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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 

ΑΑ 
ΓΛ 

Αναθέτουσα Αρχή 
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας 

ΑΑΔΣ Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 
ΑΑΠ Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών 
Ε/Π Ελικόπτερο 
ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 
ΟΦ Οικονομικός Φορέας 
ΣΠ Συμβούλιο Προσφορών 
ΤΔ Τμήμα Δασών 
ΥΓΑΑΠ Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος  

Ευθύνη Ελεγκτικής Υπηρεσίας και διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της 

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

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

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

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

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

Στο πλαίσιο των προνοιών του άρθρου 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας και του 
άρθρου 81 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου 
(Ν.20(Ι)/2014), η Ελεγκτική Υπηρεσία διεξήγαγε έλεγχο των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων 
μίσθωσης ελικοπτέρων και αεροπλάνων για επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης κατά τις καλοκαιρινές 
περιόδους, καθώς και των διαδικασιών αγοράς αεροπλάνων πυρόσβεσης από το Τμήμα Δασών. 

Σχετικές αναφορές με το θέμα γίνονται και στην Ειδική Έκθεση της Υπηρεσίας μας ΤΔ/01/2021. 

Τα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου αναφέρονται συνοπτικά πιο κάτω: 

Α.  Διαγωνισμοί για την αγορά υπηρεσιών μίσθωσης (wet leasing) δύο ελικοπτέρων για  
επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης κατά τις καλοκαιρινές περιόδους 2022 και 2023 (με δικαίωμα 
προαίρεσης για τα έτη 2024 και 2025) 

 Στους ακυρωθέντες διαγωνισμούς αγοράς υπηρεσιών μίσθωσης ελικοπτέρων (Ε/Π) 
πυρόσβεσης, δεν εφαρμόστηκαν οι πρόνοιες της νομοθεσίας που διέπουν τη διαδικασία 
γνωστοποίησης αποτελεσμάτων των διαγωνισμών, και ειδικά για το δικαίωμα των οικονομικών 
φορέων (ΟΦ) για προσφυγή ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών (ΑΑΠ), ούτε και 
τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες ανασταλτικές προθεσμίες σύναψης σύμβασης.  

Συστήσαμε όπως εφαρμόζονται έγκαιρα οι πρόνοιες της νομοθεσίας σχετικά με τη διαδικασία 
γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 
νομιμότητα της διαδικασίας και, ταυτόχρονα να τηρούνται οι αρχές της διαφάνειας και της ίσης 
μεταχείρισης των προσφοροδοτών, τους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑ) πρέπει να 
ενημερώνει αρμοδίως για τα δικαιώματά τους ως προς την εκάστοτε απόφασή της. 

 Διαπιστώσαμε ότι η παρουσία των λειτουργών της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΑΑΔΣ) στη συνεδρία του Συμβουλίου Προσφορών (ΣΠ) κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης 
(Διαγωνισμός ΤΔ 48/2022) και τη λήψη των σχετικών αποφάσεων, οι οποίοι είχαν διαδραματίσει 
μάλιστα καθοριστικό ρόλο εφόσον έδωσαν στην ουσία κατεύθυνση στο ΣΠ για τη λήψη της 
απόφασής του, ήταν παράνομη, εφόσον ο ορισμός ο οποίος τους δόθηκε ως «άτυπους 
παρατηρητές», οι οποίοι όπως καταγράφεται στα σχετικά πρακτικά δεν εκπροσωπούσαν τη Γενική 
Λογίστρια της Δημοκρατίας, δεν προβλέπεται και δεν καλύπτεται από καμία από τις πρόνοιες της 
σχετικής νομοθεσίας. 

Συστήσαμε όπως το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, στο οποίο η νομοθεσία περί δημοσίων 
συμβάσεων έχει δώσει διευρυμένες εξουσίες ως Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, μεταξύ 
των οποίων να διενεργεί ελέγχους και να προβαίνει σε συστάσεις στις Αναθέτουσες Αρχές με 
σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της εν λόγω νομοθεσίας, εφαρμόζει με 
αυστηρότητα την πιο πάνω νομοθεσία, δίδοντας και ανάλογες οδηγίες στους λειτουργούς του. 

 Παρατηρήσαμε ότι, η εκ των υστέρων τροποποίηση της εκτίμησης δαπάνης στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης που ακολουθήθηκε, εις γνώσει μάλιστα της ΑΑ, του ΣΠ και της ΑΑΔΣ, ήταν κατά 
την άποψή μας απαράδεκτη, παράνομη και ενάντια σε κάθε αρχή που θα πρέπει να διέπει τις 
δημόσιες συμβάσεις, εφόσον αναιρεί τις προϋποθέσεις που θέτει/απαιτεί η εφαρμογή του 
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σχετικού άρθρου της νομοθεσίας, κατ΄ επίκληση του οποίου δόθηκαν οι σχετικές εγκρίσεις και έχει 
συναφθεί η σχετική σύμβαση. 

Συστήσαμε όπως τηρούνται οι πρόνοιες της νομοθεσίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων, και οι 
αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των ΟΦ που επιβάλλονται από τη σχετική 
νομοθεσία, και ειδικά σε συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης 
η εκτίμηση των οποίων υπερβαίνει τα όρια προκήρυξης στην ΕΕ, στην οποία ενδεχομένως να 
κληθεί να λογοδοτήσει η Κυπριακή Δημοκρατία. 

 Διαπιστώσαμε ότι η σύμβαση ανατέθηκε από το ΣΠ με εισήγηση της ΑΑ στον χαμηλότερο ΟΦ 
στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, παρά το γεγονός ότι ήταν εις γνώση τους ότι τα προσφερόμενα 
Ε/Π δεν διέθεταν συστήματα για τα οποία, στο στάδιο πριν την υποβολή των προσφορών, η ΑΑ 
είχε απορρίψει εισήγηση τροποποίησης των σχετικών προνοιών για αφαίρεση τους, εφόσον 
ανάφερε ότι θεωρούνταν απαραίτητος εξοπλισμός για τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης από τα Ε/Π, 
καθιστώντας τα με τον τρόπο αυτό ουσιώδη. Διαπιστώσαμε επίσης ότι, η Επιτροπή ελέγχου και 
παραλαβής αποφάσισε κατά πλειοψηφία την αποδοχή των Ε/Π του Αναδόχου και την 
επιχειρησιακή χρήση τους, χωρίς να είχαν εγκατασταθεί τα πιο πάνω συστήματα με βάση τα 
καθορισμένα χρονοδιαγράμματα, κρίνοντας τις πιο πάνω αποκλίσεις ως επουσιώδεις.  

Πέραν των πιο πάνω, διαπιστώσαμε ότι είχε γίνει αποδεκτή εκ μέρους της Επιτροπής αξιολόγησης 
και, κατ΄ επέκταση του Τμήματος ως ΑΑ, καθώς και του ΣΠ ως το αρμόδιο όργανο ανάθεσης της 
σύμβασης, η αλλαγή του υπεργολάβου/ιδιοκτήτη Ε/Π από τον Ανάδοχο κατά την αξιολόγηση της 
προσφοράς, γεγονός το οποίο δεν συνάδει κατά την άποψή μας με τις αρχές της διαφάνειας και 
της ίσης μεταχείρισης των ΟΦ. 

Συστήσαμε όπως εφαρμόζονται οι πρόνοιες της νομοθεσίας και τηρούνται οι αρχές που θα 
πρέπει να διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις, με στόχο την ίση μεταχείριση των ΟΦ, τη 
διασφάλιση της ανάπτυξης υγιούς ανταγωνισμού και την εξασφάλιση της ευρύτητας 
συμμετοχής προς όφελος του δημοσίου, κυρίως σε συμβάσεις που διεξάγονται με διαδικασία 
διαπραγμάτευσης, όπου ο ανταγωνισμός είναι περιορισμένος και, ιδιαίτερα σε συμβάσεις όπως 
η παρούσα, όπου διαχρονικά το ενδιαφέρον και η συμμετοχή είναι εξαιρετικά περιορισμένη, 
συνήθως με τη συμμετοχή ενός ΟΦ. 

 Διαπιστώσαμε ότι, στην έκθεση παραλαβής και ελέγχου των Ε/Π, η οποία έγινε κατά 
πλειοψηφία με τη διαφωνία ενός εκ των μελών της Επιτροπής, το διαφωνούν μέλος έθεσε σοβαρά 
θέματα σχετικά με ελλείψεις των Ε/Π, για τα οποία υπέβαλε στον Αρχηγό Αστυνομίας σχετική 
Έκθεση Γεγονότων με εισήγηση όπως διαβιβαστεί στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο διάπραξης είτε ποινικών είτε πειθαρχικών αδικημάτων, και στην 
Υπηρεσία μας για τη διενέργεια δικής μας έρευνας σε σχέση με τις διαδικασίες που 
ακολουθήθηκαν για την ανάθεση της υπό αναφορά σύμβασης. Ωστόσο, δεν έγινε κατορθωτό να 
γίνει ολοκληρωμένος έλεγχος της παραλαβής των Ε/Π από την Υπηρεσία μας, εφόσον τα πλείστα 
εκ των εγγράφων τα οποία αμφισβήτησε το διαφωνούν μέλος της Επιτροπής παραλαβής 
επιστράφηκαν σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχαμε από τον Διευθυντή του Τμήματος στους 
ιδιοκτήτες των Ε/Π, αντίγραφα των οποίων θα έπρεπε να είχαν τηρηθεί. 
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Συστήσαμε όπως, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα των πιο πάνω ισχυρισμών του μέλους της 
Επιτροπής παραλαβής, οι οποίοι, πέραν των διαδικασιών ανάθεσης της σύμβασης αφορούν και 
σοβαρά θέματα ασφάλειας των πτήσεων των υπό αναφορά Ε/Π, εξεταστεί το ενδεχόμενο 
διορισμού από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ανεξάρτητης 
επιτροπής ειδικών επί των εξεταζόμενων θεμάτων, η οποία να διερευνήσει τα θέματα τα οποία 
εγείρονται, και  ανάλογα με το πόρισμα της πιο πάνω επιτροπής, να ληφθούν τυχόν διορθωτικά 
μέτρα για την ορθή εφαρμογή της σύμβασης, καθώς επίσης να ληφθούν υπόψη και κατά τη 
λήψη απόφασης εξάσκησης του δικαιώματος προαίρεσης από την ΑΑ για τα επόμενα έτη που 
προβλέπονται στη σύμβαση. 

Για το θέμα αυτό η Υπηρεσία μας θα ενημερώσει την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς. 

Β.  Διαγωνισμοί αρ. ΤΔ 4/2022 και ΤΔ 47/2022 για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης (wet 
leasing) δύο αεροπλάνων για πυρόσβεση και διενέργεια περιπολιών για άμεσο εντοπισμό και 
κατάσβεση πυρκαγιών για την καλοκαιρινή περίοδο του έτους 2022 με δικαίωμα προαίρεσης 
για το έτος 2023 

 Διαπιστώσαμε ότι, εάν εφαρμόζονταν στα αρχικά έγγραφα του διαγωνισμού οι αλλαγές που 
έγιναν εκ των υστέρων αποδεκτές σε ουσιώδεις όρους (άδειες/πιστοποίηση, εκτίμηση δαπάνης 
κλπ.) για τον επιτυχόντα ΟΦ ο οποίος είχε υποβάλει τη μοναδική έγκυρη προσφορά, το ενδεχόμενο 
διασφάλισης μεγαλύτερης ευρύτητας συμμετοχής με σκοπό την εξασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού 
προς όφελος του δημοσίου, θα ήταν πολύ πιθανόν αυξημένο. 

Συστήσαμε όπως το Τμήμα, λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες της αγοράς και ετοιμάζει ανάλογα τα 
έγγραφα των διαγωνισμών, δίδοντας με διαφάνεια την ίδια πληροφόρηση εξ΄ αρχής σε όλους 
τους ενδιαφερόμενους, και εν δυνάμει υποψήφιους προσφοροδότες, ιδίως σε διαγωνισμούς 
όπως τον υπό αναφορά διαγωνισμό όπου το ενδιαφέρον και η συμμετοχή είναι πολύ μειωμένα 
και ο ανταγωνισμός περιορισμένος. 

 Διαπιστώσαμε ότι είχαν γίνει εκ των υστέρων αλλαγές σε ουσιώδεις όρους του διαγωνισμού 
με διαπραγμάτευση, γεγονός το οποίο δεν συνάδει με τις σχετικές πρόνοιες του άρθρου 29(2)(α) 
του Νόμου Ν.73(Ι)/2016, στη βάση του οποίου λήφθηκαν οι εγκρίσεις και διεξήχθη ο διαγωνισμός, 
εφόσον το εν λόγω άρθρο εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα τροποποιηθούν ουσιώδεις 
όροι της διαδικασίας η οποία έχει προηγηθεί και ακυρωθεί. Η εκ των υστέρων αλλαγή των πιο 
πάνω όρων, μετά τη λήψη της έγκρισης για τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, αποτελεί στην ουσία 
μια έμμεση παράκαμψη των σχετικών προνοιών της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων.  

Συστήσαμε όπως το Τμήμα, αλλά και τα αρμόδια όργανα ανάθεσης των συμβάσεων, τηρούν τις 
πρόνοιες της νομοθεσίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων, και κυρίως τις αρχές της διαφάνειας 
και της ίσης μεταχείρισης των ΟΦ που επιβάλλονται από την πιο πάνω νομοθεσία, και οι 
ενέργειές τους να είναι προς την κατεύθυνση διεύρυνσης και όχι του επιπλέον περιορισμού του 
ανταγωνισμού. 

 Ο Διευθυντής του Τμήματος, δεν υπέβαλε στην Υπηρεσία μας τις απόψεις/σχόλιά του σχετικά 
με τις σοβαρές παρατηρήσεις/διαπιστώσεις της Υπηρεσίας μας για τον τρόπο χειρισμού του 
θέματος, γεγονός το οποίο συνιστά εμπόδιο στην αναζήτηση λογοδοσίας της ΑΑ.  
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Συστήσαμε όπως το Τμήμα, λαμβάνει υπόψη και εκφράζει τα επιχειρήματά του αναφορικά με 
παρατηρήσεις/διαπιστώσεις που προκύπτουν κατά τον έλεγχο, με απώτερο στόχο τη βελτίωση 
των διαδικασιών προς όφελος του δημοσίου. 

Γ.  Διαγωνισμός με αρ. ΤΔ 37/2022 για την αγορά ενός αεροπλάνου πυρόσβεσης και 
υπηρεσιών πιλότων για την περίοδο 2023 – 2027, με δικαίωμα ανανέωσης για τα έτη 2028 και 
2029, και την αγορά δύο πυροσβεστικών αεροπλάνων και υπηρεσιών πιλότων και συντήρησης 
για την περίοδο 2023 – 2027, με δικαίωμα ανανέωσης για τα έτη 2028 και 2029 

 Διαπιστώσαμε τη μη εφαρμογή από το Τμήμα των προνοιών του άρθρου 39(4) του περί 
δημοσίων συμβάσεων Νόμου Ν.73(Ι)/2016, με τον καθορισμό στα έγγραφα του διαγωνισμού 
εξοπλισμών συγκεκριμένων κατασκευαστών χωρίς την προσθήκη της φράσης «ή ισοδύναμο», με 
τον ισχυρισμό ότι θα προκύψουν κίνδυνοι των πτήσεων από το γεγονός ότι οι προσφοροδότες θα 
βάλουν ότι πιο φθηνό υπάρχει στην αγορά. Εκφράσαμε την άποψη ότι, οι πιο πάνω ισχυρισμοί δεν 
ευσταθούν, εφόσον δεν θεωρούμε ότι οι κατασκευαστές αεροπλάνων αναμένουν από το Τμήμα ή 
οποιοδήποτε άλλο πελάτη, οι οποίοι προφανώς δεν έχουν ούτε και τις απαραίτητες προς τούτο 
γνώσεις ή τουλάχιστον περισσότερες γνώσεις από τον ίδιο τον κατασκευαστή, να τους υποδείξει 
τον τρόπο σχεδιασμού των αεροπλάνων τους και δη του πιλοτηρίου και των οργάνων πλοήγησής 
τους, θέτοντας σε αντίθετη περίπτωση σε κίνδυνο τόσο την ασφάλεια της πτήσεως όσο και της 
ίδιας της εταιρείας, με σκοπό τη μείωση του κόστους. 

Συστήσαμε όπως οι όροι/προδιαγραφές των διαγωνισμών συνάδουν με τις πρόνοιες της 
σχετικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, και διασφαλίζουν την ευρύτητα συμμετοχής 
με σκοπό την εξασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος του δημοσίου. 

 Από τις απαντήσεις του Τμήματος σε παρατηρήσεις μας σχετικά με τα έγγραφα του 
διαγωνισμού, διαπιστώσαμε ότι αυτές τείνουν να επιβεβαιώσουν την ανησυχία την οποία είχαμε 
εκφράσει ότι οι πρόνοιές τους φωτογραφίζουν σε μεγάλο βαθμό τον κατασκευαστή του ενός εκ 
των δύο αεροπλάνων που διαθέτει το Τμήμα, γεγονός το οποίο, εάν ισχύει/επιβεβαιωθεί, θα είναι 
εκτός κάθε αρχής που πρέπει να διέπει μία δημόσια σύμβαση, κυρίως στην προκειμένη περίπτωση 
η οποία αφορά έναν ανοικτό διαγωνισμό, με χρηματοδότηση μάλιστα από Ευρωπαϊκά Ταμεία, με 
συνεπακόλουθους κινδύνους απώλειας της χρηματοδότησης που εμπερικλείει – εάν ισχύει – μια 
τέτοια πρόνοια.  

Συστήσαμε όπως το Τμήμα επανεξετάσει του όρους του διαγωνισμού, έτσι ώστε να 
διασφαλίζουν την ευρύτητα συμμετοχής με σκοπό την εξασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού, και 
προς αποφυγή του κινδύνου απώλειας της χρηματοδότησης από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία, λόγω 
ενδεχόμενων παραβάσεων της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων.  

 Διαπιστώσαμε ότι, δεν έχει τεκμηριωθεί, τουλάχιστον με τα υποβληθέντα από το Τμήμα 
στοιχεία, ότι η αγορά αεροπλάνων πυρόσβεσης είναι η πλέον κατάλληλη και συμφέρουσα επιλογή 
για τα κυπριακά δεδομένα, εφόσον η εν λόγω απόφαση δεν βασίζεται στην αξιολόγηση της 
μίσθωσης υπηρεσιών πυρόσβεσης από αεροπλάνα για τουλάχιστον δύο χρόνια, όπως ήταν και η 
εισήγηση της τελευταίας σχετικής με το θέμα Έκθεσης των ειδικών που είχαν οριστεί για το θέμα 
το 2018, αλλά η απόφαση λήφθηκε σε υψηλότερα επίπεδα (Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής 
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Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, συσκέψεις Προέδρου Κυπριακής Δημοκρατίας, Σχέδιο Ανάκαμψης 
κλπ.). 

Συστήσαμε όπως, πριν την ανάθεση της σύμβασης για την αγορά αεροπλάνων πυρόσβεσης 
τεκμηριωθεί μέσα από κατάλληλη μελέτη των αποτελεσμάτων της μίσθωσης αντίστοιχων 
υπηρεσιών, η καταλληλότητα, η αποδοτικότητα και η οικονομικότητα της συγκεκριμένης 
επιλογής. 

Στο Παράρτημα 1, παρατίθεται η απάντηση του Διευθυντή του Τμήματος Δασών με τα σχόλια/ 
απόψεις του επί των ευρημάτων και συστάσεων της Έκθεσής μας, η οποία του στάλθηκε πριν τη 
δημοσιοποίησή της, με τα σχόλια της Υπηρεσίας μας επί αυτών. 

Στο Παράρτημα 2, παρατίθεται η απάντηση της Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας με τα σχόλια/ 
απόψεις της επί των ευρημάτων και συστάσεων της Έκθεσης μας,  η οποία της στάλθηκε πριν τη 
δημοσιοποίηση της, οι οποίες αφορούν την ΑΑΔΣ και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε κατά 
τη διαδικασία διαπραγμάτευσης (Διαγωνισμός ΤΔ 48/2022) και τη λήψη των σχετικών αποφάσεων, 
τόσο της ΑΑ όσο και του ΣΠ. Τα σχόλια της Υπηρεσίας μας επί των πιο πάνω απόψεων της ΑΑΔΣ 
παρατίθενται στα αντίστοιχα ευρήματα της Έκθεσης μας. Ωστόσο, σημειώνουμε ότι, δεδομένης 
της σοβαρότητας του θέματος και τη μεγάλη αξία της υπό αναφορά σύμβασης, θεωρούμε το θέμα 
ως πολύ σοβαρό, τόσο ως προς τον όλο χειρισμό που έγινε, όσο και για την εκ των υστέρων 
προσπάθεια της ΑΑΔΣ να αλλοιώσει με την πιο πάνω απάντησή της τα πρακτικά της συνεδρίας του 
ΣΠ ημερ. 1.7.2022, τα οποία τους είχαν σταλεί με επιστολή του Προέδρου του ΣΠ μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 13.7.2022. Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία μας θα παραπέμψει και το 
θέμα αυτό στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς για διερεύνηση, στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων της. 
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2. Εισαγωγή 

Το ΤΔ υπάγεται στο Υπουργείο ΓΑΑΠ. Όραμά του είναι η διατήρηση των δασών στη βέλτιστη 
δυνατή κατάσταση και η επίτευξη του μέγιστου περιβαλλοντικού, κοινωνικού και οικονομικού 
οφέλους, το οποίο θα είναι ισορροπημένο, θα στηρίζεται στην αρχή της αειφορίας και θα 
ικανοποιεί τις προσδοκίες της κοινωνίας. Αποστολή του Τμήματος είναι η προστασία και η 
προώθηση της αειφορικής διαχείρισης των δασών, καθώς και η βελτίωση του πρασίνου.  

Σύμφωνα με τον περί Δασών Νόμο (Ν.25(I)/2012), το ΤΔ είναι αρμόδιο για τη διατήρηση, 
προστασία, αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη των κρατικών δασών της Δημοκρατίας, για να 
προάγει τη διατήρηση, προστασία, αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη των ιδιωτικών δασών στη 
Δημοκρατία και για να σχεδιάζει και εφαρμόζει όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη και την 
καταστολή των δασικών πυρκαγιών. Δασική πυρκαγιά, βάσει του υπό αναφορά Νόμου, σημαίνει 
κάθε πυρκαγιά που εκδηλώνεται ή εξαπλώνεται μέσα σε κρατικό δάσος ή σε απόσταση δύο 
χιλιομέτρων από την οροθετική γραμμή του κρατικού δάσους ή κάθε άλλη πυρκαγιά που κατά την 
κρίση του Διευθυντή μπορεί να θέσει σε κίνδυνο οποιοδήποτε κρατικό δάσος. 

