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Αποκρατικοποίηση των εµπορικών δραστηριοτήτων του Λιµανιού Λεµεσού

Α.

Ιστορικό.

Με βάση τον περί της Ρύθµισης Θεµάτων Αποκρατικοποίησης Νόµο Ν.28(Ι)/2014 και την
Απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 76.680 ηµερ. 19.3.2014, το Υπουργείο
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (ΥΜΕΕ) προώθησε τη διαδικασία αδειοδότησης
µακράς διαρκείας ή παραχώρησης δικαιώµατος χρήσης, διαχείρισης ή εκµετάλλευσης του
εµπορικού τµήµατος του Λιµένος Λεµεσού.
Ενόψει των πιο πάνω, στο ΥΜΕΕ συστάθηκε Καθοδηγητική Επιτροπή (ΚΕ) για το έργο,
αποτελούµενη από τους:
-

Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

-

Γενικό ∆ιευθυντή Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

-

Συντονιστή του Έργου

Το ΥΜΕΕ όρισε Οµάδα Έργου (ΟΕ) ειδικά για την Αποκρατικοποίηση των εµπορικών
δραστηριοτήτων του Λιµένα Λεµεσού, η οποία αποτελείτο από τους πιο κάτω Λειτουργούς
του:
-

κα Στάλω Αριστείδου – Εκτελεστικό Μηχανικό 1ης Τάξης (Συντονιστή)

-

κα Στέλλα Ησαΐα – Επιµετρητή Ποσοτήτων

-

κα Χρυστάλλα Σολωµού – Εκτελεστικό Μηχανικό

-

κ. Κυριάκο Μαραγκό – Εκτελεστικό Μηχανικό

-

κ. Φώτη Μάτση – Εκτελεστικό Μηχανικό

Η Υπηρεσία µας, κατά τη διάρκεια ετοιµασίας της παρούσας έκθεσης ζήτησε από το
ΥΜΕΕ τις αποφάσεις για τον διορισµό της ΚΕ και της ΟΕ, καθώς και τους όρους εντολής
της ΚΕ.
Παρά το γεγονός ότι τα πιο πάνω αποτελούν κατά την άποψη µας ουσιώδη στοιχεία,
απαραίτητα για τον έλεγχο/διερεύνηση του όλου θέµατος, εφόσον τα πιο πάνω όργανα
(ΚΕ και ΟΕ) έχουν διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο στο όλο έργο, εντούτοις, τα µόνα
σχετικά στοιχεία που µας απέστειλε το ΥΜΕΕ, ήταν η Έκθεση Προόδου αρ. 2 του
Φεβρουαρίου 2015, στην οποία γίνεται αναφορά στην ΚΕ και την ΟΕ και, τους διορισµούς
των µελών της ΟΕ.
Ενόψει των πιο πάνω, δεν µπορεί – µε βάση τα δεδοµένα που υποβλήθηκαν – να
αξιολογηθεί κατά πόσον τα πιο πάνω όργανα, συστάθηκαν νοµότυπα και λειτουργούσαν
στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους και κατά πόσο τηρούσαν τους όρους εντολής τους.
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Σύµφωνα µε το ΥΜΕΕ, η Καθοδηγητική Επιτροπή δεν δηµιουργήθηκε σύµφωνα µε
οποιαδήποτε νοµοθεσία, ενώ συστάθηκε για να λειτουργεί ως Συµβουλευτικό Σώµα για
συζήτηση των διαφόρων θεµάτων που αφορούσαν τη διαδικασία εµπορικοποίησης του
λιµανιού. Στις συναντήσεις, κρίθηκε σκόπιµο όπως συµµετέχουν ο Υπουργός ΜΕΕ και ο
Γενικός ∆ιευθυντής του ΥΜΕΕ, εφόσον οποιεσδήποτε εισηγήσεις της ΟΕ θα τίθεντο
ενώπιον τους για τελική έγκριση. Συνεπώς, µε τον τρόπο αυτό θα µπορούσαν να ληφθούν
γρήγορες αποφάσεις σε ένα έργο για το οποίο υπήρχαν στενά χρονοδιαγράµµατα.
Τα σχόλια της Υπηρεσίας µας για την πιο πάνω θέση του ΥΜΕΕ σχετικά µε την ΚΕ και την
ΟΕ, καταγράφονται στην παράγραφο (α) των γενικών επισηµάνσεων της παρούσας
έκθεσης.
Επίσης, συστάθηκε Επιτροπή για τη διευκόλυνση της διαδικασίας, η οποία αποτελείτο από
τους ακόλουθους Λειτουργούς του ΥΜΕΕ και της Αρχής Λιµένων Κύπρου (ΑΛΚ), µε όρους
εντολής την εξασφάλιση των αναγκαίων πληροφοριών που απαιτούνταν από την ΑΛΚ και
τους εµπλεκόµενους φορείς:
-

κα Στάλω Αριστείδου – Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων (Τ∆Ε) – Υπεύθυνη έργου
(Συντονιστής)

-

κα Στέλλα Ησαΐα – Τ∆Ε – Μέλος

-

κ Άνθιµο Χριστοδουλίδη – Προϊστάµενο Εσωτερικού Ελέγχου ΑΛΚ – Μέλος

Επιπρόσθετα, συστάθηκε Τεχνική Επιτροπή εντός της ΑΛΚ, η οποία αποτελείτο από τους:
-

κα Ανθή Κληρίδου – Αν. Γενική ∆ιευθύντρια ΑΛΚ

-

κ Άνθιµο Χριστοδουλίδη – Προϊστάµενο Εσωτερικού Ελέγχου ΑΛΚ

-

κα Μαρία Ιωακείµ – Λειτουργό ΑΛΚ

Τέλος, η αξιολόγηση των προσφορών έγινε από Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία
αποτελείτο από τους:
-

κα Χρυστάλλα Σολωµού, Εκτελεστικό Μηχανικό Τ∆Ε – Συντονιστής

-

κ. Φώτη Μάτση, Εκτελεστικό Μηχανικό Τ∆Ε – Μέλος

-

κ. Κυριάκο Μαραγκό, Εκτελεστικό Μηχανικό Τ∆Ε – Μέλος

-

κα ∆ήµητρα Παπαδοπούλου, Εκτελεστικό Μηχανικό Τ∆Ε – Μέλος

-

κα Άννα Μιχαλοπούλου, Λειτουργό Ελέγχου, Τµήµα Ελέγχου – Μέλος

-

κα Ειρήνη Νεοφύτου, Αντιπρόσωπο Γενικού Εισαγγελέα – Παρατηρητής

-

κ. Παναγιώτη Λαµπρίδη, Αντιπρόσωπο Γενικού Ελεγκτή – Παρατηρητής

-

κα Λεύκια Αραούζου, Αντιπρόσωπο Γενικής Λογίστριας – Παρατηρητής
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Σύµφωνα µε το ΥΜΕΕ, ο ρόλος της πιο πάνω επιτροπής ήταν η αξιολόγηση των
υποβολών από τους οικονοµικούς φορείς, δηλαδή τόσο των αιτήσεων στο Στάδιο
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Expression of Interest) όσο και των προτάσεων µετά την
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (Invitation to Tender). Επίσης, αρµοδιότητα της
επιτροπής ήταν η ετοιµασία έκθεσης µε ανάλυση των υποβληθέντων στοιχείων και,
υποβολή εισήγησης προς το Ειδικό Συµβούλιο Προσφορών για λήψη σχετικής απόφασης.
Σηµειώνεται ότι ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας µας είχε συµµετάσχει µόνο σε 3 συνεδρίες
της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης.
Πέραν των πιο πάνω, το ΥΜΕΕ προχώρησε στην πρόσληψη των ακόλουθων Συµβούλων:
-

Για την προετοιµασία/προεργασία για την Αποκρατικοποίηση, τους Συµβούλους
KPMG Ltd, στις 8.8.2014 (Ποσό Συµβολαίου MCW/1/2014: €94.900).

-

Για το συντονισµό και την προώθηση του Έργου, τους Οικονοµικούς Σύµβουλους
N.M. Rothschild and Sons Ltd, στις 11.11.2014 (Ποσό Συµβολαίου MCW/2/2014:
€3.500.000). Βάσει της συµφωνίας µε τους ∆ιαχειριστές, η ανώτατη αµοιβή
απόδοσης των Συµβούλων ήταν €3,5 εκ., ενώ εγκρίθηκε πρόσθετο ποσό από την
Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) και, το ποσό του συµβολαίου
ανήλθε σε €3.655.000. Σύµφωνα µε το ΥΜΕΕ, η καταβολή αµοιβής απόδοσης είναι
µια πρακτική που υιοθετείται για όλες τις παρόµοιες συµφωνίες ώστε να υπάρχει
κίνητρο για τους Συµβούλους να φέρουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα, ενώ
ορίστηκε µέγιστο όριο, ώστε να µην υπάρχει ανεξέλεγκτη προσπάθεια από τους
Συµβούλους.
Με βάση συµπληρωµατική πληροφόρηση που ζητήθηκε από την Υπηρεσία µας και
δόθηκε από τη Συντονίστρια του Έργου, έχει πληρωθεί µέχρι σήµερα στους εν
λόγω Συµβούλους το ποσό των €3.405.000, ενώ έγινε κράτηση €250.000 από την
αµοιβή τους, λόγω απαιτήσεων που υπέβαλαν οι Νοµικοί Σύµβουλοι Pinsent
Masons LLP για επιπλέον εργασίες, λόγω των Συµβούλων N.M. Rothschild and
Sons Ltd, ποσό το οποίο θα αποδεσµευτεί ανάλογα µε την έκβαση/απόφαση για
την πιο πάνω απαίτηση. Η πιο πάνω διευθέτηση εγκρίθηκε από την Κεντρική
Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ), η οποία υιοθέτησε την εισήγηση της
Τµηµατικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΤΕΑΑ) του ΥΜΕΕ και της
Συντονίστριας του Έργου.
Το ΥΜΕΕ πληροφόρησε επίσης την Υπηρεσία µας ότι, στην εν λόγω Σύµβαση
περιλαµβάνεται πρόνοια βάσει της οποίας το Κράτος, κατά την αποκλειστική κρίση
του, µπορεί να καταβάλει κάποιο επιπρόσθετο ποσό σε περίπτωση εξαιρετικού
αποτελέσµατος (το οποίο βεβαίως να είναι πολύ πιο µικρό της αµοιβής απόδοσης).
Λαµβάνοντας υπόψη ότι το αποτέλεσµα ξεπέρασε τις αρχικές εκτιµήσεις, οι
Σύµβουλοι στην προσπάθεια να επωφεληθούν της πιο πάνω πρόνοιας υπέβαλαν
απαίτηση για καταβολή ποσού ύψους €3.000.000, ως ποσό επιτυχίας (success fee)
µε βάση τις πρόνοιες της σύµβασης τους, το οποίο απορρίφθηκε από την ΚΕΑΑ,
µετά από εισήγηση της ΤΕΑΑ και της Συντονίστριας του Έργου. Ωστόσο, οι
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Σύµβουλοι επαναϋπόβαλαν την πιο πάνω απαίτηση, η εξέταση της οποίας
εκκρεµεί. Η Υπηρεσία µας θεωρεί ορθή την απόφαση της ΚΕΑΑ για απόρριψη της
απαίτησης αυτής των Συµβούλων και παράλληλα επισηµαίνει την υποχρέωση του
ΥΜΕΕ να αξιολογήσει κατά πόσο µπορούν να τεκµηριωθούν απαιτήσεις της
∆ηµοκρατίας κατά των Συµβούλων για λάθη και παραλείψεις τους. Αρµόδιο όργανο
για λήψη τελικής απόφασης επί του θέµατος αυτού είναι η ΚΕΑΑ.
-

Για την παροχή νοµικών υπηρεσιών, τους Pinsent Masons LLP, στις 23.1.2015
(Ποσό Συµβολαίου MCW/3/2014: €567.532). Όπως µας πληροφόρησε η
Συντονίστρια του Έργου, έχει πληρωθεί µέχρι σήµερα στους εν λόγω Συµβούλους
το ποσό των €562.532, ενώ έγινε κράτηση ποσού ύψους €5.000. Οι εν λόγω
Σύµβουλοι υπέβαλαν απαίτηση για ποσό €1.025.000 για επιπρόσθετες εργασίες, το
οποίο απορρίφθηκε από την ΚΕΑΑ, µετά από εισήγηση της ΤΕΑΑ και της
Συντονίστριας του Έργου. Ωστόσο, και σε αυτή την περίπτωση οι Σύµβουλοι
επανήλθαν και υπέβαλαν εκ νέου την πιο πάνω απαίτηση τους, η εξέταση της
οποίας εκκρεµεί.

Επιπλέον, για υποβοήθηση της διαδικασίας ανατέθηκαν οι ακόλουθες συµβάσεις:
-

Για την προµήθεια συστήµατος εικονικής αίθουσας δεδοµένων (Virtual Data Room
– VDR) για τις ανάγκες της διαδικασίας, στην εταιρεία Sterling Financial Print
Limited, στις 24.7.2015 (Ποσό Συµβολαίου MTCW/LP2/2015: €12.450).

-

Για την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση µε θέµατα κάλυψης
ασφαλειών προς το Κράτος, στην εταιρεία JLT Specialty Limited, στις 6.8.2015
(Ποσό Συµβολαίου MTCW/LP3/2015: €26.000).

Όλες οι πιο πάνω αναθέσεις έγιναν µέσω διαγωνισµών, στα πλαίσια του περί Συντονισµού
των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµόσιων Συµβάσεων Προµηθειών, Έργων και Υπηρεσιών
Νόµου Ν.12(Ι)/2006 που ίσχυε κατά το χρόνο ανάθεσης των συµβάσεων αυτών.
Με βάση τα κύρια πορίσµατα της έρευνας αγοράς των Οικονοµικών Συµβούλων N.M.
Rothschild and Sons Ltd, η οποία έγινε για διερεύνηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος και
επιλογή της πιο εµπορικής µεθόδου προώθησης του Έργου, τα οποία παρουσιάστηκαν
στην ΚΕ, αποφασίστηκε η προώθηση του όλου Έργου µε µια διαδικασία που θα
περιελάµβανε τρεις επιµέρους Συµφωνίες Παραχώρησης (Concession Agreements - CA)
για τα ακόλουθα:
(1)

Τερµατικός σταθµός εµπορευµατοκιβωτίων,

(2)

Πλοηγικές Υπηρεσίες,

(3)

Τερµατικός σταθµός γενικού εµπορίου και τερµατικό επιβατών.

