιηθούν δειγµατοληπτικοί αιφνιδιαστικοί έλεγχοι περίπου σε 

100 καταναλωτές «υψηλού κινδύνου». Τελικά, λόγω φόρτου εργασίας των άλλων 

περιφερειών, µόνο η περιφέρεια Λεµεσού ανταποκρίθηκε όπου διεξήχθηκαν 96 έλεγχοι 

από τέσσερεις επιθεωρητές για 4 εργάσιµες ηµέρες και βρέθηκαν 30 παράνοµες 

επεµβάσεις στον εξοπλισµό της ΑΗΚ (31%), ενώ σε µια περίπτωση που υπήρχε 

υπόνοια για υποκλοπή ηλεκτρικής ενέργειας η υπόθεση καταγγέλθηκε στην Αστυνοµία.  

(γ) Οι καταγραφείς µετρητών δεν τυγχάνουν συνεχούς και συστηµατικής 

εκπαίδευσης µε συνέπεια να µην γνωρίζουν επαρκώς τα καθήκοντα και τις 

υποχρεώσεις τους.  Επίσης σε αρκετές περιπτώσεις όπου εντοπίζονται ανωµαλίες 

από τους καταγραφείς, λόγω φόρτου εργασίας το αρµόδιο Τµήµα αδυνατεί να 

διερευνήσει αρκετές από αυτές µε αποτέλεσµα να µην λαµβάνονται τα 

ενδεικνυόµενα µέτρα.  Έτσι µετά από δύο ή τρεις καταγγελίες της ίδιας 

περίπτωσης, οι καταγραφείς δεν την επαναφέρουν πλέον. 

Ζήτησα να  ενηµερωθώ σχετικά µε τα µέτρα που προτίθεται να λάβει η Αρχή για 

αντιµετώπιση των πιο πάνω πολύ σηµαντικών προβληµάτων. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι η Αρχή θα εγκαθιδρύσει πιλοτικό σύστηµα 

αυτόµατης διαχείρισης µετρητών, θα ενισχύσει τον Κλάδο Επιθεωρήσεων 

Εγκαταστάσεων ο οποίος έχει την ευθύνη για την πραγµατοποίηση αιφνιδιαστικών 

ελέγχων και θα γίνει εκπαίδευση των καταγραφέων µετρητών ώστε να καταστούν 

ικανοί να εκτελούν επαρκώς τα καθήκοντα προστασίας του εισοδήµατος της ΑΗΚ.  

11. Παράβαση των όρων λειτουργίας των Ηλεκτροπαραγωγών Σταθµών σε 
σχέση µε τις Άδειες  Εκποµπής Αερίων Αποβλήτων στους Σταθµούς. 

(α) Μετρήσεις Ποιότητας Αέρα γύρω από τους Ηλεκτροπαραγωγούς σταθµούς 
της Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου.  Η Αρχή οφείλει, σύµφωνα µε τις σχετικές άδειες 

που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να 

αποστέλλει κάθε χρόνο, και µέχρι το τέλος Μαρτίου του επόµενου χρόνου, στο εν λόγω 

Υπουργείο σχετική αναλυτική έκθεση αξιολόγησης των µετρήσεων ποιότητας αέρα που 

διεξάγει σε κατάλληλα σηµεία γύρω από τους ηλεκτροπαραγωγούς σταθµούς. Το 

ελάχιστο ποσοστό έγκυρων µετρήσεων συστήνεται να είναι µεγαλύτερο του 90%.   
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Για τα έτη 2006 και 2007 η Αρχή δεν έχει ετοιµάσει και αποστείλει προς το αρµόδιο 

Υπουργείο τις εν λόγω ετήσιες εκθέσεις καθότι δεν λήφθηκε ο αναγκαίος αριθµός 

έγκυρων µετρήσεων που απαιτείτο από τις σχετικές άδειες. 

Ο Πρόεδρος µου ανέφερε ότι το ποσοστό έγκυρων µετρήσεων ήταν µικρότερο του 

90% διότι παρουσιάστηκαν προβλήµατα κυρίως στη συντήρηση των αναλυτών εκ 

µέρους του εξωτερικού εργολάβου. Η Αρχή έχει προχωρήσει στην κατακύρωση νέου 

συµβολαίου συντήρησης από τον Ιούνιο του 2007 και αναµένεται ότι θα υπάρχει 

συνεχής ροή µετρήσεων και θα ετοιµαστεί η σχετική έκθεση για το έτος 2008. 

(β) Επιτρεπόµενα όρια αποβλήτων. Στις σχετικές άδειες λειτουργίας των 

ηλεκτροπαραγωγών σταθµών καθορίζονται οριακές τιµές εκποµπής αποβλήτων όπως 

οξειδίων του αζώτου (ΝΟ/ΝΟχ), σκόνης, µονοξειδίου του άνθρακα κ.λπ. Όπως 

προκύπτει από τα ετήσια στοιχεία της Αρχής για τα έτη 2006 και 2007, υπάρχει σοβαρό 

πρόβληµα, κυρίως στους σταθµούς Βασιλικού και ∆εκέλειας, αναφορικά µε την 

εκποµπή ρύπων (κυρίως οξειδίου του αζώτου και σκόνης) πέραν των επιτρεπόµενων 

ορίων από τις σχετικές άδειες µε κίνδυνο επιβολής ποινών στην Αρχή ή και ανάκλησης 

των σχετικών αδειών, σύµφωνα µε τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατµόσφαιρας 

Νόµους του 2002 έως 2008. Αναφέρεται επίσης ότι, µετά από σχετική επιθεώρηση του 

Τµήµατος Επιθεώρησης Εργασίας στο σταθµό Βασιλικού στις 15.11.2007, 

διαπιστώθηκε ότι η συγκέντρωση σκόνης στα εκπεµπόµενα καυσαέρια από το 

φουγάρο της µονάδας ατµοπαραγωγής µε αρ. 2, υπερέβαινε κατά πολύ την οριακή 

τιµή των 50mg/Nm³ αφού, έφθασε µέχρι 155mg/Nm³. Ως αποτέλεσµα το Τµήµα 

Επιθεώρησης Εργασίας παρέπεµψε το θέµα στο Γενικό Εισαγγελέα για λήψη ποινικών 

µέτρων εναντίον της Αρχής και ήδη εκκρεµεί σχετικό Κατηγορητήριο εναντίον της 

Αρχής µε αρ. 2066/08 ηµερ. 27.3.2008. 

Ζήτησα να ενηµερωθώ για τις ενέργειες της Αρχής για συντονισµένη αντιµετώπιση 

των πιο πάνω και πλήρη συµµόρφωση µε την σχετική νοµοθεσία, δεδοµένου ότι οι 

εκποµπές ρύπων πέραν των επιτρεπόµενων ορίων δηµιουργούν περιβαλλοντικά 

προβλήµατα και αντιδράσεις κατοίκων των γειτονικών κοινοτήτων.  

Ο Πρόεδρος µου ανέφερε, ότι τον Ιούνιο 2008 αναµένεται η κατακύρωση σχετικού 

διαγωνισµού για  την µετατροπή των Λεβήτων αρ. 1 και 2 στον Η/Σ Βασιλικού µε 

σκοπό την βελτίωση των εκποµπών ρύπων. Για τον Η/Σ ∆εκέλειας, µου ανέφερε, 

µεταξύ άλλων, ότι κατακυρώθηκε σχετικός διαγωνισµός για εισαγωγή χηµικών 
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πρόσθετων καυσίµου µε σκοπό τη µείωση των άκαυστων στερεών κατά 30% και τη 

µείωση των εκποµπών σκόνης και ότι παράλληλα θα κληθεί σύντοµα ειδικός για την 

καύση στους Λέβητες. 

12. Νοµικές Υποθέσεις. 

(α) Συγκεκριµένος προσφοροδότης καυσίµων vs Αρχής Ηλεκτρισµού 
Κύπρου – Αγωγή αρ. 3427/2000.  Συγκεκριµένος προσφοροδότης καταχώρισε 

εναντίον της Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου την αγωγή αρ. 3427/2000 διεκδικώντας 

αποζηµιώσεις λόγω µη κατακύρωσης σε αυτή του διαγωνισµού αρ. 231/91 για την 

προµήθεια και παράδοση Heavy Fuel Oil  για το δεύτερο εξάµηνο του 1991 για 

180000 τόνους +/- 20%.  

Συγκεκριµένα η εταιρεία  αρχικά καταχώρησε την αγωγή αρ. 913/91 µε βασικό 

σηµείο ότι η εταιρεία στην οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός δεν επέδωσε στην 

προκαθορισµένη ηµεροµηνία τραπεζική εγγυητική επιστολή όπως ήταν οι όροι της 

προσφοράς αλλά η Αρχή αποδέχθηκε γραπτές διαβεβαιώσεις από την κυβέρνηση 

της Συρίας για την πιστή εφαρµογή της συµφωνίας. Το τότε ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

στις 30.5.1991 κατόπιν προτροπής του τότε Υπουργού Εµπορίου και Βιοµηχανίας, 

ο οποίος βασίστηκε σε γνωµάτευση από την Γενική Εισαγγελία, κατακύρωσε την 

προσφορά σε συγκεκριµένη εταιρεία από την Συρία. Η πιο πάνω αγωγή  

εκδικάστηκε στις 30.11.1992 και ακύρωσε την απόφαση της Αρχής  η οποία στη 

συνέχεια καταχώρισε την Αναθεωρητική Έφεση αρ. 1705/1992 που απορρίφθηκε 

στις 19.5.1997. 

Αναφορικά µε την αγωγή αρ. 3427/2000, η Αρχή ζήτησε την 1.12.2005 από το 

Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λευκωσίας και την εµπλοκή της Νοµικής Υπηρεσίας της 

∆ηµοκρατίας ως τριτοδιάδικου αφού οποιαδήποτε ζηµιά υπέστη πιθανό να 

οφείλεται σε αµέλεια της Νοµικής Υπηρεσίας αναφορικά µε την γνωµάτευση ηµερ. 

23.5.1991 που δόθηκε στον τότε Υπουργό Εµπορίου και Βιοµηχανίας. Στην αίτηση 

της η Αρχή αξίωσε από την Νοµική Υπηρεσία µεταξύ άλλων συνεισφορά και/η 

αποζηµίωση λόγω αµέλειας που επέδειξε Ανώτερος ∆ικηγόρος της ∆ηµοκρατίας 

σε σχέση µε την εν λόγω γνωµάτευση. 

Στις 8.6.2007 η αγωγή διευθετήθηκε εξωδίκως και  επικυρώθηκε από το 

Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λευκωσίας, µε την απόφαση η  Αρχή να καταβάλει ποσό 

ύψους $300.000 στην εταιρεία συν £15.000 συν ΦΠΑ ως έξοδα και την καταβολή 
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ποσού ύψους $150.000 στην Αρχή από τον Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας 

συν £7.500 συν ΦΠΑ ως έξοδα.  

Παρά το γεγονός ότι η Αρχή έχει συµµορφωθεί µε την σχετική απόφαση και έχει 

προχωρήσει στην καταβολή των οφειλόµενων ποσών στις 18.7.2007 εντούτοις, παρά 

τα επανειληµµένα διαβήµατα της τόσο προς τη Νοµική Υπηρεσία όσο και προς το 

Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, δεν της είχε καταβληθεί το ποσό 

που της οφείλει η ∆ηµοκρατία µέχρι την ηµεροµηνία του ελέγχου.  

Ο Πρόεδρος µου ανέφερε ότι στις 23 Απριλίου 2008 η Αρχή εισέπραξε τα ποσά 

της εξώδικης διευθέτησης ηµεροµηνίας 8 Ιουνίου 2007.   

(β) Υπεργολαβία ηλεκτρολογικών εργασιών - Αγωγή αρ. 7044/2007.  Η Αρχή 

προκήρυξε το διαγωνισµό αρ. 282/94 για την υπεργολαβία ηλεκτρολογικών εργασιών 

για τα Νέα Περιφερειακά Γραφεία της Αρχής στη Λευκωσία. Κατά την αξιολόγηση των 

προσφορών που υποβλήθηκαν, τόσο η έκθεση της τεχνικής επιτροπής όσο και η 

σύσταση της επιτροπής προσφορών εισηγήθηκε την κατακύρωση της προσφοράς σε 

συγκεκριµένη εταιρεία. Εντούτοις, το τότε ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατακύρωσε το 

διαγωνισµό σε άλλη εταιρεία µε το δικαιολογητικό ότι «λόγω της καλύτερης 

οικονοµικής της κατάστασης, δίδεται η βεβαιότητα ότι το έργο θα εκτελεσθεί µε 

ακρίβεια και πλήρως χωρίς καθυστερήσεις».  

Η εν λόγω εταιρεία καταχώρισε την αγωγή αρ. 549/95 η οποία εκδικάστηκε µε 

επιτυχία στις 30.10.1996. Η Αρχή καταχώρισε την αναθεωρητική έφεση αρ. 2379 η 

οποία όµως απορρίφθηκε στις 2.9.1999.  

Με επιστολή της ηµερ. 22.3.2004 η εταιρεία επικαλούµενη το άρθρο 146(6) του 

Συντάγµατος ζήτησε την καταβολή αποζηµιώσεων που ανέρχονταν στο ποσό των 

£78.000. Η Αρχή δεν προχώρησε στην καταβολή οποιουδήποτε ποσού µε 

αποτέλεσµα στις 31.5.2007 η εν λόγω εταιρεία να καταχωρίσει την αγωγή           

αρ. 7044/2007 µε την οποία αξιώνει γενικές και ειδικές αποζηµιώσεις που 

κυµαίνονται µεταξύ £50.000  και £250.000 πλέον τόκο. 

Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο της Αρχής, το θέµα χειρίζονται οι Νοµικοί Σύµβουλοι της ΑΗΚ. 

(γ) Απαλλοτρίωση ακινήτων στη Λεµεσό - Προσφυγή αρ. 438/2007.   Με τη 

Γνωστοποίηση Απαλλοτρίωσης αρ. ∆Π 1017 ηµερ. 22.12.2000 και το ∆ιάταγµα 

Απαλλοτρίωσης ∆Π 612 ηµερ. 22.6.2001, η Αρχή απαλλοτρίωσε έναντι του ποσού 

των £483.000 το κτήµα µε αριθµό εγγραφής αρ. 29391 στη Λεµεσό, για τη δηµιουργία 



 - 20 - 

υπαίθριων αποθηκευτικών χώρων, χώρων στάθµευσης και την ανέγερση κτιρίων για 

την ικανοποίηση των αποθηκευτικών και άλλων αναγκών της Αρχής.  

Στις 20.9.2001 το απαλλοτριωθέν κτήµα µεταβιβάστηκε επ’ ονόµατι της Αρχής. 

Ένεκα όµως του γεγονότος ότι το κτήµα δεν χρησιµοποιήθηκε για το σκοπό για 

τον οποίον απαλλοτριώθηκε, οι πρώην ιδιοκτήτες του ακινήτου καταχώρισαν την 

προσφυγή αρ. 438/2007  µε την οποία ζητούν από το ∆ικαστήριο να διατάξει την 

επιστροφή σε αυτούς το κτήµα το οποίο απαλλοτριώθηκε εφόσον δεν έχει 

επιτευχθεί ο σκοπός για τον οποίο έγινε η απαλλοτρίωση εντός του χρονικού 

περιθωρίου που καθορίζει το άρθρο 23(5) του Συντάγµατος και το άρθρο 15(ι) του 

περί Απαλλοτρίωσης Νόµου 15/1962.  

Από τα γεγονότα της υπόθεσης προκύπτει ότι παρόλο που ήταν σε γνώση της 

Αρχής ότι η χρησιµοποίηση του χώρου που απαλλοτριώθηκε έπρεπε να γίνει το 

αργότερο µέσα  σε τρία χρόνια από την ηµεροµηνία που το ακίνητο περιήλθε στην 

απαλλοτριούσα αρχή (ΑΗΚ) εντούτοις η αίτηση για έκδοση  πολεοδοµικής άδειας 

υποβλήθηκε στις 13.3.2003 δηλαδή µετά παρέλευση ενάµισι χρόνου  από την 

απαλλοτρίωση. Επίσης αναφέρεται ότι παρόλο που η πολεοδοµική άδεια 

εκδόθηκε στις 17.4.2004 η Αρχή προκήρυξε διαγωνισµό για την ανέγερση των 

αποθηκών στις 25.9.2007 (αρ. διαγωνισµού 136/2007) 3,5 σχεδόν χρόνια µετά την 

έκδοση της πολεοδοµικής άδειας.  

Σηµειώνεται ότι στις 3.11.2007 ένας εκ των δύο εναγόντων στην προσφυγή αρ. 

438/2007 ζήτησε την άµεση επιστροφή του κτήµατος διαφορετικά προειδοποίησε 

ότι θα προχωρήσει µε περαιτέρω αγωγή αξιώνοντας αποζηµιώσεις για τη µη 

χρησιµοποίηση ή εκµετάλλευση του κτήµατος για την περίοδο µετά την παρέλευση 

των τριών ετών που έπρεπε να τους επιστραφεί το κτήµα καθώς και γενικές 

αποζηµιώσεις συνολικού ποσού πέραν των £2 εκ.  

Για τον ίδιο σκοπό απαλλοτριώθηκε το ακίνητο µε αριθµό εγγραφής 24677 του 

οποίου εγγεγραµµένος ιδιοκτήτης ήταν συγκεκριµένος Οργανισµός, έναντι του 

ποσού των £655.000 πλέον τόκους. Η απαλλοτρίωση του εν λόγω κτήµατος έγινε 

µε την Γνωστοποίηση Απαλλοτρίωσης αρ. 1019 ηµερ. 22.12.2000 και το ∆ιάταγµα 

Απαλλοτρίωσης αρ. 199 ηµερ. 9.3.2001. Με επιστολή του ηµεροµηνίας 24.1.2008 

ο Οργανισµός ζήτησε την επιστροφή του ακινήτου στην τιµή που απαλλοτριώθηκε.  



 - 21 - 

Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Συντάγµατος «Εάν εντός τριών ετών από της 

απαλλοτριώσεως δεν καταστή εφικτός ο τοιούτος σκοπός, η απαλλοτριώσασα 

αρχή, ευθύς µετά την εκπνοήν της ρυθείσης προθεσµίας των τριών ετών 

υποχρεούται να προσφέρη την ιδιοκτησίαν επί καταβολή της τιµής κτήσεως εις το 

πρόσωπον παρ’ ου απηλλοτρίωσεν αυτήν.»  

Ο Πρόεδρος µου ανέφερε ότι η Αρχή δεν διαφοροποίησε τις προθέσεις της 

αναφορικά µε τον σκοπό που έγινε η απαλλοτρίωση και ότι το έργο καθυστέρησε 

κυρίως λόγω προβληµάτων µε τον αρχιτέκτονα του έργου και λόγω καθυστέρησης 

στην έκδοση πολεοδοµικής άδειας, άδειας οικοδοµής, άδειας αποκοπής δέντρων και 

ετοιµασίας δελτίων ποσοτήτων από τον επιµετρητή. 

(δ)  Συγκεκριµένη εταιρεία «Α» - vs. Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου - Αγωγή αρ. 
11798/2004. Το 1998 η Αρχή προκήρυξε το διαγωνισµό αρ. 349/98 για την εκσκαφή 

χανδάκων και τοποθέτηση υπόγειων καλωδίων στη περιφέρεια Λευκωσίας – 

Κερύνειας – Μόρφου για τις περιοχές Α, Β και Γ. Η κατακύρωση του διαγωνισµού 

έγινε για την περιοχή Β σε δύο συνεργαζόµενες εταιρείες «Β»  και «Γ».  

Στις 2.8.1999 η Αρχή προκήρυξε το διαγωνισµό αρ. 1309/99 για την εκσκαφή χανδάκων 

και εκτέλεση άλλων συναφών εργασιών για τοποθέτηση καλωδίων στην πόλη της 

Λεµεσού. Ο εν λόγω διαγωνισµός κατακυρώθηκε στην Εταιρεία «Β» σε συνεργασία µε 

άλλη εταιρεία  «∆» αφού η εταιρεία  «Β» δεν ήταν εγγεγραµµένη στο Μητρώο 

Εργοληπτών και δεν είχε υποβάλει Άδεια Εργολήπτη Πέµπτης Κατηγορίας σύµφωνα µε 

τους όρους του διαγωνισµού.  

Μετά από έλεγχο που διεξήγαγε η Υπηρεσία µας, σε επιστολή µας ηµερ. 

1.12.1999 προς την Αρχή υποδείχθηκε ότι ο διαγωνισµός αρ. 1309/99 

κατακυρώθηκε σε εταιρεία η οποία δεν πληρούσε τις πρόνοιες των εγγράφων της 

προσφοράς αφού δεν ήταν εγγεγραµµένη στο Μητρώο Εργοληπτών. Επίσης 

συγκεκριµένος προσφοροδότης στον πιο πάνω διαγωνισµό µε επιστολή του ηµερ. 

4.1.2000 επεσήµανε στην Αρχή την παράνοµη κατακύρωση του διαγωνισµού και 

γνωστοποιούσε την πρόθεση του να προχωρήσει στην καταχώριση προσφυγής 

στο Ανώτατο ∆ικαστήριο κάτι το οποίο έπραξε αργότερα. 

Ενόψει των δύο πιο πάνω επιστολών, η Αρχή ζήτησε γνωµάτευση από τους 

Νοµικούς της Συµβούλους για τους δύο διαγωνισµούς αρ. 349/98 και 1309/99.  Με 

βάση τη σχετική γνωµάτευση, η εταιρεία «Β», η οποία δεν ήταν εγγεγραµµένος 
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εργολάβος, δεν είχε κανένα νοµικό δικαίωµα να συµµετάσχει στους διαγωνισµούς 

ασχέτως το ότι συνεργάστηκε µε εταιρεία η οποία ήταν νόµιµα εγγεγραµµένη. Οι 

Νοµικοί Σύµβουλοι εισηγήθηκαν την ανάκληση των πιο πάνω αποφάσεων, 

εισήγηση η οποία υιοθετήθηκε από το τότε ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής στη 

συνεδρία του ηµερ. 2.8.2000.  

Μετά την ακύρωση των κατακυρώσεων των διαγωνισµών, καταχωρίστηκαν στο 

Ανώτατο ∆ικαστήριο οι προσφυγές αρ. 1356/2000 και αρ. 1355/2000 αναφορικά µε 

τους διαγωνισµούς αρ. 349/98 και αρ. 1309/99, αντίστοιχα. Οι δύο προσφυγές 

συνεκδικάστηκαν και στις 28.1.2003 έγιναν αποδεκτές από το ∆ικαστήριο. Η Αρχή 

δεν προχώρησε σε έφεση αφού κατά την άποψη των Νοµικών της Συµβούλων οι 

προοπτικές επιτυχίας ήταν πολύ περιορισµένες. 