Ο τομέας των δασών αποτελεί βασικό πυλώνα της αγροτικής και της περιβαλλοντικής πολιτικής. 
Τα δάση και οι δασώδεις εκτάσεις που καταλαμβάνουν το 42% της ολικής έκτασης της Κύπρου, 
πέραν της κοινωνικής και οικονομικής σημασίας τους (αύξηση απασχόλησης και βελτίωση 
εισοδήματος αγροτικού πληθυσμού, υπαίθρια αναψυχή και προσέλκυση τουρισμού) αποκτούν 
ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον, λόγω της συμβολής τους στην αντιμετώπιση των δύο 
μεγαλύτερων περιβαλλοντικών προκλήσεων της σημερινής κοινωνίας, της κλιματικής αλλαγής και 
της προστασίας της βιοποικιλότητας. Σύμφωνα με πρόσφατη Έκθεση1 του Intergovernmental 
Panel on Climate Change των Ηνωμένων Εθνών, προβλέπεται, έως τα μέσα του αιώνα, η αύξηση 
των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις χώρες της Μεσογείου, με αύξηση της ξηρασίας και 
των καιρικών συνθηκών που ευνοούν την πρόκληση πυρκαγιών. Επίσης, σύμφωνα με την Εθνική 
Αξιολόγηση Κινδύνων της Κυπριακής Δημοκρατίας για το 2018 , οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν 
τον σημαντικότερο κίνδυνο, στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών. Οι δασικές πυρκαγιές 
πρέπει να αντιμετωπίζονται ως θέμα ασφάλειας, καθότι δεν αποτελούν απειλή μόνο για τα φυσικά 
οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα, αλλά μπορεί να προκαλέσουν απώλεια ανθρώπινων ζωών 
και τεράστιες οικονομικές ζημιές στον πρωτογενή τομέα και σε δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές. 
Κατά τα έτη 2016-2020, το 74% των δασικών πυρκαγιών που προκλήθηκαν οφείλονται σε 
ανθρωπογενείς αιτίες  (Πίνακας 8, Παράρτημα Ι). Επίσης, σχεδόν στο σύνολό του, το προσωπικό 
του Τμήματος εμπλέκεται στη δασοπυρόσβεση, ενώ περίπου το 50% του Προϋπολογισμού του ΤΔ 
διατίθεται για σκοπούς αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών. 

Σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο της τριετίας 2020-2022 του ΥΓΑΑΠ, η σημασία που αποδίδεται 
στην καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών, αντανακλάται στον Προϋπολογισμό του Τμήματος 
(Δασών) και στον αριθμό του μόνιμου και εποχιακού προσωπικού που εμπλέκεται στην κατάσβεση 
των πυρκαγιών. Περίπου το ένα τρίτο του Προϋπολογισμού του Τμήματος διατίθεται για σκοπούς 
καταπολέμησης των πυρκαγιών, ενώ σχεδόν στο σύνολό του, το προσωπικό του Τμήματος 
εμπλέκεται στη δασοπυρόσβεση. Το 2018, χίλιοι εβδομήντα έξι (1076) εργαζόμενοι ήταν 
διαθέσιμοι να εμπλακούν στην κατάσβεση πυρκαγιών (231 δασικοί υπάλληλοι, 489 
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δασοπυροσβέστες, 70 μόνιμοι και 419 εποχιακοί) και 356 άλλοι εργάτες (62 μόνιμοι και 294 
εποχιακοί). Επίσης, το ΤΔ διαθέτει αξιόπιστο στόλο από μεγάλα και μικρά πυροσβεστικά οχήματα, 
στον οποίο περιλαμβάνονται 51 μεγάλα και 58 μικρά πυροσβεστικά οχήματα (στοιχεία του 2018), 
καθώς και 2 ελαφριά, μονοκινητήρια πυροσβεστικά αεροπλάνα. 

Ως εκ τούτου, η κύρια δραστηριότητα του ΤΔ, όπως καταγράφεται στο πιο πάνω Στρατηγικό Σχέδιο, 
είναι η προστασία των Δασών από τις πυρκαγιές: 

Η προστασία των δασών από τις πυρκαγιές είναι το κύριο μέλημα του ΤΔ γιατί αποτελούν τον πιο 
καταστροφικό παράγοντα που απειλεί τα δάση και τις δασώδεις εκτάσεις της Κύπρου. Οι  
πυρκαγιές έχουν σημαντικές επιπτώσεις στα δασικά οικοσυστήματα, όπως απώλεια ζωτικότητας 
και παραγωγικότητας, μείωση της αξίας της ξυλείας, απώλεια βιοποικιλότητας, ερημοποίηση, 
διάβρωση του εδάφους και υποβάθμισή του, απώλεια της ποιότητας και της ποσότητας του νερού, 
σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις, ζημιές στα ενδιαιτήματα άγριας ζωής, ακόμα και απώλεια 
ανθρώπινων ζωών. 

Η προστασία των δασών από τις πυρκαγιές μπορεί να επιτευχθεί μέσα από μια σειρά ενεργειών, 
όπως: 

 η ετοιμασία και υλοποίηση σχεδίων πυροπροστασίας, 

 η ανάπτυξη και συντήρηση υποδομής (δασικοί δρόμοι, αντιπυρικές ζώνες, ντεπόζιτα νερού, 
υδροστόμια, κ.τ.λ.), 

 η αγορά πυροσβεστικού εξοπλισμού και υλικών, 

 η πρόσληψη και διαχείριση του προσωπικού (ομάδες πυρόσβεσης και άμεσης επέμβασης, 
καθήκον επιφυλακής δασικών υπαλλήλων, εκπαίδευση κ.τ.λ.), 

 η διενέργεια επίγειων και εναέριων περιπολιών, και 

 η από εδάφους και αέρος καταστολή των δασικών πυρκαγιών κ.τ.λ 
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3. Σκοπός του  ελέγχου και μεθοδολογία 

3.1 Θεσμικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων Γενικού Ελεγκτή 

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

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

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

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

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

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

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

Σκοπός του ελέγχου ήταν η εξακρίβωση του βαθμού συμμόρφωσης του ΤΔ με το ισχύον νομικό 
πλαίσιο, περιλαμβανόμενης της περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας, κατά τη διαδικασία 
σύναψης συμβάσεων για τη μίσθωση ελικοπτέρων για επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης κατά τις 
καλοκαιρινές περιόδους 2022 και 2023 (με δικαίωμα προαίρεσης για τα έτη 2024 και 2025), και 
αεροπλάνων για επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης κατά την καλοκαιρινή περίοδο 2022 (με δικαίωμα 
προαίρεσης για το έτος 2023), καθώς και των διαδικασιών σύναψης σύμβασης αγοράς 
αεροπλάνων πυρόσβεσης για το Τμήμα Δασών. 

3.3 Μεθοδολογία  

3.3.1 Πρότυπα ελέγχου 

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

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

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

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

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

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

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

Ο έλεγχος καλύπτει το έτος 2022, εκτός όπου ρητά αναφέρεται διαφορετικά. 

Τα ευρήματα του ελέγχου διαβιβάστηκαν για σχόλια και απόψεις στο Διευθυντή του ΤΔ και στην 
Γενική Λογίστρια και οι απαντήσεις τους ενσωματώθηκαν, όπου ενδείκνυται, στην παρούσα 
Έκθεση. 

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

3.4 Κριτήρια ελέγχου 

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

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

 Ο περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και του Χρηματοοικονομικού Ελέγχου 
της Δημοκρατίας Νόμος (Ν.38(Ι)/2014) και οι δυνάμει αυτού εκδοθέντες Κανονισμοί και οι 
σχετικές εγκύκλιοι. 

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

 Ο περί Προσφυγών στον Τομέα Σύναψης Συμβάσεων Νόμος Ν.104(Ι)/2010. 

 Πρόνοιες της εκάστοτε σύμβασης, η οποία ελέγχεται. 

 Ο περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμος (Ν.158(Ι)/99). 

 Σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου. 

 Εγκύκλιοι που σχετίζονται με τους πιο πάνω Νόμους και Κανονισμούς. 

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

4.1 Διαγωνισμοί για την αγορά υπηρεσιών μίσθωσης (wet leasing) δύο 
ελικοπτέρων για  επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης κατά τις καλοκαιρινές 
περιόδους 2022 και 2023 (με δικαίωμα προαίρεσης για τα έτη 2024 και 
2025) 

4.1.1 Εύρημα 1 

Γεγονότα 

Στις 25.1.2022 προκηρύχθηκε ο ανοικτός διαγωνισμός με αρ. ΤΔ 03/2022 για την αγορά υπηρεσιών 
μίσθωσης (wet leasing) δύο ελικοπτέρων (Ε/Π) για έξι μήνες ανά έτος για δύο  χρόνια, το 2022 και 
2023, και με δικαίωμα προαίρεσης για τα έτη 2024 και 2025, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας, 
προθεσμία υποβολής των προσφορών στις 25.2.2022 και με συνολική εκτιμώμενη δαπάνη 
€6.800.000+ΦΠΑ και για τα τέσσερα έτη. Σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης ημερ. 4.3.2022, 
υποβλήθηκε μόνο μία προσφορά η οποία απορρίφθηκε από την Επιτροπή αξιολόγησης γιατί δεν 
είχε υποβάλει εγγύηση συμμετοχής, εισήγηση η οποία υιοθετήθηκε στις 11.3.2022 από το 
Συμβούλιο Προσφορών (ΣΠ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
(ΥΓΑΑΠ), το οποίο αποφάσισε την ακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού. 

Σημειώνουμε ότι, ο πιο πάνω προσφοροδότης ενημερώθηκε για την απόρριψη της προσφοράς του 
και την ακύρωση του διαγωνισμού με επιστολή του Τμήματος ημερ. 30.3.2022, μετά δηλαδή την 
προκήρυξη του επόμενου σχετικού διαγωνισμού, χωρίς ωστόσο στην εν λόγω επιστολή 
γνωστοποίησης αποτελεσμάτων να περιλαμβάνονται όσα προβλέπονται από το άρθρο 54 του 
Νόμου Ν.73(Ι)/2016, τον Κανονισμό 35 της ΚΔΠ 201/2007 και τη σχετική με το θέμα Εγκύκλιο αρ. 
ΓΛ/ΑΑΔΣ 103 της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΑΔΣ) ημερ. 30.6.2017 , στην οποία 
περιλαμβάνονται δείγματα εντύπων γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων για κάθε περίπτωση. Με 
βάση τα πιο πάνω, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτίμηση δαπάνης του διαγωνισμού υπερέβαινε 
τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), θα έπρεπε στην πιο πάνω γνωστοποίηση αποτελέσματος να 
αναφέρονται οι λόγοι απόρριψης της προσφοράς και το δικαίωμα προσφυγής του προσφοροδότη 
στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών ή/και στο Διοικητικό Δικαστήριο εντός καθορισμένης 
προθεσμίας, καθώς επίσης και η ανασταλτική προθεσμία που ισχύει με βάση τη νομοθεσία που 
ρυθμίζει τις διαδικασίες προσφυγής στον τομέα της σύναψης συμβάσεων, για τη σύναψη 
σύμβασης.  

Στις 15.3.2022, 15 ημέρες δηλαδή πριν γίνει η πιο πάνω ελλιπής γνωστοποίηση αποτελεσμάτων 
του ακυρωθέντος διαγωνισμού,  προκηρύχθηκε νέος διαγωνισμός με αρ. ΤΔ 40/2022, με την ίδια 
εκτιμώμενη δαπάνη, ίδιο αντικείμενο, ίδια διαδικασία και ίδιο κριτήριο ανάθεσης με τον πιο πάνω 
ακυρωθέντα διαγωνισμό, και προθεσμία υποβολής των προσφορών στις 18.4.2022. Σύμφωνα με 
την έκθεση αξιολόγησης ημερ. 20.4.2022, υποβλήθηκε μόνο μια προσφορά από την ίδια εταιρεία 
η οποία είχε υποβάλει προσφορά και στον πιο πάνω ακυρωθέντα διαγωνισμό, η οποία 
απορρίφθηκε από την Επιτροπή αξιολόγησης γιατί και πάλι δεν είχε υποβάλει εγγύηση 
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συμμετοχής. Στις 26.4.2022, το ΣΠ, υιοθετώντας την πιο πάνω εισήγηση της Επιτροπής αξιολόγησης 
αποφάσισε την ακύρωση του διαγωνισμού.  

Την ίδια ημέρα, ενημερώθηκε ο μοναδικός προσφοροδότης για την απόρριψη της προσφοράς του 
και την ακύρωση του διαγωνισμού με επιστολή του Τμήματος, στην οποία και πάλι, όπως και στον 
προηγούμενο διαγωνισμό, δεν περιλαμβάνονταν όσα προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία και 
Εγκύκλιο της ΑΑΔΣ, για το δικαίωμα προσφυγής του προσφοροδότη και τις σχετικές προθεσμίες.  

Στις 27.4.2022, το Τμήμα υπέβαλε αίτημα στο ΣΠ για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης 
για τις εν λόγω υπηρεσίες, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, με βάση το άρθρο 29(2)(α) 
του Νόμου Ν.73(Ι)/2016. Σύμφωνα με το πιο πάνω αίτημα, τα έγγραφα της διαπραγμάτευσης θα 
ετοιμάζονταν χωρίς αλλαγές σε σχέση με τα έγγραφα του προηγούμενου ακυρωθέντα 
διαγωνισμού (ΤΔ 40/2022), όπως εξάλλου προνοείται και στο πιο πάνω άρθρο, και θα 
αποστέλλονταν σε όλους τους οικονομικούς φορείς (ΟΦ) οι οποίοι είχαν παραλάβει τα έγγραφα 
του πιο πάνω διαγωνισμού μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος σύναψης συμβάσεων (e-
Procurement), καθώς και οποιοιδήποτε άλλοι ΟΦ οι οποίοι θα ενδιαφέρονταν στο διάστημα μέχρι 
την τελευταία ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Το πιο πάνω αίτημα εγκρίθηκε από το ΣΠ 
στις 29.4.2022, και την ίδια ημέρα προκηρύχθηκε ο νέος διαγωνισμός (ΤΔ 48/2022) με διαδικασία 
διαπραγμάτευσης και με προθεσμία υποβολής των προσφορών στις 9.5.2022.  

Σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης ημερ. 17.6.2022, είχαν υποβληθεί επτά προσφορές, εκ των 
οποίων μονό δύο προκρίθηκαν στο στάδιο της οικονομικής αξιολόγησης και διαπραγμάτευσης του 
οικονομικού μέρους της προσφοράς τους, το οποίο, μετά και τη διαπραγμάτευση, ήταν κατά 287% 
και 312% αντίστοιχα υψηλότερο της εκτίμησης δαπάνης. Παρόλο που η χαμηλότερη έγκυρη 
προσφορά ήταν κατά 287% υψηλότερη από την εκτίμηση δαπάνης και, μετά και τις διευκρινίσεις 
που είχαν ζητηθεί, παρουσίαζε ελλείψεις σε σχέση με αριθμό τεχνικών απαιτήσεων/ 
προδιαγραφών του διαγωνισμού, όπως πχ. τα προσφερόμενα Ε/Π δεν διέθεταν σειρήνα 
προαναγγελίας ρίψεων νερού για προστασία των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων, σύστημα 
παρακολούθησης Blue Sky Network και σύστημα προστασίας πρόσκρουσης σε καλώδια WSPS 
(Wire Strike Protection System), εντούτοις η Επιτροπή αξιολόγησης έκρινε ότι η εν λόγω προσφορά 
ικανοποιούσε πλήρως τις απαιτήσεις του διαγωνισμού, και εισηγήθηκε την κατακύρωσή του για 
το ποσό €8.090.000+ΦΠΑ, για τις καλοκαιρινές περιόδους των ετών 2022 και 2023. Σημειώνουμε 
επίσης ότι, ο χαμηλότερος προσφοροδότης είχε υποβάλει προσφορά με υπεργολάβο/ιδιοκτήτη 
Ε/Π ο οποίος, όπως ο ίδιος διαπίστωσε κατά την αξιολόγηση των προσφορών, είχε ιδιοκτήτη άτομο 
με διπλή υπηκοότητα (Κιργιζία και Ρωσία) και, ενόψει των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί λόγω 
του πολέμου στην Ουκρανία από την ΕΕ ζήτησε την αντικατάστασή του, η οποία έγινε αποδεκτή 
από την Επιτροπή αξιολόγησης. 

Η έκθεση αξιολόγησης του διαγωνισμού υποβλήθηκε αρχικά από το Τμήμα στο ΣΠ με επιστολή του 
ημερ. 14.6.2022, η οποία ωστόσο αποσύρθηκε από το Τμήμα την επομένη λόγω - όπως ανάφερε 
το Τμήμα - πρόσθετων διευκρινίσεων που είχαν ληφθεί. Στις 20.6.2022, το ΣΠ αφού εξέτασε την 
πιο πάνω τελική έκθεση αξιολόγησης ημερ. 17.6.2022, ζήτησε από το Τμήμα να δικαιολογήσει/ 
υποβάλει γραπτώς προς το ΣΠ τα ακόλουθα, τα οποία θα συζητούνταν στην επόμενή του συνεδρία 
ημερ. 24.6.2022: 
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α. Επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το αίτημα του Τμήματος για πρόσθετες 
πιστώσεις που να καλύπτουν το τελικό ύψος της σύμβασης. 

β. Το συνολικό κόστος της σύμβασης περιλαμβανομένων και των δικαιωμάτων προαίρεσης για 
τα έτη 2024 και 2025. 

γ. Σχόλια σχετικά με το υπερβολικά υψηλό κόστος της προτεινόμενης σύμβασης που 
υπερέβαινε κατά 287% την εκτίμηση δαπάνης. 

δ. Σχόλια σχετικά με τη δικαιολόγηση από το Τμήμα του σχεδόν τριπλάσιου κόστους της 
προτεινόμενης σύμβασης σε σχέση με την εκτίμηση δαπάνης, οι συνιστώσες του οποίου το 
ΣΠ θεωρούσε ότι ήταν προβλέψιμες και ότι ήταν ευθύνη του Τμήματος, ως Αναθέτουσα Αρχή 
(ΑΑ), η καλύτερη εκτίμηση δαπάνης. 

ε. Το ΣΠ θεωρούσε ότι το κόστος της σύμβασης ήταν εξαιρετικά υψηλό, και διατύπωσε την 
απορία του για την κοστολόγηση μελλοντικών παρόμοιων συμβάσεων, δοθέντος του 
εξαιρετικά υψηλού ποσού της προτεινόμενης σύμβασης. 

στ. Παρά το γεγονός ότι η ΑΑ επικαλείτο θέματα Εθνικής Ανάγκης προκειμένου να λαμβανόταν 
απόφαση για τον εν λόγω διαγωνισμό, το ΣΠ είχε αρμοδιότητα στην τεχνική εξέταση της 
έκθεσης αξιολόγησης και καμία αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων σε θέματα Εθνικής 
Ανάγκης. 

Ενόψει των πιο πάνω, στις 23.6.2022 το Τμήμα υπέβαλε στο ΣΠ τις πιο κάτω διευκρινήσεις/ 
πρόσθετες πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες: 

α.  Το Τμήμα είχε εξασφαλίσει την έγκριση των πρόσθετων πιστώσεων από το Υπουργείο 
Οικονομικών, την οποία, παρόλο που την είχε ζητήσει έγκαιρα μόλις είχε διαπιστωθεί το πολύ 
υψηλό κόστος των υποβληθεισών προσφορών, εντούτοις δεν την είχε εξασφαλίσει πριν την 
υποβολή της έκθεσης αξιολόγησης. 

β.  Το κόστος μίσθωσης για τα έτη 2022 και 2023 ανερχόταν σε €8.090.000+ΦΠΑ, και για τα έτη 
2024 και 2025 (προαίρεση) σε €9.708.000+ΦΠΑ, δηλαδή σύνολο €17.798.000+ΦΠΑ και για τα 
τέσσερα έτη. 

γ.  Το κόστος της προτεινόμενης σύμβασης ήταν όντως υψηλό, σε σχέση με αυτό της 
προηγούμενης σύμβασης, οι λόγοι ωστόσο επεξηγούνταν στην έκθεση αξιολόγησης. 

δ. & ε. Κατά την προκήρυξη του πρώτου διαγωνισμού τον Ιανουάριο του 2022 δεν υφίστατο ο 
πόλεμος στην Ουκρανία, και επομένως αναμενόταν μια μικρή αύξηση στη μίσθωση. Για τον λόγο 
αυτό, και λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη σύμβαση και τις τιμές μίσθωσης των τελευταίων 
20 χρόνων, το Τμήμα αύξησε κατά €100.000 μόνο το μίσθωμα σε σχέση με την τελευταία μίσθωση, 
για να συγκρατήσει χαμηλά τις τιμές που θα προσφέρονταν. Μεσολάβησε όμως ο πόλεμος και τα 
ρωσικά εναέρια πυροσβεστικά μέσα αποκλείστηκαν από τους διαγωνισμούς στην ευρύτερη 
περιοχή της Ευρώπης, και επομένως η ισορροπία προσφοράς και ζήτησης είχε καταρρεύσει. Στον 
τελευταίο διαγωνισμό με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, είχε κριθεί προτιμότερο και ειδικά από 
τη στιγμή που δεν είχαν γίνει αλλαγές στους όρους του διαγωνισμού, ο προϋπολογισμός της 
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σύμβασης να παραμείνει ο ίδιος και να γίνει χειρισμός του όταν θα ήταν γνωστό το οικονομικό 
μέρος της προσφοράς.  

στ.  Η αναφορά στα θέματα Εθνικής Ασφάλειας παρουσιάζονταν στην έκθεση αξιολόγησης ως 
τελευταίος λόγος για τη θετική εισήγηση της Επιτροπής αξιολόγησης. 

Στις 24.6.2022, το  ΣΠ του ΥΓΑΑΠ, λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση αξιολόγησης και τα πιο πάνω 
συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία υπέβαλε το Τμήμα, αποφάσισε την ακύρωση του διαγωνισμού 
για τους ακόλουθους λόγους: 

α.  Δεν υπήρχαν οι διαθέσιμες πιστώσεις αλλά ούτε και η εκ των προτέρων έγκριση του 
Υπουργού Οικονομικών για ανάληψη πολυετούς δέσμευσης σύμφωνα με τον περί της 
Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου Ν. 20(Ι)/2014 και, ως εκ 
τούτου, δεν μπορούσε να εφαρμοστεί το δικαίωμα προαίρεσης. 

β.  Η λανθασμένη εκτίμηση δαπάνης (υποεκτίμηση) της ΑΑ οδήγησε στον αυτόματο αποκλεισμό 
δυνητικά ενδιαφερόμενους ΟΦ, πλήττοντας με αυτό τον τρόπο τον υγιή ανταγωνισμό, 
λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι, πριν τη διενέργεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης 
υπήρχε η δυνατότητα αναθεώρησης της εκτίμησης της αξίας της σύμβασης, δυνατότητα η οποία 
δεν χρησιμοποιήθηκε από την ΑΑ. 