Μετά τη λήψη της πιο πάνω απόφασης σχετικά µε τον τρόπο προώθησης του Έργου,
έγιναν οι ακόλουθες ενέργειες:
-

Στις 18.6.2015, έγινε ανακοίνωση του Έργου και Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για Προεπιλογή, µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
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Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, στην Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε
Ευρωπαϊκή προκήρυξη (OJEU Notice) και στο διεθνή τύπο.
-

Στις 16.7.2015 υποβλήθηκαν οι Αιτήσεις/Εκδήλωση Ενδιαφέροντος και τέλος
Ιουλίου 2015 έγινε η προεπιλογή των Ενδιαφερόµενων Φορέων.

-

Στις 14.9.2015 αποστάλθηκαν έγγραφα προσφοράς και προσχέδια των Συµφωνιών
(1st Draft Concession Agreement) στους προεπιλεγέντες Ενδιαφερόµενους Φορείς.

-

∆ιενεργήθηκαν τρείς επιτόπου τεχνικής φύσης επισκέψεις των προεπιλεγέντων
Ενδιαφερόµενων Φορέων στο Λιµάνι και δύο κύκλοι διαβουλεύσεων για συζήτηση
θεµάτων σχετικά µε τους όρους των Συµφωνιών καθώς και για άλλα τεχνικά και
οικονοµικά θέµατα.

-

Το δεύτερο τροποποιηµένο προσχέδιο των Συµφωνιών Παραχώρησης (2nd Draft
Concession Agreement) δόθηκε στους Ενδιαφερόµενους Φορείς µετά τις
διαβουλεύσεις του Οκτωβρίου (µεταξύ 6 και 16 Οκτωβρίου 2015), ενώ µετά το
πέρας του δεύτερου κύκλου διαβουλεύσεων (µεταξύ 23 Νοεµβρίου και 2
∆εκεµβρίου 2015) το κείµενο των Συµφωνιών οριστικοποιήθηκε.

-

Στις 22.12.2015, δόθηκε το τελικό κείµενο των τριών Συµφωνιών Παραχώρησης
(Concession Agreement) στους προεπιλεγέντες Ενδιαφερόµενους Φορείς, βάσει
των οποίων υπέβαλαν τις τελικές τους προτάσεις.

-

Από τον Σεπτέµβριο 2015 µέχρι την εβδοµάδα πριν την υποβολή των προσφορών,
διεξαγόταν µια διαδικασία ερωταπαντήσεων µέσω του συστήµατος VDR, κατά την
οποία απαντήθηκαν ερωτήσεις και δοθήκαν οι απαραίτητες πληροφορίες στους
προεπιλεγέντες Ενδιαφερόµενους Φορείς.

-

Στις 21.1.2016 υποβλήθηκαν οι προσφορές και, τον Φεβρουάριο 2016
ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση και έγινε η επιλογή των προτιµητέων προσφερόντων.

-

Από τα µέσα Μαρτίου µέχρι µέσα Απριλίου 2016, έγινε διαβούλευση για την
συµπλήρωση των ειδικών στοιχείων των Συµφωνιών.

-

Στις 25.4.2016 υπεγράφησαν οι Συµβάσεις Παραχώρησης, µε βάση τις οποίες
προβλεπόταν µεταβατική περίοδος (Transition Period) 9 µηνών για προετοιµασία
των ∆ιαχειριστών να αναλάβουν τη διαχείριση του Λιµανιού. Η περίοδος αυτή
ολοκληρώθηκε στις 29.1.2017. Στις 30.1.2017, έγινε η ουσιαστική έναρξη
διαχείρισης του Λιµανιού από τους νέους διαχειριστές.

Με βάση τις πιο πάνω ενέργειες/διευθετήσεις, η ΑΛΚ παραµένει ιδιοκτήτης του Λιµανιού,
ενώ αναβαθµίστηκε µε την ανάληψη ρυθµιστικού και εποπτικού ρόλου και, επίσης
χειρίζεται τους υπόλοιπους χώρους που δεν έχουν περιληφθεί στις προαναφερόµενες
Συµφωνίες Παραχώρησης.
Επισηµαίνεται ότι – αρχικά – εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από συνολικά 33 φορείς (Lot 1: 18,
Lot 2: 15, Lot 3: 19 – ως αυτοί καταγράφονται στο «Deliverable K: Evaluation Report
(Prequalification stage)» που ετοιµάστηκε από τους Συµβούλους), ενώ διευκρινίζεται ότι
κάθε φορέας δύνατο να εκδηλώσει ενδιαφέρον για ένα ή περισσότερα τµήµατα. Εν τέλει,
5
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αξιολογήθηκαν 12 οικονοµικές προσφορές (Lot 1: 6, Lot 2: 2, Lot 3: 4) από 8 οικονοµικούς
φορείς.
Θεωρούµε την πιο πάνω συµµετοχή ως πολύ ικανοποιητική και ως στοιχείο που δεικνύει
ότι αναπτύχθηκε υγιής και ικανοποιητικός ανταγωνισµός. Με βάση τα αποτελέσµατα του
διαγωνισµού για τις Συµφωνίες Παραχώρησης, οι εταιρείες που διαχειρίζονται το Λιµάνι
είναι οι ακόλουθες:
1. Για τον Τερµατικό Σταθµό Εµπορευµατοκιβωτίων (Lot 1):
EUROGATE Container Terminal Limassol Limited, µε µετόχους:
-

EUROGATE International GmbH, 60% και,

-

ZIRANDO INVESTMENTS LIMITED 40% (µε µετόχους τις Interorient Navigation
Company Ltd 50% και East Med Holdings S.A.50%).

2. Για τις Θαλάσσιες Υπηρεσίες (Lot 2):
P&O Maritime Cyprus Limited µε µετόχους:
-

P&O Maritime FZE 75% (µε µοναδικό µέτοχο την DP World FZE 100%, της οποίας
µοναδικός µέτοχος είναι η DP World Limited 100% ), και

-

GAP Vassilopoulos Marine Port Services Ltd 25% (µε µοναδικό µέτοχο την GAP
Vassilopoulos Public Ltd).

3. Για τον Τερµατικό Σταθµό Γενικού Εµπορίου (Lot 3):
DP World Limassol Limited µε µετόχους:
-

DP World FZE 75% (µε µοναδικό µέτοχο την DP World Limited), και

-

GAP Vassilopoulos Multipurpose Port Services Ltd 25% (µε µοναδικό µέτοχο την
GAP Vassilopoulos Public Ltd).

Περαιτέρω, µε βάση τις Συµφωνίες Παραχώρησης που υπογράφηκαν, οι τρεις
∆ιαχειριστές θα πληρώνουν τα ακόλουθα ποσά:
EUROGATE Container Terminal Limassol Limited (Lot 1), διάρκεια 25 χρόνια
Upfront Payment (Προκαταβολική Πληρωµή)

€7.500.000

Fixed Concession Fee (Σταθερό Μίσθωµα)

€7.000.000 indexed

Variable Concession Fee (Μεταβλητό Μίσθωµα)

62,71% on Gross Revenues

P&O Maritime Cyprus Limited (Lot 2), διάρκεια 15 χρόνια
Upfront Payment (Προκαταβολική Πληρωµή)

€500.000

Fixed Concession Fee (Σταθερό Μίσθωµα)

€150.000 indexed

Variable Concession Fee (Μεταβλητό Μίσθωµα)

10,1% on Gross Revenues

DP World Limassol Limited (Lot 3), διάρκεια 25 χρόνια
Upfront Payment (Προκαταβολική Πληρωµή)

€2.000.000
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Fixed Concession Fee (Σταθερό Μίσθωµα)

€2.000.000 indexed

Variable Concession Fee (Μεταβλητό Μίσθωµα)

52,1% on Gross Revenues

Σύµφωνα µε το ΥΜΕΕ, το µίσθωµα το οποίο επιτεύχθηκε κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητικό
και σε αυτό συνέβαλε ο υψηλός ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε, ενώ η διαδικασία
σχολιάστηκε πολύ θετικά από όλους οι οποίοι συµµετείχαν, τόσο για τη διαφάνεια, την
αποτελεσµατικότητα και το χρόνο ολοκλήρωσης της. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της
διαδικασίας –από την ηµεροµηνία προκήρυξης µέχρι και την ηµεροµηνία υπογραφής–
ήταν λιγότερο από ένα χρόνο, γεγονός που συνέτεινε στο αυξηµένο ενδιαφέρον. Επίσης,
το ΥΜΕΕ µας πληροφόρησε ότι δεν έχει υποβληθεί κανένα παράπονο από τους
συµµετέχοντες, γεγονός το οποίο καταδεικνύει ότι δεν αµφισβητείται ο τρόπος διεξαγωγής
της όλης διαδικασίας.
Τέλος, το ΥΜΕΕ θεωρεί ότι µε την αποκρατικοποίηση των εµπορικών δραστηριοτήτων του
Λιµανιού Λεµεσού, θα αυξηθεί η αποδοτικότητα του λιµανιού για το κράτος και την
οικονοµία και, θα επιλύσει τα προβλήµατα που παρουσιάζονταν λόγω της µη επαρκούς
επένδυσης σε νέο εξοπλισµό και, των διαφορών µεταξύ των αχθοφόρων.
Η Υπηρεσία µας επιβεβαιώνει ότι και οι τρείς πιο πάνω ∆ιαχειριστές είναι κολοσσοί στον
τοµέα των συµφωνιών οι οποίες τους έχουν παραχωρηθεί, στοιχείο που καταγράφεται στα
θετικά της όλης διαδικασίας που ακολουθήθηκε.
Μετά την έναρξη εφαρµογής των πιο πάνω Συµφωνιών Παραχώρησης και, ενόψει
σοβαρών προβληµάτων τα οποία παρουσιάστηκαν στις εργασίες του Λιµανιού Λεµεσού,
το θέµα εξετάστηκε στις 20.2.2017 σε κοινή συνεδρία των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (στο εξής «Επιτροπή Επικοινωνιών») και
Παρακολούθησης Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου ∆ηµοσίων ∆απανών (στο εξής
«Επιτροπή Ελέγχου»), κατά την οποία ζητήθηκε όπως διεξαχθεί σχετική έρευνα από την
Υπηρεσία µας και, υποβληθεί σχετική έκθεση.
Ενόψει των πιο πάνω, στις 21.2.2017 αποστείλαµε επιστολή στον Γενικό ∆ιευθυντή του
ΥΜΕΕ (Συνηµµένο 1), µε την οποία ζητήσαµε όπως µας υποβάλει µέχρι τις 28.2.2017
στοιχεία και σχόλια επί των ερωτηµάτων που είχαν τεθεί µε την πιο πάνω επιστολή µας,
ώστε να µελετηθούν και να ετοιµαστεί το προσχέδιο της έκθεσης µας, το οποίο – όπως τον
ενηµερώσαµε – θα το αποστέλλαµε για τα σχόλια/απόψεις του. Ακολούθως θα
οριστικοποιείτο και θα υποβάλλετο στις αρµόδιες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές της Βουλής
των Αντιπροσώπων. Προσχέδιο της παρούσας έκθεσης στάλθηκε στο ΥΜΕΕ στις 22
Μαρτίου 2017 και σχετικά σχόλια λήφθηκαν στις 3.4.2017.
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∆ιαπιστώσεις Ελεγκτικής Υπηρεσίας από τη διερεύνηση του θέµατος.

Πιο κάτω παρατίθενται τα σχόλια/παρατηρήσεις µας µε τη σειρά/αρίθµηση µε την οποία
παρουσιάζονται τα θέµατα στην πιο πάνω επιστολή µας και, µε την οποία
απαντήθηκαν/σχολιάστηκαν από τον Γενικό ∆ιευθυντή του ΥΜΕΕ, µε την επιστολή του µε
αρ. Φακέλου ΥΜΕΕ: 10.1.37 και ηµερ. 6.3.2017 (Συνηµµένο 2).
(α) Σχόλια και απαντήσεις επί των ερωτηµάτων που έχουν τεθεί από τη Συµµαχία
Πολιτών και τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου κ. Ζ. Κουλία,
όπως αυτά επισυνάπτονται στην παρούσα.
(i)

Σχόλια και απαντήσεις επί των ερωτηµάτων που έχουν τεθεί από τη Συµµαχία
Πολιτών.

1.
Σύµφωνα µε τις πιο πάνω επιστολές που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία µας, στις
Συµβάσεις Παραχώρησης περιλήφθηκαν προβληµατικές πρόνοιες, µέσω των οποίων
εισάγονται απαγορευτικά τέλη, µέχρι και 10 φορές ψηλότερα από τα προηγούµενα, µε
αποτέλεσµα να καθίσταται ασύµφορη η προσέγγιση πλοίων που έρχονται µε σκοπό να
εξυπηρετηθούν στο εν λόγω αγκυροβόλιο.
Σε σχέση µε το πιο πάνω θέµα παρατηρούµε τα ακόλουθα:
•

Σύµφωνα µε τις πρόνοιες της Σύµβασης Παραχώρησης για τις Θαλάσσιες Υπηρεσίες
(Lot 2), δεν υπάρχει χρέωση αγκυροβολίου για πλοία που αναµένουν να εισέλθουν στο
λιµάνι για να εξυπηρετηθούν (Schedule 7, Tariffs, Part 1, Regulated Tariffs, paragraph
3.5 - Anchorage charges: “Where vessels anchor within the Port limits for purposes
other than cargo handling or port entry they shall be charged anchorage dues
calculated based on the table below.” ).
Σηµειώνεται ότι κατά τη διερεύνηση της σχετικής µε το θέµα αλληλογραφίας που µας
αποστάληκε από το ΥΜΕΕ, διαπιστώθηκε ότι σύµφωνα µε ηλεκτρονικό µήνυµα του Αν.
∆ιευθυντή του Λιµανιού Παναγιώτη Αγαθοκλέους προς τον ∆ιαχειριστή της Σύµβασης
Παραχώρησης για τις Θαλάσσιες Υπηρεσίες, είχαν σε µια περίπτωση τιµολογηθεί
υπηρεσίες αγκυροβολίου σε συγκεκριµένη περίπτωση πλοίου που ανέµενε για να
εξυπηρετηθεί, κατά παράβαση των πιο πάνω προνοιών της Σύµβασης.
Κατόπιν των σχετικών παραστάσεων που έγιναν, η εν λόγω χρέωση αποσύρθηκε.