Στη συνέχεια η συγκεκριµένη εταιρεία «Α» (πρώην εταιρεία «Β») καταχώρισε την 

αγωγή αρ. 11798/2004 αξιώνοντας αποζηµιώσεις ύψους £240.858 πλέον τόκους, 

έξοδα και ΦΠΑ. Τελικά µεταξύ των δύο µερών έγινε εξώδικος συµβιβασµός 

σύµφωνα µε τον οποίο η Αρχή κατέβαλε στις 8.2.2008 στην εταιρεία «Α» το ποσό 

των £100.000.  

Εισηγήθηκα όπως η Αρχή κατά την αξιολόγηση των προσφορών αποκλείει τους 

προσφοροδότες που δεν πληρούν τους όρους των προσφορών και εν ανάγκη στις 

περιπτώσεις όπου υπάρχει οποιαδήποτε αµφιβολία να ζητά, εκ των προτέρων, 

την άποψη των Νοµικών της Συµβούλων ούτως ώστε οι αποφάσεις της να είναι 

εντός νοµικών πλαισίων.  

(ε) Έρευνα για διάπραξη πειθαρχικού παραπτώµατος.  Το ∆εκέµβριο του 2006 

η Αρχή εφάρµοσε νέα διαδικασία αναφορικά µε την αξιολόγηση προσφορών, στα 

πλαίσια της οποίας απαιτείται η υπογραφή Υπεύθυνης ∆ήλωσης Ευσυνείδητης και 

Αµερόληπτης Εκτέλεσης Καθηκόντων Συντονιστή και Μελών Επιτροπής Αξιόλογης. 

Μετά την εφαρµογή της πιο πάνω διαδικασίας ο Βοηθός ∆ιευθυντής (∆οµικών 

Έργων) ενηµέρωσε το Γενικό ∆ιευθυντή της Αρχής ότι έχει έµµεσο οικονοµικό 

συµφέρον σε συγκεκριµένη ιδιωτική εργοληπτική εταιρεία που προσφοροδότησε σε 

διαγωνισµούς και έχει διοριστεί συντονιστής για την αξιολόγηση τους.  

Σηµειώνεται ότι τον Ιανουάριο του 2007 η εν λόγω εργοληπτική εταιρεία  

εκτελούσε 3 οικοδοµικά έργα υποσταθµών µεταφοράς συνολικού ποσού ύψους 

£1.382.721 ενώ κατά τη περίοδο 2002 – 2006 πληρώθηκε στην εν λόγω εταιρεία 
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το ποσό των £3.249.569 για συµβόλαια που κατακυρώθηκαν, ενώ εκκρεµεί ακόµη 

η πληρωµή τιµολογίων, αφού το ολικό ποσό που κατακυρώθηκε ανέρχεται 

περίπου σε £5 εκ. 

Με επιστολή του ηµερ. 26.1.2007 ο Γενικός ∆ιευθυντής ζήτησε γνωµάτευση από 

τους Νοµικούς Συµβούλους της Αρχής αναφορικά µε οποιεσδήποτε ευθύνες του 

εν λόγω λειτουργού αφού : 

- Ουδέποτε ανέφερε στο παρελθόν τα έµµεσα συµφέροντα του στην εταιρεία. 

- Αξιολογούσε προσφορές διαγωνισµών στις οποίες προσφοροδοτούσε η 

συγκεκριµένη εργοληπτική εταιρεία . 

- Επέβλεπε ή/και αναλάµβανε τη διοίκηση έργων της συγκεκριµένης εταιρείας. 

Η σχετική γνωµάτευση ηµερ. 12.2.2007  αναφέρει ότι η υπόθεση θα πρέπει να 

εξεταστεί σε διαδικασία πειθαρχικής έρευνας αφού µε βάση τον Κανονισµό 8 της 

Κ∆Π 490/2004 είναι ρητή υποχρέωση και καθήκον µέλους επιτροπής αξιολόγησης 

να αποκαλύψει τυχόν συγγενική ή ιδιάζουσα σχέση.  

Σύµφωνα µε το πόρισµα των Ερευνώντων Λειτουργών ηµερ. 10.12.2007 φαίνεται 

ότι έχουν παραβιαστεί οι πρόνοιες του Κανονισµού 8 της Κ∆Π 490/2004 και 

δυνατό να έχουν παραβιαστεί και οι πρόνοιες του Κανονισµού 56 των περί Αρχής 

Ηλεκτρισµού Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισµών του 1986, ο οποίος προνοεί 

ότι σε κανένα υπάλληλο επιτρέπεται όπως άµεσα ή έµµεσα αποκτά ή κατέχει 

οποιαδήποτε µετοχή ή άλλο συµφέρον σε οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία 

συγκρούεται µε τα συµφέροντα της Αρχής,  καθώς και του Κανονισµού 57 που 

ρητά αναφέρει ότι δεν επιτρέπεται σε υπάλληλο να ασχολείται άµεσα ή έµµεσα σε 

επιχείρηση άλλη από της θέσης του στην Αρχή, και συνεπώς ενδέχεται να 

στοιχειοθετείται πειθαρχική υπόθεση εναντίον του.  

Το πόρισµα στάλθηκε στους Νοµικούς Συµβούλους της Αρχής για γνωµάτευση 

στις 7.1.2008. 

Όπως µου ανέφερε ο Πρόεδρος η υπόθεση ορίστηκε για ακρόαση ενώπιον του 

Πειθαρχικού Συµβουλίου της Αρχής.  

(στ) Ασφάλεια κατά παντός κινδύνου (∆ιαγωνισµός 145/06).  Η υπογραφή 

συµβολαίου για την πιο πάνω ασφαλιστική κάλυψη για την περίοδο 31.12.2006 – 

31.12.2007 παρουσίασε καθυστέρηση λόγω µη έγκαιρης προετοιµασίας των όρων του 
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διαγωνισµού µε αποτέλεσµα η Αρχή να ζητήσει παράταση 45 ηµερών του υφιστάµενου 

συµβολαίου και να καταβάλει επιπρόσθετο ασφάλιστρο ύψους £200.000. Το ποσό που 

έπρεπε να είχε καταβληθεί από την Αρχή για την πιο πάνω παράταση µε βάση το 

ποσοστό ασφάλιστρου που προνοείτο από το υφιστάµενο συµβόλαιο ανήρχετο στο 

ποσό των £127.500. Παρόλα αυτά, και αφού δεν υπήρχε οποιαδήποτε σχετική 

πρόνοια για παράταση στο συµβόλαιο κατ΄ αναλογία ασφαλίστρου, η Αρχή 

προκειµένου να µην µείνει ανασφάλιστη αναγκάστηκε να προχωρήσει στην παράταση 

και καταβολή του εν λόγω απαιτούµενου ποσού.  

Σχετικά µε την πιο πάνω ασφαλιστική κάλυψη έγινε µεταξύ άλλων και η πιο κάτω 

διαπίστωση από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Αρχής: 

Ενώ η αξία των ασφαλισθέντων στοιχείων υπολογίστηκε από την Αρχή µε βάση τη 

µέθοδο της “αντικατάστασης τους µε καινούργιο’’ (reinstatement value) και µε αυτή 

τη βάση υπολογίστηκε και πληρώθηκε το ασφάλιστρο, στους όρους του 

συµβολαίου γίνεται αναφορά και σε αξία ‘’αντικατάστασης’’ (replacement value). 

Επιπρόσθετα οι παράγραφοι που περιλαµβάνονται στους όρους προσφοράς και 

στο ασφαλιστικό συµβόλαιο και αφορούν στην αποζηµίωση της εταιρείας σε 

περίπτωση απώλειας ή ζηµιάς είναι αντιφατικές και αλληλοσυγκρουόµενες και 

υπάρχει σοβαρό ενδεχόµενο η αποζηµίωση να µην πληρωθεί στη βάση των 

ποσών του συµβολαίου για τα οποία καταβλήθηκε ασφάλιστρο, αλλά στη βάση 

άλλων µικρότερων ποσών ή αντικατάστασης των στοιχείων αυτών. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος, εξασφαλίστηκε γραπτή διαβεβαίωση, για το 

τότε εν ισχύ συµβόλαιο, ώστε ο εξοπλισµός να αντικαθίσταται µε καινούργιο και 

επιπρόσθετα διασφαλίστηκε ανάλογα η Αρχή  στους όρους του διαγωνισµού για 

τη τρέχουσα ασφαλιστική περίοδο.  

13. ∆ιαχείριση Στόλου Οχηµάτων. 

Σε προηγούµενες Εκθέσεις της Υπηρεσίας µας, και ειδικότερα κατά τον έλεγχο των 

λογαριασµών του 2000, 2005 και του 2006 έγινε αναφορά σχετικά µε τα προβλήµατα 

διαχείρισης των οχηµάτων της Αρχής. Συγκεκριµένα εντοπίστηκαν αρκετές αδυναµίες και 

ελλείψεις που αφορούν µεταξύ άλλων στην παρακολούθηση της κατανάλωσης καυσίµων, 

στη συντήρηση οχηµάτων, αγορά ελαστικών, µπαταριών, απόσυρση οχηµάτων, ετοιµασία 

συγκεντρωτικών καταστάσεων µε το σύνολο των οχηµάτων κατά κατηγορία κ.λπ.  
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Το 2006 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναφέρθηκε στο πολύ µεγάλο αριθµό οχηµάτων 

του στόλου της Αρχής και απεφάσισε τη διεξαγωγή µελέτης από οµάδα 

λειτουργών αναφορικά µε τις πραγµατικές ανάγκες και τον τρόπο λειτουργίας και 

διαχείρισης του στόλου.  

Η µελέτη, η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2007 αλλά µέχρι σήµερα δεν έχει 

υποβληθεί στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, κατέδειξε την ανάγκη για ουσιώδη βελτίωση 

και εκσυγχρονισµό του τρόπου διαχείρισης του στόλου οχηµάτων και την 

αναγκαιότητα άσκησης αυστηρότερου ελέγχου. Συγκεκριµένα η οµάδα κατάληξε, 

µεταξύ άλλων, στα πιο κάτω συµπεράσµατα και προχώρησε σε εισηγήσεις. 

(α) Υπάρχει ανοµοιοµορφία ανάµεσα στις Περιφέρειες αναφορικά µε τον τρόπο 

διαχείρισης και λειτουργίας του στόλου οχηµάτων. Η οµάδα πρότεινε το 

ενδεχόµενο ανακατανοµής των οχηµάτων στις Περιφέρειες επειδή σε κάποιες 

Περιφέρειες φαίνεται ότι ο αριθµός οχηµάτων υποαξιοποιείται.   

(β) Επιβάλλεται αυστηρότερος έλεγχος στις Περιφέρειες αναφορικά µε την κατάσταση 

και τη γενική διαχείριση του στόλου. Προτάθηκε να τεθεί σε πιο συστηµατική βάση ο 

θεσµός της περιοδικής επιθεώρησης των οχηµάτων των Περιφερειών και των Σταθµών 

από κλιµάκιο των Κεντρικών Γραφείων. Επίσης αναφέρθηκε η ανάγκη βελτίωσης της 

γενικής κατάστασης των οχηµάτων αφού µεγάλος αριθµός βρίσκεται σε µη ικανοποιητική 

κατάσταση και η εξωτερική τους εµφάνιση χρειάζεται βελτίωση. Η οµάδα εισηγήθηκε τον 

καθορισµό  ενός υπεύθυνου λειτουργού σε κάθε Περιφέρεια µε αποκλειστική αρµοδιότητα 

τη διαχείριση του στόλου οχηµάτων  κάτι το οποίο ήδη εφαρµόζεται στις Περιφέρειες 

Λεµεσού και Πάφου επιφέροντας σηµαντικά οικονοµικά και λειτουργικά οφέλη.  

(γ)  Η Αρχή πρέπει να υιοθετήσει πιο σύγχρονους τρόπους κάλυψης των 

αναγκών της σε οχήµατα µεταξύ των οποίων και η µακροχρόνια ενοικίαση.  

(δ) Το σύστηµα SAP δεν παρέχει τη δυνατότητα εύκολης και γρήγορης 

καταγραφής των εξόδων και χιλιοµέτρων των οχηµάτων ενώ η δηµιουργία 

αναφορών και εκθέσεων είναι αδύνατη.  Επίσης το σύστηµα δεν παρέχει εύκολο 

τρόπο παρακολούθησης της ανάγκης των οχηµάτων για συντήρηση. Η Οµάδα 

εισηγήθηκε τη περαιτέρω βελτίωση του συστήµατος SAP καθώς και το ενδεχόµενο 

εισαγωγής εξειδικευµένου λογισµικού διαχείρισης στόλου οχηµάτων. 

(ε) Η οµάδα εισηγήθηκε την εισαγωγή συστήµατος διαχείρισης και 

παρακολούθησης οχηµάτων (Tracking System) το οποίο έχει τη δυνατότητα να 
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καταγράφει διάφορα στοιχεία που αφορούν το δροµολόγιο των οχηµάτων 

µειώνοντας την αλόγιστη και αδικαιολόγητη χρήση τους.  

Ενόψει των πιο πάνω ζήτησα να ενηµερωθώ για τους λόγους που η πιο πάνω 

µελέτη δεν έχει µέχρι σήµερα υποβληθεί στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο  για ενηµέρωση 

και λήψη αποφάσεων, για καλύτερη και οικονοµικότερη διαχείριση του στόλου 

οχηµάτων της Αρχής.  

Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος, η σχετική µελέτη βρίσκεται στο επίπεδο της 

Γενικής ∆ιεύθυνσης, η οποία αξιολογεί τις εισηγήσεις και ανάλογα τις υποβάλλει 

για  έγκριση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  

14. Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου. 

(α) Μηχανογραφικό σύστηµα σφράγισης λογαριασµών πελατών. Σε 

προηγούµενες εκθέσεις της Υπηρεσίας µας έγινε αναφορά στις αδυναµίες στο 

σύστηµα είσπραξης των εσόδων και ειδικότερα στο µηχανογραφικό σύστηµα 

σφράγισης των λογαριασµών που προσκοµίζονται από τους πελάτες για την 

εξόφληση των οφειλών τους.  

Από επιτόπιο έλεγχο που πραγµατοποίησε η Υπηρεσία µας στο Κέντρο Εξυπηρέτησης 

Πλατρών τον Αύγουστο του 2007 παρατηρήθηκε ότι τις µέρες κατά τις οποίες δεν 

υπάρχει µεγάλη προσέλευση καταναλωτών για εξόφληση των λογαριασµών τους, δεν 

χρησιµοποιείται καθόλου η ταµειακή µηχανή για την καταχώριση του λογαριασµού που 

εξοφλείται ούτε και για την αυτόµατη σφράγιση του λογαριασµού κατά την εξόφληση. 

Αντί αυτού το απόκοµµα του λογαριασµού που επιστρέφεται στο καταναλωτή 

σφραγίζεται µε την σφραγίδα χεριού, ενώ το στέλεχος του λογαριασµού το οποίο κρατά 

η Αρχή παραµένει ασφράγιστο µέχρι την ηµέρα που θα χρησιµοποιηθεί η ταµειακή 

µηχανή. Οποιοδήποτε ποσό εισπραχθεί όταν δεν χρησιµοποιείται η ταµειακή µηχανή, 

παραµένει στο Κέντρο Εξυπηρέτησης αντί να κατατεθεί στην Τράπεζα. 

Ως αποτέλεσµα το ταµείο δεν είναι ενηµερωµένο µε τις ηµερήσιες εισπράξεις και τα 

χρήµατα δεν κατατίθενται έγκαιρα στην Τράπεζα. Επίσης δεν µπορεί να 

επιβεβαιωθεί, ανά πάσα στιγµή, ο πραγµατικός αριθµός των λογαριασµών που 

εξοφλήθηκαν ούτε και το ποσό που εισπράχθηκε, ενώ το απόκοµµα του λογαριασµού 

που επιστρέφεται στον καταναλωτή φέρει διαφορετική ηµεροµηνία είσπραξης από 

εκείνη που φέρει το στέλεχος του λογαριασµού που κρατείται από την Αρχή.  
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Σε σχετική επιστολή µας ηµερ. 26.11.2007 εισηγηθήκαµε όπως στις περιπτώσεις 

όπου προκύπτει αναγκαιότητα είσπραξης λογαριασµού και η καταχώριση και 

σφράγιση του στην ταµειακή µηχανή είναι αδύνατη, να εκδίδεται χειρόγραφη 

απόδειξη είσπραξης στην οποία να καταχωρίζονται όλες οι σχετικές πληροφορίες  

οι οποίες στην συνέχεια να καταχωρίζονται στο µηχανογραφικό σύστηµα από το 

αντίγραφο της απόδειξης που θα παραµένει στο διπλότυπο.  Επίσης 

εισηγηθήκαµε την άµεση τροποποίηση/αναθεώρηση της οικονοµικής οδηγίας 

αναφορικά µε τη διαδικασία είσπραξης και ελέγχου η οποία είναι ξεπερασµένη 

(ηµερ. έκδοσης 25.5.1987) και δεν συνάδει πλέον µε τα σηµερινά δεδοµένα.  

Ο Γενικός ∆ιευθυντής της Αρχής µε επιστολή του ηµερ. 12.2.2008 µε πληροφόρησε 

ότι έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες για τερµατισµό της χρήσης σφραγίδας µε το χέρι 

κατά την είσπραξη λογαριασµών ρεύµατος, ενώ προγραµµατίζεται και η αναθεώρηση 

της σχετικής οικονοµικής οδηγίας. 

(β) Αρχειοθέτηση φακέλων. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το σύστηµα 

αρχειοθέτησης φακέλων που τηρείται από την Αρχή παρουσιάζει σοβαρές αδυναµίες 

γεγονός που δυσκολεύει τόσο την οµαλή λειτουργία των εργασιών του Οργανισµού όσο 

και τον έλεγχο από την Υπηρεσία µας. Συγκεκριµένα διαπιστώθηκαν περιπτώσεις 

φακέλων που τηρούνται στο κεντρικό αρχείο για συγκεκριµένο θέµα, ενώ τηρούνται 

παράλληλα ξεχωριστοί φάκελοι στον σχετικό Κλάδο/Τµήµα, χωρίς να ενηµερώνεται το 

κεντρικό αρχείο για το γεγονός αυτό. Στις πλείστες περιπτώσεις οποιαδήποτε σχετική 

αλληλογραφία, τοποθετείται µόνο στο φάκελο που τηρείται στον Κλάδο/Τµήµα µε 

αποτέλεσµα ο φάκελος που τηρείται στο κεντρικό αρχείο να µην είναι πλήρως 

ενηµερωµένος.  

Εισηγήθηκα όπως οι φάκελοι του κεντρικού αρχείου είναι πλήρως ενηµερωµένοι 

και σε περίπτωση που οποιαδήποτε πιθανόν εµπιστευτικά έγγραφα τηρούνται 

από συγκεκριµένο Λειτουργό ή τµηµατικό αρχείο να ενηµερώνεται σχετικά το 

Κεντρικό Αρχείο.  

Ο Πρόεδρος µου ανέφερε ότι γίνονται σοβαρές σκέψεις για την εισαγωγή ενός 

ολοκληρωµένου ηλεκτρονικού συστήµατος διαφύλαξης και διαχείρισης των εγγράφων 

της Αρχής, (Document Management System) που θα λύσει οριστικά το πρόβληµα. 
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(γ) Αποθέµατα. 

(i) ∆ιαχείριση Αποθεµάτων.  Ο ∆ιευθυντής Προµηθειών, µε εσωτερικό 

σηµείωµα του προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ηµεροµηνίας 8.10.2007, 

αναφέρει διάφορα προβλήµατα στη διαχείριση υλικών που 

συνοψίζονται ως ακολούθως:    

- Η ∆ιεύθυνση Προµηθειών δεν έχει ουσιαστική αρµοδιότητα στα 

αποθέµατα των Περιφερειακών Αποθηκών εκτός από τη γενική 

παρακολούθηση 700 περίπου υλικών που θεωρούνται ευρείας 

κατανάλωσης, από σύνολο 26.384 περίπου υλικών.  

- Η κεντρική διαχείριση των υλικών δυσχεραίνεται λόγω του ότι διοικητικά 

οι υπάλληλοι των αποθηκών υπάγονται στις ∆ιευθύνσεις των 

αντίστοιχων περιφερειών και όχι σε ένα κεντρικό φορέα.  

Μερικοί από τους λόγους για την ύπαρξη προβληµάτων στη διαχείριση των 

υλικών, µε βάση τις εµπειρίες της ∆ιεύθυνσης Προµηθειών, µεταξύ άλλων, είναι:  

 Ο υπολογισµός των µελλοντικών αναγκών βασίζεται κατά κύριο λόγο 

σε εµπειρική πρόβλεψη, µε εξαίρεση 80 κύρια υλικά.  Στηρίζονται στην 

ιστορική ετήσια χρήση των τελευταίων τριών χρόνων. Είναι δύσκολο 

να προβλεφθεί οποιαδήποτε απότοµη αύξηση στην χρήση υλικών για 

τις ανάγκες αναπτυξιακών ή άλλων έκτακτων έργων. 

 Γίνονται εικονικές εκδόσεις υλικών από τους αποθηκάριους µε στόχο 

την κατακράτηση υλικών όταν υπάρχει µείωση του αποθέµατος, έστω 

και αν αναµένεται σύντοµα νέα παραλαβή υλικών.  

 ∆εν γίνεται έγκαιρη καταχώριση των εκδόσεων υλικών στο λογισµικό 

σύστηµα.  

 Όταν αποφασιστεί η αντικατάσταση υλικών µε νέα, συνήθως δεν 

υπάρχει πολιτική άµεσης ενηµέρωσης και προτροπής των αρµοδίων 

εκτελεστικών λειτουργούν για χρήση των παλαιών υλικών µέχρι 

εξαντλήσεως τους.  Με αυτό τον τρόπο προκαλείται στρέβλωση στην 

πραγµατική εικόνα των αποθεµάτων. 