γ. Ενδεχόμενη λήψη απόφασης ανάθεσης του διαγωνισμού σύμφωνα με την εισήγηση της ΑΑ, 
για το συνολικό ποσό των €17.798.000, ήτοι κατά €10.998.000 προσαυξημένο από την αρχική 
εκτίμηση δαπάνης, θα ήταν διάτρητη και θα έδινε εύλογο δικαίωμα για ιεραρχική προσφυγή από 
ενδιαφερόμενους ΟΦ που είχαν έννομο συμφέρον.  

δ.  Η πολύ υψηλού κόστους σύμβαση θα είχε αρνητικά αποτελέσματα για μελλοντικούς 
παρόμοιους διαγωνισμούς της ΑΑ, αφού το κόστος της θα αποτελούσε προηγούμενο και θα 
ανέβαζε αισθητά τη μελλοντική εκτιμώμενη αξία της.  

ε.  Το ΣΠ διατηρούσε τις επιφυλάξεις του κατά πόσο η αποδοχή κατά τη διαπραγμάτευση 
ελλιπών τεχνικών χαρακτηριστικών (έστω και για μερική χρονική διάρκεια της σύμβασης) σε σχέση 
με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού, αποτελούσε απόκλιση από ουσιώδεις όρους των αρχικών 
εγγράφων του διαγωνισμού. 

στ.  Η επίκληση της εθνικής ασφάλειας για σύναψη της σύμβασης από την ΑΑ αποτελούσε 
προσπάθεια επιβολής ηθικού διλήμματος στα μέλη του ΣΠ, των οποίων οι όροι εντολής και το 
εύρος των αρμοδιοτήτων τους ως σώμα καθορίζονται και περιορίζονται μέσα από τη σχετική 
νομοθεσία και Κανονισμούς περί της ρύθμισης των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

Μετά την ακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού, το Τμήμα υπέβαλε στις 28.6.2022 αίτημα στο ΣΠ 
για παραχώρηση έγκρισης για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με βάση τα άρθρα 
29(2)(α) και 29(2)(γ) του Νόμου Ν.73(Ι)/2016 για τις υπό αναφορά υπηρεσίες μίσθωσης, για τα έτη 
2022 και 2023, με δικαίωμα προαίρεσης για το 2024 και 2025, και συνολική εκτίμηση δαπάνης για 
τα έτη 2022 (4 μήνες) και 2023 (6 μήνες) ύψους €7.000.000+ΦΠΑ. Με το πιο πάνω αίτημα, το 
Τμήμα πληροφόρησε επίσης το ΣΠ ότι, ως ΑΑ ζήτησε από την ΑΑΔΣ πληροφόρηση κατά πόσο 
μπορούσε η διαδικασία εξέτασης του εν λόγω αιτήματος από το ΣΠ να γίνει χωρίς να παρέλθουν 
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οι ανασταλτικές προθεσμίες που αναφέρονται στο άρθρο 22 του περί Προσφυγών στον Τομέα 
Σύναψης Συμβάσεων νόμου Ν.104(Ι)/2010, και η ΑΑΔΣ ενημέρωσε σε επικοινωνία με τον 
Διευθυντή του Τμήματος ότι αυτό ήταν εφικτό στη βάση του άρθρου 23 του πιο πάνω νόμου. Στις 
29.6.2022, με συμπληρωματική του επιστολή το Τμήμα πληροφόρησε το ΣΠ ότι η συνολική 
εκτίμηση δαπάνης για τέσσερα χρόνια (22 μήνες) ήταν €15.400.000+ΦΠΑ, η οποία αναλυόταν σε 
€2.800.000+ΦΠΑ για το έτος 2022 (4 μήνες) και €4.200.000+ΦΠΑ/έτος για τα έτη 2023, 2024 και 
2025 (6 μήνες/έτος). 

Την 1.7.2022, το ΣΠ αφού εξέτασε το πιο πάνω αίτημα αποφάσισε όπως θέσει στο Τμήμα ως ΑΑ τις 
ακόλουθες δύο διαδικασίες, με τις οποίες θα μπορούσε όπως ανάφερε να ικανοποιήσει τις 
ανάγκες του: 

i. Η ΑΑ να προβεί σε νέο ανοικτό διαγωνισμό. 

ii. Εάν και εφόσον υπήρχαν πρόσθετα στοιχεία που δυνατόν να αναθεωρούσαν την απόφαση 
ακύρωσης του διαγωνισμού ΤΔ 48/2022, να τα έθετε αμέσως υπόψη του ΣΠ για μελέτη. 

Σύμφωνα με τα πρακτικά της πιο πάνω συνεδρίας του ΣΠ, η οποία είχε γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, 
στη συνεδρία συμμετείχαν και δύο λειτουργοί της ΑΑΔΣ, τους οποίους ο Πρόεδρος του ΣΠ 
ενημέρωσε ότι, από τη στιγμή που δεν εκπροσωπούσαν τη Γενική Λογίστρια θα συμμετείχαν στη 
συνεδρία ως άτυποι παρατηρητές. Σύμφωνα με τα πιο πάνω πρακτικά, αφού το ΣΠ ζήτησε την 
εμπειρογνωμοσύνη των δύο εκπροσώπων της ΑΑΔΣ στα θέματα που είχαν τεθεί, οι τελευταίοι 
εξέφρασαν αναλυτικά τις απόψεις/θέσεις τους επί των εξεταζόμενων θεμάτων. Όσον αφορά στις 
επιλογές που υπήρχαν, ανάφεραν ότι η ΑΑ θα μπορούσε να προχωρήσει με δύο επιλογές, να 
προβεί σε νέο ανοικτό διαγωνισμό με πιο καλούς όρους και σωστή εκτίμηση δαπάνης, ή να ζητήσει 
επαναδιαπραγμάτευση, νοουμένου ότι η ΑΑ ζητήσει από το ΣΠ ανάκληση της ακυρωτικής του 
απόφασης και, στη συνέχεια, αφού, ενδεχόμενα λάβει την έγκριση του ΣΠ να ζητήσει από τους ΟΦ 
την κατάθεση επιπρόσθετων στοιχείων προκειμένου να δικαιολογήσουν τη υψηλή τιμή και αν 
όντως αυτή δικαιολογείται. Σημείωσαν επίσης ότι αυτή ήταν και η θέση του Βοηθού Γενικού 
Λογιστή. Όσον αφορά στο θέμα της εξαίρεσης της ΑΑ από την υποχρέωση να τηρήσει τις 
ανασταλτικές προθεσμίες σχετικά με το δικαίωμα προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή 
Προσφορών (ΑΑΠ), ο νομικός – όπως αναφέρεται στα πρακτικά – της ΑΑΔΣ που συμμετείχε στη 
συνεδρία ανάφερε ότι, η προκειμένη περίπτωση αφορούσε στη διαδικασία διαπραγμάτευσης 
όπου δεν ισχύουν οι 15 ημέρες για δικαίωμα προσφυγής. Τέλος, για το θέμα των υπερβολικά 
υψηλών τιμών σε σχέση με την εκτίμηση, ανάφερε μεταξύ άλλων ότι αυτό το οποίο ζητά ο σχετικός 
Νόμος για την εκτίμηση κόστους είναι κατά πόσο η προσφορά θα προκηρυχθεί σε ευρωπαϊκό ή 
τοπικό επίπεδο και, εάν μια προσφορά υπερτιμολογήθηκε ή υποτιμολογήθηκε δεν επηρεάζει σε 
κάτι την αγορά. 

Εύρημα  

Για τους εν λόγω ακυρωθέντες διαγωνισμούς ΤΔ 3/2022 και ΤΔ 40/2022, δεν έχουν εφαρμοστεί οι 
πιο πάνω πρόνοιες του άρθρου 54 του Νόμου Ν.73(Ι)/2016, του Κανονισμού 35 της ΚΔΠ 201/2007 
και της σχετικής με το θέμα Εγκυκλίου αρ. ΓΛ/ΑΑΔΣ 103 της ΑΑΔΣ. Σημειώνουμε ότι τόσο ο 
δεύτερος ανοικτός διαγωνισμός, όσο και ο διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για τον 
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οποίο γίνεται αναφορά πιο κάτω, προκηρύχθηκαν και υποβλήθηκαν χωρίς να παρέλθει η 
προβλεπόμενη από τη νομοθεσία ανασταλτική προθεσμία της απόφασης για τους ακυρωθέντες 
διαγωνισμούς, παρανομία που φυσικά δεν αναιρείται, αλλά αντίθετα καθίσταται σοβαρότερη, από 
το γεγονός ότι  αυτή δεν τέθηκε με την κατάλληλη/προβλεπόμενη διαδικασία γνωστοποίησης 
αποτελεσμάτων ενώπιον του μοναδικού προσφοροδότη που είχε υποβάλει προσφορά σε αυτούς.  

Ανάλογο θέμα εγείρεται και σχετικά με τον διαγωνισμό ΤΔ 48/2022 με τη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης που ακολούθησε. Συγκεκριμένα,  κατά την εξέταση από το ΣΠ του αιτήματος για 
τον διαγωνισμό ΤΔ 48/2022 με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, το Τμήμα πληροφόρησε το ΣΠ ότι 
είχε πάρει σχετική πληροφόρηση από την ΑΑΔΣ, ότι μπορούσε η διαδικασία εξέτασης του εν λόγω 
αιτήματος να γίνει χωρίς να παρέλθουν οι ανασταλτικές προθεσμίες που αναφέρονται στο άρθρο 
22 του περί Προσφυγών στον Τομέα Σύναψης Συμβάσεων Νόμου Ν.104(Ι)/2010, στη βάση του 
άρθρου 23 του πιο πάνω νόμου. Επ’ αυτού, διατηρούμε επιφυλάξεις ως προς την 
ορθότητα/νομιμότητα της θέσης αυτής του Τμήματος και σημειώνουμε τα ακόλουθα: 

 Το άρθρο 23 του πιο πάνω νόμου προβλέπει μεταξύ άλλων ότι, οι ανασταλτικές προθεσμίες 
που αναφέρονται στο άρθρο 22 δεν εφαρμόζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

«23.(α) Αν η περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων νομοθεσία δεν απαιτεί προηγούμενη 
δημοσίευση της προκήρυξης διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο (δ) του άρθρου 3. 

(β) αν ο μόνος ενδιαφερόμενος προσφέρων είναι εκείνος στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση 
και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο 
αυτό από το εδάφιο (2) του άρθρου 21·…». 

 Στο άρθρο 3(δ) του πιο πάνω νόμου, αναφέρεται ότι: 

«3. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται  

(δ) σε σχέση με δημόσιες συμβάσεις έργων που εμπίπτουν στο Μέρος V του Νόμου 
73(Ι)/2016, συμβάσεις έργων που εμπίπτουν στο Μέρος V του Νόμου 140(Ι)/2016, 
συμβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών που εμπίπτουν στο V του Νόμου 11(Ι)/2017 
και των οποίων η εκτιμώμενη αξία είναι ίση ή υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων 
χιλιάδων ευρώ (€500.000).» 

 Στο άρθρο 21 του πιο πάνω νόμου, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: 

«21.-(1) Η προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του άρθρου 23 του παρόντος Νόμου, ασκείται: 

(α) εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της 
ημερομηνίας κατά την οποία απεστάλη η απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντος φορέα στους ενδιαφερόμενους προσφέροντες ή υποψηφίους, εφόσον για την 
αποστολή της απόφασης χρησιμοποιείται τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικά μέσα ֹή 

(β) εφόσον χρησιμοποιούνται άλλα μέσα επικοινωνίας, 
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 εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της 
ημερομηνίας κατά την οποία απεστάλη η απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντος φορέα στους ενδιαφερόμενους προσφέροντες ή υποψηφίους ή 

 εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της 
ημερομηνίας παραλαβής της απόφασης της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος 
φορέα. 

(2) Για σκοπούς του εδαφίου (1)- 

(α) Ο όρος «ενδιαφερόμενοι προσφέροντες» σημαίνει τους προσφέροντες, εφόσον δεν 
έχουν αποκλεισθεί ακόμη οριστικά: 

Νοείται ότι, ο αποκλεισμός είναι οριστικός εφόσον έχει κοινοποιηθεί στους 
ενδιαφερόμενους προσφέροντες και έχει κριθεί νόμιμος με απόφαση του Διοικητικού 
Δικαστηρίου δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος ή εάν έχει παρέλθει άπρακτη η 
προθεσμία για άσκηση προσφυγής στο Διοικητικό Δικαστήριο δυνάμει του Άρθρου 146 του 
Συντάγματος· 

(β) ο όρος «ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι» σημαίνει τους υποψηφίους, εάν η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας δεν έχει παράσχει πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της 
αίτησής τους πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στους ενδιαφερόμενους 
προσφέροντες.». 

 Στην Αιτιολογική Σκέψη αρ. 8 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2007/66/ΕΚ η οποία έχει μεταφερθεί 
στο ημεδαπό δίκαιο με τον προαναφερόμενο Νόμο Ν.104(Ι)/2010, εξηγούνται τα ακόλουθα: 

«Η ελάχιστη αυτή ανασταλτική προθεσμία δεν πρόκειται να εφαρμόζεται αν η οδηγία 
2004/18/ΕΚ ή η οδηγία 2004/17/ΕΚ δεν απαιτούν προηγούμενη δημοσίευση της 
προκήρυξης σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα σε 
όλες τις περιπτώσεις στις οποίες συντρέχουν λόγοι κατεπείγουσας ανάγκης κατά την 
έννοια του άρθρου 31 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή του άρθρου 
40 παράγραφος 3 στοιχείο δ) της οδηγίας 2004/17/ΕΚ. Στις περιπτώσεις αυτές, αρκεί να 
προβλέπονται αποτελεσματικές διαδικασίες προσφυγής μετά τη σύναψη της σύμβασης. 
Ομοίως, δεν απαιτείται ανασταλτική προθεσμία, αν μόνος ενδιαφερόμενος προσφέρων 
είναι εκείνος στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι 
υποψήφιοι. Στην περίπτωση αυτή, δεν υπάρχει κανείς άλλος στη διαδικασία ανάθεσης που 
να ενδιαφέρεται να παραλάβει τη γνωστοποίηση και να δικαιούται ανασταλτικής 
προθεσμίας που καθιστά δυνατή μια αποτελεσματική προσφυγή. 

[Σημείωση: Το άρθρο 31 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, έχει 
αντικατασταθεί από το άρθρο 32 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 
στον Νόμο 73(Ι)/2016 αντιστοιχεί στο άρθρο 29(2)(γ)] 

Στην περίπτωση του διαγωνισμού ΤΔ 48/2022 με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπου ζητήθηκε 
και υποβλήθηκε προσφορά από επτά οικονομικούς φορείς, έγιναν τρεις διαφορετικές 
γνωστοποιήσεις αποτελέσματος, στις 28.6.2022 για ενημέρωση των ΟΦ για ακύρωση του 
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διαγωνισμού, στις 6.7.2022 για άρση της πιο πάνω ακύρωσης και, στις 12.7.2022 για την ανάθεση 
της σύμβασης στον επιτυχόντα προσφοροδότη. Σε καμία από τις τρεις πιο πάνω γνωστοποιήσεις 
αποτελέσματος δεν ακολουθήθηκαν οι πιο πάνω πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας για το 
δικαίωμα των ΟΦ για προσφυγή ενώπιον της ΑΑΠ, ούτε και τηρήθηκαν ανασταλτικές προθεσμίες 
σύναψης σύμβασης.  

Σύσταση: Να εφαρμόζονται οι πρόνοιες της νομοθεσίας σχετικά με τη διαδικασία 
γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 
νομιμότητα της διαδικασίας και, ταυτόχρονα να τηρούνται οι αρχές της διαφάνειας και της ίσης 
μεταχείρισης των προσφοροδοτών, τους οποίους η ΑΑ πρέπει να ενημερώνει αρμοδίως για τα 
δικαιώματά τους ως προς την εκάστοτε απόφασή της και να παρέχει σε αυτούς αποτελεσματική 
ένδικη προστασία. 

Τον Νοέμβριο του 2022, η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας μάς πληροφόρησε μεταξύ άλλων ότι, 
με βάση το άρθρο 23(α), και εφόσον η διαδικασία που είχε ακολουθηθεί ήταν αυτή του άρθρου 
29(2) του Νόμου 73(Ι)/2016, η οποία δεν προβλέπει τη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, δεν 
εφαρμόζεται η ανασταλτική προθεσμία για υποβολή προσφυγών στην ΑΑΠ, έστω και αν στη 
διαδικασία συμμετείχαν περισσότεροι του ενός ΟΦ, προκειμένου η ΑΑ να καταλήξει στην 
κατακύρωση σε συγκεκριμένο ΟΦ. Όπως ανέφερε η Γενική Λογίστρια, αυτό το οποίο μπορεί να 
προσβάλει οποιοσδήποτε ΟΦ στην ΑΑΠ, είναι οι λόγοι χρήσεως της διαδικασίας διαπραγμάτευσης 
από την ΑΑ, μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από τη δημοσίευση γνωστοποίησης της συναφθείσας 
σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου 104(Ι)/2010. 

Σχολιάζοντας την πιο πάνω θέση της Γενικής Λογίστριας, θεωρούμε καταρχήν ότι η μη 
αναφορά/σχόλιά της σχετικά με τη διαδικασία γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων εκ μέρους του 
ΤΔ στους διαγωνισμούς ΤΔ 3/2022 και ΤΔ 40/2022, επιβεβαιώνει τα ευρήματα μας ως προς το ότι 
το Τμήμα παραβίασε τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας.  

Όσον αφορά τον διαγωνισμό ΤΔ 48/2022 με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, επισημαίνουμε 
πρώτον τον ισχυρισμό της  Γενικής Λογίστριας ότι οι ΟΦ που κλήθηκαν και συμμετείχαν στη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης δεν είχαν δικαίωμα, μετά που ενημερώθηκαν στις 12.7.2022 από την 
ΑΑ ότι η σύμβαση κατακυρώθηκε σε άλλο προσφοροδότη, να προσφύγουν στην ΑΑΠ. Ουσιαστικά 
η Γενική Λογίστρια ισχυρίζεται ότι σε διαδικασία διαπραγμάτευσης οι συμμετέχοντες δεν έχουν 
δικαίωμα προσφυγής στην ΑΑΠ. Ως προς τη θέση της Γενικής Λογίστριας περί μη υποχρέωσης της 
ΑΑ να τηρήσει ανασταλτικές προθεσμίες, επισημαίνουμε ότι η Οδηγία 2007/66/ΕΚ αποσκοπεί, 
μεταξύ άλλων, στην αποτελεσματική έννομη προστασία των ενδιαφερομένων προσφερόντων 
(Αιτιολογική Σκέψη 4 της Οδηγίας). Ωστόσο, ενόψει του γεγονότος ότι έχει περιέλθει εις γνώσει 
μας ότι για το υπό αναφορά θέμα εξετάζονται προσφυγές στην ΑΑΠ, και συνεπώς το συγκεκριμένο 
ζήτημα ενδέχεται να τεθεί υπό την κρίση της, η Υπηρεσία μας δεν θα τοποθετηθεί τελεσίδικα επί 
του θέματος μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης της ΑΑΠ. 
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4.1.2 Εύρημα 2 

Γεγονότα 

Από τα πιο πάνω, διαπιστώσαμε ότι η ΑΑΔΣ έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο κατά τη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης (Διαγωνισμός ΤΔ 48/2022) και τη λήψη των σχετικών αποφάσεων, 
τόσο της ΑΑ όσο και του ΣΠ. Θα πρέπει, ωστόσο, κατ΄ αρχάς, να σημειώσουμε τον ρόλο τον οποίο 
διαδραμάτισαν καθώς και την ιδιότητα των δύο λειτουργών της ΑΑΔΣ κατά τη συνεδρία του ΣΠ 
ημερ. 1.7.2022, στην οποία, όπως αναφέρεται στα σχετικά πρακτικά, συμμετείχαν ως άτυποι 
παρατηρητές από τη στιγμή που δεν εκπροσωπούσαν τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας.  

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 19 της Κ.Δ.Π. 201/2007, η οποία ψηφίστηκε με βάση τον περί του 
Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών 
και για Συναφή Θέματα Νόμου (Ν.12(Ι)/2006) και παραμένει σε ισχύ βάσει των μεταβατικών 
διατάξεων του άρθρου 97 του Ν.73(Ι)/2016, ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, ως προϊστάμενος 
της ΑΑΔΣ ή ο εκπρόσωπός του, έχει μεταξύ άλλων το δικαίωμα να παρακάθεται στις συνεδρίες των 
Συμβουλίων Προσφορών, να εκφράζει τις απόψεις του και να ζητά όπως αυτές καταγράφονται, 
ανάλογα με την περίπτωση, στα τηρούμενα πρακτικά. Σύμφωνα επίσης με τον Κανονισμό 20 της πιο 
πάνω Κ.Δ.Π. τα Συμβούλια Προσφορών έχουν εξουσία να καλούν στις συνεδρίες τους 
οποιουσδήποτε κρίνουν σκόπιμο για παροχή συμβουλών ή επεξηγήσεων σε θέματα της ειδικότητάς 
τους, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για την ορθή λήψη των αποφάσεών τους. 

Από τη μελέτη της ειδοποίησης για την ημερήσια διάταξη της συνεδρίας του ΣΠ ημερ. 1.7.2022 
διαπιστώσαμε ότι η πρόσκληση είχε μεταξύ άλλων σταλεί, με βάση και τις πιο πάνω σχετικές πρόνοιες 
του Κανονισμού 19, στη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας. Επίσης, από τη μελέτη των πρακτικών της 
προηγούμενης συνεδρίας του ΣΠ για το ίδιο θέμα ημερ. 24.6.2022, δεν υπάρχει απόφαση του ΣΠ για 
πρόσκληση στην επόμενή του συνεδρία οποιουδήποτε άλλου ειδικού ή εμπειρογνώμονα, ο οποίος να 
είχε κριθεί σκόπιμο για παροχή συμβουλών ή επεξηγήσεων σε θέματα της ειδικότητάς του, σύμφωνα 
με την πρόνοια του Κανονισμού 20 που αναφέρεται πιο πάνω. 