•

Για την παροχή των πιο κάτω υπηρεσιών, τέθηκαν µέγιστα τέλη, ανάλογα µε το µέγιστο
µήκος (LOA – length over all) πλοίου:
-

Αλλαγή πληρώµατος

-

Παροχή καυσίµων

-

Παραµονή πλοίων µε µεγαλύτερη διάρκεια

Σύµφωνα µε την πιο πάνω απαντητική επιστολή του ΥΜΕΕ, για τις πιο πάνω
υπηρεσίες τέθηκε µέγιστο ύψος τελών, αρκετά υψηλότερο από αυτό που ίσχυε
προηγουµένως, αφού αυτό θεωρήθηκε πολύ χαµηλό. Με τον τρόπο αυτό θα
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αποφεύγετο η παραµονή πλοίων στο Αγκυροβόλιο για µεγάλο χρονικό διάστηµα και,
ως εκ τούτου, θα µειωνόταν σηµαντικά ο κίνδυνος περιβαλλοντολογικών ρυπάνσεων
κ.λπ. Για το µέγιστο ύψος των χρεώσεων είχε ενηµερωθεί το ΚΕΒΕ και έγινε
παρουσίαση στα µέλη του. Το ΥΜΕΕ µας πληροφόρησε επίσης ότι οι χρεώσεις δεν
διαφέρουν από τις προηγούµενες για παραµονή πλοίων µέχρι 24 ώρες, που είναι
συνήθως το διάστηµα που απαιτείται για τις περισσότερες από τις εν λόγω Υπηρεσίες
µε βάση σχετικές αναφορές, ωστόσο για παραµονές µεγαλύτερης διάρκειας (πέραν
των 24 ωρών), οι χρεώσεις όντως αυξάνονται σηµαντικά. Στη συνέχεια παρατίθενται
συγκριτικά στοιχεία για το ύψους της αύξησης, για µικρής διάρκειας παραµονή και
µεσαίου µεγέθους πλοία, όπως αυτά υποβλήθηκαν από το ΥΜΕΕ.
Όνοµα
πλοίου

NRT

LOA
(m)

Duration
of STAY

GPC
(€)

LADY RASHA

1.102

79,9

< 12Hrs

135,4

14,8

GREMIO

2.090

119,3

< 12 Hrs

148,3

PENTATHLO 51.283

274

< 12 Hrs

GAS DYNAMIC

117

4 Days

1.995

Garbages Certif.
(€)
(€)

Total
(€)

New
Tarrif (€)

2

152,2

66,5

14,8

2

165,1

159,6

148,3

14,8

2

165,1

548

148,3

59,4

2

209,7

1.248

Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω στοιχεία που έθεσε στη διάθεση µας το ΥΜΕΕ, η
αναφορά ότι για παραµονές µικρής διάρκειας οι χρεώσεις δεν διαφέρουν από τις
προηγούµενες δεν ανταποκρίνεται σε όλες τις περιπτώσεις, λαµβάνοντας υπόψη ότι
ανάλογα µε το ολικό µήκος (LOA) του πλοίου, αυξάνονται κατά πολύ. Σχετικοί είναι οι
πιο πάνω υπολογισµοί για το πλοίο «PENTATHLO», για το οποίο η χρέωση έχει
τριπλασιαστεί (από €165,1 που ήταν προηγουµένως σε €548). Επίσης, για το πλοίο
«GAS DYNAMIC» που παρέµεινε 4 ηµέρες, η χρέωση έχει εξαπλασιαστεί (από €209,7
που ήταν προηγουµένως σε €1.248).
•

Το ΥΜΕΕ µας πληροφόρησε αρχικά ότι και η ίδια η ΑΛΚ έχει καθορίσει νέες χρεώσεις
(∆ικαιώµατα Αγκυροβολίου) των λιµενικών περιοχών Λεµεσού (εκτός από τις Περιοχές
Παραχώρησης), Μονής και Ζυγίου, οι οποίες όπως επισηµαίνεται είναι υψηλότερες
από τις προηγούµενες, χωρίς ωστόσο να παραθέσει συγκριτικά στοιχεία σχετικά µε τις
προηγούµενες και τις υφιστάµενες/νέες χρεώσεις της ΑΛΚ.
Το ΥΜΕΕ, κατά τον σχολιασµό της παρούσας έκθεσης µας, µας πληροφόρησε ότι οι
χρεώσεις για τα αγκυροβόλια κάτω από τον έλεγχο της ΑΛΚ είναι µικρότερες από τις
προηγούµενες, αφού για τις πρώτες 5 ηµέρες δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε χρεώσεις.
Σύµφωνα µε το ΥΜΕΕ, το γεγονός αυτό θα προκαλέσει ακόµη περισσότερη πίεση στις
τιµές της Λεµεσού, κάτι που ήδη άρχισε να παρατηρείται. Παρατηρούµε ότι η πιο πάνω
θέση του ΥΜΕΕ είναι σε αντίφαση µε την αντίστοιχη θέση που είχε εκφραστεί στην
επιστολή του ηµερ. 6.3.2017, ενώ δεν µας έχει και πάλιν υποβάλει συγκριτικά στοιχεία
σχετικά µε τις προηγούµενες και τις υφιστάµενες/νέες χρεώσεις της ΑΛΚ.
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Από τη διερεύνηση του θέµατος διαπιστώθηκε ότι οι υφιστάµενες χρεώσεις
εφαρµόζονται από τις 29.1.2017 και είναι αναρτηµένες στην ιστοσελίδα της ΑΛΚ, από
όπου και εξασφαλίστηκαν. Από τη µελέτη των πιο πάνω χρεώσεων/δικαιωµάτων
προκύπτει ότι τα νέα ∆ικαιώµατα Αγκυροβολίου της ΑΛΚ καταβάλλονται µετά την
πέµπτη ηµέρα και είναι κατά πολύ χαµηλότερα από τα εφαρµοζόµενα από τον
∆ιαχειριστή της Συµφωνίας Παραχώρησης. Ως ενδεικτικό παράδειγµα καταγράφονται
πιο κάτω τα ∆ικαιώµατα Αγκυροβολίου για το πλοίο LUCY BORCHARD (Container
Ship):
Καθαρή Χωρητικότητα (Net Tonnage): 3.557, Μήκος: 133 m
1

3

5

6

10

Αγκυροβόλιο Λεµεσού -περιοχή
παραχώρησης*

355 €

1.064 €

1.773 €

2.128 €

3.547 €

Αγκυροβόλιο Λεµεσού (εκτός
περιοχής παραχώρησης), Μονής
και Ζυγίου**

-

-

-

26 €

131 €

Ηµέρες Παραµονής

*133m x 80 €/m/30 days x # days

**µετά την 5η ηµέρα 26,13€/ηµέρα

Ο πιο πάνω υπολογισµός των δικαιωµάτων αγκυροβολίου εντός και εκτός της περιοχής
παραχώρησης, ο οποίος έγινε από την Υπηρεσία µας για σκοπούς σύγκρισης των δύο,
καταδεικνύει µεγάλες διαφορές. Ωστόσο, όπως εκτιµά το ΥΜΕΕ – µε βάση την πιο πάνω
επιστολή του –, οι χρεώσεις αγκυροβολίου στην περιοχή παραχώρησης θα µειωθούν από
τον ∆ιαχειριστή, έτσι ώστε να καταστούν πιο ανταγωνιστικές (υπάρχουν άλλα 2-3
αγκυροβόλια στην Κύπρο που εξυπηρετούν τις ίδιες ανάγκες) και, να µην έχει απώλεια
εισοδήµατος από τη µη χρήση του αγκυροβολίου το οποίο διαχειρίζεται. Τέλος, το ΥΜΕΕ
µας πληροφόρησε ότι έχουν γίνει αυστηρές υποδείξεις προς τον εν λόγω ∆ιαχειριστή και,
αναµένει επανεξέταση των χρεώσεων πολύ σύντοµα, ώστε να αυξηθεί η κίνηση του
Λιµανιού. Η Υπηρεσία µας θεωρεί πως το επιχείρηµα το ΥΜΕΕ παραµένει µετέωρο όσο
δεν τεκµηριώνεται. Η ύπαρξη άλλων αγκυροβολίων, που θεωρητικά θα µπορούσαν να
ανταγωνιστούν το υπό αναφορά αγκυροβόλιο, όντως θα µπορούσε θεωρητικά να
αποτρέψει τον ∆ιαχειριστή από την επιβολή πολύ υψηλών χρεώσεων. Από την άλλη, θα
πρέπει να τεκµηριωθεί από το ΥΜΕΕ ότι τυχόν πρόσθετες δαπάνες που θα επιβαρυνθεί
ένα πλοίο, λόγω απόστασης αν επιλέξει άλλο αγκυροβόλιο, δεν παρέχουν στο
αγκυροβόλιο του ∆ιαχειριστή τέτοιο πλεονέκτηµα ώστε να του παρέχεται η ευχέρεια να
χρεώνει δυσανάλογα υψηλά τέλη χωρίς να επηρεάζεται αξιοσηµείωτα η ζήτηση της
προσφερόµενης από αυτόν υπηρεσίας.
Το ΥΜΕΕ µας πληροφόρησε ότι το επιχείρηµα αυτό ήδη άρχισε να αποδεικνύεται στην
πράξη αφού υπάρχει διαφοροποίηση στην τιµολογιακή πολιτική του ∆ιαχειριστή. Όσον
αφορά τα έξοδα µετακίνησης, οι χρεώσεις αυτές εφαρµόζονται στα πλοία που δεν
µπαίνουν στο Λιµάνι, οπότε κάποιο πλοίο που θα κάνει πετρέλευση µπορεί να την κάνει
από οποιαδήποτε περιοχή. Όταν δε λειτουργήσει και το Αγκυροβόλιο της Μονής αυτό δεν
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θα ισχύει, αφού είναι πολύ κοντά στο Λιµάνι Λεµεσού, ενώ το Λιµάνι της Λάρνακας µπορεί
να εξυπηρετήσει οποιαδήποτε αλλαγή πληρώµατος.
Παρατηρούµε ότι το επιχείρηµα του ΥΜΕΕ εξακολουθεί, στον παρόν τουλάχιστον στάδιο,
να µην τεκµηριώνεται, αφού τα πιο πάνω βασίζονται σε υποθέσεις και µελλοντικές
προβλέψεις/ εκτιµήσεις
Στο Παράρτηµα 16, το οποίο επισυνάπτεται στην πιο πάνω επιστολή του ΥΜΕΕ, δίδονται
στοιχεία σχετικά µε τα έσοδα της ΑΛΚ από το αγκυροβόλιο τα τελευταία 5 έτη.
Χαρακτηριστικά, τα εν λόγω έσοδα για το έτος 2016 ανήλθαν σε €38.849 (Income From
Port Operations, Anchorage Charge sPos), σε αντίθεση µε αναφορά που περιλαµβάνεται
στην καταγγελία για ετήσια έσοδα ύψους €100.000. Το ΥΜΕΕ πληροφόρησε την Υπηρεσία
µας, ότι µε βάση το Επιχειρηµατικό Πλάνο (Business Plan) του διαχειριστή θαλασσίων
υπηρεσιών P&O Maritime Ltd, οι εκτιµήσεις εσόδων αγκυροβολίου, δυνάµει της
Συµφωνίας Παραχώρησης ανέρχονται σε €13.000 − €17.000 ετησίως (αναλόγως του
έτους).
2.
Σύµφωνα µε τις πιο πάνω επιστολές που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία µας,
παραχωρήθηκε η προβλήτα του νέου σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων 320 µέτρων, η
οποία κατασκευάστηκε για εγκατάσταση γερανογεφυρών, στον ∆ιαχειριστή της Σύµβασης
του Τερµατικού Σταθµού Γενικού Εµπορίου, ο οποίος δεν δικαιούται να χρησιµοποιεί
γερανογέφυρες για φόρτωση ή εκφόρτωση. Με την πιο πάνω διευθέτηση, η Κυπριακή
∆ηµοκρατία θα πληρώνει στον ∆ιαχειριστή της Σύµβασης του Τερµατικού Σταθµού Γενικού
Εµπορίου ποσό ύψους €1.750.000, για να µπορεί ο ∆ιαχειριστής της Σύµβασης του
Τερµατικού Σταθµού Εµπορευµατοκιβωτίων να εξυπηρετεί τα πλοία µε τις υφιστάµενες
γερανογέφυρες, µέχρις ότου εγκαταστήσει τις δικές του στο νέο δυτικό κρηπίδωµα.
Ωστόσο, µε βάση την πιο πάνω καταγγελία, η διευθέτηση αυτή θα καταστεί µόνιµη,
εφόσον το Λιµάνι δεν θα µπορεί να λειτουργήσει χωρίς τη συγκεκριµένη προβλήτα.
Σε σχέση µε το πιο πάνω θέµα παρατηρούµε τα ακόλουθα:
•

Σε Υπόµνηµα των N.M. Rothschild and Sons Ltd (Σύµβουλοι) µε ηµερ. 9.9.2015
(Παράρτηµα 2Α των στοιχείων τα οποία µας υπέβαλε το ΥΜΕΕ µε την πιο πάνω
επιστολή του), αναφέρεται ότι η µοναδική βιώσιµη επιλογή για χωροθέτηση κινητών
γερανών είναι η προβλήτα Ro-Ro, ώστε να καταστεί δυνατό ο ∆ιαχειριστής Τερµατικού
Σταθµού Γενικού Εµπορίου να ανταγωνιστεί µε τον ∆ιαχειριστή Τερµατικού
Εµπορευµατοκιβωτίων, για τα εµπορευµατοκιβώτια που έχουν προέλευση και
προορισµό τους την Κύπρο. Επίσης, αναφέρεται ότι για να καταστεί δυνατόν ο
∆ιαχειριστής του Τερµατικού Σταθµού Γενικού Εµπορίου να εισέλθει στην αγορά
µεταφόρτωσης, απαιτείται να µεγιστοποιηθεί η έκταση γης που θα παραχωρηθεί, ώστε
να εξασφαλιστεί η µέγιστη ευελιξία και δυνατότητες για το εν λόγω τερµατικό.