  Η χρήση παραπλήσιων υλικών δηµιουργεί προβλήµατα αποθέµατος 

των συγκεκριµένων υλικών. 
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  Το λογισµικό πρόγραµµα για προγραµµατισµό των αναγκών σε υλικά 

(MRP), είναι εξειδικευµένο µόνο για τη διαχείριση υλικών ανά αποθήκη 

και δεν κάνει πρόβλεψη κεντρικά για όλες τις ανάγκες. Επίσης, είναι 

δύσχρηστο και δεν προσφέρεται για εύκολο κεντρικό προγραµµατισµό 

των αγορών και διαχείριση των αποθεµάτων.  

Περαιτέρω βελτίωση στη διαχείριση των αποθεµάτων, όπως αναφέρεται στο πιο 

πάνω σηµείωµα, είναι δυνατή µέσα από ριζικές αλλαγές, όπως η δηµιουργία 

κεντρικής αποθήκης, η απόκτηση εξειδικευµένου λογισµικού που να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ΑΗΚ και η επιµονή στη σωστή και έγκαιρη 

πληροφόρηση του λογισµικού συστήµατος από τους χρήστες στις περιφέρειες.  

Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος, πέραν της µεγάλης προσπάθειας που 

καταβάλλει η ∆ιεύθυνση Προµηθειών για βελτιστοποίηση της όλης διεργασίας, έχει 

προσκαλέσει ξένους εµπειρογνώµονες για να τη συµβουλεύσουν σχετικά µε την 

καλύτερη διαχείριση και παρακολούθηση των αποθεµάτων. 

(i) ∆ηµιουργία Κεντρικής Αποθήκης.   

• Η Αρχή διαθέτει σήµερα περιφερειακές αποθήκες στη Λευκωσία 

(λειτούργησε το 1984), στη Λεµεσό (λειτούργησε το 1973), στη Λάρνακα 

(λειτούργησε τέλη του 2006) και στη Πάφο (λειτούργησε τέλη του 2006).  

Τον Απρίλιο του 2007 έχει παραδοθεί και η νέα αποθήκη στην Πόλη 

Χρυσοχούς.  Υπάρχει επίσης υπαίθρια αποθήκη στο χώρο του Η/Σ 

Μονής µε διαχειριστή την αποθήκη Λεµεσού καθώς επίσης και 

περιφραγµένος χώρος στην ελεύθερη Βιοµηχανική Ζώνη Εµπορίου στη 

Λάρνακα µε διαχειριστή την αποθήκη Λάρνακας.  Επίσης, το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο σε συνεδρία του ηµεροµηνίας 6.8.2007, αποφάσισε την 

δηµιουργία νέας περιφερειακής αποθήκης στη Λεµεσό στον Ύψωνα και 

η λειτουργία της αναµένεται να αρχίσει µετά το τέλος του 2009.  

Επισηµαίνεται, ότι οι αποφάσεις που λήφθηκαν κατά καιρούς για 

ανέγερση περιφερειακών αποθηκών, φαίνεται να έγιναν αποσπασµατικά 

χωρίς αυτές να εντάσσονται σε ένα ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασµό µε 

στόχο την βελτιστοποίηση της διαχείρισης των αποθεµάτων.  Από το 

1996 µέχρι σήµερα, καµιά απόφαση δεν έχει ληφθεί ως προς την 

αναγκαιότητα ή µη εγκαθίδρυσης κεντρικής αποθήκης.  Παρά τις 



 - 30 - 

διαπιστώσεις και ξεκάθαρες τοποθετήσεις των Συµβούλων της ΑΗΚ, τον 

Μάιο του 2002, για δηµιουργία κεντρικής αποθήκης, εντούτοις καµιά 

απόφαση δεν λήφθηκε ή έστω συζήτηση δεν έχει γίνει προς την 

κατεύθυνση υιοθέτησης ή απόρριψης της εισήγησης αυτής.   

• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 28.8.2006 αποφάσισε τη διεξαγωγή 

µελέτης για ευρύτερο και µακροχρόνιο σχέδιο διαχείρισης των 

αποθεµάτων της Αρχής.  Με βάση την απόφαση αυτή, ο Γενικός 

∆ιευθυντής διόρισε ειδική επιτροπή µε κύριο άξονα την εξέταση  του 

τρόπου λειτουργίας των αποθηκών έτσι ώστε να διαπιστωθεί η 

αναγκαιότητα ή µη, λειτουργίας µιας κεντρικής αποθήκης.  Η έκθεση της 

Επιτροπής υποβλήθηκε στις 5.10.2007 στη ∆ιεύθυνση αλλά δεν έχει 

ακόµη παρουσιαστεί στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  Η θέση της Επιτροπής 

είναι πως πέραν από το φαινοµενικά ψηλό κεφαλαιουχικό κόστος για 

δηµιουργία κεντρικής αποθήκης, τα οφέλη που θα προκύψουν για την 

Αρχή θα είναι πολύ περισσότερα καθώς το κόστος αυτό θα πρέπει να 

θεωρηθεί και κατανεµηθεί ως µια επένδυση που θα αποσβεστεί σε 

περίοδο 30 χρόνων, ενώ παράλληλα θα αποφέρει και σηµαντική 

εξοικονόµηση µε τη µείωση των αποθεµάτων.  Η Αρχή προέβηκε στο 

διαγωνισµό 183/2007, για ανάθεση σε εξωτερικούς Συµβούλους της 

διενέργειας µελέτης µε θέµα την αναδιοργάνωση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας της ΑΗΚ. 

Σε απάντηση του ο Πρόεδρος µου ανέφερε ότι έχει κατακυρωθεί ο 

διαγωνισµός 183/2007 και αναµένονται τα πορίσµατα της µελέτης.  

15. Κατασκευή οδικού δικτύου από την ΑΗΚ - Ανάκτηση ποσού £162.849.  

Σύµφωνα µε στοιχεία που υπάρχουν σε σχετικό φάκελο της Αρχής, σε συνάντηση 

που έγινε στις 18.5.2005 µεταξύ Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και 

Τουρισµού, Τµήµατος ∆ηµοσίων Έργων και ΑΗΚ, αποφασίστηκε ότι θα ήταν προς 

το συµφέρον του Κράτους να ανατεθεί η κατασκευή τµήµατος του δρόµου 

προσπέλασης στις αποθήκες της ΑΗΚ στην Πάφο, στον εργολάβο της Αρχής.  

Σκοπός ήταν η αποφυγή παρεξηγήσεων µεταξύ εργολάβου της Αρχής και 

εργολάβου του Τµήµατος ∆ηµοσίων Έργων, όπως επίσης και τυχόν απαιτήσεις και 

από τους δύο για καθυστερήσεις ή αλληλοενοχλήσεις.  Αναφέρεται επίσης ότι σε 
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συνάντηση που έγινε στις 30.10.2006 συµφωνήθηκε µεταξύ των πιο πάνω µερών, 

όπως ετοιµαστεί έκθεση στην οποία να προσδιορίζονται οι εργασίες που έχουν γίνει 

από τον εργολάβο της Αρχής και να υπολογισθεί το κόστος των εργασιών αυτών.  

Στις 11.12.2006 η Αρχή απέστειλε στο Υπουργείο την πιο πάνω κατάσταση και 

αντίγραφο στο Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων, ζητώντας την καταβολή του ποσού των 

£162.849 το οποίο έχει καταβάλει για εκτελεσθείσες εργασίες κατόπιν οδηγιών του 

Υπουργείου.  Στις 3.4.2008 στάλθηκε υπενθυµητική επιστολή προς το Υπουργείο 

χωρίς οποιαδήποτε ανταπόκριση µέχρι την ηµεροµηνία του ελέγχου.  

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι το ποσό των £162.849 καθώς και το ανάλογο 

ΦΠΑ έχουν καταβληθεί στις 8.5.2008. 

16. Προβλήµατα όσον αφορά σε υλικά. 

(α) Από τον έλεγχο προηγούµενων ετών, είχαν παρατηρηθεί διάφορα προβλήµατα 

αναφορικά µε τη διαχείριση των υλικών. Συγκεκριµένα, παρουσιάστηκαν ελλείψεις υλικών 

λόγω κυρίως µη ικανοποιητικού προγραµµατισµού καθώς και έλλειψης συντονισµού 

µεταξύ των διαφόρων αποθηκών.  Επίσης, είχε παρατηρηθεί αγορά και αποθήκευση 

ποσοτήτων πέραν των τρεχουσών αναγκών µε αποτέλεσµα τον εγκλωβισµό και 

επένδυση κεφαλαίων σε µη παραγωγικούς τοµείς. Άλλη επισήµανση µας αφορούσε στη 

διαγραφή υλικών σηµαντικής αξίας ένεκα της µη χρησιµοποίησης υλικών για σειρά ετών 

και λόγω αλλαγής της τεχνολογίας θεωρούνταν άχρηστα και διαγράφηκαν.  

(β) Υλικά χωρίς ουσιαστική κίνηση.  Σύµφωνα µε εσωτερικό σηµείωµα του 

∆ιευθυντή Προµηθειών ηµεροµηνίας 12.10.2007, υπάρχουν διάφορα υλικά στις 

αποθήκες, όπως επίγειοι µετασχηµατιστές, εξοπλισµός διακοπής, καλώδια Μ.Τ. 

και Θ/Σ ενώσεις, χωρίς καµιά ουσιαστική κίνηση τα τελευταία χρόνια, µετά από την 

απόφαση για αναβάθµιση της τάσης από 11ΧΒ σε 22ΧΒ.  Η αξία των υλικών 

αυτών ανερχόταν σε £1.143.540, κατά την ηµεροµηνία του πιο πάνω 

σηµειώµατος.  Το ποσό αυτό αναµένεται να αυξάνεται σταδιακά µε την επιστροφή 

στις αποθήκες των µετασχηµατιστών που αντικαθίστανται λόγω αύξησης του 

φορτίου.  Στην ίδια επιστολή σηµειώνεται ότι παρά το γεγονός ότι από πενταετίας 

έχει αποφασισθεί η αναβάθµιση του συστήµατος από 11ΧΒ σε 22ΧΒ, εντούτοις 

µέχρι σήµερα η λειτουργία του γίνεται στις 11 χιλιάδες βολτ.   

Ζήτησα να ενηµερωθώ κατά πόσον η χρήση των υλικών αυτών θεωρείται αδύνατη 

και αν όχι, κατά πόσο έχει καθοριστεί συγκεκριµένη διαδικασία για ουσιαστική 
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χρήση τους, ως η εισήγηση του ∆ιευθυντή Προµηθειών, όπως αναφέρεται στο πιο 

πάνω σηµείωµα.   

(γ) Παλαιοί Μετασχηµατιστές Εδάφους (Old Ground Mounded Transformers).  
Σύµφωνα µε εσωτερικό σηµείωµα της ∆ιεύθυνσης Προµηθειών ηµεροµηνίας 

17.9.2007, στις αποθήκες των περιφερειών διατηρούνται µεγάλα αποθέµατα 

µετασχηµατιστών εδάφους παλαιού τύπου αξίας περίπου £840.000 (µε τιµές του 

1999-2003).  Στο ίδιο σηµείωµα, επισηµαίνεται η ανάγκη να δοθούν οδηγίες προς τις 

περιφέρειες ώστε να χρησιµοποιήσουν άµεσα, όπου είναι εφικτό, τους πιο πάνω 

µετασχηµατιστές.  Ακολούθησαν σηµειώµατα από τη ∆ιεύθυνση Προµηθειών και 

εντός του 2008, τα οποία εξακολουθούν να επισηµαίνουν ότι οι περιφέρειες 

εξακολουθούν να µην χρησιµοποιούν τους µετασχηµατιστές αυτούς, ενώ στο 

διάστηµα 1.10.2007 µέχρι 8.1.2008 έχουν εγκατασταθεί παγκύπρια 85 καινούργιοι 

µετασχηµατιστές εδάφους.  Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το πιο πάνω απόθεµα, 

όχι µόνο δεν µειώθηκε, αλλά αυξήθηκε ένεκα της επιστροφής µεταχειρισµένων.  Στις 

31.3.2008, το ποσό του αποθέµατος τους ανήλθε στις £852.049.   

(δ) Παλαιοί εναέριοι µετασχηµατιστές διανοµής µε εξωτερικό µεταγωγέα 
τάσης.  Σύµφωνα µε εσωτερικό σηµείωµα της Επιχειρησιακής Μονάδας ∆ικτύων, 

ηµεροµηνίας 24.3.2008 προς τις περιφέρειες, σε ελέγχους που διενήργησε 

διαπιστώθηκε ότι παρόλο που στο απόθεµα των περιφερειακών αποθηκών 

υπάρχει µεγάλος αριθµός µεταχειρισµένων εναέριων µετασχηµατιστών διανοµής 

µε εξωτερικό µεταγωγέα τάσης, τα συνεργεία της αδικαιολόγητα εγκατέστησαν 

κατά το 2007 ως επί το πλείστον καινούργιους µετασχηµατιστές και όχι κατά 

προτεραιότητα τους µεταχειρισµένους.  Παρατίθεται συνοπτικός πίνακας:  
 

Περιφερειακή 
Αποθήκη  

Ολική 
Χρήση 2007 

σε Μ/Σ  

Χρήση 
Καινούριων 

Μ/Σ  

Χρήση 
Μεταχειρισµένων 

Μ/Σ  

Απόθεµα 
Μεταχειρισµένων 

Μ/Σ 
Λευκωσία  144  82 62  40 
Λεµεσός  89  74 15  76 
Λάρνακα  155  130 25  35 
Πάφος  114  94 20  15 

 

Στο ίδιο σηµείωµα αναφέρεται ότι, όσον αφορά στους εναέριους µετασχηµατιστές, 

δεν υφίσταται κάποιος τεχνικός ή άλλος λόγος ο οποίος να περιορίζει την 

εγκατάσταση τους στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής, και δόθηκαν οδηγίες εντός του 2008 

όπως χρησιµοποιούνται κατά προτεραιότητα.  
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Με σκοπό την καλύτερη διαχείριση αλλά και την αξιοποίηση στον µέγιστο δυνατό βαθµό 

των παλαιών αποθεµάτων, για τα οποία η Αρχή έχει δαπανήσει σηµαντικά ποσά, 

εισηγήθηκα όπως δοθούν αυστηρότερες οδηγίες προς τους αρµόδιους, προς όφελος της 

Αρχής και των καταναλωτών.  Φαίνεται επίσης επιτακτική πλέον η ανάγκη για ετοιµασία 

µηχανογραφηµένων καταστάσεων µε σκοπό την παρακολούθηση των αποθεµάτων. 

Αναφορικά µε τα προβλήµατα σε υλικά, ο Πρόεδρος χαρακτήρισε τις προηγούµενές µας 

εκθέσεις για το θέµα ως εποικοδοµητικές, θεωρώντας ότι βοήθησαν στη βελτίωση της 

κατάστασης, η οποία σήµερα κρίνεται πολύ καλύτερη, ενώ γίνονται ενέργειες για 

εξάλειψη των προβληµάτων κυρίως της έλλειψης υλικών.  Ανέφερε επίσης ότι η 

∆ιεύθυνση Προµηθειών της Αρχής υιοθέτησε νέα διαδικασία ετήσιας αναθεώρησης του 

Αρχείου Υλικών, όσον αφορά στο απόθεµα ασφαλείας και το µέγιστο απόθεµα για κάθε 

ένα υλικό, µε σκοπό την αγορά µικρότερων ποσοτήτων σε περισσότερες παραλαβές και 

ότι γίνεται προσπάθεια για καθορισµό συγκεκριµένης διαδικασίας   για ουσιαστική χρήση 

των παλαιών µετασχηµατιστών. 

17. Ο Περί Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης Συµβάσεων Προµηθειών, 
Έργων και Υπηρεσιών στους τοµείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των 
Μεταφορών και των Ταχυδροµικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέµατα 
Νόµος του 2006, Ν.11(I)/2006.  

(α) Κανονισµοί.  Σύµφωνα µε τον πιο πάνω Νόµο (άρθρο 73) που ψηφίστηκε από 

τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τέθηκε σε ισχύ στις 17.2.2006, µέσα στα πλαίσια 

εναρµόνισης της Κύπρου µε το Ευρωπαϊκό Κεκτηµένο (Οδηγία 2004/17/ΕΚ όπως 

τροποποιήθηκε), το Υπουργικό Συµβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισµούς για την 

καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων του εν λόγω Νόµου.   Οι Κανονισµοί θα τυγχάνουν 

εφαρµογής σε συµβάσεις των οποίων η εκτιµώµενη αξία, εκτός ΦΠΑ, θα ισούται ή 

υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που ορίζει ο πιο πάνω Νόµος. Η Αρχή ετοίµασε σε 

συνεργασία µε το Γενικό Λογιστήριο της ∆ηµοκρατίας, ως Αρµόδια Αρχή ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων, προσχέδιο σχετικών Κανονισµών το οποίο εκκρεµεί στον Γενικό 

Εισαγγελέα για νοµοτεχνική επεξεργασία και προώθηση του στο Υπουργικό Συµβούλιο 

για έγκριση και για ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.  

(β) Εσωτερικές οδηγίες για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων. Ένεκα της 

καθυστέρησης στην έγκριση των πιο πάνω Κανονισµών, η Αρχή καθυστερεί την 

έγκριση της σχετικής οδηγίας (ετοιµάστηκε προσχέδιο) για τον συντονισµό των 
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διαδικασιών σύναψης συµβάσεων µε την οποία και αναµένεται να εκσυγχρονιστούν 

όλες οι σχετικές οδηγίες της Αρχής οι οποίες και χρονολογούνται από το 1987 και να 

εναρµονιστούν µε την πιο πάνω Νοµοθεσία και τους σχετικούς Κανονισµούς.  
Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος, οι Κανονισµοί έχουν εγκριθεί από το 

Υπουργικό Συµβούλιο και έχουν προωθηθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων για 

έγκριση.  Με την έγκριση των Κανονισµών, θα προωθηθεί ανάλογα και το 

προσχέδιο της Εσωτερικής Οδηγίας για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων, προς 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής.  

18. Προσφορές και συµβάσεις. 
(α) Γενικά προβλήµατα προσφορών.  Από τον σχετικό έλεγχο διαπιστώθηκαν 

διάφορα προβλήµατα που σχετίζονται µε την προκήρυξη/αξιολόγηση/κατακύρωση 

ή/και ακύρωση των προσφορών, τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους των 

προσφορών, τις σχετικές εγγυητικές και την περίοδο ισχύος των προσφορών.   

(β)  ∆ιαγωνισµοί που προκηρύχθηκαν και ακυρώθηκαν την περίοδο 2006 – 2007.  
Κατά τα έτη 2006 και 2007 προκηρύχθηκαν από την Αρχή και ακυρώθηκαν διάφοροι 

διαγωνισµοί. Ως λόγοι ακύρωσης αναφέρονται µεταξύ άλλων, η υποβολή προσφορών 

που δεν πληρούσαν τους όρους του διαγωνισµού καθώς επίσης και οι 

ελλείψεις/ασάφειες/λανθασµένες προδιαγραφές του διαγωνισµού ή/και ύπαρξη 

αντιφάσεων στις προδιαγραφές ή προδιαγραφές στις οποίες δεν ήταν δυνατόν να 

ανταποκριθούν οι ενδιαφερόµενοι προσφοροδότες (π.χ. διαγωνισµός αρ. 9/2007 

«Τροποποίηση/Βελτίωση των Ατµολεβήτων αρ. 1 & 2 του Η/Σ Βασιλικού», διαγωνισµός 

αρ. 146/2007 «Dhekelia Power Station- Ice Power Plant», διαγωνισµός αρ. 108/2007 

«Ανέγερση νέων γραµµών µεταφοράς και αποξήλωση υφιστάµενων γραµµών»,  

διαγωνισµός αρ. 124/2007 «Πώληση άχρηστων Υλικών και Αγορά Ειδικών Μεταλλικών 

Συλλεκτών», διαγωνισµός αρ. 97/07 «Supply of special Vehicles», διαγωνισµός αρ. 147 

«Gasoil for Moni and Vasilikos P/S For Period 1.11.2007-30.4.2008» κ.λπ.). 

Επισηµαίνεται το γεγονός ότι µε την ακύρωση και επαναπροκήρυξη των 

διαγωνισµών η Αρχή επιβαρύνεται µε πρόσθετο διοικητικό και άλλο κόστος ενώ 

δυνατόν να παρατηρούνται καθυστερήσεις σε έργα και γενικά να επηρεάζεται 

δυσµενώς η οµαλή διεξαγωγή των εργασιών της Αρχής. 

Για τους πιο πάνω λόγους εισηγήθηκα όπως δίδεται ιδιαίτερη έµφαση στις τεχνικές 

προδιαγραφές και στους όρους των προσφορών οι οποίοι πρέπει να είναι τέτοιοι 

που να επιτρέπουν την όσο το δυνατόν µεγαλύτερη συµµετοχή προσφοροδοτών 
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στους διαγωνισµούς και να µην απαιτείται αναθεώρηση των προδιαγραφών/όρων 

του διαγωνισµού µε επαναπροκήρυξη του διαγωνισµού. 

Ο Πρόεδρος µου ανέφερε  ότι η Αρχή δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην ετοιµασία των 

τεχνικών προδιαγραφών και όρων των διαγωνισµών, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η 

διαφάνεια και η ίση µεταχείριση των προσφοροδοτών, αλλά και η κατά το δυνατόν 

µεγαλύτερη επίδειξη ενδιαφέροντος και συµµετοχή τους. 

(γ) ∆ιαγωνισµός αρ. 106/2007 – Προµήθεια Χηµικών Πρόσθετων Βελτιωτικών 
Καύσης Οργανικής Σύνθεσης – Η/Σ ∆εκέλειας.  Ο εν λόγω διαγωνισµός 

προκηρύχθηκε, µέσα στα πλαίσια δέσµευσης προς το Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλων Κυβερνητικών οργάνων για λήψη µέτρων 

προκειµένου να βελτιωθεί η εκποµπή σκόνης και άκαυστων στερεών στην 

ατµόσφαιρα από τη λειτουργία του Η/Σ ∆εκέλειας. 

Η Αρχή κατακύρωσε το διαγωνισµό  στις 9.11.2007 στη µία από τις δύο  εταιρείες που 

συµµετείχαν στο διαγωνισµό, για το ποσό των €846.325 (£494.846).  Η αποτυχούσα 

εταιρεία, η οποία ειδοποιήθηκε ότι δεν επιλέγηκε γιατί δεν υπέβαλε ικανοποιητικά 

στοιχεία και εγγυήσεις, καταχώρισε ιεραρχική προσφυγή στις 21.11.2007.  Η 

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών (ΑΑΠ) µε απόφαση της ηµερ. 17.3.2007 ακύρωσε 

την προσβαλλόµενη απόφαση και επεσήµανε ότι υπήρξε άνιση µεταχείριση των 

προσφοροδοτών. 