Ενόψει των πιο πάνω, έχουμε την άποψη ότι η παρουσία των λειτουργών της ΑΑΔΣ στη συνεδρία 
του ΣΠ ήταν παράνομη, εφόσον ο ορισμός ο οποίος τους δόθηκε ως «άτυπους παρατηρητές» δεν 
προβλέπεται και δεν καλύπτεται από καμία από τις πιο πάνω πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. 
Τούτο έχει ακόμα πιο βαρύνουσα σημασία για τη νομιμότητα της όλης διαδικασίας, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι εν λόγω λειτουργοί της ΑΑΔΣ εξέφρασαν κατά τη συνεδρία αναλυτικά τις θέσεις τους, 
για τις οποίες καταγράφουμε τις απόψεις μας σε άλλα σημεία της παρούσας Έκθεσης, δίδοντας 
στην ουσία κατεύθυνση στο ΣΠ για τη λήψη της απόφασής του, την οποία, όπως αναφέρεται τόσο 
στα πρακτικά όσο και στην επιστολή του ΣΠ προς την ΑΑ, έλαβε με παράλληλη διαβούλευση με 
τους εκπροσώπους της ΑΑΔΣ. 

Πέραν των πιο πάνω, δεν μπορεί να μην γίνει αναφορά και στο γεγονός ότι οι πιο πάνω λειτουργοί 
της ΑΑΔΣ, ενώ όπως είχε καταγραφεί στα πρακτικά δεν εκπροσωπούσαν τη Γενική Λογίστρια της 
Δημοκρατίας, δήλωσαν κατά τη συνεδρία ότι με τις θέσεις τις οποίες είχαν εκφράσει συμφωνούσε 
και ο Βοηθός Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, για τον οποίο δεν υπάρχει καμία σχετική 
πρόνοια/αρμοδιότητα στη σχετική νομοθεσία, εκτός εάν οριστεί από τη Γενική Λογίστρια της 
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Δημοκρατίας ως εκπρόσωπός της κατά την έννοια των πιο πάνω Κανονισμών, κάτι το οποίο ωστόσο 
δεν ισχύει στην προκειμένη περίπτωση.  

Σύσταση: Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, του οποίου η νομοθεσία περί δημοσίων 
συμβάσεων έχει δώσει διευρυμένες εξουσίες ως Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, μεταξύ 
των οποίων να διενεργεί ελέγχους και να προβαίνει σε συστάσεις στις Αναθέτουσες Αρχές με 
σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της εν λόγω νομοθεσίας, να εφαρμόζει με 
αυστηρότητα τη νομοθεσία και να δώσει ανάλογες οδηγίες στους λειτουργούς του. 

Τον Νοέμβριο του 2022, η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας μάς πληροφόρησε μεταξύ άλλων με 
επιστολή της ότι, την ημέρα της συνεδρίας του ΣΠ ημερ. 1.7.2022, σε περιορισμένο χρονικό σημείο 
πριν από την έναρξη της, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος επικοινώνησε με τον Βοηθό Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας και ζήτησε την 
παρουσία εκπροσώπων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας ως ΑΑΔΣ, για να τοποθετηθούν 
επί του γραπτού αιτήματος, με την παράκληση για υποβοήθηση της διαδικασίας, έτσι ώστε να 
καταστεί δυνατή η ενοικίαση εναέριων πυροσβεστικών μέσων, το συντομότερο δυνατό, για την 
προστασία της Δημοκρατίας. Η ΑΑΔΣ ανταποκρίθηκε και εξέτασε το θέμα, διαμορφώνοντας την 
άποψη ότι το υπό εξέταση γραπτό αίτημα για νέα διαπραγμάτευση στερείτο νομικής βάσης και 
συνεπώς διαφώνησε με την εισήγηση της ΑΑ. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε όπως συμμετέχει μέσω 
τηλεδιάσκεψης στη συνεδρία προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις της σχετικά με το θέμα. Η 
ΑΑΔΣ, όπως μας πληροφόρησε, αποδέχεται το εύρημα μας ότι εσφαλμένα δηλώθηκε η παρουσία 
των εκπροσώπων της ως άτυποι παρατηρητές, καθώς έχει βάσει του Κανονισμού 19 των περί του 
Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Γενικών) 
Κανονισμών ΚΔΠ 201/2007 το δικαίωμα να εκφράσει τις θέσεις της, συμμετέχοντας ως 
Παρατηρητής στη συνεδρία. Ισχυρίστηκε επίσης ότι τα εν λόγω πρακτικά ουδέποτε 
κοινοποιήθηκαν στην ΑΑΔΣ πριν την υπογραφή τους, έτσι ώστε να δοθεί η ευκαιρία να 
διαμορφωθούν κατάλληλα και γραπτώς, ως ενδείκνυται. Ως εκ τούτου, προς αποφυγή – όπως 
ανάφερε - παρερμηνειών, μας παράθεσε διευκρινίσεις οι οποίες ταυτίζονται επακριβώς με το τί 
διημείφθη από τους εκπροσώπους της ΑΑΔΣ στην υπό αναφορά συνεδρία, οι οποίες 
καταγράφονται αναλυτικά στην πιο πάνω επιστολή της Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας, η 
οποία παρατίθεται συνημμένη στο Παράρτημα 3 της παρούσας Έκθεσης.  

Σχολιάζοντας τις πιο πάνω θέσεις του ΓΛ, και δεδομένης της σοβαρότητας του θέματος και τη 
μεγάλη αξία της υπό αναφορά σύμβασης, θεωρούμε το θέμα ως πολύ σοβαρό, τόσο ως προς τον 
όλο χειρισμό που έγινε, όσο και για την εκ των υστέρων προσπάθεια της ΑΑΔΣ να αλλοιώσει με την 
πιο πάνω απάντησή της τα πρακτικά της συνεδρίας του ΣΠ ημερ. 1.7.2022 τα οποία τους είχαν 
σταλεί με επιστολή του Προέδρου του ΣΠ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 13.7.2022. Ως εκ 
τούτου, η Υπηρεσία μας θα παραπέμψει το θέμα στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς για 
διερεύνηση, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.  

  



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΔ/01/2022 

 
 

22 
 

4.1.3 Εύρημα 3 

Γεγονότα 

Ενόψει της πιο πάνω απόφασης, το Τμήμα επανήλθε και υπέβαλε αίτημα ημερ. 4.7.2022 στο ΣΠ 
για άρση της απόφασης ακύρωσης τους διαγωνισμού ΤΔ 48/2022, παραθέτοντας πρόσθετα 
στοιχεία, μεταξύ των οποίων τα ακόλουθα:  

α.  Οι προσφερθείσες τιμές από τους δύο ΟΦ θεωρούνταν ότι ανταποκρίνονταν στις 
πραγματικές τιμές της αγοράς και ότι αυτή που ήταν εξωπραγματική ήταν η εκτίμηση δαπάνης, η 
οποία βασίστηκε στην αξία της προηγούμενης σύμβασης και δεν λάμβανε υπόψη τον επηρεασμό 
της αγοράς για μίσθωση ελικοπτέρων πυρόσβεσης από τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας λόγω του 
πολέμου στην Ουκρανία. Παρά το γεγονός ότι στον τρίτο διαγωνισμό με διαδικασία 
διαπραγμάτευσης ήταν πλέον γνωστές οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, είχε κριθεί ότι 
δεν ήταν ο κατάλληλος χρόνος για αναθεώρηση της εκτίμησης δαπάνης αφού δεν ήταν καλά 
γνωστές οι συνθήκες της αγοράς, και θα ήταν καλύτερα το θέμα να ετύγχανε χειρισμού κατά τη 
διαπραγμάτευση.  

β.  Οι πραγματικές συνθήκες της αγοράς αποτυπώνονταν στις υποβληθείσες τιμές των επτά 
προσφορών του διαγωνισμού οι οποίες κυμαίνονταν από €2.200.000 έως €11.800.000 ανά 
εξάμηνο μίσθωσης και, εάν αφαιρεθούν οι δύο προσφορές με τη χαμηλότερη και την υψηλότερη 
τιμή, τότε προέκυπτε ότι οι τιμές κυμαίνονταν κατά μέσο όρο σε €4.266.000 ανά εξάμηνο 
μίσθωσης. 

γ.  Ο Ανάδοχος της προηγούμενης σύμβασης ύψους €1.600.000 ανά εξάμηνο μίσθωσης για την 
τετραετία 2018-2021, είχε υποβάλει τιμή €3.650.000 ανά εξάμηνο μίσθωσης για την περίοδο 2022-
2025 στα πλαίσια του διαγωνισμού ΤΔ 48/2022.  

δ.  Η συνολική αναθεωρημένη εκτίμηση ανερχόταν σε €15.400.000, εκ των οποίων €2.800.000 
για 4 μήνες για το έτος 2022 και €4.200.000 για 6 μήνες για τα έτη 2023, 2024 και 2025 αντίστοιχα. 

ε.  Οι πρόσθετες πιστώσεις για το 2022 θα δίνονταν από το Υπουργείο Οικονομικών μετά από 
αίτημα (special warrant)  του Τμήματος. Για το έτος 2023, οι πρόσθετες πιστώσεις είχαν 
συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του Τμήματος και έπρεπε να είναι εντός των οροφών του 
ΥΓΑΑΠ, ενώ για τα έτη 2024-2025, έπρεπε να εξασφαλιστεί η εκ των προτέρων έγκριση του 
Υπουργείου Οικονομικών πριν την εξάσκηση του δικαιώματος προαίρεσης. 

στ.  Όσον αφορά στις αποκλίσεις των προσφερόμενων Ε/Π του χαμηλότερου προσφοροδότη 
από τις τεχνικές προδιαγραφές (Blue Sky Network και Σύστημα Προστασίας Πρόσκρουσης σε 
Καλώδια) αναφέρθηκαν οι λόγοι που δεν θεωρούνταν ουσιώδεις και, ότι η Επιτροπή αξιολόγησης 
είχε δεσμεύσει τους υποψήφιους ανάδοχους να τοποθετήσουν τα πιο πάνω συστήματα σε 
κατοπινό στάδιο, εάν τους ανατίθετο ο διαγωνισμός.  

Στις 5.7.2022, το ΣΠ εξέτασε το πιο πάνω αίτημα του Τμήματος και, αφού εξέφρασε τις ανησυχίες 
του σχετικά με τον τρόπο χειρισμού του θέματος από την ΑΑ, υπό το φως των νέων δεδομένων, 
όπως αναφέρεται στα σχετικά πρακτικά, αποφάσισε την άρση της απόφασής του για ακύρωση του 
διαγωνισμού ΤΔ 48/2022, και ζήτησε από το Τμήμα όπως υποβάλει νέο αίτημα για 
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διαπραγμάτευση με βάση το άρθρο 29(2) του Νόμου Ν.73(Ι)/2016 με συγκεκριμένους ΟΦ, για 
εξέταση σε επόμενή του συνεδρία. 

Ενόψει της πιο πάνω απόφασης του ΣΠ, το Τμήμα υπέβαλε την ίδια ημέρα αίτημα για προσφυγή 
στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού βάσει του άρθρου 
29(2) του Νόμου Ν.73(Ι)/2016, στην οποία να προσκαλούνταν γραπτώς για υποβολή προσφοράς 
μόνο οι δύο ΟΦ που πληρούσαν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και το τεχνικό μέρος του 
διαγωνισμού ΤΔ 48/2022, και οι οποίοι να καλούνταν για επαναδιαπραγμάτευση μόνο του 
οικονομικού σκέλους του διαγωνισμού για το οποίο οι τιμές τους είχαν κριθεί υψηλές. Στο πιο 
πάνω αίτημα αναφερόταν ότι όλοι οι άλλοι όροι του διαγωνισμού θα παρέμεναν οι ίδιοι, εκτός 
από την εκτίμηση δαπάνης, η οποία αναθεωρήθηκε σε €15.400.000+ΦΠΑ συνολικά για την 
τετραετία 2022-2025, εκ των οποίων €2.800.000 για 4 μήνες για το έτος 2022 και  €4.200.000 για 6 
μήνες για τα έτη 2023, 2024 και 2025 αντίστοιχα. Σημειώνουμε ότι, στο πιο πάνω αίτημα του 
Τμήματος δεν γινόταν αναφορά με βάση ποιο άρθρο της σχετικής νομοθεσίας ζητείτο η προσφυγή 
στη διαδικασία διαπραγμάτευσης. 

Στις 6.7.2022, το  ΣΠ, αφού επανέλαβε τις ανησυχίες του σχετικά με το θέμα της εκτίμησης δαπάνης 
και των υποβληθεισών τιμών, την πιθανότητα προσφυγής των ΟΦ η προσφορά των οποίων είχε 
ακυρωθεί στην ΑΑΠ και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, αποφάσισε την έγκριση του πιο πάνω 
αιτήματος του Τμήματος με την αυξημένη εκτίμηση δαπάνης. Σημειώνουμε ότι στα πρακτικά της 
πιο πάνω συνεδρίας δεν γίνεται αναφορά στο άρθρο της σχετικής νομοθεσίας με βάση το οποίο 
δινόταν η έγκριση, πέραν του τίτλου των πρακτικών όπου αναφέρεται το άρθρο 29(2)(α) του νόμου 
Ν.73(Ι)/2016, ενώ δεν γίνεται ανάλογη αναφορά ούτε και την απόφαση του ΣΠ που στάλθηκε στο 
Τμήμα, στον τίτλο της οποίας αναφέρεται το άρθρο 29(2) του νόμου Ν.73(Ι)/2016. 

Εύρημα  

Παρά το γεγονός ότι από τη σχετική αλληλογραφία και το ιστορικό όπως καταγράφεται πιο πάνω, 
δεν μπορεί να εξαχθεί σαφές συμπέρασμα ως προς το πιο άρθρο έχει χρησιμοποιηθεί για τη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης του διαγωνισμού ΤΔ 48/2022, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 
στις επιστολές με την έγκριση του ΣΠ αναγράφεται τα άρθρο 29(2)(α) ο έλεγχος της Υπηρεσίας μας 
βασίστηκε στο εν λόγω άρθρο. Με βάση τις πρόνοιες του πιο πάνω άρθρου, η εν λόγω διαδικασία 
διαπραγμάτευσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα τροποποιηθούν 
ουσιωδώς οι όροι της διαδικασίας που έχει προηγηθεί και ακυρωθεί, και ότι θα διαβιβαστεί στην 
ΑΑΔΣ σχετική έκθεση, η οποία τη διαβιβάζει στην ΕΕ, εφόσον ζητηθεί. 

Από τη διερεύνησή μας διαπιστώσαμε ότι, ενώ ζητήθηκε και λήφθηκε έγκριση για τη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης τον Απρίλιο του 2022 χωρίς να τροποποιηθεί η αρχική εκτίμηση δαπάνης του 
ακυρωθέντα διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των προσφορών η ΑΑ δικαιολόγησε τις υπερβολικά 
υψηλότερες τιμές των δύο έγκυρων τεχνικά προσφορών, αναφέροντας μάλιστα ότι οι 
προσφερθείσες τιμές από τους δύο ΟΦ θεωρούνταν ότι ανταποκρίνονταν στις πραγματικές τιμές της 
αγοράς και ότι αυτή που ήταν εξωπραγματική ήταν η εκτίμηση δαπάνης, η οποία βασίστηκε στην 
αξία της προηγούμενης σύμβασης και δεν λάμβανε υπόψη τον επηρεασμό της αγοράς για μίσθωση 
ελικοπτέρων πυρόσβεσης από τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. 
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Μετά μάλιστα και από σχετικές με το θέμα διαπιστώσεις/παρατηρήσεις του ΣΠ σχετικά με τη 
δικαιολόγηση από το Τμήμα του σχεδόν τριπλάσιου κόστους της προτεινόμενης σύμβασης σε σχέση 
με την εκτίμηση δαπάνης, οι συνιστώσες του οποίου θεωρούσε ότι ήταν προβλέψιμες και, ήταν 
ευθύνη του Τμήματος, ως ΑΑ, η καλύτερη εκτίμηση δαπάνης, η ΑΑ εξέφρασε την άποψη ότι είχε 
κριθεί προτιμότερο, και ειδικά από τη στιγμή που δεν είχαν γίνει αλλαγές στους όρους του 
διαγωνισμού, ο προϋπολογισμός της σύμβασης να παραμείνει ο ίδιος και να γίνει χειρισμός του όταν 
θα ήταν γνωστό το οικονομικό μέρος της προσφοράς.  

Σχετική με το θέμα αναφορά έγινε και από τον νομικό της ΑΑΔΣ που συμμετείχε ως «άτυπος 
παρατηρητής» στη συνεδρία του ΣΠ ημερ. 1.7.2022, κατά την οποία ανάφερε ότι, για το θέμα των 
υπερβολικά υψηλών τιμών σε σχέση με την εκτίμηση, αυτό το οποίο ζητά ο σχετικός νόμος για την 
εκτίμηση κόστους είναι κατά πόσο η προσφορά θα προκηρυχθεί σε ευρωπαϊκό ή τοπικό επίπεδο και, 
εάν μια προσφορά υπερτιμολογήθηκε ή υποτιμολογήθηκε δεν επηρεάζει σε κάτι την αγορά. 

Η Υπηρεσία μας, διαφωνεί με τις πιο πάνω θέσεις, τόσο της ΑΑ όσο και του εκπροσώπου της ΑΑΔΣ, 
εφόσον η εκτίμηση κόστους, όπως εξάλλου καθορίζεται και στη νομοθεσία περί δημοσίων 
συμβάσεων, θα πρέπει να είναι αντικειμενική σε σχέση με τις απαιτήσεις των εγγράφων του 
εκάστοτε διαγωνισμού. Πέραν των πιο πάνω, ακόμη και σε περιπτώσεις που η προϋπολογιζόμενη 
δαπάνη αποδειχθεί μετά την υποβολή προσφορών εσφαλμένη, όπως ισχυρίστηκε η ΑΑ, αυτό δεν 
μπορεί από μόνο του να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για κατακύρωση διαγωνισμού, αφού κάτι 
τέτοιο ενδεχομένως να προσκρούει στις αρχές της ίσης μεταχείρισης των προσφοροδοτών, εφόσον 
εάν ήταν γνωστή εξ΄ αρχής η κατά πολύ υψηλότερη εκτίμηση δαπάνης, η συμμετοχή πολύ πιθανόν 
να ήταν διαφορετική/αυξημένη, λόγω διαφορετικής/αυξημένης ενδεχομένως ανταπόκρισης τόσο 
των ΟΦ, όσο και των υπεργολάβων/ιδιοκτητών Ε/Π πυρόσβεσης. Σχετικές με τα πιο πάνω είναι και 
οι αποφάσεις της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών με αρ. 32/2018 και 2/2020.  

Αυτός είναι εξ΄ άλλου και ο λόγος που η μη τροποποίηση ουσιωδών όρων της διαδικασίας η οποία 
έχει προηγηθεί και ακυρωθεί, εκ των οποίων ένας εκ των σημαντικότερων είναι και η εκτίμηση 
δαπάνης, τίθεται ως προϋπόθεση από τη σχετική νομοθεσία για τη χρησιμοποίηση του άρθρου 
29(2)(α) του νόμου Ν.73(Ι)/2016 που εφαρμόστηκε στην προκειμένη περίπτωση.  

Ενόψει των πιο πάνω, η εκ των υστέρων τροποποίηση της εκτίμησης δαπάνης στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης που ακολουθήθηκε, εις γνώσει μάλιστα της ΑΑ, του ΣΠ και της ΑΑΔΣ, η οποία 
ενδεχομένως να χρειαστεί να λογοδοτήσει και στην ΕΕ εάν της ζητηθεί σύμφωνα και με τις 
πρόνοιες του πιο πάνω άρθρου της νομοθεσίας, είναι κατά την άποψή μας απαράδεκτη, παράνομη 
και ενάντια σε κάθε αρχή που θα πρέπει να διέπει τις δημόσιες συμβάσεις, εφόσον με τις πιο πάνω 
ενέργειές τους αναιρούν τις προϋποθέσεις που θέτει/απαιτεί η σχετική νομοθεσία για την 
εφαρμογή του άρθρου της νομοθεσίας, κατ΄ επίκληση του οποίου δόθηκαν οι σχετικές εγκρίσεις 
και έχει συναφθεί η σχετική σύμβαση. 

Σύσταση: Να τηρούνται οι πρόνοιες της νομοθεσίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων, και οι 
αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των ΟΦ που επιβάλλονται από τη σχετική 
νομοθεσία, και ειδικά σε συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης 
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η εκτίμηση των οποίων υπερβαίνει τα όρια προκήρυξης στην ΕΕ, στην οποία ενδεχομένως να 
κληθεί να λογοδοτήσει η Κυπριακή Δημοκρατία. 

Τον Νοέμβριο του 2022, η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας μάς πληροφόρησε ότι, εφόσον 
υπάρχουν λόγοι επιβάλλουν επικαιροποίηση της εκτιμώμενης αξίας θα πρέπει να μελετηθούν τα 
νέα στοιχεία που οφείλει να υποβάλει η ΑΑ, και το ΣΠ, εφόσον συμφωνεί με τη νέα εκτίμηση, να 
δώσει έγκριση για την επαναδιαπραγμάτευση με βάση τη νέα εκτίμηση αξίας της σύμβασης. Ο 
Νόμος 73(Ι)/2016 δεν επιβάλλει συγκεκριμένο αριθμό ΟΦ με τους οποίους η ΑΑ θα 
διαπραγματευτεί, προκειμένου να καταλήξει στη κατακύρωση σε συγκεκριμένο ΟΦ, και 
εναπόκειται στην κρίση της να επιλέξει αριθμό κατάλληλων οικονομικών φορέων προς διασφάλιση 
ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού. Όσον αφορά στο ζήτημα για κατακύρωση προσφοράς 
που υπερβαίνει την εκτίμηση αξίας της σύμβασης, μας πληροφόρησε μεταξύ άλλων ότι η 
νομολογία αναγνωρίζει το γεγονός ότι επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου κατά 
περίπτωση οργάνου, να αποφασίζει κατά την κρίση του, κατά πόσο μία ή περισσότερες 
οικονομικές προσφορές είναι εξωπραγματικές, και μας παράθεσε τους λόγους για τους οποίους το 
ΤΔ είχε κρίνει ότι η εκτίμηση αξίας της σύμβασης έχρηζε σημαντικής αυξητικής αναθεώρησης.  

Σχολιάζοντας τα πιο πάνω, η Υπηρεσία μας διατηρεί τις απόψεις της σχετικά με τη διαδικασία που 
ακολουθήθηκε για την έγκριση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης όπως καταγράφονται στο 
σχετικό εύρημα μας, για τους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω. Δεν διαφωνούμε με τη θέση ότι 
μια ΑΑ μπορεί να αυξήσει την εκτίμηση δαπάνης μίας σύμβασης εφόσον το επιβάλλουν οι κατά 
τον ουσιώδη χρόνο συνθήκες της αγοράς, αλλά διαφωνούμε με τον χρόνο και το στάδιο κατά το 
οποίο το έκανε το ΤΔ στην προκειμένη περίπτωση, ως ΑΑ, για τους λόγους που αναφέρονται 
αναλυτικά στην παρούσα Έκθεση μας. 