•

Σε Υπόµνηµα των πιο πάνω Συµβούλων ηµερ. 22.12.2015, αναφέρεται ότι απαιτείται
όπως γίνει η εν λόγω διευθέτηση, εκκρεµούσης της κατασκευής/ ολοκλήρωσης της
κατασκευής του νέου κρηπιδώµατος µήκους 500 m, η οποία θα χρησιµοποιείται από
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τον ∆ιαχειριστή Τερµατικού Εµπορευµατοκιβωτίων, καθώς και η εγκατάσταση νέων
γερανογεφυρών σε αυτή.
Σηµειώνεται ότι η κατασκευή της 1ης φάσης της κρηπιδώµατος (0-150m) ολοκληρώθηκε
στις 1.8.2016. Η 2η φάση (150-500m) της επέκτασης του κρηπιδώµατος ολοκληρώθηκε
στις 31.10.2016. Τούτο επιβεβαιώνεται και σε ηλεκτρονικό µήνυµα ηµερ. 5.12.2016, το
οποίο στάλθηκε από τον εκπρόσωπο του ΥΜΕΕ προς τον ∆ιαχειριστή του Τερµατικού
Εµπορευµατοκιβωτίων, όπου ως νέα ηµεροµηνία ουσιαστικής συµπλήρωσης του νέου
δυτικού κρηπιδώµατος (New Quay Wall Substantial Completion Date), ορίζεται η
31.10.2016. Ενόψει των πιο πάνω και, σύµφωνα µε τις πρόνοιες της παραγράφου 4.4
της Σύµβασης Παραχώρησης, το αργότερο 2 χρόνια από την ηµεροµηνία ουσιαστικής
συµπλήρωσης του νέου κρηπιδώµατος, ήτοι 30.10.2018, ο ∆ιαχειριστής οφείλει να
προµηθεύσει και εγκαταστήσει τέσσερεις γερανογέφυρες.
•

•

Όσον αφορά το δικαίωµα χρήσης γερανογεφυρών, παρατίθενται πιο κάτω οι σχετικές
πρόνοιες της Σύµβασης Παραχώρησης για τον Τερµατικό Σταθµό Γενικού Εµπορίου
(LOT 3) (Schedule 2 – Port Activities):
«1. The activities to be carried out by the MTO within the MPT Port Area associated
with the operation of a commercial multi-purpose terminal which shall include the
following:…
1.6 the provision of appropriate equipment with appropriate outreach, safe working
loads and motion speeds such that operations undertaken at the MPT Port
Area can be undertaken safely which shall include but not limited to the
following classes of Asset:
1.6.1 cranes, except container gantry cranes designed for container handling,
able to undertake ship to shore operations on all ships having access to
the Port; and…».
Παραχωρείται δηλαδή το δικαίωµα στον ∆ιαχειριστή Τερµατικού Σταθµού Γενικού
Εµπορίου – εντός της περιοχής που του έχει παραχωρηθεί – χρήσης γερανών εκτός
αυτών που είναι κατάλληλες για χειρισµό εµπορευµατοκιβωτίων.
Όσον αφορά την καταβολή ποσού ύψους €1.750.000/έτος από την Κυπριακή
∆ηµοκρατία προς τον ∆ιαχειριστή Τερµατικού Σταθµού Γενικού Εµπορίου, για τη
χρήση
της
δυτικής
προβλήτας
από
τον
∆ιαχειριστή
Τερµατικού
Εµπορευµατοκιβωτίων, για συγκεκριµένη χρονική διάρκεια και για συγκεκριµένο
αντίτιµο, επισηµαίνονται τα εξής:

Όπως καταγράφεται στο προαναφερόµενο Υπόµνηµα των Συµβούλων ηµερ. 22.12.2015
καθώς και στα κύρια θέµατα της συνάντησης της Καθοδηγητικής Επιτροπής ηµερ.
14.12.2015 (Mini SC 14.12.2015 Key Issues), καθώς και στις σηµειώσεις της κας Στέλλας
Ησαΐα (της OE) τις οποίες απέστειλε στα υπόλοιπα µέλη της OE µε ηλεκτρονικό της
µήνυµα ηµερ. 15.12.2015, υπήρξαν διαφωνίες σε σχέση µε το πιο πάνω ύψος της
αποζηµίωσης. Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία:
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-

Το ΥΜΕΕ είχε αρχικά αποφασίσει όπως η αποζηµίωση του ∆ιαχειριστή Τερµατικού
Σταθµού Γενικού Εµπορίου καθοριστεί σε €2.500.000/έτος. Η σχετική αναφορά
φαίνεται να είχε γίνει από τον Υπουργό [Mini SC 14.12.2015 Key Issues «Minister we
fix it at 2.5 mil»]

-

Σηµειώνεται ότι οι Σύµβουλοι, στο Υπόµνηµα τους ηµερ. 22.12.2015, είχαν εισηγηθεί
ακόµα δύο τρόπους/µεθόδους υπολογισµού της πιο πάνω αποζηµίωσης, οι οποίοι
κατέληγαν στα ποσά των €2.850.000 και €3.700.000 αντίστοιχα.

-

Το ΥΜΕΕ αποφάσισε όπως το πιο πάνω ποσό καταβάλλεται απευθείας από τη
∆ηµοκρατία στον ∆ιαχειριστή Τερµατικού Σταθµού Γενικού Εµπορίου [Mini SC
14.12.2015 Key Issues «Minister issue of presentation to avoid scrutiny, preferable to
compensate the MTO directly»] και [Υπόµνηµα ηµερ. 22.12.2015: «The MCTW
decided to adopt the second option of compensation», «The second (option) involves
the CTO not receiving a relief but paying a full concession fee to the Grantor and the
Grantor providing the relief to the MOT»].
Σηµειώνεται ότι στα έγγραφα τα οποία µας έχουν σταλεί από το ΥΜΕΕ, δεν
περιλαµβάνονται στοιχεία σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού του ποσού
αποζηµίωσης των €2.500.000/έτος, ως η πιο πάνω εισήγηση του Υπουργού.

-

Η θέση των Συµβούλων, όπως καταγράφεται σε ηλεκτρονικό τους µήνυµα ηµερ.
15.12.2015, ήταν διαφορετική, αφού εισηγούνταν όπως η πληρωµή να γίνεται από
τον ∆ιαχειριστή Τερµατικού Εµπορευµατοκιβωτίων στον ∆ιαχειριστή Τερµατικού
Σταθµού Γενικού Εµπορίου [ηλεκτρονικό µήνυµα ηµερ. 15.12.2015: «We will like to
maintain our recommendation for scenario 2», «Scenario 2: berth sharing; payment
from CTΟs to MTO»], το οποίο στάλθηκε σε όλους τους εµπλεκόµενους, µεταξύ των
οποίων και ο Υπουργός, ο οποίος όπως αναφέρθηκε πιο πάνω – είχε εισηγηθεί
διαφορετική µέθοδο.

-

Κατόπιν εισήγησης των Συµβούλων, το ποσό των €2.500.000/έτος µειώθηκε τελικά
κατά 30%, εφόσον θα καταβληθεί ως «net of the potential revenue share» και, ως εκ
τούτου, το ποσό αποζηµίωσης προς τον ∆ιαχειριστή Τερµατικού Σταθµού Γενικού
Εµπορίου διαµορφώθηκε σε €1.750.000/έτος [Σχετικό είναι το ηλεκτρονικό µήνυµα
των Συµβούλων ηµερ. 18.12.2015 και το Υπόµνηµα τους ηµερ. 22.12.2015] και ως
τέτοιο περιλήφθηκε στο προσχέδιο της Σύµβασης Παραχώρησης (Circular No. L3 –
012), ηµερ. 22.12.2015 και γνωστοποιήθηκε σε όλους τους συµµετέχοντες.

Το ΥΜΕΕ µας πληροφόρησε ότι ο λόγος αυτής της απόφασης ήταν για να αποφευχθεί η
εµπορική εξάρτηση µεταξύ των δύο διαχειριστών σε ότι αφορά το θέµα αυτό. Επίσης, το
τελικό ποσό λήφθηκε υπόψη από όλους τους προσφοροδότες στη διαδικασία
προσφορών, οπότε το Κράτος έχει αποζηµιωθεί για αυτό. Τέλος, µας πληροφόρησε ότι
υπήρχε συζήτηση µέχρι να καθοριστεί η ακριβής µέθοδος και τρόπος αποζηµίωσης, χωρίς
και πάλιν να δοθούν στοιχεία σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού του ποσού αποζηµίωσης
των €2,5 εκ./έτος, ως η πιο πάνω εισήγηση του Υπουργού.
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3. Σχετικά µε την καταγγελία ότι αποξενώθηκε χώρος στοιβασίας 63.000 τ.µ. που ανήκε
στον Τερµατικό Σταθµό Εµπορευµατοκιβωτίων και δόθηκε στον Τερµατικό Σταθµό Γενικού
Εµπορίου, µε αποτέλεσµα να µειώνεται η ικανότητα του ∆ιαχειριστή του Τερµατικού
Εµπορευµατοκιβωτίων να προσελκύσει νέες εταιρίες, αναφέρεται ότι στο Υπόµνηµα των
Συµβούλων ηµερ. 23.6.2015, («Memo on terminal definition and tariff regulation» Παράρτηµα 3Α των στοιχείων που µας δόθηκαν από το ΥΜΕΕ µε την απαντητική
επιστολή τους), δεν παρατίθεται το σκεπτικό για το διαµοιρασµό των χώρων στοιβασίας,
παρόλο ότι κάτι τέτοιο, αναφέρεται στην επιστολή του ΥΜΕΕ. Ωστόσο, στο Παράρτηµα 3Β
δίδεται σχέδιο όπου υποδεικνύονται οι χώροι για κάθε τερµατικό, όπου δεικνύεται απλώς ο
χώρος που παραχωρήθηκε στον ∆ιαχειριστή Τερµατικού Εµπορευµατοκιβωτίων µε τη
σηµείωση «sufficient to accommodate 1.5M TEUs» και, στο εν λόγω Υπόµνηµα γίνεται
αναφορά στις υπηρεσίες που θα παρέχονται σε έκαστη Συµφωνία.
Ωστόσο, στο Υπόµνηµα των Συµβούλων ηµερ. 9.9.2015 (Παράρτηµα 2Α των στοιχείων
που µας δόθηκαν από το ΥΜΕΕ), επισυνάπτεται και σχολιάζεται επιστολή του Συνδέσµου
Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου ηµερ. 17.7.2015, η οποία αναφέρει ότι η υφιστάµενη
πρακτική στοιβασίας, είναι διαφορετική από τις µοντέρνες πρακτικές που θα έπρεπε να
ακολουθούνται, µέσω των οποίων επιτυγχάνεται εξοικονόµηση χώρου. Στο εν λόγω
Υπόµνηµα τους, οι Σύµβουλοι αιτιολογούν το διαµοιρασµό/διαχωρισµό που έγινε στους
χώρους του λιµανιού, ο οποίος – όπως αναφέρουν – υιοθετήθηκε από το ΥΜΕΕ, ωστόσο,
σε περίπτωση που το Υπουργείο επιθυµούσε επαναξιολόγηση του, σύµφωνα µε τις
εισηγήσεις του Συνδέσµου, αυτό µπορούσε να γίνει αλλά θα προκαλούσε σηµαντική
καθυστέρηση στην όλη διαδικασία.
Το ΥΜΕΕ, ενηµέρωσε την Υπηρεσία µας ότι το θέµα απασχόλησε το Υπουργείο αρκετές
φορές αλλά τελικά κρίθηκε ότι θα υπήρχε µεγαλύτερο όφελος µε την προτεινόµενη
κατανοµή του χώρου, ενώ δεν υπήρξε οποιαδήποτε έκπτωση σε αυτό το θέµα λόγω του
χρονοδιαγράµµατος. Συγκεκριµένα, το ΥΜΕΕ έχει την άποψη ότι η εισήγηση των
Ναυτικών Πρακτόρων βασίστηκε στην προηγούµενη µέθοδο στοιβασίας των
εµπορευµατοκιβωτίων η οποία απαιτούσε πολύ µεγαλύτερο χώρο, αφού η µεταφορά τους
γινόταν µε τα φορτηγά, ενώ επισηµαίνει το γεγονός ότι για τον Σταθµό
Εµπορευµατοκιβωτίων (Lot 1) έκαναν προσφορά έξι (6) πολύ µεγάλες διεθνείς εταιρείες οι
οποίες είχαν υπόψη τους τον χώρο ο οποίος τελικά παραχωρήθηκε.
Σηµειώνεται ότι στα έγγραφα που µας έχουν σταλεί, δεν εντοπίστηκε απάντηση του ΥΜΕΕ
προς τους Συµβούλους, ως προς την εισήγηση τους ή και οποιαδήποτε περαιτέρω µελέτη
του θέµατος ώστε να επιβεβαιωθεί ότι τέθηκαν τέτοια στοιχεία ενώπιον της ΚΕ για
αναλυτική επιβεβαίωση της προτεινόµενης κατανοµής του χώρου. Στο πλαίσιο αυτό δεν
επιβεβαιώνεται ότι δεν θυσιάστηκε η περαιτέρω αξιολόγηση, παρά και την υπόδειξη των
χρηστών (Ναυτικών Πρακτόρων), υπέρ της ταχύτερης ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