Η ΑΗΚ, µετά την πιο πάνω απόφαση της ΑΑΠ, προέβηκε σε εκ νέου αξιολόγηση 

των προσφορών. 

Αναφορικά µε τα πιο πάνω σηµειώνονται τα ακόλουθα: 

(i) Η Αρχή όφειλε, κατά την διαδικασία εξέτασης των προσφορών, να προβεί 

στη δέουσα έρευνα αναφορικά και µε τις δύο προσφορές.  Ενώ η Αρχή 

επικοινώνησε µε την µοναδική επιχείρηση που περιλήφθηκε στην 

προσφορά του επιτυχόντα προσφοροδότη, δεν επικοινώνησε µε καµιά 

από τις πολλές εταιρείες που παρέθεσε η αποτυχούσα εταιρεία.   

(ii) Το γεγονός ότι η προσφορά της αποτυχούσας εταιρείας ήταν χαµηλότερη 

µε διαφορά, θα έπρεπε να προβληµατίσει την ΑΗΚ, η οποία όφειλε, για 

σκοπούς προστασίας των συµφερόντων της, να εξαντλήσει κάθε 

περιθώριο προκειµένου να βεβαιωθεί αν η εταιρεία πληροί ή όχι τους 
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όρους του διαγωνισµού και να µπορεί να τεκµηριώσει οποιαδήποτε 

απόφαση της. 

(iii) Η ακύρωση της απόφασης της Αρχής από την ΑΑΠ και η διαδικασία 

επαναξιολόγησης του σχετικού διαγωνισµού θα καθυστερήσει ακόµη 

περισσότερο την λήψη διορθωτικών µέτρων για την εκποµπή ρύπων 

πέραν των επιτρεπόµενων ορίων στον Η/Σ ∆εκέλειας.  

Ανεξάρτητα από το αποτέλεσµα της πιο πάνω επανεξέτασης των προσφορών, 

εισηγήθηκα όπως η Αρχή κατά την διαδικασία εξέτασης των προσφορών 

προβαίνει στις δέουσες ενέργειες και λαµβάνει όλες τις διευκρινίσεις και 

πληροφορίες που απαιτούνται προκειµένου οι αποφάσεις της να είναι µέσα στα 

πλαίσια της σχετικής νοµοθεσίας αλλά παράλληλα να είναι σε θέση να τις 

υποστηρίξει και τεκµηριώσει σε περίπτωση σχετικής προσφυγής στην 

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι µετά την απόφαση της ΑΑΠ, η Αρχή διεξήγαγε 

εκτενή έρευνα, ωστόσο η συγκεκριµένη εταιρεία απέτυχε να αποδείξει ότι διαθέτει την 

απαιτούµενη πείρα και προϊόντα για την επίτευξη των στόχων όπως καθορίστηκαν 

στις προδιαγραφές της Αρχής και η προσφορά της απορρίφθηκε εκ νέου. 

(δ) ∆ιαγωνισµοί αρ. 146/2007 & 159/2007 για αύξηση της παραγωγής µε 
σκοπό την επάρκεια του ηλεκτρικού ρεύµατος. Μέσα στα πλαίσια δέσµευσης 

της Αρχής προς τον Υπουργό Εµπορίου Βιοµηχανίας και Τουρισµού, σε σύσκεψη 

που έγινε στο Υπουργείο Εµπορίου & Βιοµηχανίας στις 3.8.2007 µε θέµα την 

επάρκεια ηλεκτρικού ρεύµατος, µετά το πρόβληµα αυξηµένης ζήτησης που 

προέκυψε το καλοκαίρι του 2007, η ΑΗΚ προκήρυξε στις 20.8.2007 τον 

διαγωνισµό αρ.146/2007 – DHEKELIA POWER STATION – ICE POWER PLANT. 

Ο διαγωνισµός αφορούσε στην επίδειξη ενδιαφέροντος και προεπιλογή εταιρειών 

για εγκατάσταση µονάδας παραγωγής τεχνολογίας εσωτερικής καύσης και 

δυναµικότητας 50MW έως 60MW στον ηλεκτροπαραγωγό σταθµό ∆εκέλειας, 

µέχρι την 1η Ιουνίου 2008, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες που αναµένεται 

να υπάρξουν το καλοκαίρι του 2008. Η Αρχή στις 13.9.2007, αποφάσισε την 

ακύρωση του διαγωνισµού επειδή καµία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν 

πληρούσε τους όρους του διαγωνισµού. Στις 17.9.2007 προκηρύχθηκε ο νέος 

διαγωνισµός αρ. 159/07 που περιλάµβανε την εγκατάσταση µέχρι την 1η Ιουνίου 
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2009 στον Η/Σ ∆εκέλειας νέας µονάδας παραγωγής συνολικής ισχύος 50MW έως 

60MW µε µηχανές εσωτερικής καύσης και εγκατάσταση προσωρινής µονάδας 

παραγωγής στον σταθµό για την περίοδο 1η Ιουνίου µέχρι 30 Σεπτεµβρίου 2008. 

Για τον διαγωνισµό προεπιλέγησαν µόνο δύο οικονοµικοί φορείς οι οποίοι 

κλήθηκαν να υποβάλουν τις τελικές τους προσφορές µέχρι 2.11.2007. Την 

1.11.2007 ο ένας εκ των δύο, ειδοποίησε την Αρχή ότι αδυνατεί να εγκαταστήσει τις 

µόνιµές µηχανές µέχρι 1.6.2009 και ως εκ τούτου δεν υπέβαλε προσφορά. Κατά 

συνέπεια παρέµεινε ένας µόνο οικονοµικός φορέας ο οποίος υπέβαλε την προσφορά 

του στις 2.11.2007 και το Συµβούλιο της Αρχής προχώρησε στην σχετική 

κατακύρωση στις 13.11.2007, για το ποσό των €72.044.000. Στο ποσό αυτό δεν 

περιλαµβάνεται το κόστος µετατροπής των µηχανών για καύση Φυσικού Αερίου που 

ανέρχεται σε €4,5 εκ. περίπου.  

Αναφορικά µε τα πιο πάνω αναφέρονται τα ακόλουθα: 

(i) Τα χρονικά πλαίσια για εγκατάσταση µόνιµης µονάδας εσωτερικής καύσης, 

στον διαγωνισµό αρ. 146/2007, ήταν πολύ περιορισµένα στα οποία όπως 

διαπιστώθηκε ήταν τεχνικά αδύνατο να ανταποκριθούν οι προσφοροδότες, 

µε αποτέλεσµα η Αρχή να ακυρώσει το διαγωνισµό.  

(ii) Η Αρχή κατακύρωσε το νέο διαγωνισµό αρ. 159/07 στον µοναδικό 

προσφοροδότη για το ποσό των €72.044.000 που υπερβαίνει κατά 60% 

περίπου το προϋπολογισθέν ποσό του συµβολαίου και χωρίς εκ των 

προτέρων να µελετηθούν οι όροι και οι σχετικές εκθέσεις αξιολόγησης από 

το Νοµικό Σύµβουλο της Αρχής, προκειµένου να διασφαλιστούν τα 

συµφέροντα της Αρχής.  

(iii) Τόσο για τον διαγωνισµό αρ. 146/2007 όσο και για το διαγωνισµό 

αρ.159/2007, λόγω του επείγοντος του θέµατος, ζητήθηκαν συµβουλευτικές 

υπηρεσίες απ’ ευθείας από συγκεκριµένη εταιρεία «Α» (για σκοπούς 

ετοιµασίας εγγράφων διαγωνισµού/προδιαγραφές, αξιολόγηση προσφορών, 

ετοιµασία περιβαλλοντικής µελέτης), χωρίς όµως να τηρηθούν οι εσωτερικές 

Οδηγίες για συνοπτικές διαδικασίες που απαιτούσαν την εκ των προτέρων 

σχετική έγκριση. Καλυπτική έγκριση δόθηκε στις 12.2.2008 και ταυτόχρονα 

εγκρίθηκε το ποσό των €177.935 προς την εταιρεία για εργασία που είχε 

ολοκληρώσει. 
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(iv) Στις 26.2.2008 η Αρχή ενέκρινε χρήση της διαδικασίας ανάθεσης σύµβασης για 

συµβουλευτικές υπηρεσίες, χωρίς προηγούµενη προκήρυξη διαγωνισµού, µε 

διαπραγµάτευση µε τους υφιστάµενους συµβούλους µηχανικούς, εταιρεία «Α», 

για την εγκατάσταση µονάδας παραγωγής συνολικής ισχύος 50-60MW στον 

Η/Σ ∆εκέλειας. Στις 15.4.2008 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής κατακύρωσε 

τον σχετικό διαγωνισµό αρ. 68/2008s στην πιο πάνω εταιρεία για το ποσό των 

GBP934.790 (€1.217.844).  

Στην συγκεκριµένη περίπτωση η άµεση προκήρυξη του διαγωνισµού µέσα στα 

εξαιρετικά στενά χρονικά περιθώρια, είχε σαν αποτέλεσµα τη µη εξασφάλιση 

ευρύτητας συµµετοχής και ανταγωνιστικών τιµών, τόσο για την εγκατάσταση της 

συγκεκριµένης µόνιµης µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όσο και για την 

παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών, ενώ φαίνεται επίσης ότι έχουν  αποκλειστεί 

ενδιαφερόµενοι προσφοροδότες. 

Ο Πρόεδρος µου ανέφερε ότι η ΑΗΚ ενήργησε, µε στόχο την ικανοποίηση της 

επάρκειας ηλεκτρικού ρεύµατος για το καλοκαίρι του 2008, ο οποίος (στόχος) αν 

δεν επιτυγχάνετο, το κόστος για την εθνική οικονοµία θα ήταν τεράστιο. 

(ε) ∆ιαγωνισµός αρ. 176/2007, Supply of Boilers Air Heater Elements for 
DPS, Ηλεκτροπαραγωγός Σταθµός ∆εκέλειας. Η Αρχή προκήρυξε στις 

20.11.2007 διαγωνισµό για αγορά υλικών για όλους τους λέβητες του Η/Σ 

∆εκέλειας, µε σκοπό την καλύτερη απόδοση τους. Στις 14.2.2008 η Αρχή 

κατακύρωσε τον διαγωνισµό σε συγκεκριµένη εταιρεία, για το ποσό των €130.000.  

Στις 15.4.2008 η Αρχή αποφάσισε την ακύρωση της σχετικής παραγγελίας και την 

προκήρυξη νέου διαγωνισµού µε επιλεγµένους προσφοροδότες αφού η 

συγκεκριµένη εταιρεία αδυνατούσε να εκπληρώσει την παραγγελία µε το υλικό και 

το χρονοδιάγραµµα που είχαν καθοριστεί, προφανώς λόγω αύξησης στη τιµή των 

µετάλλων που επηρέασε σηµαντικά την τιµή των προσφεροµένων υλικών.   

Αναφορικά µε τον πιο πάνω διαγωνισµό σηµειώνονται τα ακόλουθα: 

(i) Παρόλο που στους όρους  του διαγωνισµού δεν υπήρχε πρόνοια για 

αναπροσαρµογή της τιµής προσφοράς  ένεκα διακύµανσης στην τιµή των 

µετάλλων και ο επιτυχών προσφοροδότης όφειλε να εκτελέσει την 

προσφορά στην καθορισµένη τιµή, εντούτοις λόγω του ότι   δεν 

περιλήφθηκε ούτε απαίτηση για κατάθεση εγγυητικής προσφοράς και 
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εγγυητικής για πιστή εκτέλεση του συµβολαίου και το σχετικό συµβόλαιο 

δεν υπογράφηκε από τον επιτυχόντα προσφοροδότη, η Αρχή δεν 

φαίνεται να µπορεί να διεκδικήσει οποιεσδήποτε απαιτήσεις.  

(ii) Υπολογίζεται ότι η Αρχή θα επωµιστεί πολύ ψηλότερο κόστος µε τον νέο 

διαγωνισµό αφού η αξία των συγκεκριµένων υλικών επηρεάζεται από την 

τιµή των µετάλλων η οποία έχει ανέλθει διεθνώς.   

Εισηγήθηκα όπως, εκτός από τις περιπτώσεις συµβάσεων αξίας πέραν των 

£100.000 για τις οποίες η Αρχή περιλαµβάνει  στους όρους των διαγωνισµών την 

κατάθεση σχετικών εγγυητικών (εγγυητική προσφοράς και εγγυητική για πιστή 

εκτέλεση του συµβολαίου), µελετηθεί το ενδεχόµενο όπως απαιτούνται σχετικές 

εγγυητικές στις περιπτώσεις που η αξία των υλικών έχει συνεχείς διακυµάνσεις 

π.χ. επηρεάζεται από την τιµή του χαλκού ή την τιµή των µετάλλων, έστω και για 

προσφορές χαµηλότερης αξίας.  Επιπρόσθετα στις περιπτώσεις όπου δεν 

απαιτείται η κατάθεση σχετικών εγγυητικών, εισηγήθηκα άµεση υπογραφή των 

σχετικών συµβολαίων από τους επιτυχόντες προσφοροδότες. 

(στ)  ∆ιαγωνισµός αρ. 1/2007, FORKLIFTS (Περονοφόρα Οχήµατα).  Ο εν 

λόγω διαγωνισµός για προµήθεια «Περονοφόρων Οχηµάτων», προκηρύχθηκε την 

14.2.2007 µε τελευταία ηµεροµηνία υποβολής προσφορών στις 11.4.2007 και µε 

βάση τους όρους του διαγωνισµού η εγγυητική προσφορών θα έπρεπε να είχε 

ισχύ µέχρι 7.11.2007.  Κατόπιν εισήγησης συγκεκριµένης εταιρείας, η οποία 

υποβλήθηκε εκπρόθεσµα και ωστόσο έγινε αποδεκτή από την Αρχή, µετατέθηκε  η 

τελευταία ηµεροµηνία υποβολής προσφορών κατά 7 µέρες, µε αποτέλεσµα η 

Αρχή να µεταθέσει και την ηµεροµηνία ισχύος των εγγυητικών δηλαδή µέχρι 

14.11.2007.  Ως αποτέλεσµα, ενώ σε κάποια είδη του διαγωνισµού δύο από τους 

προσφοροδότες ήταν φθηνότεροι, απότυχαν καθότι οι εγγυητικές τους έληγαν 

7.11.2007 αντί 14.11.2007. 

Η κατακύρωση του διαγωνισµού, έγινε στις 18.7.2007 σε διάφορους 

προσφοροδότες για το συνολικό ποσό των £265.274.  

Σχετικά µε τον εν λόγω διαγωνισµό αναφέρονται τα πιο κάτω: 

(i) Το αίτηµα συγκεκριµένης  εταιρείας για παράταση των προσφορών, πέραν 

από τις διευκρινίσεις που ζήτησε, µόλις µια βδοµάδα πριν από την τελευταία 

ηµεροµηνία υποβολής τους, έγινε αποδεκτό από την Αρχή χωρίς να 
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υπάρχει ουσιαστικός λόγος που να δικαιολογεί την παράταση και παρόλο 

που στον όρο 1.12 του διαγωνισµού  αναφέρεται ότι οποιαδήποτε 

ερωτήµατα υποβάλλονται εντός των 2 τελευταίων εβδοµάδων πριν την 

τελευταία ηµέρα υποβολής των προσφορών, δεν θα γίνονται αποδεκτά.  

(ii) Επισηµαίνεται ότι, ένεκα της απόρριψης των προσφορών των 

συγκεκριµένων εταιρειών, λόγω απόκλισης τους από τους όρους 

προσφορών, σε σχέση µε την ισχύ των εγγυητικών, η Αρχή επιβαρύνθηκε 

µε επιπλέον κόστος ύψους £50.236 αφού κατακύρωσε στον επόµενο 

χαµηλότερο προσφοροδότη για κάθε είδος. 

Εξέφρασα την άποψη ότι η Αρχή, θα πρέπει να ενεργεί µέσα στα πλαίσια των  

όρων του διαγωνισµού και µέσα στο πνεύµα της ίσης µεταχείρισης των 

προσφοροδοτών και για προστασία των δικών της οικονοµικών συµφερόντων.  

(ζ) ∆ιαγωνισµός αρ. 124/2007 – Πώληση Άχρηστων Υλικών και Αγορά Ειδικών 
Μεταλλικών Συλλεκτών. Η Αρχή προκήρυξε τον διαγωνισµό αρ.124/2007 για την 

πώληση άχρηστων υλικών και ταυτόχρονα την αγορά ειδικών µεταλλικών συλλεκτών.  

Στις 1.11.2007 έγινε κατακύρωση σε συγκεκριµένη εταιρεία «Χ» για την  οµάδα Α 

(£878.758) ενώ για την οµάδα Β έγινε κατακύρωση και  στους τρείς προσφοροδότες.  

Υπολογίστηκε ότι η Αρχή θα εισέπραττε συνολικά περίπου £1.015.119.  

Ακολούθησε καταχώριση προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προφορών (ΑΑΠ), 

από ένα από τους τρεις επιτυχόντες προσφοροδότες, εναντίον της απόφασης της 

Αρχής για κατακύρωση µέρος του διαγωνισµού στην εταιρεία «Χ», καθότι η εν λόγω 

εταιρεία δεν κατείχε την απαιτούµενη άδεια διαχείρισης αποβλήτων  (άρθρο 11 του περί 

Στερεών και Αποβλήτων Νόµου 215(Ι)/2002).  Στις 7.12.2007, η Υπηρεσία 

Περιβάλλοντος ενηµέρωσε την Αρχή ότι θα προχωρήσει σε σχετική καταγγελία 

σύµφωνα µε τις πρόνοιες των περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόµων του 

2002 έως 2006 καθότι η Αρχή ενήργησε παράνοµα και εν γνώσει της.  Η Αρχή, µετά 

και από γνωµάτευση του Νοµικού της Συµβούλου, αποφάσισε την ακύρωση του 

διαγωνισµού για την οµάδα Α και την επαναπροκήρυξη του.  Μετά την εν λόγω 

απόφαση η προσφυγή στην ΑΑΠ αποσύρθηκε.   

Αναφορικά µε τον πιο πάνω διαγωνισµό διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

(i) Οι όροι του διαγωνισµού και οι επεξηγήσεις που δόθηκαν στους 

ενδιαφερόµενους πιθανούς προσφοροδότες έδιδαν το δικαίωµα συµµετοχής 
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στο διαγωνισµό και διαχείρισης αποβλήτων σε µη αδειούχες εταιρείες, 

γεγονός που δεν επιτρέπει η σχετική νοµοθεσία. 

(ii) Παρόλο ότι η Υπηρεσία Περιβάλλοντος, µε σχετική επιστολή της ηµερ. 

30.8.2007, σύστησε στην Αρχή όπως επανεξετάσει τους όρους του 

διαγωνισµού στα πλαίσια της σχετικής νοµοθεσίας, εντούτοις η Αρχή 

προχώρησε στην κατακύρωση του διαγωνισµού, χωρίς τουλάχιστον 

προηγουµένως να ζητηθεί γνωµάτευση από το Νοµικό της Σύµβουλο.  

(iii) Σχετικά µε τον εν λόγω διαγωνισµό, εκκρεµούν δύο προσφυγές στο Ανώτατο 

∆ικαστήριο, µία εκ των οποίων καταχωρίθηκε από την εταιρεία «Χ» της 

οποίας η Αρχή τερµάτισε τη σύµβαση, µε ενδεχόµενο η εταιρεία να υποβάλει 

αγωγή και να διεκδικήσει αποζηµιώσεις. 

(iv) Η συγκεκριµένη εταιρεία πριν από την ανάκληση της κατακύρωσης του 

διαγωνισµού, παρέλαβε από την Αρχή ποσότητα άχρηστου υλικού αξίας 

£30.474, ποσό το οποίο καταβλήθηκε ήδη στην ΑΗΚ. Η παράδοση του 

υλικού αυτού από την Αρχή σε πρόσωπο που δεν κατείχε άδεια διαχείρισης 

αποβλήτων είναι παράνοµη καθότι αντίκειται στην σχετική νοµοθεσία.  

Συναφώς αναφέρεται ότι σε επιτόπια έρευνα της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος στις 

21.9.2007 σε αποθήκες της ΑΗΚ διαπιστώθηκε µη συµµόρφωση της µε τις 

διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας, και ζητήθηκε άµεση συµµόρφωση µε τις 

πρόνοιες του Νόµου και όπως υποβληθεί σχέδιο δράσης αναφορικά µε τα µέτρα 

που θα εφαρµόσει η ΑΗΚ και σχετικό χρονοδιάγραµµα.  

Πέραν του ότι αναµένεται συµµόρφωση µε τις πρόνοιες της πιο πάνω νοµοθεσίας, 

εισηγήθηκα όπως συστάσεις αρµόδιων Αρχών λαµβάνονται σοβαρά υπόψη και 

όπου κρίνεται απαραίτητο να εξασφαλίζεται και έγκαιρα γνωµάτευση από το 

Νοµικό Σύµβουλο της Αρχής, προς αποφυγή, µεταξύ άλλων, αχρείαστων 

καθυστερήσεων και επιπρόσθετου κόστους. 

Ο Πρόεδρος µου ανέφερε ότι δόθηκαν αυστηρές οδηγίες για πλήρη συµµόρφωση µε 

τη σχετική νοµοθεσία και παράλληλα η Αρχή έχει εκδώσει διαγωνισµό για παροχή 

συµβουλευτικών υπηρεσιών που θα καλύπτουν πλήρως όλες τις υποχρεώσεις της 

Αρχής, που πηγάζουν από τη νοµοθεσία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και κατ’ 

επέκταση τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες, όσον αφορά στα θέµατα 

περιβάλλοντος και ποιότητας. Όσον αφορά στην καταγγελία σε σχέση µε τη φύλαξη 
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αποβλήτων στις αποθήκες της Αρχής στη Λευκωσία, ο Πρόεδρος µου ανέφερε ότι 

έχει ήδη αρχίσει η αποµάκρυνση των υλικών αυτών από το χώρο των αποθηκών. 