4.1.4 Εύρημα 4 

Γεγονότα 

Ενόψει της πιο πάνω απόφασης του ΣΠ, ζητήθηκε στις 6.7.2022 από τους δύο πιο πάνω ΟΦ να 
υποβάλουν βελτιωμένη οικονομική προσφορά μέχρι την επόμενη  μέρα. Σημειώνουμε ότι στον 
τίτλο των επιστολών που στάλθηκαν από το Τμήμα στους δύο πιο πάνω ΟΦ για να υποβάλουν νέα 
οικονομική προσφορά, αναφέρονται δύο άρθρα του νόμου Ν.73(Ι)/2016 για διαδικασία 
διαπραγμάτευσης, τα άρθρα 29(2)(α) και 29(2)(γ) τα οποία ωστόσο αφορούν σε διαδικασίες 
διαπραγμάτευσης υπό διαφορετικές συνθήκες η καθεμιά.  

Σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης ημερ. 7.7.2022, γινόταν εισήγηση για κατακύρωση του 
διαγωνισμού στον χαμηλότερο προσφοροδότη του οποίου η τελική προσφορά ανερχόταν σε 
€7.980.000+ΦΠΑ για τα έτη 2022 (4 μήνες) και 2023 (6 μήνες), και ήταν κατά 14% υψηλότερη από 
την αναθεωρημένη εκτίμηση δαπάνης. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης για τα 
έτη 2024 (6 μήνες) και 2025 (6 μήνες), το συνολικό ποσό της προσφοράς του για την τετραετία θα 
ανερχόταν σε €17.556.000+ΦΠΑ. Σημειώνουμε ότι ο δεύτερος ΟΦ δεν υπέβαλε βελτιωμένη 
προσφορά, με αποτέλεσμα να παραμείνει ίδια η αρχική προσφορά του ύψους €8.798.000+ΦΠΑ 
για τη διετία 2022-2023. 
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Στις 8.7.2022, το ΣΠ αποφάσισε ομόφωνα όπως ζητήσει από την Επιτροπή αξιολόγησης  να 
επικοινωνήσει αμέσως με τον χαμηλότερο προσφοροδότη για να αποστείλει εκ νέου, κατάλληλα 
συμπληρωμένο και υπογραμμένο, το νέο Έντυπο 9 (Οικονομική Προσφορά).  

Στις 11.7.2022, το Τμήμα υπέβαλε τα πιο πάνω ζητηθέντα στοιχεία στο ΣΠ, το οποίο, στη συνεδρία 
του ημερ. 12.7.2022 αποφάσισε ομόφωνα όπως κάνει αποδεκτή την εισήγηση της Επιτροπής 
αξιολόγησης για κατακύρωση του διαγωνισμού ΤΔ 48/2022 στον χαμηλότερο προσφοροδότη για 
το ποσό των €7.980.000+ΦΠΑ για τα έτη 2022 (4 μήνες) και 2023 (6 μήνες), και στην περίπτωση 
άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης για τα έτη 2024 (6 μήνες) και 2025 (6 μήνες), το συνολικό 
ποσό για την περίοδο 2022-2025 (22 μήνες) θα ανερχόταν σε €17.556.000+ΦΠΑ, το οποίο είναι 
κατά 14% υψηλότερο από την αναθεωρημένη/αυξημένη εκτίμηση δαπάνης. 

Δηλαδή, μετά από την αναγωγή των μηνών χρήσης των Ε/Π που προσέφερε ο επιτυχόντας σε σχέση 
με την εκτίμηση δαπάνης, η κατακύρωση του διαγωνισμού έγινε για το ποσό των 
€399.000+ΦΠΑ/Ε/Π/μήνα, ενώ η αρχική εκτίμηση δαπάνης του ανοικτού διαγωνισμού ανερχόταν 
σε €142.000+ΦΠΑ/Ε/Π/μήνα, η αναθεωρημένη εκτίμηση δαπάνης του διαγωνισμού με διαδικασία 
διαπραγμάτευσης σε €350.000+ΦΠΑ/Ε/Π/μήνα, και η προηγούμενη σύμβαση σε 
€133.000+ΦΠΑ/Ε/Π/μήνα. 

 

Εύρημα  

Όπως αναφέρεται πιο πάνω, τα προσφερόμενα Ε/Π του Αναδόχου δεν διέθεταν κατά την 
αξιολόγηση των προσφορών σειρήνα προαναγγελίας ρίψεων νερού για προστασία των επίγειων 
πυροσβεστικών δυνάμεων, σύστημα παρακολούθησης Blue Sky Network και σύστημα προστασίας 
πρόσκρουσης σε καλώδια (WSPS - Wire Strike Protection System), η εγκατάσταση των οποίων, 
χωρίς κόστος για την ΑΑ, τέθηκε – με καθορισμένα χρονοδιαγράμματα - ως προϋπόθεση για την 
αποδοχή της προσφοράς του στην επιστολή ανάθεσης που του στάλθηκε από το Τμήμα στις 
12.7.2022.  
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Πέραν του ότι η κατακύρωση του διαγωνισμού υπό την αίρεση της εκ των υστέρων υποβολής 
συμπληρωματικών στοιχείων εκ μέρους του επιτυχόντος προσφοροδότη, παραβίαζε βασικές 
νομολογιακές αρχές, διαπιστώσαμε επίσης ότι, κατά τη διαδικασία υποβολής των προσφορών του 
διαγωνισμού ΤΔ 40/2022, τα έγγραφα του οποίου με βάση το αίτημα και την έγκριση της 
διαδικασίας διαπραγμάτευσης για τον διαγωνισμό ΤΔ 48/2022 παρέμειναν τα ίδια, είχε τεθεί 
σχετικό ερώτημα από ενδιαφερόμενο ΟΦ αναφορικά με τη διαθεσιμότητα των πιο πάνω 
συστημάτων σε Ε/Π πυρόσβεσης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Ερώτημα/Απάντηση 9 στο 
Διευκρινιστικό Σημείωμα αρ. 1, τέθηκε θέμα από ΟΦ ότι ορισμένα συστήματα που απαιτούνταν 
από τα έγγραφα του διαγωνισμού, όπως συγκεκριμένα το σύστημα προστασίας πρόσκρουσης σε 
καλώδια (WSPS - Wire Strike Protection System) και η σειρήνα προειδοποίησης, δεν είναι σύνηθες 
να χρησιμοποιούνται από Ε/Π πυρόσβεσης και, παρόλο ότι είναι σχετικά μικρού κόστους απαιτούν 
ειδική επιπρόσθετη πιστοποίηση (Supplementary Type Certificate) η οποία είναι χρονοβόρα, και 
ριψοκίνδυνο να γίνει έγκαιρα κατορθωτή η εγκατάστασή τους για σύντομης χρονικής διάρκειας 
σύμβαση όπως η παρούσα.  Ενόψει των πιο πάνω, ζήτησε όπως, εάν ήταν δυνατόν, να ληφθούν 
υπόψη προσφορές με Ε/Π των οποίων θα εκκρεμούσε η εγκατάσταση των εν λόγω συστημάτων ή, 
τουλάχιστον, να γίνουν δεκτά Ε/Π χωρίς την επιβολή προστίμου μέχρι την εγκατάστασή τους. 

Το Τμήμα, ως ΑΑ του διαγωνισμού, απάντησε ότι το σύστημα προστασίας πρόσκρουσης σε 
καλώδια (WSPS) και η σειρήνα προειδοποίησης θεωρούνταν απαραίτητος εξοπλισμός για τις 
επιχειρήσεις πυρόσβεσης από τα Ε/Π και, ως εκ τούτου, οι προδιαγραφές παρέμεναν ως είχαν. 

Παρά την πιο πάνω απόλυτη θέση της ΑΑ για το πιο πάνω θέμα, με την οποία καθιστούσε τις εν 
λόγω απαιτήσεις ως ουσιώδεις όρους του διαγωνισμού για τους οποίους δεν δεχόταν καμία 
απόκλιση, με την οποία προφανώς απέκλειε κάποιους ενδιαφερόμενους ΟΦ και τα Ε/Π τους, 
διαπιστώσαμε ότι, όχι μόνο τις θεώρησε ως επουσιώδεις κατά την αξιολόγηση της προσφοράς του 
Αναδόχου θέτοντας τες ως προϋπόθεση αποδοχής της προσφοράς μετά την ανάθεση,  αλλά και με 
την επιστολή ανάθεσης δόθηκε στον Ανάδοχο το δικαίωμα απαλλαγής από την υποχρέωση 
εγκατάστασης του συστήματος WSPS, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσει επίσημη δήλωση 
του κατασκευαστή των προσφερόμενων Ε/Π, ότι το εν λόγω σύστημα δεν είναι πιστοποιημένο για 
εγκατάσταση σε αυτά. Πέραν των πιο πάνω, όπως αναφέρεται αναλυτικά πιο κάτω, η Επιτροπή 
ελέγχου και παραλαβής των Ε/Π του Αναδόχου, αποφάσισε κατά πλειοψηφία την αποδοχή των 
Ε/Π και την επιχειρησιακή χρήση τους χωρίς να είχαν εγκατασταθεί τα πιο πάνω συστήματα με 
βάση τα καθορισμένα χρονοδιαγράμματα, κρίνοντας τις πιο πάνω αποκλίσεις ως επουσιώδεις.  

Ο πιο πάνω χειρισμός και οι ενέργειες του Τμήματος για το συγκεκριμένο θέμα είναι κατά την 
άποψή μας παντελώς απαράδεκτες, και δεν συνάδουν με καμία εκ των αρχών οι οποίες θα πρέπει 
σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία να διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις, της διαφάνειας, της μη 
διάκρισης και της ίσης μεταχείρισης των ΟΦ. 

4.1.5 Εύρημα 5 

Η αποδοχή εκ μέρους της Επιτροπής αξιολόγησης και, κατ΄ επέκταση του Τμήματος ως ΑΑ, καθώς 
και του ΣΠ ως το αρμόδιο όργανο ανάθεσης της σύμβασης, της αλλαγής του υπεργολάβου/ 
ιδιοκτήτη Ε/Π από τον Ανάδοχο κατά την αξιολόγηση της προσφοράς του διαγωνισμού ΤΔ 48/2022 
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με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, δεν συνάδει κατά την άποψή μας με τις αρχές της διαφάνειας 
και της ίσης μεταχείρισης των ΟΦ, εφόσον δεν είχε δοθεί τέτοιο δικαίωμα από τους όρους του 
διαγωνισμού και στους υπόλοιπους ΟΦ αλλαγής του υπεργολάβου που είχαν υποβάλει με την 
αρχική τους προσφορά στον ακυρωθέντα διαγωνισμό. Στην ουσία, δόθηκε η ευκαιρία στον ΟΦ να 
υποβάλει νέα προσφορά, κάτι το οποίο εάν γινόταν με όλους τους ΟΦ που είχαν λάβει μέρος στον 
διαγωνισμό, σε συνδυασμό με το να έθεταν εξ΄ αρχής εις γνώση τους και την πολύ μεγάλη αύξηση 
της εκτίμησης δαπάνης, πολύ πιθανόν να άλλαζε τα δεδομένα της συμμετοχής στον διαγωνισμό 
προς το καλύτερο, εφόσον το ενδιαφέρον των ΟΦ για το νέο αυξημένο ποσό, σίγουρα θα ήταν 
διαφορετικό. 

Η εκ των υστέρων αλλαγή της εκτίμησης δαπάνης για την οποία γίνεται αναφορά πιο πάνω, σε 
συνδυασμό με την εκ των υστέρων αποδοχή της αλλαγής του υπεργολάβου ενός προσφοροδότη, 
είναι κατά την άποψή μας ενάντια σε κάθε αρχή που θα πρέπει να διέπει τις ενέργειες μιας ΑΑ, 
αλλά και των αρμοδίων οργάνων ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Σύσταση: Να εφαρμόζονται οι πρόνοιες της νομοθεσίας και να τηρούνται οι αρχές που θα πρέπει 
να διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις, με στόχο την ίση μεταχείριση των ΟΦ, τη διασφάλιση της 
ανάπτυξης υγιούς ανταγωνισμού και την εξασφάλιση της ευρύτητας συμμετοχής προς όφελος 
του δημοσίου, κυρίως σε συμβάσεις που διεξάγονται κατ΄ επίκληση άρθρων της σχετικής 
νομοθεσίας με διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπου περιορίζεται ο ανταγωνισμός από την ίδια 
την ΑΑ και το αρμόδιο όργανο λήψης απόφασης, στην προκειμένη περίπτωση το ΣΠ. Ιδιαίτερη 
επίσης σημασία έχουν τα πιο πάνω σε συμβάσεις όπως η παρούσα, όπου διαχρονικά το 
ενδιαφέρον και η συμμετοχή είναι εξαιρετικά περιορισμένη, συνήθως με τη συμμετοχή ενός ΟΦ. 

4.1.6 Εύρημα 6 

Γεγονότα 

Την ίδια ημέρα (12.7.2022), στάλθηκε στον επιτυχόντα ΟΦ επιστολή ανάθεσης της σύμβασης για 
το πιο πάνω ποσό, στην οποία αναφερόταν μεταξύ άλλων ότι η προσφορά του γινόταν αποδεκτή, 
νοουμένου ότι θα εφάρμοζε χωρίς κόστος για το Τμήμα τα συμφωνηθέντα κατά τη 
διαπραγμάτευση, αναφορικά με την εγκατάσταση συστήματος σειρήνας προειδοποίησης ρίψης 
νερού και συστήματος παρακολούθησης Blue Sky Network μέχρι τις 31.7.2022 και, μέχρι την 
1.5.2023 θα εγκατασταθεί στα Ε/Π και θα πιστοποιηθεί κατάλληλα Σύστημα Προστασίας 
Πρόσκρουσης σε Καλώδια (WSPS). Σημειώνουμε ότι για το τελευταίο, αναφέρθηκε ότι δεδομένου 
ότι η ΑΑ δεν προκρίνει την εγκατάσταση οποιουδήποτε μη πιστοποιημένου συστήματος στα Ε/Π, 
μπορούσαν να απαλλαγούν από την υποχρέωση αυτή υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν 
επίσημη δήλωση του κατασκευαστή των προσφερόμενων Ε/Π, ότι το εν λόγω σύστημα δεν είναι 
πιστοποιημένο για εγκατάσταση σε αυτά. 

Στις 18.8.2022, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελιών/παραπόνων που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία 
μας σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε από το Τμήμα για την ανάθεση της σχετικής 
σύμβασης, ζητήσαμε με επιστολή μας από τον Διευθυντή του Τμήματος να μας αποστείλει 
αντίγραφα συγκεκριμένων εγγράφων/στοιχείων, μεταξύ των οποίων της έκθεσης την οποία είχαν 
υποβάλει στην ΑΑΔΣ, ως προϋπόθεση εφαρμογής του Άρθρου 29(2)(α) του νόμου Ν.73(Ι)/2016, με 
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βάση την οποία το ΣΠ ενέκρινε τη διαδικασία διαπραγμάτευσης του διαγωνισμού Τ.Δ. 48/2022 στη 
συνεδρία του ημερ. 29.4.2022, καθώς και των αποτελεσμάτων των ελέγχων που έγιναν στον Ανάδοχο 
σύμφωνα με τις πρόνοιες/απαιτήσεις των εγγράφων του διαγωνισμού. 

Τον Σεπτέμβριο του 2022, ζητήσαμε από τον Αρχηγό Αστυνομίας και τον Αρχιπύραρχο της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας όπως μας πληροφορήσουν κατά πόσο η Υπηρεσία τους είχε εκπρόσωπο 
στην Επιτροπή παραλαβής των υπό αναφορά ελικοπτέρων και, εάν ναι, να μας αποστείλουν 
αντίγραφο της έκθεσης παραλαβής στην οποία μετείχε ο εκπρόσωπός τους, καθώς και 
οποιοδήποτε άλλο σχετικό με την εν λόγω διαδικασία έγγραφο της Υπηρεσίας τους για την εν λόγω 
παραλαβή. 

Τα Ε/Π παραλήφθηκαν τελικά στις 4.8.2022. Σύμφωνα με την Έκθεση Ελέγχου και Παραλαβής 
ημερ. 13.9.2022, η οποία στάλθηκε στην Υπηρεσία μας από το Τμήμα στις 26.9.2022, έναν και 
πλέον μήνα μετά που είχε ζητηθεί, τα Ε/Π παραλήφθηκαν κατά πλειοψηφία από την αρμόδια 
Επιτροπή, η οποία αποδέχθηκε ως επουσιώδεις αποκλίσεις των Ε/Π σε απαιτούμενες από τη 
σύμβαση προδιαγραφές, μεταξύ των οποίων και τα συστήματα παρακολούθησης Blue Sky Network 
και Προστασίας Πρόσκρουσης σε Καλώδια (WSPS), τα οποία σημειώνουμε ότι είχαν τεθεί ως 
προϋπόθεση για αποδοχή της προσφοράς του Αναδόχου με την επιστολή ανάθεσης, όπως 
αναφέρεται πιο πάνω. Τα Ε/Π, τέθηκαν τελικά σε επιχειρησιακή ισχύ στις 4.8.2022, με τη διαφωνία 
ενός εκ των μελών της αρμόδιας Επιτροπής, μέλους της Αστυνομίας Κύπρου, το οποίο έθεσε 
σοβαρά θέματα σχετικά με ελλείψεις των Ε/Π σε πιστοποιητικά συντήρησης (log books), 
αερομεταφορέα, ασφάλισης, ατυχημάτων κλπ., τα οποία κατέγραψε στην έκθεση ελέγχου και 
παραλαβής. 

Ενόψει των πιο πάνω σοβαρών θεμάτων τα οποία είχε θέσει το πιο πάνω μέλος της Επιτροπής 
ελέγχου και παραλαβής των Ε/Π, ζητήσαμε τον Οκτώβριο 2022 από τον Αρχηγό Αστυνομίας, ως 
Προϊστάμενό του, όπως αποστείλει στην Υπηρεσία μας κάθε άλλο έγγραφο ή/και αλληλογραφία 
σχετικά με τις θέσεις/διαφωνία του πιο πάνω μέλους της Υπηρεσίας του για την εν λόγω παραλαβή.  

Τον ίδιο μήνα, ο Αρχηγός Αστυνομίας απέστειλε στην Υπηρεσία μας Έκθεση Γεγονότων την οποία 
ετοίμασε και υπέβαλε το πιο πάνω μέλος, στην οποία γίνεται αναλυτική αναφορά στους λόγους 
διαφωνίας του για την παραλαβή των υπό αναφορά Ε/Π, και στην οποία θέτει αναλυτικά πολύ 
σοβαρά θέματα τόσο για τη διαδικασία αξιολόγησης της προσφοράς του αναδόχου όσο και τη 
διαδικασία παραλαβής, τα οποία σχετίζονται με ελλιπή υποβολή εγγράφων/πιστοποιητικών, 
ψευδή/πλαστά έγγραφα κλπ.. Ενόψει των πιο πάνω διαπιστώσεών του, το μέλος της Επιτροπής 
εισηγείται όπως η έκθεσή του διαβιβαστεί στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο διάπραξης είτε ποινικών είτε πειθαρχικών αδικημάτων από λειτουργούς 
που αποδέχτηκαν έγγραφα τα οποία δεν πληρούσαν τις πρόνοιες του διαγωνισμού, καθώς και το 
ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικημάτων σε περίπτωση που αποδειχθεί ο καταρτισμός και η 
υποβολή πλαστού εγγράφου. Επίσης, εισηγείται όπως η έκθεσή του διαβιβαστεί στην Υπηρεσία 
μας για τη διενέργεια δικής μας έρευνας σε σχέση με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την 
ανάθεση της υπό αναφορά σύμβασης. 
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Ενόψει των πιο πάνω, και στο πλαίσιο της δικής μας διερεύνησης που ήδη διεξαγόταν για το θέμα, 
ζητήσαμε τον Οκτώβριο του 2022 από τον Διευθυντή του Τμήματος όπως αποστείλει στην 
Υπηρεσία μας πλήρες αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου και παραλαβής των ελικοπτέρων, στην 
οποία να επισυνάπτονται όλα τα υποβληθέντα από τον Ανάδοχο έγγραφα/πιστοποιητικά, όπως 
τους είχε μεταξύ άλλων ζητηθεί από την Υπηρεσία μας τον Αύγουστο του 2022.  

Τον ίδιο μήνα, ο Διευθυντής του Τμήματος μάς υπέβαλε αντίγραφα των εγγράφων/πιστοποιητικών 
που είχαν ελεγχθεί κατά την παραλαβή των δύο Ε/Π, αναφέροντάς μας ότι τα διαβατήρια, έγγραφα 
των Ε/Π (Log books) και άλλα προσωπικά έγγραφα ή/και έγγραφα που αφορούν την 
αεροπλοϊμότητα των Ε/Π επιστράφηκαν στους ιδιοκτήτες. 

Πέραν των πιο πάνω, και λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα των πιο πάνω ισχυρισμών του 
μέλους της Επιτροπής παραλαβής, οι οποίοι, πέραν των διαδικασιών ανάθεσης της σύμβασης 
αφορούσαν και σοβαρά θέματα ασφάλειας των πτήσεων των υπό αναφορά ελικοπτέρων, 
ζητήσαμε τον Νοέμβριο του 2022 από τον Αρχηγό Αστυνομίας να μας πληροφορήσει για τις 
ενέργειες στις οποίες είχε προβεί, ή προτίθετο να προβεί σχετικά με το σοβαρό αυτό θέμα, μετά 
και την υποβολή της υπό αναφορά Έκθεσης Γεγονότων. 

Μέχρι την ετοιμασία της παρούσας Έκθεσης, δεν είχαμε λάβει οποιαδήποτε σχετική απάντηση. 

Σημειώνουμε τέλος ότι ο Αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία είχε εκπρόσωπο 
στην Επιτροπή παραλαβής των υπό αναφορά Ε/Π, μας πληροφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2022 για 
το όνομα του εκπροσώπου της Υπηρεσίας του και τη διαδικασία ορισμού του, αποστέλλοντάς μας 
και τη σχετική αλληλογραφία. 

Εύρημα  

Από τη μελέτη της έκθεσης παραλαβής και ελέγχου των Ε/Π, η οποία έγινε κατά πλειοψηφία με τη 
διαφωνία ενός εκ των μελών της Επιτροπής, μέλους της Αστυνομίας Κύπρου, διαπιστώσαμε ότι το 
διαφωνούν μέλος έθεσε σοβαρά θέματα σχετικά με ελλείψεις των Ε/Π σε πιστοποιητικά 
συντήρησης (log books), αερομεταφορέα, ασφάλισης, ατυχημάτων κλπ., τα οποία κατέγραψε στην 
εν λόγω έκθεση. Επίσης, το εν λόγω μέλος ετοίμασε και υπέβαλε στον Αρχηγό Αστυνομίας σχετική 
με το θέμα Έκθεση Γεγονότων, στην οποία περιλαμβάνονται σοβαρές καταγγελίες/ισχυρισμοί του, 
τόσο για τη διαδικασία αξιολόγησης όσο και για την παραλαβή των υπό αναφορά ελικοπτέρων, με 
εισήγηση όπως η έκθεσή του διαβιβαστεί στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο διάπραξης είτε ποινικών είτε πειθαρχικών αδικημάτων από λειτουργούς 
που αποδέχτηκαν έγγραφα τα οποία δεν πληρούσαν τις πρόνοιες του διαγωνισμού, καθώς και το 
ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικημάτων σε περίπτωση που αποδειχτεί ο καταρτισμός και η 
υποβολή πλαστού εγγράφου. Επίσης, εισηγήθηκε όπως η έκθεσή του διαβιβαστεί στην Υπηρεσία 
μας για τη διενέργεια δικής μας έρευνας σε σχέση με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την 
ανάθεση της υπό αναφορά σύμβασης. 