4.
Στην καταγγελία σχετικά µε το Συµβόλαιο της UNIFIL, αναφέρεται ότι ενώ η ΑΛΚ
εισέπραττε ποσό €3.500.000 ετησίως από το πιο πάνω συµβόλαιο, µε την παραχώρηση
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του εν λόγω συµβολαίου στον ∆ιαχειριστή της Σύµβασης Τερµατικού Σταθµού Γενικού
Εµπορίου, το Κράτος θα εισπράττει το 52% του πιο πάνω ποσού.
Σύµφωνα µε σχετική αναφορά που περιλαµβάνεται στην απαντητική επιστολή του ΥΜΕΕ,
αυτό έτυχε χειρισµού όπως όλα τα συµβόλαια της ΑΛΚ και, το εν λόγω συµβόλαιο
µεταφέρθηκε στον ∆ιαχειριστή Τερµατικού Σταθµού Γενικού Εµπορίου.
Το πιο πάνω συµβόλαιο λήγει στις 31.08.2019 και, ο χρήστης µπορεί να αποχωρήσει
οποιαδήποτε στιγµή. Σύµφωνα µε το Υπόµνηµα των Συµβούλων ηµερ. 22.12.2015
(Παράρτηµα 4Α των στοιχείων που µας δόθηκαν από το ΥΜΕΕ), εξετάστηκε ο τρόπος µε
τον οποίο µπορεί να «αποζηµιωθεί» ο ∆ιαχειριστής λόγω πιθανής µη ανανέωσης του εν
λόγω συµβολαίου. Το θέµα συζητήθηκε µεταξύ των Συµβούλων και του ΥΜΕΕ και
συµφωνήθηκε όπως σε τέτοια περίπτωση µη ανανέωσης εφαρµοστεί αµοιβαίος
συµψηφισµός (set-off) ποσού €1.000.000 µε το Σταθερό Μίσθωµα ύψους €2.000.000 που
θα παραχωρεί ο ∆ιαχειριστή στην ∆ηµοκρατία, ώστε να αποζηµιωθεί ο ∆ιαχειριστής
Τερµατικού Σταθµού Γενικού Εµπορίου και, να εξασφαλιστεί ότι παρέχονται σε αυτόν
επαρκή κίνητρα για να συνεχίσει τη διαχείριση του Τερµατικού. Επισηµαίνεται ότι τα έσοδα
από την άδεια της UNIFIL, συνιστούν περίπου το 85% των εσόδων του συνόλου των
αδειών χρήσης που µεταφέρθηκαν στο υπό αναφορά τερµατικό. Εφόσον από το ποσό
των €3.500.000 ο ∆ιαχειριστής εισπράττει το 48%, ήτοι €1.680.000, αυτό σηµαίνει ότι η
∆ηµοκρατία ανέλαβε ουσιαστικά να εγγυηθεί το 60% του εισοδήµατος αυτού. Θα πρέπει
µάλιστα να σηµειωθεί ότι τυχόν τερµατισµός του Συµβολαίου µε την UNIFIL θα απαλλάξει
ταυτόχρονα τον ∆ιαχειριστή από τα πραγµατικά έξοδα του που αυτό συνεπάγεται.
Σηµειώνεται ότι το ύψος των εσόδων από το σύνολο των αδειών χρήσης ήταν γνωστά
στους προσφοροδότες κατά την υποβολή των προσφορών τους (VDR: 2.2.4 Analysis of
license income). Συγκεκριµένα, για την εταιρεία GAP Vasilopoulos και James Lousides
(Naval Operations) Ltd, τα έσοδα από την άδεια χρήσης τους ανέρχονταν το 2012 σε
€3.543.000, το 2013 σε €3.457.000 και το 2014 σε €3.457.000. Επίσης, γνωστοί ήταν και
οι όροι των εν λόγω συµφωνιών [VDR 3.2.2.30].
Το ΥΜΕΕ ζήτησε να εισαχθεί µηχανισµός για επαναφορά του ποσού του σταθερού
µισθώµατος στο αρχικό επίπεδο, ενώ οι Σύµβουλοι είχαν διαφορετική άποψη. Τελικά,
υιοθετήθηκε µια ενδιάµεση λύση και διαµορφώθηκαν σχετικά οι πρόνοιες της παραγράφου
24.3.5 της Σύµβασης Παραχώρησης, που προνοούν τη σταδιακή επαναφορά του ποσού
του Σταθερού Μισθώµατος (Fixed Concession Fee) µε την πάροδο περιόδου 10 χρόνων
(Μείωση Σταθερού Μισθώµατος λόγω τερµατισµού του συµβολαίου της UNIFIL: 1ο-3ο
χρόνο που έπεται του τερµατισµού το σταθερό µίσθωµα µειώνεται κατά 50%, 3ο -6ο χρόνο
µειώνεται κατά 37,5%, 6ο -10ο χρόνο µειώνεται κατά 25%).
Ουσιαστικά, κατά την άποψη της Υπηρεσίας µας η ∆ηµοκρατία µε την πιο πάνω πρόνοια
ανέλαβε ένα σηµαντικό µέρος του «κινδύνου ζήτησης» (“demand risk”) που κανονικά θα
ανέµενε κανείς να αναλάβει ο ∆ιαχειριστής για τέτοιο τύπο σύµβασης. Το ΥΜΕΕ,
σχολιάζοντας την πιο πάνω άποψη της Υπηρεσίας µας ανέφερε ότι το ρίσκο αυτό
αναλαµβάνεται από το Κράτος µόνο σε περίπτωση που το µέρισµα που θα λαµβάνει σε
15
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σχέση µε τα εισοδήµατα του ∆ιαχειριστή (“Variable Concession Fee”), είναι λιγότερο από
το σταθερό πληρωτέο ποσό (“Fixed Concession Fee”), αφού το ποσοστό που θα
εισπράττουµε δεν µειώνεται µε οποιονδήποτε τρόπο. Σηµειώνεται ότι αυτό κρίθηκε ως
αποδεκτό, αφού η ανανέωση τέτοιων συµφωνιών έχει και πολιτική υφή, ενώ αν το
Συµβόλαιο δεν ανανεωθεί τότε τα δεδοµένα του ∆ιαχειριστή θα είναι πολύ διαφορετικά
(υπολογίστηκε ότι θα είχε αρνητική απόδοση). Η Υπηρεσία µας εξακολουθεί να έχει την
άποψη ότι η ∆ηµοκρατία ανέλαβε ένα σηµαντικό µέρος του κινδύνου ζήτησης που
κανονικά θα ανέµενε κανείς να αναλάβει ο ∆ιαχειριστής για τέτοιο τύπο σύµβασης, αφού
το Συµβόλαιο της UNIFIL έχει όντως πολιτική υφή, δεν υπόκειται όµως στον έλεγχο της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας αλλά συνάπτεται από τον ∆ιαχειριστή µε εµπορικούς όρους αφού
πρόκειται για σύµβαση µε ιδιωτική εταιρεία [GAP Vassilopoulos & James Louisides (Naval
Operations)], στην οποία µάλιστα µετέχει εταιρεία που συνδέεται µε τον ∆ιαχειριστή.
Σχετικά µε αναφορές για χρεώσεις που είναι εκτός πραγµατικότητας για τα Κυπριακά
5.
δεδοµένα, στην απαντητική επιστολή του ΥΜΕΕ αναφέρεται ότι η αλλαγή στο σύστηµα
χρεώσεων κρίθηκε αναγκαία, αφού το παλιό σύστηµα είχε πολλές στρεβλώσεις, ήταν
αδιαφανές και υπήρχε επιδότηση κάποιων προϊόντων εις βάρος άλλων. Επίσης, µας
πληροφόρησαν ότι το νέο σύστηµα προβλέπει µια συνολική µόνο χρέωση για κάθε
προϊόν, ενώ το ζητούµενο είναι όπως στο σύνολο τους οι ρυθµιζόµενες χρεώσεις να µην
ξεπερνούν τις προηγούµενες. Συγκεκριµένα:
•

Το ΥΜΕΕ, στην πιο πάνω απαντητική επιστολή του επισηµαίνει ότι αν και οι
∆ιαχειριστές αφέθηκαν να ορίσουν τις εν λόγω χρεώσεις (µη-ρυθµιζόµενες), εντούτοις
υπάρχει στη Σύµβαση, ως ασφαλιστική δικλείδα, η δυνατότητα παρέµβασης του
Υπουργείου σε περιπτώσεις µεγάλης απόκλισης από το κόστος παροχής της εν
λόγω υπηρεσίας και, από τις αντίστοιχες τιµές σε γειτονικά λιµάνια. Με βάση την πιο
πάνω δυνατότητα, το ΥΜΕΕ απέστειλε επιστολή µε ηµερ. 1.2.2017 προς τον
∆ιαχειριστή Τερµατικού Εµπορευµατοκιβωτίων, επισηµαίνοντας – µεταξύ άλλων – τα
πιο πάνω, µε αποτέλεσµα ο ∆ιαχειριστής (EUROGATE), µε έγγραφο του µε ηµερ.
έκδοσης 10.3.2017, να ανακοινώσει νέες τροποποιηµένες/µειωµένες χρεώσεις.
Πέραν των πιο πάνω, όπως µας πληροφόρησε η Συντονίστρια της Οµάδας Έργου µε
ηλεκτρονικό της µήνυµα ηµερ. 10.3.2017, ο εν λόγω ∆ιαχειριστής, πέραν του ότι
δεσµεύτηκε να αναθεωρήσει τις χρεώσεις –το οποίο έπραξε– ανταποκρινόµενος σε
έκκληση του Υπουργείου, δεν χρέωσε επίσης αποθηκευτικά τέλη στα
εµπορευµατοκιβώτια για τη χρονική περίοδο από την έναρξη της απεργίας των
οδηγών φορτηγών, µέχρι την ηµεροµηνία που επαναλειτούργησε το Λιµάνι.
Επιπλέον, όταν λειτούργησε ξανά το Λιµάνι, για ορισµένες από τις µη ρυθµιζόµενες
χρεώσεις (κυρίως αποθηκευτικά), εφάρµοσε αντίστοιχες χρεώσεις µε αυτές που
εφάρµοζε η ΑΛΚ προηγουµένως, ενώ παράλληλα εξέφρασε την πρόθεση του να
προχωρήσει στην εφαρµογή ενδιάµεσων χρεώσεων µέχρι την αξιολόγηση της
πρότασης του – για τις νέες χρεώσεις - από το Υπουργείο και την ΑΛΚ.
Όσον αφορά τους άλλους δύο ∆ιαχειριστές, η Συντονίστρια του Έργου µας
πληροφόρησε ότι λόγω φόρτου εργασίας δεν έχουν ακόµα συζητηθεί εκτενώς οι
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χρεώσεις τους, ενώ προγραµµατίζονται σχετικές συναντήσεις το συντοµότερο. Στη
Σύµβαση της εταιρείας P&O Maritime Cyprus Limited, ∆ιαχειρίστριας των Θαλάσσιων
Υπηρεσιών (Lot 2), δεν προνοούνται µη ρυθµιζόµενες χρεώσεις, οπότε δεν
προκύπτει οποιοδήποτε θέµα. Με την εταιρεία DP World Limassol Limited,
∆ιαχειρίστρια της Σύµβασης για τον Τερµατικό Σταθµό Γενικού Εµπορίου (Lot 3), έχει
γίνει προκαταρκτική συνάντηση για συζήτηση, ενώ είχε ήδη καθοριστεί η επόµενη
συνεδρία για τις 15.3.2017, για τις αποφάσεις που λήφθηκαν κατά την εν λόγω
συνεδρία δεν έχουµε τύχει οποιασδήποτε ενηµέρωση. Μας πληροφόρησε τέλος ότι
για την εν λόγω εταιρεία (DP World Limassol Limited) δεν έχουν υποβληθεί
παράπονα µέχρι τώρα, ωστόσο το ΥΜΕΕ προχωρούσε και για αυτήν – µέσω της
ΑΛΚ –, σε σύγκριση, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο προβλέπονται υπερβολικές
χρεώσεις. Επίσης, ανέµεναν τα σχόλια των εµπορευοµένων, τα οποία δεν είχαν
λάβει ακόµα, παρόλο ότι τους είχαν ανακοινωθεί οι χρεώσεις από το τέλος
Ιανουαρίου 2017.
•

Όπως αναφέρεται σε ηλεκτρονικό µήνυµα ηµερ. 27.1.2017 εκ µέρους της κας Στάλως
Αριστείδου (Συντονίστρια της Οµάδας Έργου) προς τον Υπουργό ΜΕΕ, σε σχέση µε
τις χρεώσεις της εταιρείας EUROGATE: «Στη φάση του σχεδιασµού των ταριφών, η
κατανόηση της δοµής και των διαφόρων παραµέτρων που προτείνονταν ως
ρυθµιζόµενες και µη ρυθµιζόµενες χρεώσεις, ήταν για µας το αποτέλεσµα µιας
διαρκούς προσπάθειας ένεκα της οικονοµικής, τεχνικής και νοµικής τους φύσης,
καθότι αυτές ήταν το αποτέλεσµα µιας ανάλυσης και ενός σχεδιασµού που είχαν γίνει
από τους Συµβούλους. Η οποιαδήποτε δυνατότητα επαλήθευσης των διαφόρων
προτεινόµενων πεδίων και τιµών δεν υπήρχε, πέραν από την ενηµέρωση που είχαµε
ότι σκοπό είχαν να διασφαλίσουν ότι τα συνολικά έσοδα στο Λιµάνι Λεµεσού δεν θα
επηρεάζονταν σηµαντικά µε την εφαρµογή των νέων ταριφών. Για το σκοπό αυτό, είχε
αποφασιστεί και η προσθήκη του υπό αναφορά µηχανισµού επιστροφής».
Το ΥΜΕΕ µας πληροφόρησε ότι για το σκοπό αυτό εργοδοτήθηκε ο λογιστικός Οίκος
Deloitte και, στην ανάλυση που ετοίµασε, φαίνεται η κατανοµή του κόστους. Η
ανάλυση αυτή ήταν διαθέσιµη σε όλους όσους έχουν κάνει προσφορά και στο
Υπουργείο.
Η πιο πάνω αναφορά/σχόλιο του ΥΜΕΕ ωστόσο, δεν συσχετίζεται µε τη λογικότητα
των χρεώσεων που καθορίστηκαν, ανεξάρτητα εάν ήταν στη διάθεση των
προσφοροδοτών και του Υπουργείου. Εξάλλου, το ίδιο το Υπουργείο – όπως
αναφέρεται πιο πάνω - αποφάσισε την προσθήκη του µηχανισµού επιστροφής, για
να καλύψει/διασφαλίσει την πιο πάνω αδυναµία επαλήθευσης των χρεώσεων που θα
καθορίζονταν.