(η) Ηλεκτροπαραγωγός Σταθµός Βασιλικού – Φάση ΙΙ - Μονάδα Αριθµός 3 

(i) Γενικά.  Το Έργο προνοεί την εγκατάσταση µιας πετρελαϊκής µονάδας 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 130 MW στον 

Ηλεκτροπαραγωγό Σταθµό Βασιλικού. Το κόστος των συµβολαίων που 

έχουν υπογραφεί ανέρχεται σε £79.586.562 και περιλαµβάνει τα 

συµβόλαια για τα έργα πολιτικού µηχανικού, του λέβητα, του 

ατµοστροβίλου, της µονάδας αποθείωσης, του ηλεκτρολογικού 

εξοπλισµού και καλωδιώσεων και των µετασχηµατιστών ισχύος. Μέχρι 

το Μάρτιο  2008,  πληρώθηκε στους Εργολάβους του Έργου  ποσό £78,34 

εκ. έναντι εκτελεσθείσας εργασίας και εξοπλισµού ενώ ο αναθεωρηµένος 

προϋπολογισµός για το Έργο είναι περίπου £89,05 εκ. Με βάση το αρχικό 

πρόγραµµα του Έργου, η εµπορική λειτουργία της Μονάδας ήταν 

Ιούνιος 2005.  Η µονάδα λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2005 και 

προσφέρει στο σύστηµα παραγωγής.  Η παραλαβή όµως του λέβητα 

καθυστερεί και δεν αναµένεται να γίνει πριν το τέλος του 2008, λόγω 

προβληµάτων σε διάφορα συστήµατά του. Ο Πρόεδρος της Αρχής µε 

πληροφόρησε ότι οι καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν στην 

αποπεράτωση της Μονάδας οφείλονται κυρίως στον Εργολάβο του 

λέβητα και  ότι για τις καθυστερήσεις αυτές θα εφαρµοστούν οι πρόνοιες 

του συµβολαίου που προβλέπουν την επιβολή χρηµατικών προστίµων. 

(ii) Έργα Πολιτικού Μηχανικού. Το κόστος των εργασιών σύµφωνα µε το 

συµβόλαιο ανέρχεται στα £8,92 εκ, ενώ το αναµενόµενο τελικό κόστος 

ανέρχεται στα £10,41 εκ. Η αύξηση στο κόστος οφείλεται σε αλλαγές 

των σχεδίων στην επαναµέτρηση των εργασιών και στις αυξήσεις στις 

τιµές των υλικών και εργατικών.  

  Παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στην πρόοδο των εργασιών  στα 

επιµέρους τµήµατα  οι οποίες όµως δεν επηρέασαν την τελική 

ολοκλήρωση του Έργου µε βάση το χρονοδιάγραµµα του συµβολαίου. 

Οι καθυστερήσεις  οφείλονταν τόσο στον Εργολάβο όσο και στη µη 
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έγκαιρη έκδοση κατασκευαστικών σχεδίων για τις ανάγκες του Έργου 

από τους Συµβούλους Μηχανικούς.  

  Τον Σεπτέµβριο 2004, ο Εργολάβος υπέβαλε απαιτήσεις για παράταση 

χρόνου 60 εβδοµάδων, µε συνεπαγόµενη αποζηµίωση £1,23 εκ. Τον 

Μάρτιο 2005,  ο Μηχανικός του Έργου αφού αξιολόγησε τις απαιτήσεις 

του Εργολάβου, µε έγκριση της Αρχής, παραχώρησε ενδιάµεσες 

παρατάσεις χρόνου για τα διάφορα τµήµατα του Έργου. 

  Τον Απρίλιο 2005, η Αρχή ενέκρινε την καταβολή προς τον Εργολάβο 

ποσού  £137.604, λόγω της αυξηµένης πολυπλοκότητας της µεταλλικής 

κατασκευής του κτιρίου των ατµοστροβίλων.  Ο Εργολάβος δεν 

αποδέχτηκε το πιο πάνω ποσό και υπέβαλε περαιτέρω στοιχεία.  Μετά 

από εισήγηση των Συµβούλων Μηχανικών, τον Μάιο 2007, η Αρχή 

ενέκρινε την καταβολή επιπλέον ποσού £87.559. 

  Τον Μάιο 2005, ο Εργολάβος αµφισβήτησε τις παρατάσεις χρόνου που 

του παραχώρησε ο Μηχανικός του Έργου ενώ υπέβαλε και επιπλέον 

απαίτηση για ισχυριζόµενη επιτάχυνση στο Έργο για ποσό £230.859, 

µειώνοντας όµως το κόστος που διεκδικεί για την παράταση χρόνου από 

£1.230.000 σε £958.821 και τον χρόνο από 60 εβδοµάδες σε 47.  Τον 

Ιανουάριο 2006, η Αρχή ενέκρινε την καταβολή προς τον Εργολάβο των 

ποσών των £12.198 και £36.000 για την επιτάχυνση και την παράταση 

χρόνου, αντίστοιχα, τα οποία είχε εισηγηθεί ο Μηχανικός του Έργου. 

   Τον Ιούνιο 2006, Εργολάβος ζήτησε Απόφαση Μηχανικού σε σχέση µε 

τις απαιτήσεις του για την παράταση χρόνου και την επιτάχυνση. Τον 

Ιούλιο 2006, ο Μηχανικός εξέδωσε την Απόφαση του µε την οποία 

επιβεβαίωσε τις αρχικές του θέσεις. Ο Εργολάβος διαφώνησε µε την 

Απόφαση του Μηχανικού και εξέφρασε την πρόθεση να προσφύγει σε 

διαιτησία για επίλυση του θέµατος. 

(iii) Ευθύνες των Συµβούλων Μηχανικών για τις καθυστερήσεις στη 
συµπλήρωση του Έργου. Όπως αναφέρεται στην προηγούµενη 

παράγραφο, παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις σε τµήµατα του Έργου, 

για τις οποίες ο Εργολάβος των έργων Πολιτικού Μηχανικού υπέβαλε 
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το Σεπτέµβριο 2004, απαιτήσεις για παράταση χρόνου 60 εβδοµάδων 

και οικονοµική αποζηµίωση £1,23 εκ.   

  Σε σχετική έκθεση που ετοίµασε η Οµάδα του Έργου για το θέµα των 

καθυστερήσεων καταγράφεται µεταξύ άλλων λόγων και η καθυστέρηση στην 

έκδοση οδηγιών, πληροφοριών και σχεδίων από τους Συµβούλους 

Μηχανικούς.  Ωστόσο οι Σύµβουλοι επιρρίπτουν όλη την ευθύνη για την 

καθυστέρηση στους εργολάβους του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, οι 

οποίοι, σύµφωνα µε αυτούς, δεν τους υπέβαλαν έγκαιρα τις απαιτούµενες 

πληροφορίες για την ετοιµασία των κατασκευαστικών σχεδίων. 

Επειδή, κατέστη αναγκαία η παρουσία των Συµβούλων Μηχανικών στο 

εργοτάξιο πέραν του Ιουνίου 2005, όπως προβλεπόταν στο συµβόλαιό 

τους, υπήρξε υπέρβαση του καθορισµένου από το συµβόλαιο αριθµού των 

ανθρωποµηνών και µέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2007 πληρώθηκε σε αυτούς 

από την Αρχή το επιπρόσθετο ποσό των £381.297. Τον Απρίλιο 2007, η 

Αρχή ενέκρινε την πληρωµή στους Συµβούλους το επιπλέον ποσό των 

£150.000 λόγω της υπέρβασης στο χρόνο παραµονής τους στο εργοτάξιο. 

Με επιστολή µου προς το Γενικό ∆ιευθυντή της Αρχής παρατήρησα ότι 

το θέµα της κατανοµής ευθυνών από την Αρχή για την καθυστέρηση 

στην πρόοδο των εργασιών αποτελεί σηµαντική πτυχή στην ορθή 

διαχείριση του Έργου, επειδή επηρεάζει άµεσα την ανάκτηση από την 

Αρχή µέρους της αποζηµίωσης που αυτή τελικά θα καταβάλει για 

καθυστερήσεις στον Εργολάβο των έργων Πολιτικής Μηχανικής, και 

ζήτησα όπως ενηµερωθώ για τις εξελίξεις στο θέµα αυτό.  Η Αρχή µε 

πληροφόρησε ότι για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του θέµατος 

αυτού αναµένεται η συµπλήρωση της αξιολόγησης των απαιτήσεων του 

Εργολάβου των έργων Πολιτικού Μηχανικού. Με πληροφόρησε επίσης 

ότι λόγω του ότι η Αρχή απέρριψε, ως εκπρόθεσµη την προσφυγή σε 

διαιτησία του Εργολάβου των έργων Πολιτικής Μηχανικής, συνεπάγεται 

ότι ο Εργολάβος έχει απωλέσει το δικαίωµα επί των οικονοµικών 

διεκδικήσεών του, µε εξαίρεση τα ποσά των £12.198 και £36.000 που 

έχουν ήδη εγκριθεί από την Αρχή όπως αναφέρεται στην προηγούµενη 

παράγραφο.  Επειδή ο Εργολάβος των έργων Πολιτικού Μηχανικού δεν 

έχει προβεί σε οποιαδήποτε νέα κίνηση που να δείχνει τις προθέσεις 
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του σε σχέση µε την εκπρόθεσµη ειδοποίηση για προσφυγή σε 

διαιτησία, προς το παρόν, οι διεκδικήσεις της Αρχής περιορίζονται στα 

πιο πάνω ποσά. Το θέµα παραµένει σε εκκρεµότητα. 

(iv) Συµβόλαιο Λέβητα και Βοηθητικού Εξοπλισµού – Καθυστέρηση 
στην λειτουργία. Στο πρόγραµµα ανέγερσης και αρχικής λειτουργίας 

του λέβητα παρατηρήθηκε καθυστέρηση περίπου 20 µηνών η οποία  

οφείλεται στον Εργολάβο.  

Στις 13 Ιουνίου 2005, στάληκε επίσηµη ειδοποίηση στον Εργολάβο του λέβητα 

πληροφορώντας τον για την αποτυχία του να συµπληρώσει το Έργο µε βάση 

τη συµβατική του υποχρέωση και να παραδώσει τον λέβητα για εµπορική 

λειτουργία στις 8.6.2005 και ότι η Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να απαιτήσει 

αποζηµιώσεις για καθυστερήσεις όπως προβλέπεται στο συµβόλαιο. 

Ο Εργολάβος υπέβαλε τον Ιανουάριο 2007 απαίτηση για αποζηµιώσεις 

ύψους €1.812.095 για ζηµιές που όπως ισχυρίζεται προκλήθηκαν από 

καθυστερήσεις άλλων.  Η Αρχή τον Απρίλιο 2007, απέρριψε τις απαιτήσεις 

του Εργολάβου ως µη τεκµηριωµένες µετά από εισήγηση των Συµβούλων 

Μηχανικών και της Οµάδας Έργου.   

Όσον αφορά στο θέµα των ευθυνών του Εργολάβου για τις καθυστερήσεις, 

το Συµβούλιο της Αρχής ενέκρινε τον Απρίλιο 2007, κατ’ αρχή εισήγηση των 

Συµβούλων Μηχανικών και της Οµάδας Έργου, για την επιβολή ποινών σε 

αυτόν, συνολικού ποσού περίπου £3,6 εκ..  Η Αρχή µε πληροφόρησε ότι 

αναφορικά µε τις διεκδικήσεις της, ο Εργολάβος διατηρεί σε ισχύ τραπεζικές 

εγγυήσεις αρκετά µεγαλύτερου ποσού από το συνολικό ποσό των ποινών 

που αυτή αποφάσισε να επιβάλει στον Εργολάβο.  

(v) Συµβόλαιο Λέβητα και Βοηθητικού Εξοπλισµού – Προβλήµατα στη 
καύση και τις εκποµπές ρύπων. Ο λέβητας δεν έχει συµβατικά 

παραληφθεί, λόγω σοβαρών προβληµάτων, παρόλο που εργάζεται και 

συνεισφέρει στο σύστηµα της Αρχής.  Ένα από τα προβλήµατα είναι η 

αποτυχία του κατασκευαστή να µειώσει τα όρια εκποµπών ρύπων 

(οξείδιο του αζώτου), κάτω από το όριο των 200mg/Nm3  που είναι 

συµβατό µε τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες.  Ο Εργολάβος ισχυρίζεται ότι, για 

το πρόβληµα αυτό ευθύνεται η ποιότητα του µαζούτ που παρέχεται από 
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την ΑΗΚ για την καύση και συγκεκριµένα το ποσοστό του αζώτου το 

οποίο είναι πέραν του 0,3% που προνοείται στο Συµβόλαιο. Επίσης ότι 

λόγω της πρόσµιξης (blending) του µαζούτ δηµιουργείται ένα 

ανοµοιογενές µείγµα το οποίο επιδρά στην καύση.  Οι εν λόγω 

ισχυρισµοί έχουν εξεταστεί µε τους Συµβούλους της Αρχής  καθώς 

επίσης και µε άλλους ανεξάρτητους ειδικούς και έχουν απορριφθεί. 

Σχετικά µε τα πιο πάνω, τον Νοέµβριο 2007, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

Αρχής αποφάσισε όπως οι τεχνικές υπηρεσίες επιδιώξουν σε συνεργασία 

µε τον Εργολάβο του λέβητα να µειωθούν οι ρύποι σε αποδεκτά επίπεδα, 

διερευνηθεί η πιθανότητα ο υφιστάµενος προµηθευτής να προµηθεύσει 

µαζούτ περιεκτικότητας σε άζωτο µικρότερη από 0,3% και εάν είναι 

δυνατόν un-blended για σκοπούς δοκιµής, οι εγγυητικές του Εργολάβου 

του λέβητα να ανανεώνονται συνεχώς µέχρι να λυθεί το πρόβληµα, 

εξασφαλιστεί νοµική γνωµάτευση για πιθανή λήψη δικαστικών µέτρων 

εναντίον του Εργολάβου λόγω αποτυχίας του να ικανοποιήσει τις 

απαιτήσεις για τους ρύπους και οι Σύµβουλοι Μηχανικοί απευθυνθούν σε 

ειδικούς, αν χρειάζεται, και τοποθετηθούν επί του θέµατος. 

Ο Εργολάβος µε επιστολή του ηµεροµηνίας 7 Ιανουαρίου 2008, ζήτησε την 

επιστροφή της επιπρόσθετης εγγυητικής και της εγγύησης της  προκαταβολής 

καθώς και την πληρωµή του τιµολογίου για την προµήθεια εξαρτηµάτων που 

εκκρεµούσε. Ταυτόχρονα δήλωσε ότι η εγγύηση πιστής εκτέλεσης θα 

ανανεώνεται µέχρι την ικανοποίηση των συµβατικών του υποχρεώσεων. 

Στις 18 Φεβρουαρίου 2008, ο Εργολάβος µε επιστολή του προς την 

Αρχή επανάλαβε τη δέσµευση του να υποβάλει προτάσεις για την 

επίλυση του προβλήµατος σχετικά µε το θέµα των ρύπων ΝΟx που 

είναι και συµβατική υποχρέωσή του. 

Στις 25 Φεβρουαρίου 2008, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής µετά από 

διαβούλευση µε το νοµικό της Σύµβουλο, και έχοντας υπόψη σχετική 

έκθεση των Συµβούλων Μηχανικών και τις γραπτές δεσµεύσεις του 

Εργολάβου για τη συµπλήρωση του Έργου καθώς και την υποβολή 

πρότασης για την επίλυση του προβλήµατος των ψηλών ρύπων ΝΟx και 

τέλος λαµβάνοντας υπόψη ότι η εγγυητική πιστής εκτέλεσης αξίας 
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€4.027.552 θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί έναντι των ποινών για 

καθυστερήσεις που τυχόν να επιβληθούν, σε µια προσπάθεια συνέχισης 

της συνεργασίας της ΑΗΚ µε τον Εργολάβο µε στόχο την επίλυση όλων 

των εκκρεµοτήτων, αποφάσισε τα ακόλουθα: 

- Επιστροφή της επιπρόσθετης εγγυητικής αξίας €4.027.552, η οποία 

είχε δοθεί από τον Εργολάβο πριν την υπογραφή του Συµβολαίου. 

- Επιστροφή της εγγύησης της  προκαταβολής που η αξία της έχει 

σταδιακά µειωθεί στα €261.740. 

- Την πληρωµή του τιµολογίου που εκκρεµεί για εκτελεσθείσα 

εργασία (προκαθορισµένα εξαρτήµατα του Συµβολαίου). 

  Στις 26 Φεβρουαρίου 2008, ο Εργολάβος απέστειλε την τεχνική 

πρόταση του για την επίλυση του προβλήµατος που αφορά στο θέµα 

των ρύπων ΝΟx.  Η Αρχή µε πληροφόρησε ότι οι Σύµβουλοι Μηχανικοί 

αφού µελετήσουν την πρόταση θα υποβάλουν εισήγηση στην Αρχή. 

(vi) Συµβόλαιο για τη Στροβιλογεννήτρια και Βοηθητικό Εξοπλισµό.  
Λόγω καθυστερήσεων το µεγαλύτερο µέρος των οποίων οφειλόταν στα 

προβλήµατα στο συµβόλαιο του λέβητα επηρεάστηκε ο έλεγχος και η 

παραλαβή της στροβιλογεννήτριας. 

Στις 16.2.2005, στάληκε ειδοποίηση στον Εργολάβο της 

στροβιλογεννήτριας πληροφορώντας τον για την αποτυχία του να δεχτεί 

ατµό στη στροβιλογεννήτρια όπως προνοείται από το Συµβόλαιο και ότι 

η Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να απαιτήσει αποζηµιώσεις για καθυστερήσεις 

όπως προβλέπεται στο συµβόλαιο. 

Τον Απρίλιο 2006, υποβλήθηκε απαίτηση του Εργολάβου της 

στροβιλογεννήτριας που ανέρχεται σε €3.078.936 και £243.153 κυρίως για 

θέµατα που αφορούν στην παράταση εργασιών ως αποτέλεσµα 

καθυστερήσεων για τις οποίες ευθύνονται άλλοι.  Η Αρχή σε συνεργασία µε 

τους Συµβούλους Μηχανικούς αποφάσισε το Νοέµβριο 2006, την 

παραχώρηση παράτασης χρόνου αλλά και την επιβολή ποινών για την 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση µε βάση τις πρόνοιες του συµβολαίου, στον 

Εργολάβο της στροβιλογεννήτριας. 
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Ο Εργολάβος απέρριψε τη θέση της Αρχής για την επιβολή ποινών σε αυτόν 

και παρέθεσε επιπρόσθετα στοιχεία επιµένοντας ότι οι καθυστερήσεις 

οφείλονται σε τρίτους και όχι στον ίδιο.  Το Συµβούλιο της Αρχής, τον Απρίλιο 

2007 ενέκρινε τη θέση των Συµβούλων Μηχανικών ότι από την ανάλυση των 

επιπρόσθετων στοιχείων που υπέβαλε ο Εργολάβος, προκύπτει ότι οι 

καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε αυτόν αλλά σε τρίτους από τους οποίους θα 

πρέπει να διεκδικηθεί η ζηµιά που υπέστη η Αρχή. 

Σε ότι αφορά στις απαιτήσεις του Εργολάβου, µετά από διεξοδικές 

διαπραγµατεύσεις µε τους Συµβούλους Μηχανικούς και την Οµάδα Έργου, ο 

Εργολάβος αποδέχθηκε να µειώσει τις απαιτήσεις του σε €1.429.973 και 

£179.703.  Το Συµβούλιο της Αρχής ενέκρινε την πιο πάνω διευθέτηση. 

(θ) Ηλεκτροπαραγωγός Σταθµός Βασιλικού - Φάση ΙΙΙ – Μονάδα 
Συνδυασµένου Κύκλου Αριθµός 4 

(i) Προκήρυξη ∆ιαγωνισµού – Ανάθεση Σύµβασης. Το Έργο χωρίζεται σε 

δύο συµβόλαια. Το πρώτο συµβόλαιο περιλαµβάνει την κατασκευή µιας 

Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Μονάδα αρ. 4) 

Συνδυασµένου Κύκλου και το δεύτερο συµβόλαιο την συντήρηση της 

Μονάδας για 9 χρόνια. Για την υλοποίηση του Έργου ακολουθείται η 

µέθοδος του ολοκληρωµένου συµβολαίου (Turn Key). Μετά την 

προκήρυξη του ∆ιαγωνισµού από την Αρχή, υποβλήθηκαν το Σεπτέµβριο 

2003, τέσσερις προσφορές.  Το Νοέµβριο 2003, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

της Αρχής αποφάσισε την ακύρωση του ∆ιαγωνισµού επειδή κανένας από 

τους προσφοροδότες δεν πληρούσε βασικό όρο των εγγράφων του 

∆ιαγωνισµού ο οποίος προνοούσε ότι οι προσφοροδότες θα πρέπει να 

έχουν τουλάχιστον 10 χρόνια αποδεδειγµένη πείρα στην εκτέλεση 

συµβολαίων παρόµοιας φύσης και αξίας. 

Το ∆εκέµβριο 2003, αφού έγιναν µετατροπές στα έγγραφα και 

διευκρινίστηκαν ορισµένοι όροι, επαναπροκηρύχθηκε ο ∆ιαγωνισµός.  Το 

Φεβρουάριο 2004, υποβλήθηκαν 4 προσφορές από τους ίδιους 

προσφοροδότες που είχαν υποβάλει προσφορά στον ακυρωθέντα 

∆ιαγωνισµό. Τον Ιανουάριο 2005, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε την 

ακύρωση του νέου ∆ιαγωνισµού λόγω των διαφορετικών συµπερασµάτων 
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στα οποία κατέληξαν στην αξιολόγηση των προσφορών η Επιτροπή 

Αξιολόγησης και η Επιτροπή Προσφορών της Αρχής.  

Τον Ιούλιο 2005, αφού έγιναν περαιτέρω τροποποιήσεις στα έγγραφα, 

προκηρύχθηκε ξανά ο ∆ιαγωνισµός κατά τον οποίο υποβλήθηκαν 2 

προσφορές. Τον Ιανουάριο 2006, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής 

αποφάσισε όπως προχωρήσει η αξιολόγηση της οικονοµικής πρότασης 

µόνο του ενός από τους δύο προσφοροδότες, ενώ για τον άλλο 

προσφοροδότη αποφάσισε όπως η προσφορά του απορριφθεί και 

αποκλειστεί από περαιτέρω αξιολόγηση, λόγω ουσιώδους απόκλισης από 

τις απαιτήσεις του ∆ιαγωνισµού. Το Φεβρουάριο 2006, ο αποτυχών 

προσφοροδότης προσέφυγε στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών και 

παράλληλα στη Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Τον Απρίλιο 2006, η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών αποφάσισε 

να απορρίψει τη σχετική προσφυγή, κρίνοντας ότι ορθά το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της Αρχής απέρριψε την πιο πάνω προσφορά. 