Ωστόσο, δεν έγινε κατορθωτό να γίνει ολοκληρωμένος έλεγχος της παραλαβής των Ε/Π από την 
Υπηρεσία μας, εφόσον, όπως αναφέρεται πιο πάνω, τα πλείστα εκ των εγγράφων τα οποία 
αμφισβήτησε το διαφωνούν μέλος της Επιτροπής παραλαβής, όπως τα διαβατήρια, έγγραφα των 
Ε/Π (Log books) και άλλα προσωπικά έγγραφα ή/και έγγραφα που αφορούν την αεροπλοϊμότητα 
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των Ε/Π, επιστράφηκαν σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχαμε από τον Διευθυντή του 
Τμήματος στους ιδιοκτήτες των Ε/Π. 

Θεωρούμε ότι για τα πιο πάνω έγγραφα, τα οποία αποτελούν μέρος της τεκμηρίωσης της 
καταλληλόλητας των Ε/Π, θα έπρεπε να τηρηθούν από την ΑΑ αντίγραφα. 

Σύσταση: Λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα των πιο πάνω ισχυρισμών του μέλους της 
Επιτροπής παραλαβής, οι οποίοι, πέραν των διαδικασιών ανάθεσης της σύμβασης αφορούν και 
σοβαρά θέματα ασφάλειας των πτήσεων των υπό αναφορά ελικοπτέρων, να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο διορισμού από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 
ανεξάρτητης επιτροπής ειδικών επί των εξεταζόμενων θεμάτων, η οποία να διερευνήσει τα 
θέματα τα οποία εγείρονται για τη διαδικασία ανάθεσης και παραλαβής των υπό αναφορά Ε/Π. 
Ανάλογα με το πόρισμα της πιο πάνω επιτροπής, να ληφθούν τυχόν διορθωτικά μέτρα για την 
ορθή εφαρμογή της σύμβασης, καθώς επίσης να ληφθούν υπόψη και κατά τη λήψη απόφασης 
εξάσκησης του δικαιώματος προαίρεσης από την ΑΑ για τα επόμενα έτη που προβλέπονται στη 
σύμβαση. 

Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω μέτρα που εισηγούμαστε όπως ληφθούν προς λήψη διορθωτικών 
μέτρων, τα δεδομένα υπαγορεύουν την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης και συνεπώς θα 
ενημερώσουμε και για αυτή την πτυχή την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς. 

4.2 Διαγωνισμοί αρ. ΤΔ 4/2022 και ΤΔ 47/2022 για την παροχή υπηρεσιών 
μίσθωσης (wet leasing) δύο αεροπλάνων για πυρόσβεση και διενέργεια 
περιπολιών για άμεσο εντοπισμό και κατάσβεση πυρκαγιών για την 
καλοκαιρινή περίοδο του έτους 2022 με δικαίωμα προαίρεσης για το 
έτος 2023 

Τον Φεβρουάριο του 2022, το Τμήμα προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό με αρ. ΤΔ 4/2022 για την 
παροχή των πιο πάνω υπηρεσιών για την καλοκαιρινή περίοδο του έτους 2022, με δικαίωμα 
προαίρεσης για το έτος 2023, με συνολική εκτίμηση δαπάνης €3.200.000+ΦΠΑ και για τα δύο έτη 
(€1.600.000+ΦΠΑ για το έτος 2022, και €1.600.000+ΦΠΑ για το έτος 2023, για περίοδο 165 ημέρες 
εκάστου έτους). 

4.2.1 Εύρημα 1 

Γεγονότα 

Τον Μάρτιο του 2022, διενεργήσαμε δειγματοληπτικό έλεγχο των εγγράφων του διαγωνισμού και 
αποστείλαμε τις παρατηρήσεις μας στο Τμήμα. Μεταξύ των παρατηρήσεών μας ήταν και πως, οι 
προϋποθέσεις συμμετοχής που καθορίζονταν, απαιτούσαν όπως οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 
φορείς (ΟΦ) κατέχουν πιστοποιήσεις, προσόντα και εμπειρία, τα οποία να συνάδουν με τις 
απαιτήσεις της ΕASA μόνον, ενώ με βάση την αντίστοιχη απαίτηση στα έγγραφα του διαγωνισμού 
του Τμήματος για την αγορά υπηρεσιών πυρόσβεσης με τη χρήση ελικοπτέρων (Ε/Π), επιτρεπόταν 
η συμμετοχή σε οικονομικούς φορείς που είχαν, είτε πιστοποίηση EASA, είτε πιστοποίηση από 
χώρα μέλος του  ICAO. Σε σχετική δε με το θέμα επισήμανση της Υπηρεσίας μας για τον πιο πάνω 
διαγωνισμό για τα Ε/Π, ο Διευθυντής του Τμήματος μάς είχε πληροφορήσει τον Φεβρουάριο του 
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2022 ότι αυτό είχε γίνει για εξασφάλιση ευρύτητας συμμετοχής στον διαγωνισμό και διασφάλιση 
τής, κατά το δυνατόν, χαμηλότερης δυνατής τιμής. Ενόψει των πιο πάνω, ζητήσαμε από τον 
Διευθυντή του Τμήματος να μας πληροφορήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είχαν εφαρμόσει 
την πιο πάνω ανάλογη απαίτηση και στον υπό αναφορά διαγωνισμό για τη μίσθωση αεροπλάνων. 

Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, και ενόψει του γεγονότος ότι ο διαγωνισμός ΤΔ 10/2020, ο οποίος 
είχε ανατεθεί από το Τμήμα του το 2020, αφορούσε την αγορά παρόμοιων με τον υπό αναφορά 
διαγωνισμό υπηρεσιών από αεροπλάνα για τα έτη 2020 και 2021, με δικαίωμα προαίρεσης για τα 
έτη 2022 και 2023, και κόστος €1.682.500+ΦΠΑ ανά έτος, ζητήσαμε όπως μας πληροφορήσει τους 
λόγους για τους οποίους είχαν προκηρύξει τον υπό αναφορά νέο διαγωνισμό, και δεν είχαν 
προχωρήσει με την εξάσκηση του πιο πάνω δικαιώματος προαίρεσης. 

Τον Μάιο του 2022, ο Διευθυντής του Τμήματος μάς πληροφόρησε πως, ενόψει του γεγονότος ότι 
η Κύπρος είναι μέλος του οργανισμού EASA, και στόχος είναι να ακολουθούνται οι κανονισμοί του 
εν λόγω οργανισμού, από τον πρώτο διαγωνισμό μίσθωσης αεροπλάνων αεροπυρόσβεσης του 
2020 – 2021, υπήρχε εξ΄ αρχής η απαίτηση για συμμόρφωση με τους πιο πάνω κανονισμούς. 
Αντίθετα, στην περίπτωση των ελικοπτέρων, ήταν μια υπάρχουσα κατάσταση των τελευταίων 20 
χρόνων, για την οποία μας πληροφόρησε ότι σταδιακά θα επιδιωχθεί αλλαγή και συμμόρφωση με 
τους Κανονισμούς της EASA. Όσον αφορά στο δικαίωμα προαίρεσης του διαγωνισμού Τ.Δ. 
10/2020, μας πληροφόρησε ότι είχε ήδη εξασκηθεί και η ανάδοχος εταιρεία είχε ενημερωθεί 
έγκαιρα σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας, περί το τέλος της καλοκαιρινής περιόδου 2021. 

Εύρημα  

Εάν εφαρμόζονταν στα αρχικά έγγραφα του διαγωνισμού οι αλλαγές που έγιναν εκ των υστέρων 
αποδεκτές σε ουσιώδεις όρους (άδειες/πιστοποίηση, εκτίμηση δαπάνης κλπ.) για τον επιτυχόντα 
ΟΦ, όπως αναφέρεται αναλυτικά πιο κάτω, όπως έγινε έστω και εκ των υστέρων αλλά πριν την 
υποβολή των προσφορών στον διαγωνισμό αγοράς πυροσβεστικών αεροπλάνων (παρ. 4.3 της 
παρούσας Έκθεσης), το ενδεχόμενο διασφάλισης μεγαλύτερης ευρύτητας συμμετοχής με σκοπό 
την εξασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος του δημοσίου, θα ήταν πολύ πιθανόν 
αυξημένο. 

Σύσταση: Το Τμήμα, να λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες της αγοράς και να ετοιμάζει ανάλογα τα 
έγγραφα των διαγωνισμών, δίδοντας με διαφάνεια την ίδια πληροφόρηση εξ΄ αρχής σε όλους 
τους ενδιαφερόμενους, και εν δυνάμει υποψήφιους προσφοροδότες, ΟΦ, ιδίως σε 
διαγωνισμούς όπως τον υπό αναφορά διαγωνισμό όπου το ενδιαφέρον και η συμμετοχή είναι 
πολύ μειωμένα και ο ανταγωνισμός περιορισμένος. 

4.2.2 Εύρημα 2 

Γεγονότα 

Ενόψει του γεγονότος ότι, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών δεν είχε 
υποβληθεί καμία προσφορά, ο διαγωνισμός ακυρώθηκε από το Συμβούλιο Προσφορών (ΣΠ) του 
Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στις 7.4.2022, μετά από σχετική 
εισήγηση του Τμήματος. 
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Στις 11.4.2022, το ΣΠ ενέκρινε αίτημα του Τμήματος για προσφυγή στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης με βάση το Άρθρο 29(2)(α) του νόμου Ν.73(Ι)/2016, με τους οκτώ ΟΦ που είχαν 
λάβει τα έγγραφα του πιο πάνω ακυρωθέντα διαγωνισμού, και συνολική εκτίμηση δαπάνης, 
σύμφωνα με το αίτημα, €3.070.000+ΦΠΑ και για τα δύο έτη (€1.470.000+ΦΠΑ για 5½ μήνες για το 
έτος 2022, και €1.600.000+ΦΠΑ για περίοδο 6 μηνών για το έτος 2023).  

Σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης του νέου διαγωνισμού (με αρ. ΤΔ 47/2022) με ημερ. 
24.5.2022, υποβλήθηκαν τελικά τρεις προσφορές, εκ των οποίων οι δύο απορρίφθηκαν εφόσον 
δεν είχαν υποβάλει έγκυρη/συμπληρωμένη προσφορά, παρά το γεγονός ότι στο πλαίσιο 
διευκρινήσεων, τους είχε σταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα από την Επιτροπή αξιολόγησης με το οποίο 
τους ζήτησε να υποβάλουν συμπληρωμένη προσφορά, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού. 
Η τρίτη προσφορά αξιολογήθηκε και κρίθηκε από την Επιτροπή αξιολόγησης ως αποδεκτή/έγκυρη, 
παρά τις αποκλίσεις που παρουσίαζε τόσο από τις τεχνικές απαιτήσεις και τους όρους του 
διαγωνισμού, όσο και από την εκτίμηση δαπάνης, εφόσον σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης η 
τελική της τιμή μετά και τη διαπραγμάτευση ήταν κατά περίπου 65% υψηλότερη της εκτίμησης. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, καθώς και το γεγονός ότι για τους λόγους που αναφέρει στην 
έκθεσή της η Επιτροπή αξιολόγησης θεώρησε δικαιολογημένη την πιο πάνω μεγάλη αύξηση στην 
υποβληθείσα τιμή σε σχέση με την εκτίμηση, εισηγήθηκε την κατακύρωση του διαγωνισμού στον 
πιο πάνω ΟΦ, εισήγηση με την οποία συμφώνησε και ο Προϊστάμενος της Αναθέτουσας Αρχής, 
παραπέμποντας το θέμα για λήψη τελικής απόφασης στο αρμόδιο ΣΠ. 

Τελικά, στις 31.5.2022 το ΣΠ υιοθέτησε την πιο πάνω εισήγηση του Τμήματος και αποφάσισε την 
ανάθεση της σύμβασης στον ίδιο οικονομικό φορέα που ήταν ο Ανάδοχος του διαγωνισμού ΤΔ 
10/2020, για το ποσό των €1.792.000+ΦΠΑ, για 122 ημέρες για την καλοκαιρινή περίοδο του 2022.  

Δηλαδή, μετά από την αναγωγή των ημερών χρήσης των αεροπλάνων που προσέφερε ο 
επιτυχόντας σε σχέση με την εκτίμηση δαπάνης, η κατακύρωση του διαγωνισμού έγινε για το ποσό 
των €220.266+ΦΠΑ/αεροπλάνο/μήνα, ενώ η εκτίμηση δαπάνης ανερχόταν σε 
€133.600+ΦΠΑ/αεροπλάνο/μήνα, και η προηγούμενη σύμβαση της οποίας εξάσκησε το δικαίωμα 
προαίρεσης το Τμήμα, με τον ίδιο Ανάδοχο, σε €140.200+ΦΠΑ/αεροπλάνο/μήνα. 
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Από τη μελέτη των πρακτικών της πιο πάνω συνεδρίας του ΣΠ, διαπιστώσαμε ότι η ανάθεση είχε 
γίνει παρά το γεγονός ότι το ΣΠ είχε εντοπίσει και επισημάνει αποκλίσεις, τόσο στη διαδικασία που 
είχε ακολουθηθεί, όσο και στην προσφορά του επιτυχόντα ΟΦ, ορισμένες εκ των οποίων 
ουσιώδεις, χαρακτηρίζοντάς τες μάλιστα ως «εκπτώσεις σε βασικούς όρους της σύμβασης» εκ 
μέρους του Τμήματος. Συγκεκριμένα, είχε διαπιστωθεί ότι είχε γίνει αποδεκτή διετής αντί 
πενταετής πείρα των προσφερόμενων μηχανικών, είχε δοθεί δικαίωμα για την 
εγκατάσταση/ενεργοποίηση του Tracking System σε ένα από τα αεροπλάνα μέχρι τέλος Ιουλίου 
αντί από την έναρξη της σύμβασης, ενώ σε περίπτωση που ο ΟΦ δεν καταφέρει να ανταποκριθεί 
θα πρέπει να δικαιολογηθεί επαρκώς, χωρίς να γίνεται αναφορά σε επιβολή ρητρών. 

Από τη μελέτη της έκθεσης αξιολόγησης του διαγωνισμού, διαπιστώσαμε ότι, πέραν των πιο πάνω, 
ανάμεσα στις αποκλίσεις που παρουσίαζε η προσφορά στην οποία έγινε τελικά ανάθεση της 
σύμβασης, εφόσον αξιολογήθηκε και κρίθηκε από την Επιτροπή αξιολόγησης ως 
αποδεκτή/έγκυρη, ήταν και η μη συμμόρφωσή της με την απαίτηση για κατοχή αδειών των πιλότων 
και των μηχανικών σύμφωνα με τους Κανονισμούς της EASA, αφού αυτοί κατείχαν άδειες 
σύμφωνα με το ICAO. Παρατηρήσαμε δηλαδή ότι, μία απαίτηση την οποία, όπως αναφέρεται πιο 
πάνω, το Τμήμα θεωρούσε τόσο ουσιώδη που δεν ήταν διατεθειμένο να την αλλάξει στον ανοικτό 
διαγωνισμό, παρά το γεγονός ότι ήταν εις γνώση του ότι ενδεχομένως αυτό να ήταν εις βάρος του 
ανταγωνισμού και της διασφάλισής τής κατά το δυνατόν χαμηλότερης δυνατής τιμής, έγινε 
αποδεκτή, όπως και η υπερβολικά υψηλή τιμή σε σχέση με την εκτίμηση δαπάνης αλλά και τη 
μειωμένη περίοδο παροχής των υπηρεσιών που προσέφερε ο ΟΦ (4 αντί 5½ μήνες για το έτος 
2022).  

Τελικά, τα δύο αεροπλάνα παραλήφθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής και τέθηκαν σε 
επιχειρησιακή ισχύ την 1.7.2022. 
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Εύρημα  

Το γεγονός της εκ των υστέρων αποδοχής αποκλίσεων από τους πιο πάνω ουσιώδεις όρους του 
διαγωνισμού της μοναδικής ολοκληρωμένης προσφοράς που είχε υποβληθεί, της κατοχής δηλαδή 
αδειών των πιλότων και των μηχανικών σύμφωνα με τους Κανονισμούς του ICAO αντί της EASA, 
κάτι που το Τμήμα θεωρούσε τόσο ουσιώδες που δεν ήταν διατεθειμένο να το αλλάξει στον 
ανοικτό διαγωνισμό, παρά το γεγονός ότι ήταν εις γνώση του ότι ενδεχομένως αυτό να ήταν εις 
βάρος του ανταγωνισμού και της διασφάλισης τής κατά το δυνατόν χαμηλότερης δυνατής τιμής, η 
υπερβολικά υψηλή τιμή σε σχέση με την εκτίμηση δαπάνης αλλά και η μειωμένη περίοδος παροχής 
των υπηρεσιών που προσέφερε ο επιτυχόντας ΟΦ, δεν συνάδει με τις σχετικές πρόνοιες του 
άρθρου 29(2)(α) του νόμου Ν.73(Ι)/2016, στη βάση του οποίου διεξήχθη ο διαγωνισμός. Το εν λόγω 
άρθρο εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα τροποποιηθούν ουσιώδεις όροι της 
διαδικασίας η οποία έχει προηγηθεί και ακυρωθεί, εκ των οποίων όρων, οι προϋποθέσεις 
συμμετοχής και η εκτίμηση δαπάνης, θεωρούνται εκ των σημαντικότερων, εφόσον στην ουσία 
καθορίζουν ποιος θα λάβει μέρος σε ένα διαγωνισμό. Η εκ των υστέρων αλλαγή των πιο πάνω 
όρων, μετά τη λήψη της έγκρισης για τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, αποτελεί στην ουσία μια 
έμμεση παράκαμψη των σχετικών προνοιών της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων. Η πιο 
πάνω ενέργεια αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία/βαρύτητα εάν ληφθεί υπόψη ότι, με βάση 
τους πιο πάνω όρους, δεν είχε υποβληθεί καμία προσφορά στον ανοικτό διαγωνισμό, ενώ και στη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης, ενώ ζητήθηκε προσφορά από οκτώ ΟΦ, ολοκληρωμένη προσφορά 
υπέβαλε μόνο ένας ΟΦ. 

Σύσταση: Να τηρούνται οι πρόνοιες της νομοθεσίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων, και κυρίως 
οι αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των ΟΦ που επιβάλλονται από την πιο πάνω 
νομοθεσία, ιδίως σε διαγωνισμούς όπως τον υπό αναφορά διαγωνισμό όπου το ενδιαφέρον και 
η συμμετοχή είναι πολύ μειωμένα και ο ανταγωνισμός περιορισμένος, και οι ενέργειες της ΑΑ 
θα πρέπει να είναι προς την κατεύθυνση διεύρυνσης και όχι του επιπλέον περιορισμού τους. 

Τα πιο πάνω θέματα θέσαμε με επιστολή μας στον Διευθυντή του Τμήματος τον Αύγουστο του 
2022, ζητώντας τις απόψεις/σχόλιά του ενόψει και της ετοιμασίας της παρούσας Έκθεσης. 
Ζητήσαμε επίσης να μας αποστείλουν μεταξύ άλλων τις επιστολές γνωστοποίησης αποτελεσμάτων 
που απέστειλαν στους ΟΦ που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό ΤΔ 47/2022 καθώς και τα 
αποτελέσματα (πρακτικά, πιστοποιητικά κλπ.) των ελέγχων που έγιναν στον Ανάδοχο κατά την 
παραλαβή των αεροπλάνων, σύμφωνα με τις πρόνοιες/απαιτήσεις των εγγράφων του 
διαγωνισμού. 

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διαγωνισμός αρ. Τ.Δ. 12/2022 για την παροχή υπηρεσιών ενός 
αεροπλάνου για συντονισμό των διεργασιών εναέριας πυρόσβεσης για τα έτη 2022 και 2023 είχε 
ακυρωθεί, εφόσον σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίας του ΣΠ ημερ. 13.5.2022 δεν είχε 
υποβληθεί καμία προσφορά, και από διερεύνηση που είχε γίνει στο ηλεκτρονικό σύστημα 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων (e-procurement) δεν εντοπίστηκε προκήρυξη άλλου νέου 
παρόμοιου διαγωνισμού, ζητήσαμε να μας πληροφορήσει για τις ενέργειες του Τμήματος μετά την 
ακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού, και πώς καλύπτονταν οι σχετικές με τις πιο πάνω υπηρεσίες 
ανάγκες μέχρι τότε. 
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Τον Σεπτέμβριο του 2022, ο Διευθυντής του Τμήματος απέστειλε στην Υπηρεσία μας τα έγγραφα 
τα οποία ζητήσαμε, χωρίς ωστόσο να μας υποβάλει οποιεσδήποτε απόψεις/σχόλια σχετικά με τις 
πιο πάνω σοβαρές διαπιστώσεις μας για τη διαδικασία αξιολόγησης και ανάθεσης της σύμβασης. 

Όσον αφορά στο θέμα του αεροπλάνου για τον συντονισμό των διεργασιών εναέριας πυρόσβεσης, 
μας πληροφόρησε ότι δεν προκηρύχθηκε νέος διαγωνισμός λόγω άμεσης ανάγκης και του φόρτου 
εργασίας, και είχε δοθεί προτεραιότητα στην εξεύρεση πτητικών μέσων (ελικοπτέρων και 
αεροπλάνων) για κατάσβεση των πυρκαγιών. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

 Από τα πιο πάνω γεγονότα προκύπτει παραβίαση της νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων και 
συνεπώς ενδεχόμενη κατάχρηση εξουσίας, η οποία στον περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού 
Δικαίου Νόμο (Ν.158(I)/1999) ορίζεται ως «η επιδίωξη σκοπού κατάδηλα ξένου προς το σκοπό του 
νόμου, όπως επίσης η υπέρβαση των ακραίων ορίων της διακριτικής εξουσίας». 