•

Στην απαντητική επιστολή του ΥΜΕΕ αναφέρεται ότι στη βάση της εξειδικευµένης
µελέτης των Συµβούλων, στο σύνολο τους, οι ρυθµιζόµενες χρεώσεις στο µέγιστο
ύψος/όριο είναι χαµηλότερες –από τις προηγούµενες– για τους εµπορευόµενους.
Ωστόσο, στο Υπόµνηµα των Συµβούλων ηµερ. 13.11.2015, αναφέρεται ότι κάποια
από τα προϊόντα –τα οποία είναι η µειονότητα– αναµένεται να έχουν ψηλότερες
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χρεώσεις. Σηµειώνεται ότι στο υπό αναφορά υπόµνηµα των Συµβούλων γίνεται
αναφορά σε ποσοστό 40% των προϊόντων στα οποία θα επέλθει αύξηση χρεώσεων:
«However, in c 40% of tariff categories analyzed, negative impact are observed».
•

Ως έχει ήδη αναφερθεί, για ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων από τις
αυξηµένες χρεώσεις, υπάρχει µηχανισµός επιστροφής χρεώσεων κατά τα πρώτα 3
έτη (Schedule 7 – Part 3: Implementation and transition arrangements), για προϊόντα
των οποίων το κόστος είναι αποδεδειγµένα υψηλότερο από το προηγούµενο.
Ωστόσο, σηµειώνεται ότι στην επιστολή του Υπουργείου ηµερ. 1.2.2017 µε
υποδείξεις προς τον ∆ιαχειριστή Τερµατικού Εµπορευµατοκιβωτίων (EUROGATE),
αναφέρεται ότι ο εν λόγω µηχανισµός πρέπει να γνωστοποιείται µαζί µε τις
δηµοσιευµένες χρεώσεις και, ως εκ τούτου, συνάγεται το συµπέρασµα ότι ο εν λόγω
µηχανισµός δεν είχε γνωστοποιηθεί στους εµπορευόµενους από την πρώτη ηµέρα
έναρξης της Σύµβασης, αλλά µετά από τις πιο πάνω υποδείξεις του ΥΜΕΕ. Από
περαιτέρω έρευνα της Υπηρεσίας µας διαπιστώθηκε ότι ο µηχανισµός επιστροφής
χρεώσεων στους εµπορευόµενους, γνωστοποιήθηκε στην ιστοσελίδα της
EUROGATE µε το έγγραφο µε ηµερ. έκδοσης 10.3.2017, µε το οποίο δηµοσιεύθηκαν
οι
νέες τροποποιηµένες/µειωµένες χρεώσεις.
Σηµειώνεται
ότι σχετική
απαίτηση/υποχρέωση εκ µέρους των ∆ιαχειριστών, δεν εντοπίστηκε στις Συµβάσεις
Παραχώρησης, ως εκ τούτου, δεν εξηγείται συµβατικά αυτή η παραχώρηση τους.
Ενδεχοµένως να έγινε λόγω των προβληµάτων που προέκυψαν και των έντονων
πιέσεων.
Όπως µας πληροφόρησε το ΥΜΕΕ, σχετική πρόνοια (για καταβολή αποζηµίωσης σε
ιδιοκτήτη φορτίου) περιλαµβάνεται και στο περί της Αρχής Λιµένων Κύπρου
(Πληρωτέα ∆ικαιώµατα στα Λιµάνια Λεµεσού και Λάρνακας) ∆ιάταγµα του 2016, το
οποίο δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, στις 22.1.2016.

•

Μετά από έλεγχο που έγινε σχετικά µε τις χρεώσεις των ∆ιαχειριστών σε ότι αφορά
τις ρυθµιζόµενες χρεώσεις, διαπιστώθηκε ότι εφαρµόζονταν οι τιµές οροφής (δηλαδή
οι µέγιστες δυνατές) που περιλαµβάνονται στις Συµβάσεις Παραχώρησης.

•

Όπως αναφέρεται σε ηλεκτρονικό µήνυµα ηµερ. 27.1.2017 του Μέλους της ΟΕ κ. Φ.
Μάτση προς τον Υπουργό ΜΕΕ, σχετικά µε τις χρεώσεις «στις Συµφωνίες
Παραχώρησης µε τους ∆ιαχειριστές, δεν είχε περιληφθεί από τους Συµβούλους
σχετική πρόνοια για υποχρέωση των ∆ιαχειριστών όπως υποβάλουν τις ταρίφες τους
και ειδικότερα τις µη ρυθµιζόµενες (non regulated) ταρίφες προς το Υπουργείο
(Grantor) για συζήτηση στη βάση των προνοιών του Schedule 7 και των σχετικών
αναφορών στο κείµενο των Συµβάσεων».

Από τα πιο πάνω διαπιστώνεται αδυναµία/παράλειψη στα έγγραφα των Συµβάσεων, αφού
επέτρεπαν στους ∆ιαχειριστές να καθορίσουν και ανακοινώσουν τις χρεώσεις, χωρίς
τουλάχιστον να ενηµερωθεί εκ των προτέρων το ΥΜΕΕ. Η σχετική πρόνοια στο
Παράρτηµα 7 της Συµφωνίας Παραχώρησης προβλέπει ότι:
«NON-REGULATED TARIFFS
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Where this Schedule does not stipulate a Ceiling Tariff any operator within the Port is
permitted to set their tariff in line with their view of the market rate for services
described or implied in this Schedule.
The Grantor’s right is reserved to review the practices of any operator where it can be
shown that the rates they charge are 25% above comparable regional ports and
more than 40% above the cost of providing the service. Such a review may lead to
the introduction of additional Celling Tariffs by the Grantor which will be considered
part of this Schedule».
Το ΥΜΕΕ, επιβεβαιώνοντας την πιο πάνω διαπίστωση της Υπηρεσίας µας, µας
ενηµέρωσε ότι ζήτησε τα στοιχεία αυτά κατ’ επανάληψη από τους ∆ιαχειριστές κατά τη
διάρκεια της µεταβατικής περιόδου, χωρίς να δοθούν. Ως εκ τούτου, η σύγκριση των
χρεώσεων γίνεται στο παρόν στάδιο, έτσι ώστε να καταστεί δυνατό να γίνουν διορθωτικές
κινήσεις εκεί που απαιτείται.
Μετά την ανακοίνωση των χρεώσεων και, κατόπιν µελέτης, υποβλήθηκαν οι πιο πάνω
σχετικές επιστολές, µε σχόλια/παρατηρήσεις του ΥΜΕΕ, µε τις οποίες ξεκίνησε η
διαδικασία αναθεώρησης των χρεώσεων, για την οποία γίνεται αναφορά πιο πάνω.
•

Αναφορά γίνεται από το ΥΜΕΕ και σε σχέση µε τις χρεώσεις αποθήκευσης, από τις
οποίες προκύπτει ότι για τις πρώτες 3 ηµέρες αυτή είναι δωρεάν, ώστε να δίδεται η
ευκαιρία στον εµπορευόµενο να µετακινήσει τα προϊόντα του χωρίς να χρεώνεται
οτιδήποτε. Όπως σχετικά αναφέρεται στην παράγραφο (ιδ) της απαντητικής
επιστολής του ΥΜΕΕ, εφαρµόστηκαν αυξήσεις στα αποθηκευτικά τέλη, εφόσον οι
προηγούµενες χρεώσεις ήταν πολύ χαµηλές και, ως εκ τούτου, οι εµπορευόµενοι
ενδεχοµένως επέλεγαν να χρησιµοποιούν έµµεσα τον χώρο του Λιµανιού ως
αποθήκη, µε αποτέλεσµα να µειώνεται ο διαθέσιµος χώρος για ανάπτυξη
παραγωγικών δραστηριοτήτων.

•

Στην απαντητική επιστολή του ΥΜΕΕ, αναφέρεται επίσης ότι όσον αφορά στα
εµπορεύµατα που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα (τα οποία επιβαρύνονται µε
επιπλέον 50% στον χειρισµό), έχουν διαπιστωθεί πολύ υψηλές χρεώσεις, λόγω του
επιπλέον κόστους εφόσον αυτά πρέπει να αποθηκεύονται ξεχωριστά. Ωστόσο, όπως
µας πληροφόρησαν, το ποσοστό των επικίνδυνων εµπορευµάτων αποτελεί το 10%
του συνόλου και, όχι το 80%, όπως αναφέρεται στην καταγγελία.
Σύµφωνα µε µεταγενέστερη πληροφόρηση από ΥΜΕΕ, κατόπιν περαιτέρω
διερεύνηση που έγινε από το ίδιο, διαπιστώθηκε ότι τα συνολικά προϊόντα που
θέλουν ειδικό χειρισµό αφορούν το 2% µε 3% του συνόλου, ενώ η επιπλέον χρέωση
του 50% αφορά πολύ περιορισµένο αριθµό εµπορευµατοκιβωτίων από αυτά τα
οποία απαιτούν ειδικό χειρισµό (µόνο αυτά που µεταφέρουν εκρηκτικά). Όσον αφορά
τα υπόλοιπα, υπάρχει αυξηµένη χρέωση για τα αποθηκευτικά αφού χρειάζεται ειδικός
χειρισµός τους στην αποθήκευση. Όπως µας αναφέρθηκε, η χρέωση αυτή βρίσκεται
υπό σύγκριση µε άλλα λιµάνια.
Εν πάση περιπτώσει, η Υπηρεσία µας επισηµαίνει την ανάγκη άρσης τυχόν
στρεβλώσεων στις χρεώσεις αυτές.
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6.
Αναφορικά µε την καταγγελία για αλλαγή των όρων των Συµφωνιών µετά την
απόφαση ανάθεσης τους και, συγκεκριµένα τον Απρίλιο 2016, το ΥΜΕΕ µας
πληροφόρησε ότι µετά την ανακοίνωση των προτιµητέων προσφοροδοτών, ακολούθησε η
λεγόµενη contractualisation period, δηλαδή η περίοδος µέχρι την υπογραφή (Απρίλιος
2016), κατά την οποία συµπληρώθηκαν τα κενά των συµβάσεων και οριστικοποιήθηκαν
θέµατα που βρίσκονταν σε εκκρεµότητα, χωρίς ωστόσο να αλλάζουν οι βασικές αρχές του
διαγωνισµού και των Συµβάσεων.
Σχετικά µε τα πιο πάνω, σηµειώνεται ότι σε ηλεκτρονικό µήνυµα των νοµικών Συµβούλων
(Pinsent Mason) προς την ΟΕ ηµερ. 20.4.2016 (Subject: RE: [PM-AC.FID2103739])
επισυνάφθηκαν οι Συµφωνίες Παραχώρησης µε track changes επί των σηµείων που είχαν
διαφοροποιηθεί. Ειδικότερα, αναφορικά µε τις πρόνοιες παροχής υπηρεσιών «Oil and
gas», που περιλαµβάνονται στη Συµφωνία Παραχώρησης Τερµατικού Γενικής Χρήσης
(άρθρο 7.3), πριν την υπογραφή της σύµβασης έγιναν οι πιο κάτω αλλαγές (οι προσθήκες
µε υπογράµµιση):
7.3.1

The Grantor shall introduce the MTO to the Oil και Gas Companies who
may be interested in discussing support services relating to potential
hydrocarbon exploration activities at the Port. The Grantor does not give
any undertaking as to any business that the MTO may derive from such
Oil και Gas Companies.

7.3.2.

The MTO acknowledges and agrees that EQP Cyprus B.V. (as a
designated subcontractor acting on behalf of TOTAL EQP Cyprus B.V.)
("TOTAL") may have the right to use, occupy, have access to or egress
over a part of the MPT Area pursuant to a licence or other contractual
arrangement to be entered into between the Grantor or the CPA and
TOTAL prior to the Takeover Date and the MTO agrees, subject to the
MTO having been consulted with and, acting reasonably, having agreed in
writing to the terms and conditions of such licence or contractual
arrangement, that such licence or contract shall, at the request of the
Grantor, be novated to the MTO on or around the Takeover Date by a
novation agreement on terms substantially similar to the form of novation
set out in Part 1 of Schedule 11 (Form of Novation Agreement).

7.3.3

Subject always to the terms of the licences or contracts described in
Clause 7.3.2 above, the MTO shall not prevent or obstruct TOTAL from
using, occupying, accessing or having egress over the relevant part of the
MPT Port Area.

∆ηλαδή, ο όρος 7.3.1 υπήρχε εξ αρχής στα έγγραφα του διαγωνισµού και, έδιδε το
δικαίωµα στον ∆ιαχειριστή να χειριστεί τα θέµατα µε ενδιαφερόµενες εταιρείες και, το
ΥΜΕΕ, απλώς θα έφερνε σε επαφή τα δύο ενδιαφερόµενα µέρη. Κατά το χρονικό
διάστηµα από την κατακύρωση µέχρι την υπογραφή της Σύµβασης στην οποία γίνεται
αναφορά στην καταγγελία, προστέθηκαν οι όροι 7.3.2 και 7.3.3, οι οποίοι ωστόσο
20