Στις 10.6.2006, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής αποφάσισε να 

κατακυρώσει τον ∆ιαγωνισµό στον επιτυχόντα προσφοροδότη και να 

προχωρήσει σε τελικές διαπραγµατεύσεις µαζί του µε σκοπό την υπογραφή 

του συµβολαίου. 

Τον Ιούνιο 2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στην Αρχή αναλυτική 

έκθεση εκφράζοντας τις θέσεις της επί της προσφυγής του αποτυχόντα 

προσφοροδότη. Στην έκθεσή της η Επιτροπή αναφέρει ότι η Αρχή 

λανθασµένα απέκλεισε τον αποτυχόντα προσφοροδότη και ότι θεωρεί την 

απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών λανθασµένη και µη 

τεκµηριωµένη. 

Τον Αύγουστο 2006, δόθηκε η απάντηση της Κυβέρνησης στην αναλυτική 

έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τον Οκτώβριο 2006, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή αφού µελέτησε το περιεχόµενο της απάντησης της Κυβέρνησης 

απέστειλε προειδοποιητική επιστολή προς το Υπουργείο Εξωτερικών. 

Με την προειδοποιητική επιστολή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει 

ότι η ΑΗΚ ως ο αναθέτων φορέας, παραβίασε τις αρχές της διαφάνειας και 

της ίσης µεταχείρισης των διαγωνιζόµενων και δεν παρέσχε στον 
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αποτυχόντα προσφοροδότη τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά µε τους 

λόγους απόρριψης της προσφοράς του, κατά παράβαση των σχετικών 

Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κυβέρνηση απάντησε στην πιο 

πάνω επιστολή στα τέλη Ιανουαρίου 2007.   

Παρατήρησα ότι, λόγω της ακύρωσης δύο φορές του ∆ιαγωνισµού έχει 

επηρεαστεί η υλοποίηση του αναπτυξιακού προγράµµατος της Αρχής, 

βάσει του οποίου η λειτουργία της 4ης  Μονάδας του Ηλεκτροπαραγωγού 

Σταθµού προβλεπόταν να αρχίσει πριν από το καλοκαίρι του 2007.  

Σύµφωνα µε το αναθεωρηµένο πρόγραµµα της Αρχής, η λειτουργία της πιο 

πάνω Μονάδας µετατέθηκε για το Μάιο 2008 σε µορφή Ανοικτού Κύκλου 

και το ∆εκέµβριο 2008 σε µορφή Συνδυασµένου Κύκλου.  Λόγω των πιο 

πάνω προβληµάτων, η Αρχή υπέστη αδικαιολόγητα έξοδα για πληρωµή 

του Εργολάβου για επίσπευση των εργασιών για επιπλέον πληρωµές των 

Συµβούλων Μηχανικών, καθώς και για διοικητικά έξοδα. 

(ii) Εκτέλεση Σύµβασης. Στις 30.6.2006, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

εξουσιοδότησε το Γενικό ∆ιευθυντή της Αρχής να υπογράψει το 

συµβόλαιο για την κατασκευή και εξοπλισµό της νέας  Μονάδας Αρ. 4 

έναντι ποσού €154.922.000 και το συµβόλαιο για τη συντήρηση της 

Μονάδας για περίοδο 9 χρόνων έναντι ποσού €55.262.501. 

Το Συµβούλιο αποφάσισε επίσης την επίσπευση του χρόνου παράδοσης 

και λειτουργίας της πιο πάνω Μονάδας, σε πρώτο στάδιο σε µορφή 

Ανοικτού Κύκλου, από 24 µήνες σε 22 µήνες, έναντι ποσού €3.500.000, έτσι 

ώστε να µπορέσει η Αρχή να ανταποκριθεί στην αναµενόµενη ζήτηση 

ηλεκτρικής ενέργειας το καλοκαίρι του 2008. 

Τον Αύγουστο 2006, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε τη διαφοροποίηση 

του συµβολαίου, αναθέτοντας στον Εργολάβο την κατασκευή επιπλέον 

εργασιών, οι οποίες θεωρούνται τεχνικά αναγκαίες και απαραίτητες για την 

οµαλή λειτουργία των υφιστάµενων Μονάδων καθώς και της νέας Μονάδας 

Αρ. 4, έναντι ποσού  €2.727.000. 

Το Σεπτέµβριο 2006, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ενέκρινε τη διαπραγµάτευση 

µε τον Εργολάβο, πρότασης του τελευταίου, για την εγκατάσταση 

ατµοστροβίλου και γεννήτριας διαφορετικού κατασκευαστή από αυτόν που 
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προβλεπόταν στην σύµβαση.  Στην πρόταση του Εργολάβου αναφερόταν 

ότι τα οφέλη από την αλλαγή θα ήταν σηµαντικά λόγω κυρίως αυξηµένης 

δυναµικότητας και λόγω του ότι ο νέος ατµοστρόβιλος θα ήταν παρόµοιος 

µε αυτούς των υφιστάµενων µονάδων 1, 2 και 3.  Το επιπρόσθετο κόστος 

που απαιτούσε ο Εργολάβος ήταν €2.270.000. Το ∆εκέµβριο 2006,  Το 

Συµβούλιο ενέκρινε εισήγηση της Οµάδας Έργου για την αλλαγή του 

ατµοστροβίλου και της γεννήτριας νοουµένου ότι το επιπρόσθετο κόστος 

δεν θα υπερβαίνει τα €900.000.  Στην έκθεση της Οµάδας Έργου 

αναφέρεται ότι µετά από λεπτοµερή τεχνική και οικονοµική µελέτη 

προέκυψε ότι τα µετρήσιµα οικονοµικά οφέλη από την αλλαγή 

υπολογίζονται σε €950.000, ενώ λόγω συµβατότητας του ατµοστροβίλου 

και γεννήτριας µε τις υφιστάµενες µονάδες υπάρχουν και άλλα οφέλη που 

δεν µπορούν να υπολογιστούν σε οικονοµικά µεγέθη.  Η Αρχή µε 

πληροφόρησε ότι τελικά ο Εργολάβος αποδέχθηκε την αλλαγή έναντι 

επιπλέον δαπάνης €900.000. 

(iii) Πρόοδος Εργασιών. Παρατηρείται καθυστέρηση στην ολοκλήρωση 

των εργασιών για λειτουργία της Μονάδας σε µορφή Ανοικτού Κύκλου 

σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που συµφωνήθηκε µεταξύ της Αρχής 

και του Εργολάβου για επίσπευση της παράδοσης και λειτουργίας της 

µέχρι την 1 Μαΐου 2008. Παρατηρείται επίσης καθυστέρηση στη 

πρόοδο των εργασιών που αφορούν την λειτουργία της Μονάδας σε 

µορφή Συνδυασµένου Κύκλου. Από την αρχή του Έργου 

παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στην έκδοση κατασκευαστικών σχεδίων 

για έργα Πολιτικού Μηχανικού οι οποίες συνεχίζονται µέχρι και σήµερα 

µε αποτέλεσµα να παρατηρείται καθυστέρηση και στα έργα 

εγκατάστασης του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού. Σύµφωνα µε την 

τελευταία έκθεση προόδου των εργασιών που έχει υποβάλει ο 

Εργολάβος, το Έργο βρίσκεται στο 63% της ανέγερσης αντί στο 71%, 

και στο 14% του σταδίου αρχικών δοκιµών αντί στο 28%. 

(ι) Ηλεκτροπαραγωγός Σταθµός Βασιλικού - Φάση IV – Μονάδα Συνδυασµένου 
Κύκλου Αριθµός 5 & 6. 

(i) Γενικά. Η Φάση IV προνοεί την εγκατάσταση 2 Μονάδων (αρ. 5 & 6) 

Συνδυασµένου Κύκλου διπλής καύσης (φυσικό αέριο και ντίζελ) 
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δυναµικότητας περίπου 180MW η κάθε µία.  Για την υλοποίηση του Έργου 

θα ακολουθηθεί η µέθοδος του ολοκληρωµένου συµβολαίου (Turn Key).  

Με βάση τη µελέτη για το Αναπτυξιακό Πρόγραµµα Παραγωγής που 

διενεργήθηκε το 2001, η Αρχή κατέληξε στην θέση όπως οι Μονάδες αρ. 5 

& 6 εγκατασταθούν το καλοκαίρι του 2009. Ενόψει όµως αναθεώρησης των 

δεδοµένων, µεταξύ των οποίων η καθυστέρηση στην κατασκευή της 

Μονάδας αρ. 4, και οι νέες προβλέψεις ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, η 

Αρχή ανέθεσε τον Μάιο 2006, µε την µέθοδο της διαπραγµάτευσης για το 

ποσό των £198.900 στους Συµβούλους Μηχανικούς του Έργου την 

εκπόνηση µελέτης για αναθεώρηση του Αναπτυξιακού Προγράµµατος 

Παραγωγής. Η µελέτη ολοκληρώθηκε το Νοέµβριο του 2006 και τον 

∆εκέµβριο 2006, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνοντας υπόψη τα 

πορίσµατα της αποφάσισε όπως η Μονάδα αρ. 5 παραδοθεί για εµπορική 

λειτουργία το 2011 ενώ η εγκατάσταση της Μονάδας αρ. 6 θεωρηθεί ως 

προαιρετική (optional).  

Τον Ιούλιο 2007, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής αποφάσισε όπως, για 

λόγους εξοικονόµησης χρόνου, η µελλοντική ανάθεση της Μονάδας αρ. 6 

γίνει µε απευθείας διαπραγµάτευση µε τον προσφοροδότη στον οποίο θα 

ανατεθεί η εγκατάσταση της Μονάδας αρ. 5. και τον ίδιο µήνα η Αρχή 

προκήρυξε ∆ιαγωνισµό για την προεπιλογή Εργολάβων για την 

εγκατάσταση της Μονάδας αρ. 5. Τον Οκτώβριο 2007, υποβλήθηκαν έξι 

αιτήσεις Προεπιλογής των Εργολάβων.  

Τον Ιανουάριο 2008, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής ενέκρινε την 

εισήγηση της Επιτροπής Προσφορών και της Τεχνικής Επιτροπής 

Αξιολόγησης όπως προεπιλεγούν για να υποβάλουν προσφορά τρεις 

Αιτητές. Τον ίδιο µήνα ο ένας από τους τρεις προεπιλεγέντες Αιτητές 

προσέφυγε στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών προσβάλλοντας την 

απόφαση της Αρχής να συµπεριλάβει συγκεκριµένο Αιτητή στους τρεις 

προεπιλεγέντες για υποβολή προσφοράς. Η απόφαση της Αναθεωρητικής 

Αρχής Προσφορών για το πιο πάνω θέµα εκδόθηκε το Μάιο 2008 

απορρίπτοντας την προσφυγή του Αιτήτη, επικυρώνοντας έτσι την 

απόφαση της ΑΗΚ.  
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(ii) Απαιτήσεις Συµβούλων Μηχανικών. Τον Οκτώβριο 2007, λόγω 

καθυστέρησης στην υλοποίηση του Έργου και τις αλλαγές που προέκυψαν 

στα έγγραφα προεπιλογής και στις τεχνικές προδιαγραφές, οι Σύµβουλοι 

Μηχανικοί υπέβαλαν απαίτηση για αποζηµίωση ύψους €472.394.    

 Το ∆εκέµβριο 2007, οι Σύµβουλοι Μηχανικοί µείωσαν τις απαιτήσεις τους 

στα €159.871. Μετά από διαπραγµατεύσεις επήλθε συµφωνία µε την οποία 

οι Σύµβουλοι θα πληρωθούν €120.000. 

(ια) Νέα Κεντρικά Γραφεία ΑΗΚ.  Η κατασκευή του Έργου άρχισε στις 10.7.2000, 

έναντι ποσού συµβολαίου £10.450.000 και µε ηµεροµηνία συµπλήρωσης τις 

9.3.2003.  Το Έργο συµπληρώθηκε µε µεγάλη καθυστέρηση στις 18.3.2005.  Ο 

Εργολάβος υπέβαλε σε διάφορα στάδια απαιτήσεις για χρονική παράταση και 

οικονοµικές αποζηµιώσεις γύρω στα £2,7εκ.. 

Οι απαιτήσεις του Εργολάβου εξετάστηκαν από τον Αρχιτέκτονα του Έργου καθώς 

και από πενταµελή Ειδική Τεχνική Επιτροπή που ορίστηκε από την Αρχή. Τον 

Οκτώβριο 2005, η πιο πάνω Επιτροπή υπέβαλε προς το Γενικό ∆ιευθυντή της Αρχής 

σχετική έκθεση, µε εισήγηση όπως παραχωρηθεί στον Εργολάβο συνολική 

παράταση χρόνου 96 ηµερολογιακών ηµερών, δηλαδή µέχρι τις 13 Ιουνίου 2003.  Το 

Μάρτιο 2006, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής ενέκρινε την πιο πάνω εισήγηση.  

Αποφάσισε επίσης το διορισµό ειδικού Συµβούλου για να εξετάσει τις πιθανότητες και 

τους κινδύνους που διατρέχει η Αρχή σε περίπτωση που ο Εργολάβος δεν αποδεχθεί 

το χρόνο παράτασης και παραπέµψει το θέµα σε διαιτησία.  

Τον Απρίλιο 2006, ο Εργολάβος µε επιστολή του προς τον Αρχιτέκτονα απέρριψε 

την παράταση χρόνου και ζήτησε Απόφαση Αρχιτέκτονα. Το Μάιο 2006, ο 

Αρχιτέκτονας εξέδωσε την Απόφαση του µε την οποία παραχωρούσε στον 

Εργολάβο παράταση χρόνου µέχρι τις 17 Ιουλίου 2003. 

Το Μάιο 2006, η Αρχή διόρισε το Σύµβουλο ο οποίος ετοίµασε και υπέβαλε τον 

Οκτώβριο 2006, την Έκθεση Αξιολόγησης Κινδύνου σχετικά µε τις απαιτήσεις του 

Εργολάβου για την παράταση χρόνου.  

Τον Οκτώβριο 2006, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής αποφάσισε το διορισµό 

επταµελούς ∆ιαπραγµατευτικής Οµάδας µε σκοπό τη διεξαγωγή 

διαπραγµατεύσεων µε τον Εργολάβο για φιλικό διακανονισµό του θέµατος της 

παράτασης χρόνου. Η διαπραγµάτευση µε τον Εργολάβο άρχισε τον Απρίλιο 2007 
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και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο 2007 χωρίς να καταστεί δυνατή η επίτευξη 

συµφωνίας µε φιλικό διακανονισµό. Τον Νοέµβριο 2007, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

της Αρχής αφού µελέτησε την Έκθεση που υπέβαλε η ∆ιαπραγµατευτική Οµάδα 

σχετικά µε τα αποτελέσµατα της διαπραγµάτευσης, αποφάσισε και ζήτησε από το 

Σύµβουλο την υποβολή πλαισίου µε την πιθανή καλύτερη/χειρότερη κατάληξη του 

θέµατος καθώς και έκθεση για το συνολικό ποσό του τελικού διακανονισµού που 

εισηγείται να πληρωθεί στον Εργολάβο. 

(ιβ) Νέες Αποθήκες ΑΗΚ στη Λάρνακα.   Μετά από επιτόπιο έλεγχο στο Έργο, 

το Σεπτέµβριο 2005, παρατήρησα ότι η πρόοδος των εργασιών παρουσίαζε 

σηµαντική καθυστέρηση που οφειλόταν βασικά στους ακόλουθους λόγους: 

• Επαναχάραξη του χώρου εργοταξίου λόγω διαφορών στα όρια του 

οικοπέδου. 

• Αλλαγή του τύπου της θεµελίωσης των κτιρίων λόγω ψηλής στάθµης 

των υπόγειων υδάτων και ακαταλληλότητας του υφιστάµενου εδάφους. 

• Αύξηση των ποσοτήτων των χωµατουργικών εργασιών και των 

εργασιών του σκυροδέµατος της υποδοµής λόγω της αλλαγής στη 

µελέτη της θεµελίωσης και των τελικών υψοµέτρων των κτιρίων. 

• Επιπλέον εργασία για την κατασκευή συστήµατος αποχέτευσης των 

οµβρίων υδάτων. 

Τον Σεπτέµβριο 2005, µε επιστολή µου προς το Γενικό ∆ιευθυντή της Αρχής, 

παρατήρησα ότι τα πιο πάνω προβλήµατα αφορούσαν θέµατα τα οποία θα 

έπρεπε να είχαν επιλυθεί πριν από την έναρξη των εργασιών κατά το στάδιο της 

µελέτης. Στην επιστολή µου ανέφερα επίσης ότι, ως επακόλουθο, προκλήθηκαν 

καθυστερήσεις στο Έργο που πιθανόν να επιφέρουν αχρείαστες δαπάνες για την 

Αρχή, όπως οικονοµικές αποζηµιώσεις προς τον Εργολάβο και αύξηση του 

κόστους διαχείρισης και επίβλεψης των εργασιών.  

Το ∆εκέµβριο 2005, ο Γενικός ∆ιευθυντής της Αρχής µε πληροφόρησε ότι 

πράγµατι η πρόοδος των εργασιών παρουσίαζε σηµαντική καθυστέρηση, οι λόγοι 

όµως που προκάλεσαν την καθυστέρηση δεν θα µπορούσαν, κατά την άποψη της 

Αρχής, να προβλεφθούν στο στάδιο της µελέτης. Συµφώνησε µε την άποψη της 
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Υπηρεσίας µου ότι οι πιο πάνω καθυστερήσεις δυνατόν να επιφέρουν οικονοµικές 

δαπάνες στην Αρχή λόγω απαιτήσεων του Εργολάβου. 

Τον Μάρτιο 2008, µετά από δειγµατοληπτικό έλεγχο του Τελικού Λογαριασµού του 

πιο πάνω Έργου παρατήρησα τα ακόλουθα: 

(i) Καθυστέρηση στη συµπλήρωση των εργασιών. Η έναρξη των 

εργασιών έγινε τον Μάρτιο 2004, µε ποσό συµβολαίου £3.138.468. Οι 

εργασίες συµπληρώθηκαν τον Σεπτέµβριο 2006 µε καθυστέρηση περίπου 

13 µηνών. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Αρχιτέκτονας 

εξέδωσε 112 αρχιτεκτονικές οδηγίες που αφορούσαν τροποποιήσεις των 

σχεδίων καθώς και εκτέλεση επιπρόσθετων εργασιών. Το ποσό του 

Τελικού Λογαριασµού, όπως αρχικά ετοιµάστηκε από τον Σύµβουλο 

Επιµετρητή της Αρχής, ανήλθε στο ποσό των £3.982.961. Στο ποσό αυτό 

περιλαµβάνεται και ποσό £168.000 που κατέβαλε η Αρχή στον Εργολάβο 

για διευθέτηση όλων των απαιτήσεων του, περιλαµβανοµένης και της 

καθυστέρησης στην ολοκλήρωση του Έργου, καθώς και ποσό £238.735 

για αυξήσεις εργατικών και υλικών. 

Τον Οκτώβριο 2006, η Αρχή διόρισε τριµελή Ερευνητική Επιτροπή για 

διερεύνηση του θέµατος των αλλαγών που προέκυψαν στο Έργο και την 

εξέταση τυχόν ευθυνών οποιουδήποτε εµπλεκόµενου στη διαχείριση του 

Έργου. Το Νοέµβριο 2007, η Ερευνητική Επιτροπή υπέβαλε σχετική 

Έκθεση, όσον αφορά τυχόν ευθύνες των Συµβούλων Μελετητών. Θα 

ακολουθήσει Συµπληρωµατική έκθεση για τυχόν ευθύνες των άλλων 

εµπλεκοµένων και τυχόν παράλειψή τους για διασφάλιση έγκρισης εκ των 

προτέρων από την αρµόδια Προϊστάµενη Αρχή. 

(ii) Τελικός Λογαριασµός Συµβολαίου. Από δειγµατοληπτικό έλεγχο των 

αρχιτεκτονικών οδηγιών προέκυψε ότι, τόσο οι τελικές ποσότητες, όσο και οι 

τιµές µονάδας των εργασιών που περιλαµβάνονταν στη οδηγία αριθµός 13, 

ήταν λανθασµένες.  Μετά τη διόρθωση των ποσοτήτων και τιµών µονάδας το 

ποσό για την οδηγία αυτή µειώθηκε από £144.695,84 σε £101.514,71 

(µείωση £43.181,13). Παρατηρήθηκε επίσης ότι το τελικό ποσό για την 

οδηγία αριθµός 4Μ που περιλαµβάνετο στο συνοπτικό κατάλογο των 
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οδηγιών (£4.581,66) διέφερε από το αντίστοιχο ποσό της ανάλυσης των 

εργασιών (£3.633,18).   

  Όσον αφορά στα πιο πάνω θέµατα (I) και (II), µε νέα επιστολή µου τον 

Μάρτιο 2008, προς τον Γενικό ∆ιευθυντή της Αρχής ζήτησα: 

- Να µε ενηµερώσει για τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής επί του 

θέµατος των αλλαγών και των ευθυνών που πιθανό να προκύπτουν 

σύµφωνα µε το πόρισµα της έρευνας 

- Όπως γίνουν οι ανάλογες διορθώσεις στα ποσά του Τελικού 

Λογαριασµού και ακολούθως αποσταλεί στην Υπηρεσία µου ο 

διορθωµένος Τελικός Λογαριασµός.   

Τον Απρίλιο 2008, ο Γενικός ∆ιευθυντής της Αρχής µε πληροφόρησε ότι η Έκθεση 

της Ερευνητικής Επιτροπής εξετάστηκε ήδη και υιοθετήθηκε από την αρµόδια 

Επιτροπή Πολιτιστικών Υποθέσεων και Κτιριακών Σχεδιασµών και ότι τόσο αυτή όσο 

και η Συµπληρωµατική Έκθεση που ζητήθηκε να γίνει, θα υποβληθούν µαζί µε τα 

πορίσµατα της αρµόδιας Επιτροπής Πολιτιστικών Υποθέσεων και Κτιριακών 

Σχεδιασµών στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

(ιγ) Προµήθεια Φαναριών Οδικού Φωτισµού - Αρ. ∆ιαγωνισµού 35/2005.  Ο 

∆ιαγωνισµός προκηρύχθηκε το Μάιο 2005 και προέβλεπε την προµήθεια 

φαναριών οδικού φωτισµού σε δύο οµάδες, την οµάδα Ι που περιλάµβανε την 

προµήθεια 4000 τεµαχίων 250W και 2000 τεµαχίων 150W και την οµάδα ΙΙ που 

περιλάµβανε την προµήθεια 12000 τεµαχίων 70W.  