 Με βάση τον περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς 
Νόμο (Ν.19(I)/2022), «πράξεις διαφθοράς» σημαίνει τα αδικήματα που προβλέπονται στον 
περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ποινικοποίηση της Διαφθοράς 
(Κυρωτικό) Νόμο, στον περί του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για την Ποινικοποίηση της Διαφθοράς (Κυρωτικό) Νόμο, στον περί Πρόληψης 
Διαφθοράς Νόμο, στον περί Αθέμιτης Κτήσης Περιουσιακού Οφέλους από Αξιωματούχους 
και Λειτουργούς του Δημοσίου Νόμο, τα αδικήματα που περιλαμβάνονται στον Ποινικό 
Κώδικα τα οποία εμπεριέχουν το στοιχείο του δεκασμού ή της κατάχρησης εξουσίας ή 
εμπιστοσύνης ή στρέφονται εναντίον της άσκησης νόμιμης εξουσίας, καθώς και 
οποιαδήποτε άλλα αδικήματα τα οποία εκ φύσεως συνιστούν πράξη διαφθοράς. 

 Το άρθρο 105 («Κατάχρηση Εξουσίας») του Μέρους ΙΙΙ («Αδικήματα εναντίον της άσκησης 
νόμιμης εξουσίας») του Ποινικού Κώδικα, προβλέπει ότι «δημόσιος λειτουργός, ο οποίος 
κατά κατάχρηση εξουσίας που ανάγεται στα καθήκοντα του, ενεργεί ή διατάσσει την 
ενέργεια οποιασδήποτε αυθαίρετης πράξης που παραβλάπτει τα δικαιώματα άλλου, είναι 
ένοχος πλημμελήματος. Αν ο υπαίτιος απέβλεπε με τέτοια πράξη σε κέρδος, είναι ένοχος 
κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά (7) χρόνων»,  

θα διαβιβάσουμε την υπόθεση στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς για τυχόν δικές της 
ενέργειες.  

Επισημαίνουμε το γεγονός ότι ο Διευθυντής του Τμήματος δεν υπέβαλε στην Υπηρεσία μας τις απόψεις/ 
σχόλιά του σχετικά με τις σοβαρές παρατηρήσεις/διαπιστώσεις της Υπηρεσίας μας για τον τρόπο 
χειρισμού του θέματος, γεγονός το οποίο συνιστά εμπόδιο στην αναζήτηση λογοδοσίας της ΑΑ. 
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4.3 Διαγωνισμός με αρ. ΤΔ 37/2022 για την αγορά ενός αεροπλάνου 
πυρόσβεσης και υπηρεσιών πιλότων για την περίοδο 2023 – 2027, με 
δικαίωμα ανανέωσης για τα έτη 2028 και 2029, και την αγορά δύο 
πυροσβεστικών αεροπλάνων και υπηρεσιών πιλότων και συντήρησης 
για την περίοδο 2023 – 2027, με δικαίωμα ανανέωσης για τα έτη 2028 
και 2029 

Τον Σεπτέμβριο του 2022, το Τμήμα προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό με αρ. ΤΔ 37/2022 για την 
αγορά ενός αεροπλάνου πυρόσβεσης και υπηρεσιών πιλότων για την περίοδο 2023 – 2027, με 
δικαίωμα ανανέωσης για τα έτη 2028 και 2029, και την αγορά δύο πυροσβεστικών αεροπλάνων 
και υπηρεσιών πιλότων και συντήρησης για την περίοδο 2023 – 2027, με δικαίωμα ανανέωσης για 
τα έτη 2028 και 2029, συνολικής εκτιμώμενης δαπάνης €13.590.000+ΦΠΑ, περιλαμβανομένων και 
των δικαιωμάτων προαίρεσης για τα έτη 2028 και 2029. 

Τον Οκτώβριο του 2022, κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο των εγγράφων του πιο πάνω 
διαγωνισμού, υποβάλαμε στον Διευθυντή του Τμήματος παρατηρήσεις σχετικά, μεταξύ άλλων, με 
τα ποσά που απαιτούνταν για εγγύηση συμμετοχής και εγγύηση πιστής εκτέλεσης, τα οποία κατά 
την άποψή μας ήταν υψηλά σε σχέση με τις σχετικές εγκυκλίους και τα πρότυπα έγγραφα της ΑΑΔΣ, 
γεγονός που ενδεχομένως να επηρέαζαν δυσμενώς την ευρύτητα συμμετοχής και την ανάπτυξη 
υγιούς ανταγωνισμού, ενώ υποδείξαμε επίσης αναφορές που γίνονταν στις τεχνικές προδιαγραφές 
σε συγκεκριμένα προϊόντα ή/και κατασκευαστές  κατά παράβαση των σχετικών προνοιών της περί 
δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας 

Όσον αφορά στις προϋποθέσεις συμμετοχής, λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα του πιο 
πάνω κατακυρωθέντα διαγωνισμού, εκφράσαμε την άποψη ότι φαίνονταν περιοριστικές, και 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη συνολική εκτιμώμενη αξία (€13.590.000+ΦΠΑ) και την 
ιδιαιτερότητα του αντικειμένου της σύμβασης, ζητήσαμε όπως μας πληροφορήσουν κατά πόσο 
είχε γίνει έρευνα αγοράς πριν την προκήρυξη του πιο πάνω διαγωνισμού και, εάν ναι, να μας 
πληροφορήσουν για τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας αποστέλλοντάς μας τη σχετική 
αλληλογραφία καθώς και τα ονόματα τουλάχιστον τριών οικονομικών φορέων (κατασκευαστών  
αεροπλάνων πυρόσβεσης ή άλλων επιχειρήσεων) που ικανοποιούν όλους τους όρους/τεχνικές 
προδιαγραφές του διαγωνισμού, ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή ικανοποιητικού αριθμού 
οικονομικών φορέων για την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού.  

Πέραν των πιο πάνω, ενόψει του γεγονότος ότι σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού, δεν  
είχαν περιληφθεί υπηρεσίες για τη συντήρηση του ενός εκ των τριών απαιτούμενων αεροπλάνων 
πυρόσβεσης, ζητήσαμε μεταξύ άλλων όπως μας πληροφορήσει τους λόγους για τους οποίους δεν 
απαιτείται η συντήρησή του, πώς θα διασφάλιζαν τη συντήρησή του σε τιμές/όρους που να 
διασφαλίζουν τα συμφέροντα του δημοσίου και ότι θα ισχύουν/εφαρμοστούν οι εγγυήσεις του 
εξοπλισμού/συστημάτων του εν λόγου αεροπλάνου και η εγγύηση καλής λειτουργίας, εάν η 
συντήρηση δεν θα γίνεται από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο προς τούτου κέντρο, αλλά 
θα γίνεται ενδεχομένως από προσωπικό του Τμήματος Δασών κατά την περίοδο  των πιο πάνω 
εγγυήσεων. Σε περίπτωση δε που η πρόθεσή τους ήταν η εν λόγω συντήρηση να γίνεται από το 
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προσωπικό του Τμήματος, όπως μας ανάφερε ο συντονιστής του διαγωνισμού σε τηλεφωνική μας 
επικοινωνία, τότε αυτό φωτογράφιζε κατά την άποψή μας τον κατασκευαστή του ενός εκ των δύο 
αεροπλάνων που διαθέτει το Τμήμα, επειδή το αεροπλάνο του άλλου κατασκευαστή ουσιαστικά 
αποκλειόταν από τον διαγωνισμό λόγω μη ικανοποίησης της απαίτησης αυτής. Εάν αυτό ίσχυε, 
τότε θεωρούμε ότι η εν λόγω πρόνοια είναι εκτός κάθε αρχής που πρέπει να διέπει μία δημόσια 
σύμβαση, ιδίως στην προκειμένη περίπτωση η οποία αφορά έναν ανοικτό διαγωνισμό, με 
χρηματοδότηση μάλιστα από Ευρωπαϊκά Ταμεία, με συνεπακόλουθους κινδύνους απώλειας της 
χρηματοδότησης που εμπερικλείει – εάν ισχύει – μια τέτοια πρόνοια.  

Τέλος, ζητήσαμε τα σχόλιά τους σχετικά με πληροφορία/ισχυρισμό που υποβλήθηκε στην 
Υπηρεσία μας ότι, στα αεροπλάνα του τύπου που περιλαμβάνονται στον υπό αναφορά 
διαγωνισμό, μπορούν να τοποθετηθούν πλωτήρες, με τη χρήση των οποίων θα μπορούν να 
εφοδιάζονται με νερό από φράκτες ή τη θάλασσα, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό τον αριθμό των 
ρίψεων νερού κατά πολύ, σε σχέση με τον εφοδιασμό τους στη βάση ανεφοδιασμού, δυνατότητα 
η οποία δεν περιλαμβανόταν στον υπό αναφορά διαγωνισμό. 

Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, και ενόψει των αποφάσεων/συμπερασμάτων της «Έκθεσης για τις 
ανάγκες της Κυπριακής Δημοκρατίας για χρήση πτητικών μέσων» η οποία εκπονήθηκε το 2018, 
στην οποία γινόταν εισήγηση για εκμίσθωση/αγορά υπηρεσιών καταρχήν για δύο πυροσβεστικά 
αεροπλάνα (παρόμοια με αυτά του Τμήματος) για τουλάχιστον δύο χρόνια και δικαίωμα 
επέκτασης μέχρι δύο χρόνια, κατά τη διάρκεια και πριν τη λήξη της πιο πάνω περιόδου, 
εισηγηθήκαμε όπως το εν λόγω εγχείρημα αξιολογηθεί για να ληφθούν τελικές αποφάσεις στη 
βάση πραγματικών οικονομικών και άλλων δεδομένων, όπως προβλημάτων, δυσκολιών και 
αναγκών που θα προκύψουν και άλλων σχετικών εμπειριών. Ζητήσαμε όπως αποσταλούν στην 
Υπηρεσία μας την πιο πάνω έκθεση, βάσει της οποίας αποφασίστηκε η αγορά των αεροπλάνων με 
τον υπό αναφορά διαγωνισμό, καθώς και οι σχετικές ιδιαίτερες πρόνοιές του όσον αφορά τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής, την περίληψη συντήρησης μόνο δύο εκ των τριών αεροπλάνων καθώς 
και την αγορά υπηρεσιών του απαιτούμενου προσωπικού.  

Σημειώσαμε ότι, την πιο πάνω εισήγηση είχε υιοθετήσει ο Διευθυντής του Τμήματος με επιστολή του 
προς την Υπηρεσία μας τον Μάιο του 2020, στο πλαίσιο διερεύνησης παραπόνου που είχε υποβληθεί 
για τη μίσθωση αεροπλάνων πυρόσβεσης για πρώτη φορά από την Κυπριακή Δημοκρατία.  

Τον Νοέμβριο του 2022, ο Διευθυντής του Τμήματος μάς πληροφόρησε μεταξύ άλλων ότι είχαν 
προχωρήσει με την έκδοση διορθωτικού εγγράφου, με το οποίο έκαναν ορισμένες τροποποιήσεις 
στα έγγραφα του διαγωνισμού και με το οποίο υιοθέτησαν τις πιο πάνω εισηγήσεις μας σχετικά με 
τις εγγυήσεις και τις προϋποθέσεις συμμετοχής. 

Όσον αφορά στον καθορισμό εξοπλισμού συγκεκριμένου κατασκευαστή, μάς πληροφόρησε ότι οι 
κατασκευαστές των αεροπλάνων κατασκευάζουν πάντοτε τα πιλοτήρια σύμφωνα με τις οδηγίες 
του πελάτη νοουμένου ότι ο εξοπλισμός που ζητείται είναι εγκεκριμένος. Ενόψει του γεγονότος 
ότι, τα εν λόγω όργανα που περιγράφονται στα έγγραφα του διαγωνισμού είναι τελευταίας 
τεχνολογίας, κατασκευάζονται από τους πιο γνωστούς κατασκευαστές ανά το παγκόσμιο και 
μπορούν να τοποθετηθούν σε όλους τους τύπους αεροσκαφών, μας πληροφόρησε ότι οι εν λόγω 
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προδιαγραφές θα παραμείνουν ως έχουν, χωρίς να προστεθεί η φράση «…ή ισοδύναμο», εφόσον, 
αυτό θα οδηγούσε μεταξύ άλλων τους προσφοροδότες να βάλουν ότι πιο φθηνό υπάρχει στην 
αγορά, διαφόρων κατασκευαστών, κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο για την ασφάλεια των πτήσεων. 

4.3.1 Εύρημα 1 

Η πιο πάνω πρόνοια του άρθρου 39(4) του νόμου Ν.73(Ι)/2016, δεν δίδει την ευχέρεια στην 
εκάστοτε ΑΑ να κρίνει με τα δικά της κριτήρια πότε θα περιλάβει στις προδιαγραφές τους 
διαγωνισμούς της τη φράση «…ή ισοδύναμο» στις περιπτώσεις μνείας συγκεκριμένου 
κατασκευαστή, όπως αποφάσισε ο Διευθυντής του Τμήματος, ως προϊστάμενος της ΑΑ του υπό 
αναφορά διαγωνισμού, αλλά την επιβάλλει, ως προϋπόθεση για την εν λόγω μνεία. Επομένως, η 
εν λόγω απόφαση του Διευθυντή του Τμήματος συνιστά παράβαση των πιο πάνω προνοιών της 
περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.  

Πέραν των πιο πάνω, δεν τεκμηριώνεται η πιο πάνω θέση του Διευθυντή Τμήματος ότι, με την 
προσθήκη της φράσης «ή ισοδύναμο» θα προκύψουν οι κίνδυνοι πτήσεων που επικαλείται, από 
το γεγονός ότι οι προσφοροδότες θα βάλουν ότι πιο φθηνό υπάρχει στην αγορά, εφόσον δεν 
θεωρούμε ότι οι κατασκευαστές αεροπλάνων αναμένουν από το Τμήμα ή οποιοδήποτε άλλο 
πελάτη, οι οποίοι προφανώς δεν έχουν ούτε και τις απαραίτητες προς τούτο γνώσεις ή, 
περισσότερες γνώσεις από τον ίδιο τον κατασκευαστή, να τους υποδείξει τον τρόπο σχεδιασμού 
των αεροπλάνων τους και δη του πιλοτηρίου και των οργάνων πλοήγησης τους, θέτοντας σε 
αντίθετη περίπτωση σε κίνδυνο τόσο την ασφάλεια της πτήσεως όσο και της ίδιας της εταιρείας, 
με σκοπό τη μείωση του κόστους. 

Σύσταση: Οι όροι/προδιαγραφές των διαγωνισμών να συνάδουν με τις πρόνοιες της σχετικής 
νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, και να διασφαλίζουν την ευρύτητα συμμετοχής με 
σκοπό την εξασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος του δημοσίου. 

Τον Νοέμβριο του 2022, μας πληροφόρησε επίσης ότι όσον αφορά στο γεγονός ότι ζητείτο 
προσφορά για αγορά αεροπλάνου χωρίς να ζητούνται υπηρεσίες συντήρησης, το Τμήμα διαθέτει 
δύο τύπους αεροπλάνων για τα οποία διαθέτει απαιτούμενο αριθμό μηχανικών για τη συντήρησή 
τους, και δεν αναμένεται να χρειαστούν πρόσθετες υπηρεσίες συντήρησης για το ένα αεροπλάνο 
που προορίζεται για αντικατάσταση υφιστάμενου. Σε περίπτωση δε που αποκτηθεί αεροπλάνο 
άλλου κατασκευαστή από αυτά που διαθέτει το Τμήμα, οι μηχανικοί του Τμήματος θα 
παρακολουθήσουν την απαιτούμενη εκπαίδευση για να λάβουν την απαιτούμενη πιστοποίηση για 
τη συντήρησή του. Σε περίπτωση δε που θα προκύπτουν εξειδικευμένες εργασίες συντηρήσεις 
μεγάλου βαθμού, αυτές θα ανατίθενται σε πιστοποιημένα κέντρα συντήρησης και επομένως δεν 
θα προκύπτει θέμα ισχύος των εγγυήσεων. 

Τέλος, όσον αφορά στους πλωτήρες, μας πληροφόρησε ότι αυτοί προσφέρονται μόνο από ένα 
τύπο αεροπλάνου που ικανοποιεί τις προδιαγραφές του διαγωνισμού και, σε περίπτωση που 
απαιτείτο από τα έγγραφα θα φωτογράφιζε τον συγκεκριμένο κατασκευαστή. Η εγκατάστασή τους 
θα μπορούσε να εξεταστεί σε κατοπινό στάδιο, σε περίπτωση που ο εν λόγω κατασκευαστής θα 
είναι ο επιτυχόντας ΟΦ. 
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4.3.2 Εύρημα 2 

Τα πιο πάνω, θεωρούμε ότι τείνουν να επιβεβαιώσουν την ανησυχία την οποία είχαμε εκφράσει 
με την επιστολή μας προς τον Διευθυντή του Τμήματος τον Οκτώβριο του 2022 σχετικά με τα 
έγγραφα του υπό αναφορά διαγωνισμού, ότι δηλαδή οι πρόνοιές του φωτογραφίζουν σε μεγάλο 
βαθμό τον κατασκευαστή του ενός εκ των δύο αεροπλάνων που διαθέτει το Τμήμα, αφού ο 
κατασκευαστής  του άλλου υφιστάμενου αεροπλάνου αποκλείεται από τις προδιαγραφές, ενώ, 
όπως αναφέρεται πιο πάνω, υπάρχει ήδη ειλημμένη απόφαση αντικατάστασής του. Τα πιο πάνω, 
σε περίπτωση που ισχύουν θεωρούμε ότι είναι εκτός κάθε αρχής που πρέπει να διέπει μία δημόσια 
σύμβαση, κυρίως στην προκειμένη περίπτωση η οποία αφορά έναν ανοικτό διαγωνισμό, με 
χρηματοδότηση μάλιστα από Ευρωπαϊκά Ταμεία, με συνεπακόλουθους κινδύνους απώλειας της 
χρηματοδότησης που εμπερικλείει – εάν ισχύει – μια τέτοια πρόνοια.  

Επίσης, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πώς, με τις πιο πάνω θέσεις του Διευθυντή του Τμήματος 
σχετικά με τη δυνατότητα συντήρησης του ενός εκ των τριών προς προμήθεια αεροπλάνων, το 
διαφοροποιεί από τα άλλα δύο για τα οποία το Τμήμα έκρινε ότι υπάρχει ανάγκη να ζητήσει 
προσφορά και για τη συντήρησή τους. 

Σύσταση: Το Τμήμα, να επανεξετάσει του όρους του διαγωνισμού προς αποφυγή του κινδύνου 
απώλειας της χρηματοδότησης από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία, λόγω ενδεχόμενων παραβάσεων της 
νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων. Οι όροι/προδιαγραφές των διαγωνισμών να 
διασφαλίζουν την ευρύτητα συμμετοχής με σκοπό την εξασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού. 

Τον Νοέμβριο του 2022, ο Διευθυντής του Τμήματος μάς πληροφόρησε ότι, όσον αφορά στην 
απόφαση για αγορά των τριών αεροπλάνων, αυτή λήφθηκε στη βάση των τεσσάρων σχετικών 
Εκθέσεων που είχαν γίνει κατά την περίοδο 2013 – 2018, κάνοντας αναφορά στις εισηγήσεις που 
περιλαμβάνονταν σε αυτές. Μας πληροφόρησε επίσης για τις ανάγκες του Τμήματος σε αεροπλάνα 
πυρόσβεσης και την υφιστάμενη κατάσταση καθώς και για τις ενδεχόμενες εξελίξεις με τη 
δημιουργία ευρωπαϊκής δύναμης αεροπυρόσβεσης rescEU και το Σχέδιο Ανάκαμψης, και πώς αυτά 
επηρεάζουν τους σχεδιασμούς του Τμήματος.   

Ωστόσο, συμπερασματικά, μας πληροφόρησε ότι η απόφαση για αγορά δύο νέων αεροπλάνων και 
αντικατάσταση του αεροπλάνου τύπου Thrush που διαθέτει το Τμήμα δεν λήφθηκε από το Τμήμα 
αλλά σε υψηλότερα επίπεδα (Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 
συσκέψεις Προέδρου Κυπριακής Δημοκρατίας, Σχέδιο Ανάκαμψης κλπ.). 

Μας πληροφόρησε τέλος ότι, μετά τα ερωτήματα τα οποία είχαν τεθεί από αριθμό 
ενδιαφερόμενων ΟΦ και την έκδοση του πιο πάνω διορθωτικού εγγράφου, ήταν σε θέση να 
γνωρίζουν, ως ΑΑ, τα ονόματα αρκετών ΟΦ που δυνητικά θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις 
απαιτήσεις του διαγωνισμού, χωρίς όμως να είναι βέβαιο κατά πόσο θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον 
και θα υποβάλουν προσφορά, υποβάλλοντάς μας ενδεικτικά τα ονόματα διαφόρων εταιρειών στην 
Ευρώπη, ΗΠΑ και Αυστραλία. 
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4.3.3 Εύρημα 3 

Δεν έχει τεκμηριωθεί, τουλάχιστον με τα υποβληθέντα από το Τμήμα στοιχεία, ότι η αγορά 
αεροπλάνων πυρόσβεσης είναι η πλέον κατάλληλη και συμφέρουσα επιλογή για τα κυπριακά 
δεδομένα. Στην τελευταία σχετική με το θέμα Έκθεση των ειδικών που είχαν οριστεί για το θέμα, 
η οποία εκπονήθηκε το 2018, αναφέρεται ρητά ότι, λόγω έλλειψης στοιχείων, γινόταν εισήγηση 
για εκμίσθωση/αγορά υπηρεσιών καταρχήν για δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα (παρόμοια με αυτά 
του Τμήματος) για τουλάχιστον δύο χρόνια και δικαίωμα επέκτασης μέχρι δύο χρόνια, και κατά τη 
διάρκεια και πριν τη λήξη της πιο πάνω περιόδου, το εν λόγω εγχείρημα να αξιολογηθεί για να 
ληφθούν τελικές αποφάσεις στη βάση πραγματικών οικονομικών και άλλων δεδομένων, όπως 
προβλημάτων, δυσκολιών και αναγκών που θα προκύψουν και άλλων σχετικών εμπειριών. Την πιο 
πάνω εισήγηση, υιοθέτησε και ο Διευθυντής του Τμήματος.  

Με βάση την ενημέρωση όπως μας δόθηκε από τον Διευθυντή του Τμήματος, εάν η απόφαση για 
αγορά δύο νέων αεροπλάνων και αντικατάσταση του αεροπλάνου τύπου Thrush που διαθέτει το 
Τμήμα λήφθηκε σε υψηλότερα επίπεδα (Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος, συσκέψεις Προέδρου Κυπριακής Δημοκρατίας, Σχέδιο Ανάκαμψης κλπ.), χωρίς να 
έχουν όπως φαίνεται ληφθεί υπόψη οι πιο πάνω εισηγήσεις της επιτροπής των ειδικών που είχαν 
οριστεί για το θέμα, θεωρούμε ότι αυτή είναι τουλάχιστον ατεκμηρίωτη, και αναιρεί χωρίς επαρκή 
αιτιολόγηση την άποψη των ειδικών επί του θέματος. 