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΜΕΕ/02/2017

κατοχυρώνουν το δικαίωµα της TOTAL να χρησιµοποιήσει χώρο του ∆ιαχειριστή,
νοουµένου ότι θα εξασφάλιζε σχετική άδεια ή θα υπέγραφε σχετική συµφωνία µε το ΥΜΕΕ
ή την ΑΛΚ, πριν την ηµεροµηνία ανάληψης της Σύµβασης από τον ∆ιαχειριστή.
Σχετική είναι και η θέση των Συµβούλων όπως καταγράφεται σε ηλεκτρονικό τους µήνυµα
µε ηµερ. 30.3.2016, στο οποίο αναφέρουν: «Asking the MTO to blindly accept any/
additional O&G companies we expect will be highly problematic».
«We cannot oblige the MTO to licence space to other entities that it does not know about
now and therefore any discussions should be in consultation with the MTO. Clause 7.3.1
was included in the Tender CA on the basis that the Grantor / CPA would merely effect an
introduction and then the MTO would take it forward as it saw fit.»
∆ηλαδή, η θέση των Συµβούλων όσον αφορά τη συµπερίληψη του όρου 7.3.1 στα αρχικά
έγγραφα του διαγωνισµού, ήταν ότι δεν θα έπρεπε να δεσµεύσουν τον ∆ιαχειριστή µε
τυφλή αποδοχή πρόσθετων εταιρειών παροχής υπηρεσιών Oil & Gas, αφού κάτι τέτοιο θα
ήταν κατά την άποψη τους πολύ προβληµατικό.
Οι παράγραφοι 7.3.2. και 7.3.3 που τελικά προστέθηκαν µε τη σύµφωνο γνώµη του
∆ιαχειριστή, ενώ µάλιστα µε βάση τη διαδικασία θα µπορούσε σχετικά εύκολα να αρνηθεί
την προσθήκη τους λόγω της φάσης που βρισκόταν η διαδικασία, και οι οποίες ουσιαστικά
αφαιρούν δικαιώµατα από τον ∆ιαχειριστή, αποδεικνύουν ότι οι συµβουλές των
Συµβούλων στο συγκεκριµένο θέµα δεν ήταν ορθές αφού οι ίδιοι προέβλεπαν ότι τέτοιοι
όροι θα ήταν προβληµατικοί, αντιλαµβανόµαστε στη λογική ότι δήθεν δεν θα ήταν
εµπορικά αποδεκτοί, κάτι που δεν ίσχυσε προφανώς λόγω της επιµονής του ΥΜΕΕ.
Το ΥΜΕΕ, µας πληροφόρησε ότι η αλλαγή έγινε κατά απαίτηση δική τους για διασφάλιση
των συµφερόντων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας αφού υπήρχε η απαίτηση της Total να
διασφαλιστεί οποιαδήποτε συµφωνία θα γινόταν µαζί µε την ΑΛΚ και, οι Σύµβουλοι
δέχθηκαν τελικά τη θέση του ΥΜΕΕ. Η πιο πάνω θέση του ΥΜΕΕ, επιβεβαιώνει τις
διαπιστώσεις µας σχετικά µε τον χειρισµό του θέµατος από τους Συµβούλους.
Σε σχέση µε τις αναφορές ότι έχουν αλλάξει οι χάρτες που παρουσιάζουν τον θαλάσσιο
χώρο του αγκυροβολίου και τον χώρο που παραµένει στην ΑΛΚ (Schedule 5 – Part 2),
επιβεβαιώνεται ότι τα όρια της περιοχής που παραχωρείται στον ∆ιαχειριστή της
Σύµβασης Θαλάσσιων Υπηρεσιών, «Marine Services Area», που περιλαµβανόταν στο
Circular No L2-002 ηµερ. 23.9.2015 και, τα αντίστοιχα που περιλαµβάνονται στην
υπογεγραµµένη συµφωνία, είναι διαφορετικά. Το ΥΜΕΕ αναφέρει στην απαντητική
επιστολή του ηµερ. 6.3.2017 ότι, πριν την υπογραφή, έγινε οριστικοποίηση των ορίων της
περιοχής από την ΑΛΚ και του Συµβούλους, ωστόσο δεν εντοπίστηκαν στοιχεία που να
καταδεικνύουν τον λόγο και τον σκοπό της διαφοροποίησης των εν λόγω ορίων.
Κατόπιν των πιο πάνω επισηµάνσεων της Υπηρεσίας µας, το ΥΜΕΕ µας ενηµέρωσε στις
3.4.2017 ότι κατόπιν αρχικής διερεύνησης εντοπίζονται πράγµατι ότι έγιναν δύο (2)
αλλαγές επί των ορίων της περιοχής παραχώρησης στον ∆ιαχειριστή Θαλασσίων
Υπηρεσιών. Η πρώτη αφορά µια µικρή επέκταση του θαλάσσιου χώρου στον οποίο
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µπορεί να λειτουργεί ο ∆ιαχειριστής εντός του Λιµενικού χώρου. Η εν λόγω αλλαγή έγινε
ορθά, κατά την άποψη του ΥΜΕΕ, αφού σε αντίθετη περίπτωση δεν θα µπορούσε ο
∆ιαχειριστής να εξυπηρετήσει το καινούργιο κρηπίδωµα για τα εµπορευµατοκιβώτια, µε
αποτέλεσµα το Κράτος να επιβαρυνθεί µε αποζηµιώσεις στον ∆ιαχειριστή του Σταθµού
Εµπορευµατοκιβωτίων. Σύµφωνα µε το ΥΜΕΕ, αυτή η αλλαγή δεν υπονοεί µε
οποιοδήποτε τρόπο αποκλειστική χρήση αυτού του θαλάσσιου χώρου, αλλά επιτρέπει
στον ∆ιαχειριστή Θαλάσσιων Υπηρεσιών να κάνει τους απαραίτητους χειρισµούς για να
πλευρίσει ένα πλοίο σε ολόκληρο το νέο κρηπίδωµα. Σηµείωσε δε ότι, µετά τη διαδικασία,
Ειδικός Εµπειρογνώµονας αξιολόγησε τον χώρο που χρειάζεται ο ∆ιαχειριστής
Θαλάσσιων Υπηρεσιών για να βάζει πλοία στο νέο κρηπίδωµα και έχει καταλήξει σε
συγκεκριµένες εισηγήσεις, οι οποίες δείχνουν ότι σωστά έγινε αυτή η αλλαγή.
Η δεύτερη αλλαγή αφορά τη συµπερίληψη ολόκληρου του Αγκυροβολίου Λεµεσού, ενώ
στον αρχικό χάρτη για κάποιο λόγο δεν είχε συµπεριληφθεί ολόκληρο. Η πρόθεση του
ΥΜΕΕ, όπως αυτό πληροφόρησε την Υπηρεσίας µας, ήταν πάντα να παραχωρηθεί
ολόκληρο και, τα έσοδα που συµπεριλήφθηκαν στα στοιχεία που δόθηκαν αφορούσαν
ολόκληρο το Αγκυροβόλιο. Τέλος, µας πληροφόρησε ότι, παρά τα πιο πάνω θα γίνει
διερεύνηση γιατί δεν είχε συµπεριληφθεί ο σωστός χάρτης από την αρχή.
Θεωρούµε τόσο το θέµα του µεταγενέστερου ελέγχου της ορθότητας αποφάσεων
όσο και της λανθασµένης υπόδειξης των ορίων της περιοχής Αγκυροβολίου, ως
αυτά τέθηκαν υπόψη των Οικονοµικών Φορέων πολύ σοβαρά και, εισηγούµαστε τη
διεξαγωγή έρευνας από το ΥΜΕΕ και ενηµέρωση των αρµόδιων Κοινοβουλευτικών
Επιτροπών και της Υπηρεσίας µας για τα πρόσωπα της ΑΛΚ που συµµετείχαν στη
λήψη των σχετικών αποφάσεων και για τυχόν ευθύνη των Συµβούλων στο θέµα
αυτό.
7.
Αναφορικά µε την καταγγελία ότι δεν τηρείται ο όρος ότι το Λιµάνι θα εργάζεται
συνεχώς επί 24ώρου βάσεως (24/7), αλλά – αντίθετα – τηρεί ωράριο 07:00 µέχρι 17:00, το
ΥΜΕΕ στην απαντητική επιστολή αναφέρει ότι µε βάση στατιστικά στοιχεία που έχουν
δοθεί από τις εταιρείες, εκτελούνται εργασίες φορτοεκφόρτωσης πλοίων και κατά τη
διάρκεια της νύκτας, αφού συγκεκριµένη φορτοεκφόρτωση είχε ολοκληρωθεί στις 23:30,
επισυνάπτοντας και τα σχετικά στοιχεία. Επίσης, όπως αναφέρει το ΥΜΕΕ, ο πιο πάνω
όρος επιτρέπει στους ∆ιαχειριστές να εργάζονται επί 24ώρου βάσεως (24/7), όπου είναι
απαραίτητο.
Από τη µελέτη των πιο πάνω στοιχείων, διαπιστώνεται ότι πράγµατι το Λιµάνι ήταν σε
λειτουργία αφού διακινούνταν πλοία κατά τις πιο πάνω ώρες, δεν µπορεί ωστόσο να
διαπιστωθεί/επιβεβαιωθεί µε τα στοιχεία που υποβλήθηκαν, κατά πόσο κατά τις εν λόγω
ώρες εκτελούνταν και εργασίες φορτοεκφόρτωσης πλοίων.
Το ΥΜΕΕ µας πληροφόρησε ότι από τα στοιχεία που λαµβάνει, φαίνεται ότι
εξυπηρετούνται πλοία σε συνεχή βάση. Σηµειώνεται ότι από τα στοιχεία που υποβλήθηκαν
για τις αφίξεις και αναχωρήσεις, υπάρχει πλοίο («Rita Schepers ») που αφίχθη στις 00:10
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π.µ. στις 6.3.2017 και, αναχώρησε στις 7:17 π.µ. της ίδιας ηµέρας, πραγµατοποιώντας
συνολική φορτοεκφόρτωση 108 εµπορευµατοκιβωτίων.

(ii)

Σχόλια και απαντήσεις επί των ερωτηµάτων που έχουν τεθεί από τον Πρόεδρο
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου κ. Ζ. Κουλία.

Τα ερωτήµατα 1, 2, 3, 4, 5, 7 και 8 του κ. Κουλία καλύπτονται από τις πιο πάνω απαντήσεις
στα ερωτήµατα της Συµµαχίας Πολιτών. Όσον αφορά στα υπόλοιπα θέµατα που έχουν τεθεί,
αναφέρονται τα ακόλουθα (τηρώντας την ίδια αρίθµηση µε την επιστολή που στάλθηκε από
τον κ. Κουλία):
Το θέµα των χρεώσεων έχει αναλυθεί στην παρ. (α)(i)(5) πιο πάνω. Επιπρόσθετα,
8.
σχετικά µε την καταγγελία για εξωπραγµατικές χρεώσεις για την παραµονή πλοίων στην
προβλήτα, τα οποία δεν εκτελούν φόρτωση ή εκφόρτωση, για την οποία οι χρεώσεις
αυξήθηκαν από τα €2/µέτρο στα €24/µέτρο, µε την απαντητική του επιστολή το ΥΜΕΕ
εξέφρασε την άποψη ότι οι χρεώσεις αυτές αντικατοπτρίζουν την εµπορική
πραγµατικότητα και, ήταν κάτι που τους είχε απασχολήσει ιδιαίτερα, αφού εµπορικοί µόλοι
χρησιµοποιούνταν µε πολύ χαµηλό κόστος – από πλοία προφανώς που δεν εκτελούν
φόρτωση ή εκφόρτωση –, εµποδίζοντας τη διεξαγωγή εµπορικών δραστηριοτήτων.
Επίσης, σε σχέση µε την αναφορά ότι πολεµικά πλοία ξένων χωρών, τα οποία στάθµευαν
και εξυπηρετούνταν στο Λιµάνι Λεµεσού, πιθανόν να οδηγηθούν – λόγω της αύξησης
αυτής – στην Τουρκία, το ΥΜΕΕ εξέφρασε την άποψη ότι το 80% των πλοίων αυτών
δύναται να ελλιµενιστεί στο λιµάνι Λάρνακας εάν το επιθυµούν, δηµιουργώντας έτσι και
εγχώριο ανταγωνισµό. Επίσης, σύµφωνα µε την απάντηση του ΥΜΕΕ, ο ∆ιαχειριστής ήδη
χρεώνει ποσά χαµηλότερα του 50% της ανώτατης χρέωσης και, εκτιµά ότι ο ∆ιαχειριστής
αναµένεται ότι θα µειώσει περαιτέρω τις πιο πάνω χρεώσεις, για να καταστεί
ανταγωνιστικό το λιµάνι της Λεµεσού, κάτι για το οποίο έγιναν ήδη σχετικές συστάσεις και
από το Υπουργείο.
9.
Σύµφωνα µε την καταγγελία που υποβλήθηκε, η αδειοδότηση των πλοηγών έγινε µε
σκανδαλώδη ενέργεια, εφόσον δεν προηγήθηκε καµία εκπαίδευση, ενώ το Υπουργικό
Συµβούλιο φρόντισε να εγκρίνει νέους κανονισµούς Λειτουργίας Λιµένων µε τους οποίους
επιτρέπεται οι πλοηγοί να µην οµιλούν την Ελληνική γλώσσα. Επίσης, στην καταγγελία
γίνεται αναφορά ότι η Αρχή στηρίχθηκε σε έναν συνταξιούχο πρώην πλοηγό και, έφερε
Ολλανδούς πλοηγούς που αµείβονται υψηλότερα από τους Κύπριους. Σε σχέση µε το πιο
πάνω θέµα, παρατηρούµε τα ακόλουθα:
•

Σύµφωνα µε την απαντητική επιστολή του ΥΜΕΕ, ο ∆ιαχειριστής (για τις Θαλάσσιες
Υπηρεσίες) υπέβαλε οικονοµική πρόταση συγκεκριµένου ύψους στους 2 εκ των 3
Κυπρίων πλοηγών που ήθελαν να αποχωρήσουν από την ΑΛΚ.. Η οικονοµική
προσφορά που τους έγινε ήταν πολύ ψηλότερη από τις προηγούµενες απολαβές
τους, ωστόσο αυτοί αρνήθηκαν, αφού απαιτούσαν ακόµη πιο ψηλές απολαβές, οι
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οποίες ανήρχοντο στο διπλάσιο των προηγούµενων απολαβών τους. [∆εν είναι
ξεκάθαρο εάν έγινε οποιαδήποτε πρόταση και στον 3ο πλοηγό].
•

Όσον αφορά το θέµα της εξαίρεσης των πλοηγών από τις πρόνοιες της νοµοθεσίας
για οµιλία της Ελληνικής γλώσσας, από τη διερεύνηση του θέµατος διαπιστώθηκαν
τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε τις πρόνοιες της παραγράφου 152(1)(στ) του περί της Αρχής Λιµένων
Κύπρου (Λειτουργία Περιοχών Λιµένων) ∆ιατάγµατος Κ∆Π 373/2016, το οποίο
δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας στις 21.12.2016, σε κανένα
πρόσωπο δεν εκδίδεται άδεια πλοηγού, εκτός εάν το εν λόγω πρόσωπο:
«είναι ικανός να διαβάζει, γράφει και οµιλεί την ελληνική και αγγλική γλώσσα σε
πολύ καλό επίπεδο.
Νοείται ότι το Συµβούλιο της Αρχής δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και
λαµβανοµένων υπόψη των αναγκών πλοήγησης στης Περιοχή Παραχώρησης του
Λιµένα Λεµεσού, να αποδεχθεί γνώση µόνο της αγγλικής γλώσσας, σε
ικανοποίηση της πιο πάνω προϋπόθεσης. Μετά δε την παρέλευση 12 µηνών από
την έκδοση της άδειας, αυτή συνεχίζει να ισχύει, νοουµένου ότι αποδεικνύεται ότι ο
Πλοηγός είναι ικανός να διαβάζει, γράφει και οµιλεί την ελληνική γλώσσα σε πολύ
καλό επίπεδο. Νοείται ότι κατόπιν απόφασης του Συµβουλίου της Αρχής, εάν κριθεί
τούτο σκόπιµο, δύναται να παραταθεί η πιο πάνω εξαίρεση και πέραν των 12
µηνών».
Σύµφωνα µε την απαντητική επιστολή του ΥΜΕΕ, η εν λόγω εξαίρεση κρίθηκε
αναγκαία εφόσον δεν κατέστη δυνατό να εξευρεθούν Κύπριοι ή άλλοι ελληνόφωνες
πλοηγοί, µετά την άρνηση των πλοηγών της ΑΛΚ να εργοδοτηθούν από τον
∆ιαχειριστή και, της στάσης των οργανωµένων πλοηγών της ΑΛΚ που απειλούσαν
την εταιρεία για ζηµιές που θα προκαλούσαν, εκτός εάν ανέθεταν τις πλοηγικές
υπηρεσίες σε εταιρεία που θα ίδρυαν οι ίδιοι πλοηγοί. Σηµειώνεται ότι δεν
υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία µας στοιχεία σε σχέση µε τις πιο πάνω καταγγελίες.
Έχουµε όµως την άποψη ότι το ενδεχόµενο δηµιουργίας ιδιωτικής εταιρείας από
πλοηγούς ενόσω αυτοί εργοδοτούνται από την ΑΛΚ είναι απαράδεκτο από κάθε
άποψη και συνεπώς ορθά εγκρίθηκαν Κανονισµοί ώστε οι εν ενεργεία πλοηγοί της
ΑΛΚ να µην µπορούν να ασκούν οποιασδήποτε µορφής εκβιασµό για ανάθεση σε
αυτούς τέτοιων υπηρεσιών.