Λόγω καθυστέρησης στην αξιολόγηση των προσφορών από την Επιτροπή Αξιολόγησης, 

η χαµηλότερη προσφορά για την οµάδα ΙΙ κατέστη άκυρη.  Μετά από επανειληµµένες 

συζητήσεις του θέµατος και διερεύνηση των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν από 

Ερευνητική Επιτροπή, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε το Μάιο 2006, την 

κατακύρωση του διαγωνισµού για την οµάδα Ι στον χαµηλότερο προσφοροδότη έναντι 

ποσού £248.098 και την επαναπροκήρυξη του ∆ιαγωνισµού για την οµάδα ΙΙ. 

Τον Οκτώβριο 2006, µε επιστολή µου στην Αρχή παρατήρησα τα ακόλουθα: 

Από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών µέχρι τη µερική κατακύρωση του 

∆ιαγωνισµού παρήλθε αδικαιολόγητα µεγάλο χρονικό διάστηµα 10 µηνών από τους 

οποίους 6 µήνες για την υποβολή της έκθεση από την Επιτροπή Αξιολόγησης.  Για να 
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αντιµετωπιστεί το πρόβληµα των καθυστερήσεων στην κατακύρωση των προσφορών 

στο κρατικό τοµέα, µετά από απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, ο Γενικός 

Λογιστής εξέδωσε Εγκύκλιο τον Απρίλιο 2006, όπως η διαδικασία αξιολόγησης των 

προσφορών συµπληρώνεται εντός 30 ηµερών ενώ για τυχόν αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση εκ µέρους των µελών της Επιτροπής Αξιολόγησης στην έγκαιρη 

ολοκλήρωση του έργου τους, αυτοί θα διώκονται πειθαρχικά. 

Το ∆εκέµβριο 2006, ο ∆ιευθυντής Γραφείου Γενικής ∆ιεύθυνσης µε πληροφόρησε 

ότι η καθυστέρηση στην ετοιµασία της έκθεσης αξιολόγησης οφειλόταν στην 

ανάγκη όπως ζητηθούν διευκρινίσεις από τους προσφοροδότες καθώς και νοµικές 

γνωµατεύσεις. Οφειλόταν επίσης στην απουσία στο εξωτερικό µελών της 

Επιτροπής Αξιολόγησης και στις θερινές διακοπές.   

Τον Ιανουάριο 2007, µε νέα επιστολή µου προς το Γενικό ∆ιευθυντή της Αρχής 

εξέφρασα την επιφύλαξη µου για τις εξηγήσεις της Αρχής και ειδικά κατά πόσο 

δικαιολογείται το υπερβολικό χρονικό  διάστηµα των 10 µηνών το οποίο παρήλθε 

από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών µέχρι τη µερική κατακύρωση του 

διαγωνισµού.  Υπέδειξα ότι η Αρχή θα έπρεπε να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε 

να αντιµετωπιστούν οι λόγοι που αναφέρονται στην επιστολή της Αρχής και η 

διαδικασία να ολοκληρωθεί σε λογικό χρονικό διάστηµα.  Τέλος σχετικά µε το θέµα 

της εγγύησης των προσφορών ζήτησα όπως η Αρχή µε πληροφορήσει για τις τελικές 

αποφάσεις της σχετικά µε την αναθεώρηση του όρου για την Τραπεζική Εγγύηση.  

Τον Απρίλιο 2007, ο Εκτελεστικός ∆ιευθυντής Υποστήριξης της Αρχής µε 

πληροφόρησε ότι, όσον αφορά στο θέµα της καθυστέρησης στην ετοιµασία της 

έκθεσης αξιολόγησης, έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους αρµόδιους λειτουργούς της 

Αρχής εγκύκλιος µε οδηγίες όπως η αξιολόγηση των διαγωνισµών γίνεται από τις 

Επιτροπές Αξιολόγησης σε συνεχείς συνεδρίες κατά το πρότυπο που εφαρµόζεται 

στον κρατικό τοµέα, έτσι ώστε η διάρκεια της αξιολόγησης να µην υπερβαίνει 

χρονικά τις 30 ηµέρες. Περαιτέρω µε πληροφόρησε ότι, όσον αφορά στο θέµα της 

εγγύησης των προσφορών, αυτό έχει διευθετηθεί µε την εφαρµογή νέας πρακτικής 

σύµφωνα µε την οποία σε περίπτωση παράτασης της ισχύος των προσφορών να 

ζητείται παράλληλα και παράταση της ισχύος της εγγύησης.   
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(ιδ) ∆ιαγωνισµός για την ανέγερση του Υποσταθµού Μεταφοράς “∆εκέλεια 
66 KV”. Αρ. ∆ιαγ. 149/2006. Από έλεγχο των εγγράφων προσφορών του πιο 

πάνω ∆ιαγωνισµού παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

Ο ∆ιαγωνισµός προκηρύχθηκε στις 2.11.2006 µε ηµεροµηνία υποβολής των 

προσφορών την 10.01.2007 και περίοδο ισχύος µέχρι την 10.05.2007. 

Υποβλήθηκαν συνολικά τρεις προσφορές. 

Στις 17.4.2007, η Αρχή ζήτησε από τους διαγωνιζόµενους όπως παρατείνουν την 

ισχύ της προσφοράς τους µέχρι τις 11.6.2007.  Την παράταση αποδέχθηκε µόνο ο 

χαµηλότερος διαγωνιζόµενος. 

Στις 31.5.2007, η Αρχή ζήτησε από τον εναποµείναντα διαγωνιζόµενο όπως 

παρατείνει περαιτέρω την ισχύ της προσφοράς του µέχρι τις 11.7.2007, αίτηµα το 

οποίο έγινε αποδεκτό.  Στις 25.6.2007, η Αρχή ζήτησε από τον διαγωνιζόµενο νέα 

παράταση της ισχύος της προσφοράς του µέχρι τις 6.8.2007. 

Στις 22.6.2007, η Επιτροπή Αξιολόγησης της Αρχής µε Έκθεση της εισηγήθηκε 

την κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού στον πιο πάνω διαγωνιζόµενο έναντι του 

ποσού των £628.071.  Στις 29.6.2007, η Επιτροπή Προσφορών της Αρχής αφού, 

µελέτησε την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης υιοθέτησε την εισήγηση της και 

παρέπεµψε το θέµα για τελική απόφαση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής.   

Τελικά στις 10.7.2007, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε την κατακύρωση του 

διαγωνισµού σύµφωνα µε την εισήγηση της Επιτροπής Προσφορών. 

Στις 18.7.2007, η Αρχή πληροφόρησε τον διαγωνιζόµενο ότι έχει αποδεχτεί την 

προσφορά του µε την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστεί η απαραίτητη Άδεια 

Οικοδοµής για να καταστεί δυνατή η έναρξη των εργασιών.  Τον πληροφόρησε 

επίσης ότι η ακριβής ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών θα οριστεί σε 

µεταγενέστερο στάδιο από τον υπεύθυνο Μηχανικό της Αρχής. 

Τον Οκτώβριο 2007, µε επιστολή µου προς τον Γενικό ∆ιευθυντή της Αρχής 

παρατήρησα ότι 9 µήνες µετά την υποβολή των προσφορών και 3 µήνες µετά την 

κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού δεν είχαν ακόµα αρχίσει οι κατασκευαστικές εργασίες. 

Παρατήρησα επίσης ότι παρουσιάστηκε µεγάλη καθυστέρηση στο χρόνο που 

χρειάστηκε για αξιολόγηση του διαγωνισµού (6 µήνες).  Λόγω των πιο πάνω 

καθυστερήσεων αναµένεται να αυξηθεί η δαπάνη του Έργου ως αποτέλεσµα των 

αυξήσεων στις τιµές των υλικών και εργατικών. Περαιτέρω τόνισα ότι, παρόµοιες 
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παρατηρήσεις όσον αφορά σε καθυστερήσεις στην αξιολόγηση προσφορών 

ηγέρθηκαν από την Υπηρεσία µου και στο παρελθόν.  Για επίλυση του προβλήµατος 

η Υπηρεσία µου ζήτησε τη λήψη µέτρων από την Αρχή ώστε να καθοριστεί 

διαδικασία αξιολόγησης τους σύµφωνα µε την Εγκύκλιο του Γενικού Λογιστή ηµερ. 

7.4.2006  που διέπει  την έγκαιρη αξιολόγηση των διαγωνισµών στο δηµόσιο τοµέα. 

Με την πιο πάνω επιστολή µου ζήτησα όπως η Αρχή µε πληροφορήσει: 

(iv) Κατά πόσο έχει προωθηθεί από την Αρχή η σχετική διαδικασία για 

αξιολόγηση των διαγωνισµών εντός χρονικού διαστήµατος 30 ηµερών 

από την ηµέρα υποβολής των προσφορών όπως προβλέπεται στην 

Εγκύκλιο του Γενικού Λογιστή ηµερ. 7.4.2006. 

(v) Γιατί δεν έγινε ο κατάλληλος προγραµµατισµός ώστε να αποφευχθεί 

ετεροχρονισµός µεταξύ της έκδοσης της Άδειας Οικοδοµής και της 

υποβολής των προσφορών.    

Τον ∆εκέµβριο 2007, ο Γενικός ∆ιευθυντής της Αρχής µε πληροφόρησε τα ακόλουθα:  

• Η Αρχή έχει εκδώσει σχετική Οδηγία που διέπει την διαδικασία 

αξιολόγησης προσφορών.  

• Λόγω της επείγουσας ανάγκης για εκτέλεση του Έργου είχαν γίνει 

προκαταρκτικές επαφές µε την Αρµόδια Αρχή για επιτάχυνση της 

διαδικασίας έκδοσης της Άδειας και βάση αυτού η Αρχή προχώρησε 

στην προκήρυξη του ∆ιαγωνισµού. Τελικά όµως η έκδοση της Άδειας 

καθυστέρησε και ως εκ τούτου δεν κατέστη δυνατό το Έργο να αρχίσει 

όπως ήταν προγραµµατισµένο. Η Άδεια Οικοδοµής εκδόθηκε τελικά 

στις 16.4.2008. 

(ιε) ∆ιαγωνισµός για την ανέγερση του Υποσταθµού Μεταφορά - “Αµαθούς” 
της ΑΗΚ στη Λεµεσό Αρ. ∆ιαγ. 148/2006.  Από έλεγχο των εγγράφων προσφορών 

του πιο πάνω ∆ιαγωνισµού παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

Ο ∆ιαγωνισµός προκηρύχθηκε στις 12.10.2006 µε ηµεροµηνία υποβολής των 

προσφορών την 7.12.2006 και περίοδο ισχύος µέχρι την 6.4.2007. Λόγω µη έγκαιρης 

κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού η ισχύς των προσφορών ανανεώθηκε µέχρι την 

31.8.2007. 
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Στις 7.6.2007, η Επιτροπή Αξιολόγησης της Αρχής µε Έκθεση της εισηγήθηκε την 

κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού στο δεύτερο χαµηλότερο διαγωνιζόµενο έναντι του 

ποσού των £815.000 και την απόρριψη της προσφοράς του χαµηλότερου 

διαγωνιζόµενου, έναντι του ποσού των £767.589, λόγω του ότι δεν πληρούσε, 

σύµφωνα µε την Έκθεση, τις απαιτήσεις του ∆ιαγωνισµού. Συγκεκριµένα 

αναφέρετο στην Έκθεση ότι η προσφορά δεν πληρούσε (α) τον όρο που 

αφορούσε την εκτέλεση τα τελευταία πέντε χρόνια ενός παρόµοιου έργου αξίας 

πάνω από £1.000.000 ή δύο παρόµοιων έργων αξίας πάνω από £650.000 και (β) 

τον όρο σχετικά µε την εµπειρία των Πολιτικών Μηχανικών που προτάθηκαν, σε 

έργα ανάλογης ή παρόµοιας φύσης και πολυπλοκότητας.     

Στις 5.7.2007, η Επιτροπή Προσφορών της Αρχής αφού µελέτησε την Έκθεση της 

Επιτροπής Αξιολόγησης υιοθέτησε την εισήγηση της και παρέπεµψε το θέµα για 

τελική απόφαση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής. 

Στις 10.7.2007, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής αποφάσισε να ζητήσει νοµική 

γνωµάτευση από το Νοµικό της Σύµβουλο θέτοντας συγκεκριµένα ερωτήµατα 

αναφορικά µε τους λόγους απόρριψης της προσφοράς του χαµηλότερου 

διαγωνιζόµενου και την ορθότητα της ερµηνείας των σχετικών άρθρων των εγγράφων 

του ∆ιαγωνισµού από την Επιτροπή Αξιολόγησης και την Επιτροπή Προσφορών. 

Στις 17.7.2007, ο Νοµικός Σύµβουλος της Αρχής απάντησε στα ερωτήµατα του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου καταλήγοντας στο συµπέρασµα ότι η σχετική Έκθεση 

Αξιολόγησης ως έχει πάσχει νοµικά και δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί από το 

Συµβούλιο ως βάση για λήψη απόφασης.  Ειδικά όσον αφορά στο θέµα της έννοιας 

του όρου παρόµοιο έργο, ο Νοµικός Σύµβουλος παρατήρησε ότι δεν καθορίζετο στα 

έγγραφα του διαγωνισµού τι θεωρείται παρόµοιο έργο µε σαφήνεια και διαφάνεια.  

Στις 17.7.2007, η Επιτροπή Αξιολόγησης αφού έλαβε γνώση της γνωµάτευσης του 

Νοµικού Συµβούλου επανεξέτασε το θέµα και µε συµπληρωµατική Έκθεση της 

εισηγήθηκε ξανά την κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού στο δεύτερο χαµηλότερο 

διαγωνιζόµενο εµµένοντας στις αρχικές της θέσεις και κυρίως στο γεγονός ότι 

κανένα από τα έργα που είχε εκτελέσει ο χαµηλότερος διαγωνιζόµενος δεν 

µπορούσε να θεωρηθεί παρόµοιο µε το έργο του ∆ιαγωνισµού.  

Στις 20.7.2007, η Επιτροπή Προσφορών αφού µελέτησε τη νοµική γνωµάτευση και τη 

συµπληρωµατική Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης διαφώνησε µε τη θέση της 
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Επιτροπής Αξιολόγησης και αποφάσισε να υποβάλει αναθεωρηµένη εισήγηση στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο για κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού στο χαµηλότερο διαγωνιζόµενο.  

Στις 8.8.2007, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε να υιοθετήσει την αναθεωρηµένη 

εισήγηση της Επιτροπής Προσφορών καθώς και την νοµική γνωµάτευση του Νοµικού 

Συµβούλου και να κατακυρώσει τον διαγωνισµό στο χαµηλότερο διαγωνιζόµενο. 

Τον Νοέµβριο 2007, µε επιστολή µου προς τον Γενικό ∆ιευθυντή της Αρχής ζήτησα 

όπως µε πληροφορήσει κατά πόσο η Αρχή προχώρησε στην αναθεώρηση των 

σχετικών άρθρων των εγγράφων για µελλοντικούς διαγωνισµούς ώστε να µην 

παρατηρούνται ασάφειες όσον αφορά στο δικαίωµα υποβολής προσφοράς από τους 

Εργολάβους καθώς και όσον αφορά στα κριτήρια αξιολόγησης των διαγωνισµών για 

έργα που θεωρεί η Αρχή ότι είναι εξειδικευµένα και για την εκτέλεση των οποίων 

απαιτούνται ειδικές ικανότητες και εµπειρίες από τους Εργολάβους. 

Τον ∆εκέµβριο 2007, ο Γενικός ∆ιευθυντής της Αρχής µε πληροφόρησε ότι σε 

µελλοντικούς διαγωνισµούς θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια όπως οι όροι και 

τεχνικές προδιαγραφές διατυπώνονται µε σαφήνεια και διαφάνεια έτσι ώστε να 

αποκλείεται το ενδεχόµενο παρερµηνείας τους. 

19. Έκθεση ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου  - Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός. 

Στην έκθεση της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου για το 2007 γίνεται αναφορά 

στον έλεγχο που διενεργήθηκε ούτως ώστε να διαπιστωθεί ότι το Αρχείο (Assyst) 

για τον ηλεκτρονικό εξοπλισµό που τηρείται από την Υπηρεσία Πληροφορικής, και 

για τον οποίο κατά την περίοδο 2000 – 2007 δαπανήθηκε ποσό £3.361.000 

περίπου, ενηµερώνεται έγκαιρα και ορθά αναφορικά µε τους χρήστες και τον 

εξοπλισµό που βρίσκεται στην κατοχή τους. Σύµφωνα µε τη σχετική έκθεση, ο 

έλεγχος κατέδειξε σοβαρές αποκλίσεις και διαφορές σε σηµείο που να 

συµπεραίνεται ότι οι διαδικασίες ενηµέρωσης, τήρησης και ελέγχου του Αρχείου 

δεν τηρούνται και έγιναν εισηγήσεις για αναθεώρηση και βελτίωση τους.  

Στην υπό αναφορά έκθεση θίγονται, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα θέµατα µε τις 

ανάλογες εισηγήσεις: 

• ∆εν εντοπίσθηκαν συσκευές ηλεκτρονικού εξοπλισµού στα γραφεία των 

υπαλλήλων στους οποίους ο εν λόγω εξοπλισµός ήταν χρεωµένος ενώ σε 

άλλες περιπτώσεις εντοπίστηκαν συσκευές στα γραφεία υπαλλήλων χωρίς 
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ωστόσο οι εν λόγω συσκευές να είναι καταχωρισµένες στη σχετική κατάσταση 

του Γραφείου Υποστήριξης Χρηστών της ∆ιεύθυνσης Πληροφορικής. 

• Φαίνεται ότι δεν εντοπίσθηκε ο εξοπλισµός µε τον οποίο έξι υπάλληλοι 

οι οποίοι αφυπηρέτησαν ήταν χρεωµένοι και θα έπρεπε να τον 

επιστρέψουν µε την αφυπηρέτηση τους.  

• Εντοπίσθηκε ηλεκτρονικός εξοπλισµός σε αχρηστία ο οποίος ήταν 

χρεωµένος σε υπαλλήλους οι οποίοι ήταν εφοδιασµένοι και 

χρησιµοποιούσαν άλλο πιο σύγχρονο εξοπλισµό.  

• ∆εν υπάρχει αυτόµατη ενηµέρωση µεταξύ του λογισµικού συστήµατος SAP 

και του λογισµικού Assyst στο οποίο τηρείται το Αρχείο ολόκληρου του 

εξοπλισµού της ΑΗΚ σε ηλεκτρονικό εξοπλισµό.  
Ο Πρόεδρος µου ανέφερε ότι άρχισε ήδη η ετοιµασία ενιαίας, αναλυτικής και πιο 

αυστηρής διαδικασίας σχετικά µε τη διαχείριση του ηλεκτρονικού εξοπλισµού. 

Μέσα στα πλαίσια αναβάθµισης της λειτουργικότητας του συστήµατος Assyst θα 

γίνει προσπάθεια ενοποίησης του αρχείου SAP µε το αρχείο Assyst. 

20. Εκκρεµή Θέµατα.  

(α)  ∆ιόρθωση µισθών υπαλλήλων που προέκυψε από την εφαρµογή της 
Αναδιοργάνωσης.  Κατά την διάρκεια των διαπραγµατεύσεων για ανανέωση της 

Συλλογικής Σύµβασης για την περίοδο 1.1.2001 – 31.12.2003 συµφωνήθηκε, µεταξύ 

άλλων, ότι το υφιστάµενο επιστηµονικό προσωπικό που θα παρέµεινε στις κλίµακες 

εισδοχής Α9/Α11-Α12+2 και Α8-Α10/Α11-Α12+2 µετά από 11 και 14 χρόνια υπηρεσίας, 

αντίστοιχα θα «προάγεται» σε προσωπική βάση στη κλίµακα Α13.  

Με την εφαρµογή της πιο πάνω συµφωνίας, 5 υπάλληλοι που είχαν «προαχθεί» µε 

βάση τις πρόνοιες της πιο πάνω συµφωνίας, βρέθηκαν ψηλότερα από υπαλλήλους που 

είχαν προαχθεί στη κλίµακα Ν2 (Α13-Α14-Α14,5) πριν από αυτούς µε απόφαση της 

Αρχής και δεν είχαν επωφεληθεί της συµφωνίας για µισθολογική «προαγωγή» στην Α13 

σε προσωπική βάση.  

Στη συνεδρία ηµερ. 31.10.2006 το Συµβούλιο αποφάσισε την άµεση αναστολή της 

εφαρµογής της απόφασης του ηµερ. 8.8.2006. Επίσης αποφάσισε όπως η Αρχή από 

κοινού µε την Συντεχνία ζητήσουν τη δεσµευτική µεσολάβηση της Μεσολαβητικής 

Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  
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Μετά από µεσολάβηση του Τµήµατος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συµφωνήθηκε µεταξύ της Αρχής και των συντεχνιών όπως:  

- ο τρόπος ερµηνείας και εφαρµογής της συλλογικής σύµβασης συνεχίσει 

να γίνεται όπως γινόταν µέχρι σήµερα 

- στα σχέδια υπηρεσίας των θέσεων µε µισθολογική κλίµακα Ν1 (Α15+1) 
εισαχθεί πρόνοια που θα ρυθµίζει το θέµα της ανέλιξης των κατόχων 

θέσεων Ν2, δηλαδή δικαιούχοι για προαγωγή θα είναι κάτοχοι θέσεων 

Ν2, µε τουλάχιστον 6 χρόνια υπηρεσίας στη θέση. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι η Αρχή ενέκρινε το προσχέδιο της συµφωνίας 

που συνοµολογήθηκε µεταξύ της ΑΗΚ και των Συντεχνιών προς επίλυση του 

θέµατος και αναµένεται η υπογραφή της. 

(β) Γαλβανισµένα Υλικά - ∆ιαγωνισµός αρ. 224/04.  Το ∆εκέµβριο του 2004 η 

Αρχή δηµοσίευσε το διαγωνισµό αρ. 224/04 «Γαλβανισµένα Υλικά» ο οποίος 
κατακυρώθηκε τον Ιούλιο του 2005 σε συγκεκριµένη εταιρεία «Α» για την Οµάδα 

1(α) και σε συγκεκριµένη εταιρεία «Β» για τις υπόλοιπες οµάδες για το συνολικό 

ποσό των £140.413 και US$408.415, αντίστοιχα. Σηµειώνεται ότι µετά την 

κατακύρωση του διαγωνισµού δεν πραγµατοποιήθηκε οποιοσδήποτε έλεγχος 

αναφορικά µε την ποιότητα των υλικών που παραλήφθηκαν από την εταιρεία «Β» 

παρά µόνο µετά την διαπίστωση της ακαταλληλότητας τους.  