Σημειώνουμε επίσης ότι, ενώ όπως μας ανάφερε ο Διευθυντής του Τμήματος στην Έκθεση η οποία 
είχε εκπονηθεί το 2016 γινόταν εισήγηση για αγορά δύο αεροπλάνων παρόμοιων με αυτά που 
διαθέτει το Τμήμα, εντούτοις δεν γίνεται αναφορά στη διαφωνία την οποία είχε εκφράσει ένα εκ 
των μελών της επιτροπής, το οποίο είχε τεκμηριώσει με δική του έκθεση τις θέσεις του. 

Σύσταση: Πριν την ανάθεση της σύμβασης για την αγορά αεροπλάνων πυρόσβεσης, να 
τεκμηριωθεί μέσα από κατάλληλη μελέτη των αποτελεσμάτων της μίσθωσης αντίστοιχων 
υπηρεσιών, η καταλληλότητα, η αποδοτικότητα και η οικονομικότητα της συγκεκριμένης 
επιλογής. 
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5. Γενικά συμπεράσματα  

 Το Τμήμα, ως Αναθέτουσα Αρχή των διαγωνισμών που περιλαμβάνονται στην παρούσα 
Έκθεση, δεν έχει εφαρμόσει επαρκώς τη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων και τις 
βασικές αρχές που περιλαμβάνονται σε αυτήν, και που πρέπει να διέπουν τις δημόσιες 
συμβάσεις. Παρά το γεγονός ότι γίνεται αντιληπτό/αποδεκτό από όλους ότι η εξασφάλιση 
πτητικών μέσων πυρόσβεσης είναι μια αδήριτη ανάγκη ιδιαίτερης βαρύνουσας σημασίας για 
την Κυπριακή Δημοκρατία, εντούτοις δεν μπορεί αυτό να αποτελεί δικαιολογία για 
παράκαμψη των προνοιών της σχετικής νομοθεσίας, οι οποίες, με την ορθή εφαρμογή τους 
θα έδιδαν το καλύτερο επιθυμητό αποτέλεσμα. 

 Παραλείψεις και λανθασμένοι χειρισμοί σε κάποιες περιπτώσεις, οι οποίες καταγράφονται 
στην παρούσα Έκθεση, έγιναν και από πλευράς του Συμβουλίου Προσφορών αλλά και της 
Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

 Όλα τα πιο πάνω, σε συνδυασμό με την ιδιαιτερότητα των επικρατουσών συνθηκών όπως 
έχουν διαμορφωθεί με τον πόλεμο στην Ουκρανία, οδήγησαν στη σύναψη συμβάσεων σε 
πολύ υψηλότερες τιμές, ελλείψει υγιούς ανταγωνισμού, εις βάρος του δημοσίου. 

 Η διεξαγωγή μελετών από επιτροπές αποτελούμενες από υπηρεσιακούς διαφόρων 
υπηρεσιών, τρεις μέχρι σήμερα στον αριθμό για τις οποίες γίνεται αναλυτική αναφορά στη 
Ειδική Έκθεση της Υπηρεσίας μας με αρ. ΤΔ/01/2021, «Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 
και οικονομικότητας των μέτρων που εφαρμόζει το Τμήμα Δασών σε σχέση με την πρόληψη 
δασικών πυρκαγιών», με διαφορετικά συμπεράσματα και χωρίς σαφείς και τεκμηριωμένες 
εισηγήσεις, διαιωνίζει και επιτείνει το πρόβλημα που παρουσιάζεται από την ημέρα 
διεξαγωγής του πρώτου διαγωνισμού μίσθωσης πτητικών μέσων από την Κυπριακή 
Δημοκρατία μέχρι και σήμερα, κατά τους οποίους παρατηρείται μειωμένος/μηδενικός 
ανταγωνισμός, αφού στις πλείστες των περιπτώσεων συμμετέχει μόνο ένας οικονομικός 
φορέας.  
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6. Γενικές συστάσεις 

 Να εφαρμόζονται αυστηρά όλες οι πρόνοιες της περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας 
ανάλογα με τη διαδικασία που ακολουθείται, και να ετοιμάζονται κατάλληλα έγγραφα 
διαγωνισμών στη βάση των πιο πάνω προνοιών, λαμβάνοντας υπόψη και τις επικρατούσες 
κατά τον ουσιώδη χρόνο συνθήκες και ιδιαιτερότητες της αγοράς εκάστου αντικειμένου για 
τον οποίο διεξάγεται διαγωνισμός. 

 Να εξεταστεί σοβαρά το ενδεχόμενο να ανατεθεί σε επιτροπή ειδικών/ εμπειρογνωμόνων/ 
συμβούλων, οι οποίοι να επιλεγούν μέσα από διαφανή και ανταγωνιστική διαδικασία, η 
μελέτη των αναγκών σε πτητικά και όχι μόνο μέσα πυρόσβεσης για την Κυπριακή 
Δημοκρατία, ανάλογα με τις ανάγκες της, τη μορφολογία του εδάφους και τις υφιστάμενες 
υποδομές.  

 Ως αποτέλεσμα της αδυναμίας του κράτους να επιλύσει το εν λόγω πρόβλημα μέσω μόνιμων 
λύσεων, και η προσφυγή από καιρού εις καιρόν στον διορισμό διαφόρων επιτροπών, έχει 
καταστήσει το δημόσιο όμηρο μονοπωλιακών καταστάσεων με αποτέλεσμα τη θεαματική/ 
υπερβολική αύξηση στο ανάλογο κόστος το οποίο έχει παρουσιαστεί στους τελευταίους 
διαγωνισμούς μίσθωσης ελικοπτέρων και αεροπλάνων πυρόσβεσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Παράρτημα 1 – Απάντηση Τμήματος Δασών και σχόλια 
Ελεγκτικής Υπηρεσίας επί αυτής 

Πιο κάτω παρατίθενται τα σχόλια της Υπηρεσίας μας, στα σχόλια/απόψεις του Διευθυντή του Τμήματος 
Δασών επί των ευρημάτων και συστάσεων της Έκθεσης μας, η οποία του στάλθηκε πριν τη 
δημοσιοποίηση της. 

Α.  Διαγωνισμοί για την αγορά υπηρεσιών μίσθωσης (wet leasing) δύο ελικοπτέρων για  επιχειρήσεις 
αεροπυρόσβεσης κατά τις καλοκαιρινές περιόδους 

1. Σύσταση 1 

Σχόλια/απόψεις του Διευθυντή του Τμήματος Δασών: 

Σχόλια Ελεγκτικής Υπηρεσίας: 

α. Ο ισχυρισμός/θέση του Τμήματος δεν ευσταθεί, εφόσον σε κάθε περίπτωση οι ΑΑ οφείλουν να 
τηρούν τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας σχετικά με τη γνωστοποίηση αποτελεσμάτων, 
ανεξάρτητα εάν οι υποβληθείσες προσφορές είναι εκτός προδιαγραφών σε ένα διαγωνισμό.  

β. Το άρθρο 23(α) του νόμου Ν.104(Ι)/2010, το οποίο αναφέρει το Τμήμα ότι έχει χρησιμοποιήσει και το 
οποίο επιτρέπει τη μη εφαρμογή των ανασταλτικών προθεσμιών για τη σύναψη σύμβασης που 
αναφέρονται στο άρθρο 22, δεν τυγχάνει εφαρμογής στην προκειμένη περίπτωση, εφόσον αυτό 
παραπέμπει στο άρθρο 3(δ) της ίδιας νομοθεσίας που αναφέρεται σε δημόσιες συμβάσεις έργων 
καθώς και συμβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών, των οποίων η εκτιμώμενη αξία είναι ίση 
ή υπερβαίνει το ποσό των €500.000. 
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2. Σύσταση 3  

Σχόλια/απόψεις του Διευθυντή του Τμήματος Δασών: 

Σχόλια Ελεγκτικής Υπηρεσίας: 

α. Στην Έκθεση μας δεν κρίνεται κατά πόσο το ποσό της σύμβασης που ανατέθηκε ήταν υψηλό, αλλά το 
γεγονός ότι, ενώ η ΑΑ επικαλείτο αύξηση στο κόστος των υπό αναφορά υπηρεσιών τη δεδομένη 
περίοδο, εντούτοις τροποποίησε/αύξησε εκ των υστέρων την εκτίμηση κόστους, κατά παράβαση των 
σχετικών προνοιών της νομοθεσίας με βάση την οποία είχε εγκριθεί η διαδικασία που ακολουθήθηκε. 

β. Το σχόλια του Τμήματος είναι άσχετο με το εύρημα της Έκθεσης εφόσον στους πέντε από τους επτά 
ΟΦ δεν είχε δοθεί το δικαίωμα να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό με τη νέα/αυξημένη εκτίμηση 
δαπάνης, την οποία εάν γνώριζαν ενδεχομένως να αντιμετώπιζαν διαφορετικά τον διαγωνισμό και 
να προσάρμοζαν ανάλογα και τις προσφορές τους. 

Εν πάση περιπτώσει, τα πιο πάνω ευρήματα της Υπηρεσίας μας σχετικά με το θέμα της εκτίμησης δαπάνης 
και της ενδεχόμενης άδικης μεταχείρισης των  ΟΦ αποτέλεσαν και διαπίστωση του ίδιου του ΣΠ και 
καταγράφονται και στα σχετικά πρακτικά της συνεδρίας του ημερ. 24.6.2022, κατά την οποία είχε 
αποφασίσει ακύρωση του διαγωνισμού, απόφαση την οποία ανακάλεσε αργότερα για τους λόγους που 
αναφέρονται αναλυτικά στην Έκθεση. 

3. Εύρημα 4 

Σχόλια/απόψεις του Διευθυντή του Τμήματος Δασών: 
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Σχόλια Ελεγκτικής Υπηρεσίας: 

Το θέμα το οποίο φαίνεται να μην έχει ακόμα αντιληφθεί το Τμήμα, είναι ότι η άδικη μεταχείριση έγινε στο 
στάδιο πριν τη διαπραγμάτευση με τους δύο εκ των επτά ΟΦ που είχαν λάβει μέρος αρχικά στον 
διαγωνισμό, με τις αλλαγές που έκανα αποδεκτές εκ των υστέρων (εκτίμηση, τεχνικές προδιαγραφές κλπ.). 
Όσον αφορά το κατά πόσο οι αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές των Ε/Π του αναδόχου ήταν 
επουσιώδεις ή όχι, αυτό απαντάται από την ενέργεια του Τμήματος να μην αποδεχτεί αλλαγή τους όταν 
είχε ζητηθεί από ΟΦ, καθιστώντας τις το ίδιο με τον τρόπο αυτό ουσιώδεις, και δεν έχει καμία σχέση η θέση 
των ΟΦ επί αυτού, αφού αρμόδια προς τούτο είναι η εκάστοτε ΑΑ. 

4. Εύρημα 5/Σύσταση 4 

Σχόλια/απόψεις του Διευθυντή του Τμήματος Δασών: 

Σχόλια Ελεγκτικής Υπηρεσίας: 

Στην έκθεση αξιολόγησης αναφέρεται ότι ο επιτυχών ΟΦ ζήτησε αλλαγή «Υπεργολάβου» και σε κανένα 
σημείο της έκθεσης αξιολόγησης ή των πρακτικών του ΣΠ γίνεται αναφορά ή επίκληση του άρθρου 63 του 
νόμου Ν.73(Ι)/2016, το οποίο, ούτως ή άλλως αναφέρεται στις περιπτώσεις που η ΑΑ απαιτεί αλλαγή του 
Άλλου Φορέα για τους λόγους που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο και όχι ο ίδιος ο προσφοροδότης. 
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5. Εύρημα 6/Σύσταση 5 

Σχόλια/απόψεις του Διευθυντή του Τμήματος Δασών: 
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Σχόλια Ελεγκτικής Υπηρεσίας: 

α. –  στ. Στην Έκθεση μας γίνεται αναφορά στην Έκθεση Γεγονότων του μέλους της Επιτροπής Παραλαβής 
που είχε διαφωνήσει με την παραλαβή των Ε/Π του αναδόχου, με εισήγηση όπως διερευνηθούν οι 
ισχυρισμοί του, και σε κανένα σημείο δεν αναφέρεται ότι υιοθετούμε εκ των προτέρων τις θέσεις του. Η 
αναφορά του Τμήματος σε «αυθαιρεσίες» και «απαράδεκτά» ευρήματα και συστάσεις εκ μέρους της 
Υπηρεσίας μας απορρίπτονται κατηγορηματικά από το περιεχόμενο της ίδιας της Έκθεσης μας. 

ζ.  Δεν είναι αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας να αποφασίσει ποια θα είναι ΑΑ των υπό αναφορά 
διαγωνισμών, και εάν ο Διευθυντής του Τμήματος θεωρεί ότι κακώς τους το επέβαλαν, οφείλει να το 
αναφέρει στο αρμόδιο προς τούτο όργανο. 

η.  Συμφωνούμε με τη θέση του Τμήματος για διορισμό επιτροπής για διερεύνηση των θεμάτων που 
τέθηκαν, αφού αυτή είναι εξάλλου και η σύσταση μας επί του θέματος. 

θ. Δεν πρέπει η ΑΑ να βασίζεται στην «εντύπωση» που θα έχουν οι ΟΦ για τους όρους ενός 
διαγωνισμού, οι οποίοι θα πρέπει, με ευθύνη της, να είναι σαφώς διατυπωμένοι και εις γνώσει όλων των 
συμμετεχόντων σε μία διαδικασία. 

Ενόψει των πιο πάνω, απορρίπτουμε κατηγορηματικά τη θέση του Τμήματος ότι η Έκθεση μας παραβαίνει 
την αρχή της δίκαιης μεταχείρισης του, εφόσον τα γεγονότα, αλλά και τα πιο πάνω σχόλιά τους, απλά 
επιβεβαιώνουν τα ευρήματα μας. 
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Β.  Διαγωνισμοί αρ. ΤΔ 4/2022 και ΤΔ 47/2022 για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης (wet leasing) δύο 
αεροπλάνων για πυρόσβεση και διενέργεια περιπολιών για άμεσο εντοπισμό και κατάσβεση πυρκαγιών 
για την καλοκαιρινή περίοδο του έτους 2022 με δικαίωμα προαίρεσης για το έτος 2023 

6. Εύρημα 1/Σύσταση 

Σχόλια/απόψεις του Διευθυντή του Τμήματος Δασών: 

Σχόλια Ελεγκτικής Υπηρεσίας: 

Το σχόλιο του Τμήματος επιβεβαιώνει την ανάγκη υιοθέτησης της εν λόγω σύσταση μας, όπως το Τμήμα 
λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες της αγοράς και να ετοιμάζει ανάλογα τα έγγραφα των διαγωνισμών, δίδοντας 
με διαφάνεια την ίδια πληροφόρηση εξ΄ αρχής σε όλους τους ενδιαφερόμενους, και εν δυνάμει 
υποψήφιους προσφοροδότες, ιδίως σε διαγωνισμούς όπως τον υπό αναφορά διαγωνισμό όπου το 
ενδιαφέρον και η συμμετοχή είναι πολύ μειωμένα και ο ανταγωνισμός περιορισμένος. 

7. Εύρημα 2/Σύσταση 

Σχόλια/απόψεις του Διευθυντή του Τμήματος Δασών: 

  

Σχόλια Ελεγκτικής Υπηρεσίας: 

Ισχύουν τα πιο πάνω. 
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8. Εύρημα 3/Σύσταση  

Σχόλια/απόψεις του Διευθυντή του Τμήματος Δασών: 

 

Σχόλια Ελεγκτικής Υπηρεσίας: 

α. – γ. Τα σχόλια/θέσεις του Τμήματος δεν χρήζουν περαιτέρω σχολιασμού, αφού απαντώνται από τα 
ευρήματα της Έκθεσης επί των θεμάτων που τίθενται. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, η παραδοχή και μόνο ότι 
η αλλαγή σχετικά με τις άδειες των πιλότων και των μηχανικών δεν έγινε αρχικά στα έγγραφα του 
διαγωνισμού αφού αυτό δεν επιτρεπόταν από το άρθρο της νομοθεσίας με βάση το οποίο εγκρίθηκε η 
ακολουθούμενη διαδικασία, και για αυτό έγινε εκ των υστέρων, μιλά αφ΄ εαυτής και επιβεβαιώνει απλά τα 
ευρήματα της Έκθεσης μας και, απαντά και στον ισχυρισμό του Τμήματος περί μη «δίκαιης» μεταχείρισης 
του από την Έκθεση μας. 
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Γ.  Διαγωνισμός με αρ. ΤΔ 37/2022 για την αγορά ενός αεροπλάνου πυρόσβεσης και υπηρεσιών 
πιλότων για την περίοδο 2023 – 2027, με δικαίωμα ανανέωσης για τα έτη 2028 και 2029, και την αγορά 
δύο πυροσβεστικών αεροπλάνων και υπηρεσιών πιλότων και συντήρησης για την περίοδο 2023 – 2027, 
με δικαίωμα ανανέωσης για τα έτη 2028 και 2029 

9. Εύρημα 1/Σύσταση 

Σχόλια/απόψεις του Διευθυντή του Τμήματος Δασών: 

Σχόλια Ελεγκτικής Υπηρεσίας: 

Το γεγονός πως, παρά το ότι το Τμήμα παραδέχεται ότι έχει παρανομήσει σε σχέση με τις πρόνοιες της 
νομοθεσίας για τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, εντούτοις εξακολουθεί να υποστηρίζει την 
ορθότητα των σχετικών ενεργειών του, επιβεβαιώνει απλά τα ευρήματα της Έκθεσης μας. 

10. Εύρημα 2/Σύσταση  

Σχόλια/απόψεις του Διευθυντή του Τμήματος Δασών: 

Σχόλια Ελεγκτικής Υπηρεσίας: 

Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τη θέση του Τμήματος η δυνατότητα συμμετοχής και δεύτερου προσφοροδότη 
στον διαγωνισμό βασίστηκε σε ισχυρισμό του ιδίου, δεικνύει ελλιπή έρευνα αγοράς εκ μέρους του 
Τμήματος, η οποία, για ένα τόσο σημαντικό διαγωνισμό υψηλού κόστους και μειωμένης συμμετοχής, θα 
έπρεπε κατά την άποψή μας να ήταν λεπτομερής και αναλυτική. 

Όσον αφορά στην αναφορά ότι αυτό που θα φωτογράφιζε συγκεκριμένο κατασκευαστή ήταν η «εισήγηση» 
της Υπηρεσίας μας για αεροσκάφη με πλωτήρες, αυτή απορρίπτεται ως ψευδής και παραπλανητική, 
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εφόσον, όπως αναφέρεται και στην Έκθεση μας, με επιστολή μας θέσαμε υπόψη τού Διευθυντή του 
Τμήματος για τα σχόλια τους πληροφορία/ισχυρισμό που είχε υποβληθεί στην Υπηρεσία μας, ότι στα 
αεροπλάνα του τύπου που περιλαμβάνονται στον υπό αναφορά διαγωνισμό μπορούν να τοποθετηθούν 
πλωτήρες, με τη χρήση των οποίων θα μπορούν να εφοδιάζονται με νερό από φράκτες ή τη θάλασσα, 
αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό τον αριθμό των ρίψεων νερού κατά πολύ, σε σχέση με τον εφοδιασμό τους 
στη βάση ανεφοδιασμού, δυνατότητα, η οποία δεν περιλαμβανόταν στον υπό αναφορά διαγωνισμό. Μετά 
την απάντηση του Τμήματος ότι η εν λόγω πρόνοια θα φωτογράφιζε συγκεκριμένο κατασκευαστή η 
Υπηρεσία μας δεν επανήλθε επί του θέματος, πόσο δε μάλλον δεν έκανε εισήγηση για εισαγωγή ανάλογης 
πρόνοιας στα έγγραφα του διαγωνισμού. 

11. Εύρημα 3/Σύσταση  

Σχόλια/απόψεις του Διευθυντή του Τμήματος Δασών: 

 

Σχόλια Ελεγκτικής Υπηρεσίας: 

Η αναφορά/δήλωση του Τμήματος ότι δεν χρειάζεται μελέτη επί του θέματος των πτητικών μέσων που 
χρειάζεται η δημοκρατία, εφόσον κατά την άποψη τους το θέμα είναι «τόσο απλό», ακυρώνει όλες τις 
προηγούμενες σχετικές αποφάσεις κυβερνήσεων, διυπουργικών επιτροπών και ειδικών επιτροπών που 
είχαν συσταθεί για το θέμα, και, η αντιμετώπιση αυτή επιβεβαιώνει και πάλι τα ευρήματα της Έκθεσης μας. 

Όσον αφορά την εισήγηση στην Έκθεση μας ΤΔ/01/2021, αυτή είχε γίνει πριν την προκήρυξη του 
διαγωνισμού για την αγορά αεροπλάνων από το Τμήμα, για την οποία θα έπρεπε κατά την άποψή μας να 
εφαρμόσει και την εισήγηση της τελευταίας ειδικής επιτροπής για αξιολόγηση της σύμβασης μίσθωσης των 
αντίστοιχων υπηρεσιών. 
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12. Γενικό Συμπέρασμα/Γενική Σύσταση 

Σχόλια/απόψεις του Διευθυντή του Τμήματος Δασών: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχόλια Ελεγκτικής Υπηρεσίας: 

α.  Το κατά πόσο το Τμήμα θα έπρεπε να αποδεχτεί ή όχι τις αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές 
των Ε/Π θα έπρεπε να το κρίνουν σωστά και με βάση τα δεδομένα του διαγωνισμού κατά τον ουσιώδη 
χρόνο, και όχι να προσπαθούν εκ των υστέρων να μεταθέσουν τις ευθύνες τους σε άλλους για το αν θα 
είχαμε ή όχι Ε/Π ή αεροπλάνα πυρόσβεσης. 

Σημειώνουμε απλώς την πάγια νομολογημένη θέση ότι, δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή παρανομία κατ΄ 
επίκληση απλά του δημοσίου συμφέροντος. 

β.  Όπως αναφέρουμε και πιο πάνω, η θέση του Τμήματος ότι είναι εσφαλμένη η σύσταση μας για 
διορισμό επιτροπής ειδικών/εμπειρογνωμόνων/ συμβούλων για μελέτη των αναγκών σε πτητικά και όχι 
μόνο μέσα πυρόσβεσης για την Κυπριακή Δημοκρατία, εφόσον ο κατά νόμο αρμόδιος για αυτό είναι ο 
Διευθυντής του Τμήματος Δασών, ακυρώνει όλες τις προηγούμενες σχετικές αποφάσεις κυβερνήσεων, 
διυπουργικών επιτροπών και ειδικών επιτροπών που είχαν συσταθεί για το θέμα, και επιβεβαιώνει τα 
ευρήματα της Έκθεσης μας. 
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γ. – δ. Η προσφορά του και το έργο του Τμήματος Δασών στην εκτέλεση των καθηκόντων του για την 
αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, δεν αμφισβητείται από την Υπηρεσία μας αλλά ούτε και αποτελεί 
αντικείμενο της παρούσας Έκθεσης. 
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Παράρτημα 2 – Απάντηση Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας 

  


