Κατά την εκτέλεση του συµβολαίου παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στις παραδόσεις 

υλικών µε αποτέλεσµα η Αρχή να προχωρήσει στη αγορά των συγκεκριµένων υλικών 

αξίας £55.558 από άλλους προµηθευτές. Επίσης διαπιστώθηκε πρόβληµα αναφορικά 

µε την ποιότητα των υλικών τα οποία σε ορισµένες περιπτώσεις ήταν εκτός 

προδιαγραφών, µε αποτέλεσµα τον Νοέµβριο του 2006 να σταµατήσει η χρήση τους. Η 

ακαταλληλότητα των υλικών επιβεβαιώθηκε όταν η Αρχή προχώρησε στην ανάλυση 

των υλικών που παραλήφθηκαν και διαφάνηκε ότι το µέταλλο που χρησιµοποιήθηκε 

δεν ήταν κατάλληλο, γεγονός το οποίο ο προµηθευτής προσπάθησε να αποκρύψει µε 

παραπλανητική ανάλυση. 

Στην  συνεδρία του ηµερ. 19.12.06 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ζήτησε την διεξαγωγή 

διοικητικής έρευνας αναφορικά µε τα ακατάλληλα για χρήση αποθέµατα υλικών 

που βρίσκονται στις αποθήκες και δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν λόγω κακής 

ποιότητας.  Επίσης το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε την καταγγελία/διακοπή 
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του συµβολαίου και εξαργύρωση της εγγυητικής ύψους $40.841 καθώς και την 

εξέταση του ενδεχοµένου λήψης νοµικών µέτρων εναντίον του προµηθευτή.  

Η Αρχή εξαργύρωσε την εγγυητική επιστολή ύψους £17.696 στις 3.4.2007  ενώ 

προχώρησε στον υπολογισµό του κόστους των ακατάλληλων υλικών που πληρώθηκαν 

και το οποίο ανέρχεται σε $21.492 και οφείλεται προς την Αρχή. Μετά από επιστολή του 

Γενικού ∆ιευθυντή προς τον προµηθευτή ότι η Αρχή µελετά το ενδεχόµενο στέρησης του 

δικαιώµατος συµµετοχής σε µελλοντικούς διαγωνισµούς της ο προµηθευτής µε επιστολή 

του ηµερ. 15.12.2007 ισχυρίστηκε ότι η Αρχή δεν µπορεί να διακόψει το συµβόλαιο αφού 

έπρεπε πρώτα να του δοθεί η ευκαιρία να αντικαταστήσει τα υλικά.  

Στη συνεδρία του ηµερ. 18.12.2007 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε όπως 

ετοιµασθεί και υποβληθεί ενώπιον του έκθεση σχετικά µε την πιο πάνω αναφερόµενη 

επιστολή του προµηθευτή και εξουσιοδότησε την Αρχή να προχωρήσει στην 

επιστροφή των ακατάλληλων υλικών και την ανάκτηση του ποσού των $21.492 ενώ 

δεν πήρε οποιαδήποτε απόφαση αναφορικά µε την στέρηση του δικαιώµατος 

συµµετοχής της εταιρείας «Β» σε µελλοντικούς διαγωνισµούς της Αρχής.  

Στην απάντησή του ο Πρόεδρος ανέφερε ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής έχει 

αποφασίσει όπως διενεργούνται εργοστασιακοί έλεγχοι πριν από την κατακύρωση 

Συµβολαίων σε εταιρείες που είναι άγνωστες στην Αρχή και προέρχονται από χώρες 

εκτός Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.  Επιπρόσθετα µε πληροφόρησε ότι  η ∆ιεύθυνση 

εξετάζει πρόταση της εταιρείας «Β» για αντικατάσταση όλων των ποσοτήτων των 

υλικών που έχουν απορριφθεί, µε νέα υλικά τα οποία θα σταλούν στην ΑΗΚ, αφού 

πρώτα ικανοποιηθούν όλοι οι νενοµισµένοι έλεγχοι.  Σχετική πρόταση θα υποβληθεί 

στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής για λήψη τελικής απόφασης. 

(γ) Αναϊσορρόπηση Τελών. Στα πλαίσια της εισαγωγής ∆ιατιµήσεων Οριακού 

Κόστους, η Βουλή ενέκρινε στις 15.11.2002 (Κ∆Π 546/02) τις ∆ιατιµήσεις που 

υποβλήθηκαν από την Αρχή. Στόχος των νέων διατιµήσεων είναι να γίνουν σωστές και 

ορθολογιστικές διατιµήσεις για να µπορεί ο κάθε καταναλωτής να χρεώνεται µε το 

πραγµατικό του κόστος και να καταργηθεί η αλληλοεπιδότηση µεταξύ των κατηγοριών. Η 

εφαρµογή των διατιµήσεων έπρεπε να γίνει σε τρεις φάσεις. Η Φάση Α άρχισε  τη 1η 

Μαρτίου 2003 και η Φάση Β τη 1η Μαΐου 2005. Η εισαγωγή νέων διατιµήσεων θα γίνει 

µετά την έγκριση τους από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου. 
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Στις 14.4.2006 η ΡΑΕΚ δηµοσίευσε τη ∆ήλωση Ρυθµιστικής Πρακτικής και 

Μεθοδολογίας ∆ιατιµήσεων Ηλεκτρισµού βάσει της οποίας  στις 30.11.2006 η 

Αρχή της απέστειλε  τις προκαταρκτικές της απόψεις για αναθεώρηση των 

διατιµήσεων µε προτεινόµενη αύξηση 6,1% για την τελική διαµόρφωσή τους. 

Με επιστολή της ηµερ. 17.12.2007, η ΡΑΕΚ ζήτησε από την Αρχή όπως 

επανεξετάσει  τον υπολογισµό των διατιµήσεων. Ως εκ τούτου η η Αρχή ετοιµάζει 

αναθεωρηµένη πρόταση για διατιµήσεις.  

(δ) Κατασκευή/∆ιέλευση Εναέριων Γραµµών Μεταφοράς. Η Αρχή δεν ακολουθεί 

οµοιόµορφη πολιτική στις περιπτώσεις όπου η διέλευση εναέριων γραµµών υψηλής 

τάσης επηρεάζει τεµάχια γης. ∆ιαπιστώθηκε ότι σε ορισµένες περιπτώσεις η Αρχή 

προβαίνει στην αγορά των επηρεαζόµενων τεµαχίων, σε άλλες αποζηµιώνει τους 

ιδιοκτήτες ενώ σε αρκετές περιπτώσεις δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αποζηµίωση µε 

αποτέλεσµα οι ιδιοκτήτες γης να καταφεύγουν στα ∆ικαστήρια διεκδικώντας 

αποζηµιώσεις για τη επιβλαβή επίδραση στην περιουσία τους.  

Το θέµα αναφέρθηκε και σε προηγούµενες Εκθέσεις µας και σε απάντηση σας 

αναφέρατε ότι, το θέµα των αποζηµιώσεων θα πρέπει να ρυθµιστεί νοµοθετικά µε 

την ψήφιση του τροποποιητικού Νοµοσχεδίου του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας 

(∆ιακατοχή, Εγγραφή και Εκτίµησης) Νόµου Κεφ. 224 που εκκρεµεί στη Νοµική 

Υπηρεσία από το 1996 για νοµοτεχνικό έλεγχο.   

(ε) Ειδική ∆ιατίµηση για Πολύτεκνες και ∆υσπραγούσες Οικογένειες.  Στο 

προσχέδιο του Πενταετούς Σχεδίου ∆ράσης του Υπουργείου Εµπορίου, 

Βιοµηχανίας και Τουρισµού για την εξοικονόµηση ενέργειας και των 

αντισταθµιστικών µέτρων που προτάθηκαν από το εν λόγω Υπουργείο για την 

ανακούφιση των οικονοµικά ασθενέστερων τάξεων και ευπαθών οµάδων του 

πληθυσµού από το υψηλό ενεργειακό κόστος, εντάχθηκε και η εφαρµογή ειδικής 

διατίµησης για τις πολύτεκνες και δυσπραγούσες οικογένειες. 

Με την απόφαση του αρ. 10.703(3) ηµερ. 20.9.2005 το Συµβούλιο της Αρχής ενέκρινε την 

εφαρµογή ειδικής διατίµησης για τις πολύτεκνες οικογένειες µε 4 εξαρτώµενα παιδιά και 

πάνω, µε ετήσιο µεικτό εισόδηµα µέχρι £30.000 καθώς και για δυσπραγούσες οικογένειες 

που παίρνουν δηµόσια βοηθήµατα, την οποία απέστειλε στην ΡΑΕΚ για έγκριση. Επίσης 

τόσο το Συµβούλιο της Αρχής όσο και το Υπουργικό Συµβούλιο αποφάσισε όπως τα 

µειωµένα κατά £2.000.000 έσοδα ετησίως ανακτώνται από τους υπόλοιπους καταναλωτές 
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υπό µορφή υποχρέωσης δηµόσιας ωφέλειας. Σηµειώνεται ότι η Αρχή ανέστειλε την 

εφαρµογή του τρόπου ανάκτησης των χαµένων εσόδων.  

Η διατίµηση για τις πολύτεκνες οικογένειες τέθηκε σε εφαρµογή την 1.5.2006. 

Παρόλα αυτά η Αρχή δεν είναι σε θέση ακόµη να προβαίνει στο συστηµατικό 

έλεγχο των δικαιούχων αφού  το πρόγραµµα ελέγχου των αιτητών µε τα αρχεία 

των δικαιούχων των πολυτέκνων και δυσπραγουσών οικογενειών που τηρούνται 

από το Υπουργείο Οικονοµικών βρίσκεται στο στάδιο της τελικής επεξεργασίας και 

ελέγχου της αποτελεσµατικής λειτουργίας του. Σηµειώνεται ότι τα µειωµένα έσοδα 

από την ειδική αυτή διατίµηση για την περίοδο Ιανουαρίου– ∆εκεµβρίου  2007 
ανέρχονται στις £825.000.  

(στ) Συµβόλαιο για προµήθεια µαζούτ από συγκεκριµένο προµηθευτή - Αρ. 
συµβολ. 122/2004.  Κατά την εκτέλεση του πιο πάνω συµβολαίου διαπιστώθηκαν 

αρκετά προβλήµατα αφού µετά την παραλαβή συγκεκριµένων φορτίων από τον 

προµηθευτή διαπιστώθηκε ότι ενώ οι αναλύσεις όλων των φορτίων που απέστελλε ο 

προµηθευτής από το λιµάνι φόρτωσης εµφάνιζαν το µαζούτ που επρόκειτο να 

παραδοθεί να είναι εντός των προδιαγραφών, εντούτοις οι αναλύσεις του 

ανεξάρτητου αναλυτή που γίνονταν µετά την εκφόρτωση έδειξαν ότι όλα τα πιο πάνω 

φόρτία ήταν εκτός προδιαγραφών. 

Λόγω της προµήθειας µαζούτ κατώτερης ποιότητας από αυτή που προνοείται στο 

συµβόλαιο, η ΑΗΚ υπολόγισε το όφελος του προµηθευτή στο συνολικό ύψος των 

$750.130. Το πιο πάνω ποσό παρακρατήθηκε στις 10.7.2006 από την εγγυητική 

εκτέλεσης των όρων του συµβολαίου ύψους $1.000.000 ενώ το υπόλοιπο ποσό 

ύψους $249.870 επιστράφηκε στον προµηθευτή. Ο προµηθευτής παράπεµψε  τη 

διαφορά σε διαιτησία η οποία ακόµη εκκρεµεί.  

(ζ) Αγορά γης από την Αρχή Ηλεκτρισµού για ανέγερση Γραφείων στη 
Λεµεσό.  Το Υπουργικό Συµβούλιο µε την απόφαση του αρ. 48.611, ηµερ. 

5.11.1998 ενέκρινε συµφωνία για ακύρωση της αγοραπωλησίας του κτήµατος στη 

Λεµεσό. Η Μητρόπολη Λεµεσού επέστρεψε στην Αρχή Ηλεκτρισµού ποσό 

£1.100.000 στις 28.9.1999, ενώ στις 27.9.1999 ενέγραψε στο όνοµα της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας εννέα οικόπεδα, τα οποία είχαν εκτιµηθεί από το 

Κτηµατολόγιο σε £325.415, ποσό που, προστιθέµενο στις £1.100.000, αποτελεί το 

σύνολο του τιµήµατος που είχε καταβάλει η Αρχή για την αγορά τριών τεµαχίων 
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στη Μέσα Γειτονιά το 1999, πράξη η οποία τελικά ακυρώθηκε.   

Το 2001 ζητήθηκαν προσφορές από το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και 

Τουρισµού για πώληση των εννέα οικοπέδων, αλλά τελικά δεν έγινε κατακύρωση, 

επειδή λήφθηκαν προσφορές µόνο για τα 7 οικόπεδα, έναντι ολικού ποσού £230.550.   

Το Μάιο του 2006 προκηρύχθηκαν νέες προσφορές για τα πιο πάνω οικόπεδα και στις 

2.7.2006 αυτά πωλήθηκαν έναντι ποσού £997.000.  Το Υπουργικό Συµβούλιο στις 

2.5.2007 (αρ. απόφασης 65.380) αποφάσισε όπως ποσό £30.000 αποκοπεί και κατατεθεί 

στο πάγιο ταµείο της ∆ηµοκρατίας ως διοικητικά έξοδα και το υπόλοιπο ποσό των 

£967.000 επιστραφεί στην ΑΗΚ.  Το ποσό εισπράχθηκε από την Αρχή στις 29.5.2007.   

(η) ∆ιερευνώµενες υποθέσεις κλοπής ηλεκτρικού ρεύµατος και άλλες 
καταγγελίες.  Όπως ανέφερα και στις προηγούµενες µου Εκθέσεις, µετά από 

προφορικές καταγγελίες συγκεκριµένου καταναλωτή και τη διερεύνηση τους από 

την Αρχή, εντοπίστηκε συγκεκριµένος ύποπτος για επεµβάσεις σε µετρητές 

καταναλωτών της Αρχής, µε σκοπό την υποκλοπή ηλεκτρικού ρεύµατος. 

Από µεγάλη εκστρατεία που άρχισε από 20.12.2001 σε παγκύπρια κλίµακα, για 

διερεύνηση τόσο των περιπτώσεων του συγκεκριµένου υπόπτου, όσο και άλλων 

πιθανών υποκλοπών, προέκυψαν τα πιο κάτω στοιχεία.  

Ο συνολικός αριθµός χρεώσεων που στάληκαν σε καταναλωτές για µη 

καταγραφείσα κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ήταν 168.  Από αυτές, οι 120 

ήταν υποθέσεις που σχετίζονται µε το συγκεκριµένο ύποπτο και οι υπόλοιπες 

αφορούσαν άλλες περιπτώσεις.  Από τις 168 περιπτώσεις διευθετήθηκαν ήδη οι 

89, σε 21 περιπτώσεις κινήθηκε αγωγή εναντίον τους, 52 περιπτώσεις κίνησαν 

αγωγή εναντίον της ΑΗΚ, ενώ 6 περιπτώσεις αφορούν σε υπαλλήλους της ΑΗΚ 

που καταγγέλθηκαν, αλλά αθωώθηκαν από το δικαστήριο. 

Η αξία της µη καταγραφείσας κατανάλωσης υπολογίζεται σε £2,9 εκ. στην οποία, 

αν προστεθούν η συνεισφορά στο ΡΙΚ, ο ΦΠΑ, οι τόκοι και τα έξοδα διερεύνησης, 

τότε το ποσό αυξάνεται σε £4,2 εκατοµµύρια από τα οποία µέχρι σήµερα 

διευθετήθηκε η πληρωµή £1,1 εκατοµµύρια.  

Μετά από σχετικές διευθετήσεις, ως εγγύηση έναντι των οφειλόµενων ποσών, έχει 

εισπραχθεί από 37 περιπτώσεις το ποσό των £348.638, ενώ σε µία περίπτωση 
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δεσµεύτηκε χωράφι αξίας £100.000, ως εγγύηση, είτε για διευθέτηση προσωρινού 

διατάγµατος είτε για επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύµατος. 

Εντός του 2007 έγινε εξώδικος διακανονισµός και διευθετήθηκε η είσπραξη για 

ακόµα δύο περιπτώσεις.   

Η Αρχή µετά από παρότρυνση και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως 

Σχεδίων Ανάπτυξης και Ελέγχου ∆ηµοσίων ∆απανών (αποφ. ∆ιοικητικού Συµβουλίου αρ. 

10.457 25.1.2005 και 10.719 10.10.2005) προώθησε βελτίωση της νοµοθεσίας ώστε να 

διευκολύνονται οι ποινικές καταδίκες.  Ο σχετικός περί Ηλεκτρισµού Τροποποιητικός 

νόµος δηµοσιεύτηκε στις 21.12.2007 (Ν 169(Ι)/2007). 

(θ) Αλλαγή µετρητών καταναλωτών διότι ξεπέρασαν κατά πολύ το 
περιθώριο χρήσιµης ζωής.  Όπως αναφέρθηκε και στις Εκθέσεις µου για τους 

λογαριασµούς του 2004, 2005 και 2006, µεγάλος αριθµός µετρητών (περίπου 

75.000 ήταν άνω των 30 χρόνων) έχει ξεπεράσει εδώ και αρκετά χρόνια την 

περίοδο χρήσιµης ζωής τους χωρίς να αντικατασταθεί.  Ως αποτέλεσµα υπάρχει 

µεγάλη πιθανότητα αρκετοί από αυτούς να µην καταγράφουν σωστά την 

καταναλωθείσα ποσότητα ρεύµατος και έτσι να µην υπάρχει ικανοποιητική 

προστασία τόσο του εισοδήµατος της Αρχής όσο και των καταναλωτών. 

Επιπρόσθετα µε τα πιο πάνω λόγω των νέων Κανόνων Μεταφοράς προέκυψε και 

η ανάγκη αναθεώρησης της περιόδου καταγραφής της Μέγιστης Ζήτησης Φορτίου 

από 20 λεπτά σε 30 λεπτά.  Ως εκ τούτου πρέπει όλοι οι µετρητές όσοι είναι 

ηλεκτρονικοί να επαναπρογραµµατιστούν και όσοι είναι ηλεκτροµηχανικοί να 

αντικατασταθούν.  Το θέµα συζητήθηκε σε συνεδρία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

στις 4.10.2005 και το οποίο οµόφωνα αποφάσισε όπως οι σχετικές εργασίες 

αρχίσουν όσον το δυνατό πιο σύντοµα, παράλληλα µε την υλοποίηση του έργου 

για αντικατάσταση των µετρητών άνω των 30 χρόνων. 

Το έργο αντικατάστασης των µετρητών που άρχισε την 1η ∆εκεµβρίου 2006 µε 

υφιστάµενο προσωπικό των περιφερειών εκτός ωρών εργασίας, χωρίς καταβολή 

αποζηµίωσης για υπερωρίες (αποζηµίωση µε το κοµµάτι), συνέχισε και κατά την 

διάρκεια του 2007 µε εξαίρεση τις περιφέρειες Λευκωσίας και Λεµεσού.  Όπως 

επισηµαίνεται και σε έκθεση της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου ηµερ. 5.2.2008 «η 

αντικατάσταση παλαιών µετρητών στην περιφέρεια Λευκωσίας και Λεµεσού έχει 

διακοπεί από τον Ιούνιο 2007 λόγω έλλειψης καινούριων µετρητών».  Η διαδικασία 
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αντικατάστασης των παλαιών µετρητών θα πρέπει να είναι συνεχής αφού σύµφωνα 

µε υπολογισµούς του ∆ιευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου 4-5 χιλιάδες µετρητές 

προστίθενται ετήσια στον κατάλογο των µετρητών που χρήζουν αντικατάστασης. 

Από την έναρξη του έργου µέχρι και τις 31.12.2007 αντικαταστάθηκαν συνολικά 34.011 

µετρητές (από τους οποίους 1.081 τριφασικοί) έναντι κόστους £216.553.  Το σύνολο των 

µετρητών που έπρεπε να αντικατασταθούν µέχρι τις 31.12.2007 ήταν περίπου 90.000.   

Ζήτησα να ενηµερωθώ για τους λόγους για τους οποίους προκλήθηκε η έλλειψη 

και για τις σχετικές ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η Αρχή για την απρόσκοπτη 

διεκπεραίωση των πιο πάνω εργασιών. 

Ο Πρόεδρος µου ανέφερε ότι η ΑΗΚ, µελετά την εξέλιξη της τεχνολογίας όσον 

αφορά συστήµατα Αυτόµατης ∆ιαχείρισης Μετρητών (ΑΜΜ) και έχει αποφασισθεί, 

σε επίπεδο Επιχειρησιακής Μονάδας, όπως προχωρήσει στην εγκαθίδρυση ενός 

τέτοιου πιλοτικού συστήµατος. Ενόψει του γεγονότος ότι, στην περίπτωση που θα 

ληφθούν οι εγκρίσεις για υλοποίηση του έργου αυτού, οι µετρητές που θα 

χρησιµοποιούνται θα είναι πολύ διαφορετικοί απ’ αυτούς που προµηθεύεται τώρα 

η ΑΗΚ, έχουν δοθεί οδηγίες προς όλες τις περιφέρειες όπως αναστείλουν τις 

εργασίες αντικατάστασης µέχρι να ληφθεί η τελική απόφαση για έγκριση.   

(ι) Οδηγίες διαφόρων Υπηρεσιών της Αρχής. ∆ιαπιστώθηκε ότι οι οδηγίες 

των διαφόρων Υπηρεσιών προς το προσωπικό δεν έχουν ακόµη εναρµονιστεί µε 

τα σηµερινά δεδοµένα και το νέο µηχανογραφηµένο σύστηµα της Αρχής.  

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ορισµένες οδηγίες ισχύουν από το 1979.  

Ο Πρόεδρος µου ανέφερε ότι µε τη νέα αναδιοργάνωση που έχει εγκριθεί από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο θα υπάρξει ανάγκη και πάλι για γενική αναθεώρηση των 

οδηγιών της Αρχής.   

 
 
(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 
Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ηµοκρατίας 
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