•

Τέλος, το ΥΜΕΕ στην απαντητική του επιστολή αναφέρει ότι η αδειοδότηση των
πλοηγών που εργοδοτήθηκαν από τον ∆ιαχειριστή, µε ιδιωτική συµφωνία, το ύψος
της οποίας δεν είναι γνωστό στην ΑΛΚ, έγινε κατόπιν αξιολόγησης των υποψηφίων
από την Επιτροπή Αδειοδότησης Πλοηγών της ΑΛΚ, µε βάση τον εσωτερικό
κανονισµό της Αρχής.

Από τις πιο πάνω απαντήσεις/σχόλια του ΥΜΕΕ, παρατηρούµε τα ακόλουθα:
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(α) Αρχικά, δεν έγινε οποιαδήποτε άµεση αναφορά από το ΥΜΕΕ στον
ισχυρισµό/καταγγελία, ότι η Αρχή στηρίχθηκε σε έναν συνταξιούχο πρώην πλοηγό ηλικίας
75 ετών, ή/και κατά πόσο εργοδοτήθηκε από τον ∆ιαχειριστή συνταξιούχος πλοηγός.
Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Κανονισµού 157(3) της Κ∆Π 373/2016 «Η άδεια η οποία
εκδίδεται σε Πλοηγό ακυρώνεται αυτόµατα από την Αρχή κατά την αφυπηρέτηση του
Πλοηγού λόγω της συµπλήρωσης του ορίου συντάξιµης ηλικίας», η οποία ορίζεται ως η
ηµεροµηνία λήψης σύνταξης κοινωνικής ασφάλισης. Επέκταση πέραν της άδειας πέραν
της ηλικίας αυτής είναι δυνατή, σύµφωνα µε τον ίδιο Κανονισµό, εάν υπάρξει βεβαίωση
από καθορισµένο Ιατρικό Συµβούλιο ότι το συγκεκριµένο πρόσωπο είναι σωµατικά και
διανοητικά ικανό να υπηρετήσει ως πλοηγός.
Ωστόσο µεταγενέστερα, το ΥΜΕΕ µας πληροφόρησε ωστόσο ότι, σύµφωνα µε την ΑΛΚ, ο
εν λόγω συνταξιούχος πλοηγός εγκρίθηκε, αφού είχε όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά
υγείας ενώ τηρούσε όλες τις προδιαγραφές για έγκριση ως πλοηγός (εφόσον υπηρέτησε
για πολλά χρόνια ως πλοηγός της ΑΛΚ στο Λιµάνι Λεµεσού). Η µόνη επιπρόσθετη
διαδικασία που έγινε ήταν η εξοικείωση του µε το Λιµάνι Λεµεσού η οποία απαιτείται για
όλους τους πλοηγούς ανεξαρτήτως αν είχαν υπηρετήσει προηγουµένως στο συγκεκριµένο
Λιµάνι.
Το ΥΜΕΕ επισήµανε ότι για πρώτη φορά υπάρχουν καταγραµµένες διαδικασίες για την
έγκριση νέων πλοηγών κάτι το οποίο προάγει τη διαφάνεια και την αξιοκρατία.
(β) Στην επιστολή του ΥΜΕΕ αναφέρεται ότι οι Κανονισµοί της ΑΛΚ προνοούν
διαφορετική µεταχείριση σε αδειοδοτηµένους πλοηγούς, από άλλες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους χρειάζεται µόνο εξοικείωση µε τα χαρακτηριστικά
του λιµένα Λεµεσού, χωρίς ωστόσο να υποδεικνύονται οι σχετικές πρόνοιες των εν λόγω
Κανονισµών. Η Υπηρεσία µας δεν έχει εντοπίσει τέτοια αναφορά στους σχετικούς µε το
θέµα Κανονισµούς 146 έως 161 της Κ∆Π 373/2016.
10.
Σε σχέση µε την καταγγελία για τις χρεώσεις για επιβάτες κρουαζιέρων,
επιβεβαιώνεται από το ΥΜΕΕ ότι αυτές έχουν αυξηθεί σε σχέση µε τις προηγούµενες [από
€2,28 σε €5 ανά άτοµο για πλοία που αφικνούνται ή αναχωρούν από το Λιµάνι Λεµεσού
(«λιµάνι ενδιάµεσης στάσης» - «port of call») και από €15,09 σε €25 ανά άτοµο για πλοία
που έχουν ως βάση τους το Λιµάνι Λεµεσού («λιµάνι βάσης» - «home port»)]. Ωστόσο,
όπως αναφέρεται, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι προηγούµενες χρεώσεις ήταν
εξαιρετικά χαµηλές, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη το κόστος συντήρησης του νέου σταθµού
επιβατών. Επίσης, το Υπουργείο αναφέρει στην επιστολή του ότι, οι εν λόγω χρεώσεις
έχουν συγκριθεί µε χρεώσεις γειτονικών λιµανιών – χωρίς ωστόσο να υποβληθούν στην
Υπηρεσία µας σχετικά στοιχεία –, από την οποία φάνηκε ότι στο ανώτατο τους επίπεδο, οι
χρεώσεις αυτές είναι χαµηλές. Επίσης, λαµβάνοντας υπόψη τον ανταγωνισµό (τόσο µε το
λιµάνι της Λάρνακας όσο και µε άλλα γειτονικά Λιµάνια), το Υπουργείο θεωρεί ότι ο
∆ιαχειριστής έχει κίνητρο να διατηρεί τις τιµές σε ανταγωνιστικά επίπεδα. Εκείνο που θα
χρειαζόταν όµως να υποβάλει το ΥΜΕΕ για να διαπιστωθεί κατά πόσο οι πιο πάνω
χρεώσεις είναι λογικές, θα ήταν οι αντίστοιχες χρεώσεις γειτονικών λιµανιών, κάτι το οποίο
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όφειλε να είχε κάνει από προηγουµένως, και όχι απλώς να αναφέρει ότι το ανώτατο όριο
των χρεώσεων της Λεµεσού είναι χαµηλό. Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τα δικαιώµατα
που εφαρµόζονται στο Λιµάνι Λάρνακας από τις 6.3.2017, τα τέλη/χρεώσεις για επιβάτες
κρουαζιέρων, είναι €3 ανά άτοµο για λιµάνι ενδιάµεσης στάσης και €23 ανά άτοµο για
λιµάνι βάσης.
(β) Σχολιασµός της θέσης που εξέφρασε ο Υπουργός κατά τη διάρκεια της
συνεδρίας των αρµόδιων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών ότι το υφιστάµενο νοµικό
πλαίσιο διασφαλίζει τη ∆ηµοκρατία ως προς το ενδεχόµενο υποβάθµισης των
παρεχόµενων υπηρεσιών εκ µέρους των αναδόχων, µέσω της επιβολής
διοικητικών προστίµων από την ΑΛΚ.
Στην απαντητική επιστολή του ΥΜΕΕ, γίνεται παραποµπή στα άρθρα 30Α (Εξουσία της
Αρχής για την έκδοση Κανονισµών), 30Γ (Επιβολή διοικητικού προστίµου) και, 30∆
(Ιεραρχική προσφυγή) των περί Αρχής Λιµένων Κύπρου Νόµων του 1973 µέχρι 2016.
Επίσης, επισυνάπτεται έκθεση Συµβούλου της ΑΛΚ, ειδικού για λιµάνια, µε την οποία
επεξηγείται ο ρυθµιστικός - πλέον - ρόλος της ΑΛΚ και παρέχεται καθοδήγηση προς της
Αρχή για αποτελεσµατική άσκηση των κανονιστικών της αρµοδιοτήτων και ανάπτυξη
πολιτικής, έτσι ώστε να µπορεί να ασκήσει αποτελεσµατικά τις κανονιστικές της
αρµοδιότητες και να αναπτύξει συγκεκριµένη πολιτική επιβολής αυτών.
Μέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος ηµερ. 20.3.2016, κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία µας
επιστολή του Γενικού ∆ιευθυντή της ΑΛΚ, µέσω της οποίας επιβλήθηκε στις 10.3.2016
στον ∆ιαχειριστή Τερµατικού Εµπορευµατοκιβωτίων διοικητικό πρόστιµο €40.000 για µη
συµµόρφωση του στις οδηγίες και συστάσεις, για την εύρυθµη λειτουργία του τερµατικού.
Σηµειώνεται επίσης ότι σύµφωνα µε δηµοσίευµα ηµερ. 2.12.2016, η Κοινοβουλευτική
Επιτροπή Επικοινωνιών είχε αποφάσισε οµόφωνα να εισηγηθεί στην Ολοµέλεια της
Βουλής, όπως η προβλεπόµενη χρηµατική ποινή αυξηθεί από €30.000 σε €80.000 και το
προβλεπόµενο διοικητικό πρόστιµο από €30.000 σε €40.000.
Για το θέµα αυτό, η Υπηρεσία µας εκφράζει επιφυλάξεις κατά πόσο θα µπορεί στην πράξη
η ΑΛΚ να εκδίδει οδηγίες και διατάγµατα µε τα οποία να θέτει στον ∆ιαχειριστή επίπεδα
ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών υψηλότερα από τα επίπεδα που θέτει η
Συµφωνία Παραχώρησης. Είναι άποψη µας ότι τούτο ενδεχοµένως νοµικά να µπορεί να
γίνεται, σε τέτοια όµως περίπτωση τέτοιες οδηγίες ή διατάγµατα της ΑΛΚ θα συνιστούν
µεταγενέστερη νοµοθεσία (Change In Law) µε βάση το άρθρο 32 της Συµφωνίας
Παραχώρησης, οπότε και το όποιο πρόστιµο καταβάλλει ο ∆ιαχειριστής θα συνιστά για
αυτόν ανακτήσιµη δαπάνη. Καταγράφουµε τη θέση αυτή µε κάθε επιφύλαξη, κυρίως γιατί
δεν επιθυµούµε να χρησιµοποιήσει τη έκθεση µας ο ∆ιαχειριστής σε περίπτωση που, είτε
αµφισβητήσει δικαστικά οποιοδήποτε πρόστιµο του επιβληθεί από την ΑΛΚ, είτε απαιτήσει
από το ΥΜΕΕ την αποζηµίωση του για τέτοιο πρόστιµο. Το ΥΜΕΕ µας ενηµέρωσε ότι
στην έκθεση του Νοµικού Σύµβουλου της ΑΛΚ που έχει ετοιµάσει τους κανονισµούς
σηµειώνεται ότι η έκδοση ∆ιαταγµάτων που απορρέουν από τον Νόµο που υπήρχε σε
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ισχύ δεν συνιστά µεταγενέστερη νοµοθεσία. Ειδικότερα, στην έκθεση αυτή περιλαµβάνεται
η ακόλουθη του Νοµικού Συµβούλου της ΑΛΚ:
22. In this respect, the question arises whether the issuance by the CPA of an
individual decision which is expressly directed at one or more concessionaire(s)
would amount to a “Discriminatory Change in Law‟ which may entitle the
concessionaire(s) concerned to certain rights vis-à-vis the Grantor under the
Concession Agreement(s).
In these agreements, a Discriminatory Change in Law is defined as
a Change in Law, the terms of which expressly refer to the MSO or the Marine
Services to be provided under this Agreement or Marine Services Area or the
Port and not to similar port facilities located in the Republic of Cyprus or within
the European Union and Discriminatory Changes in Law shall exclude, without
limitation, a Change in Law in relation to the accession of the Republic of
Cyprus to the Schengen Area or any procedures or Changes in Law required to
be undertaken or implemented for such accession.
In addition, the Concession Agreements give the concessionaires certain rights in the
event of a “Qualifying Change in Law‟, which latter concept includes Changes in Law
that are not “Discriminatory Changes in Law‟.
In our view it cannot be reasonably argued that all individual decisions of the CPA
directed at one or more concessionaire(s) automatically fall within the notion of either
a Discriminatory or a Qualifying Change in Law.
In particular, decisions by the CPA the mere object of which is to enforce or specify
existing rules or obligations, or to impose a sanction for infringements, should not be
considered to amount to such Changes in Law, because there only objective is to
give effect to and implement law that was already in force when the Concession
Agreements were concluded. For the same reason, there can be no causal link
between such Changes in Law and any new expenditure or losses suffered by the
concessionaires. To conclude, as a rule no Change of Law issues should arise when
the CPA implements or enforces the pre-existing legal regulatory framework for port
operations.’
Η πιο πάνω γνωµάτευση του Νοµικού Συµβούλου της ΑΛΚ, την οποία η Υπηρεσία µας δεν
έχει κανένα λόγο να αµφισβητήσει, δεν απαντά στις ανησυχίες µας αφού αναφέρεται σε
εφαρµογή ή επιβολή προϋπάρχοντος νοµικού πλαισίου. Υπενθυµίζουµε ότι µε βάση τις
Συµφωνίες Παραχώρησης, ως εφαρµοστέο νοµικό πλαίσιο (“Applicable Law”), το οποίο
αποτελεί το αντικείµενο µεταγενέστερης νοµοθεσίας, ορίζεται:
Applicable Law means any statute, statutory instrument, law proclamation, order,
regulation, resolution, notice, decision, guidance, by-law, directive, treaty or other
instrument having the force of law within the Republic of Cyprus or with which the
relevant Party is bound to or is accustomed to comply including any EU Law,
International Treaty or International Agreement including Applicable CPA
Regulations;
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και
"Applicable CPA Regulations", in respect of the operation of the Port Activities,
means the regulations, orders, rules, by-laws and any other instrument having the
same effect issued by the CPA from time to time during the Term;
Εν πάση περιπτώσει, δεν µπορούµε παρά να σχολιάσουµε το γεγονός ότι σε τέτοιες
Συµφωνίες Παραχώρησης οι δείκτες απόδοσης του ∆ιαχειριστή θα πρέπει να συνιστούν
συµβατικούς όρους, αφού δεν νοείται να αφήνεται η διασφάλιση υψηλών επιπέδων
απόδοσης σε ρυθµιστικούς Κανονισµούς και ∆ιατάγµατα που συνήθως αποσκοπούν στη
ρύθµιση θεµάτων ασφαλείας και στη διασφάλιση ενός ανεκτού (και όχι υψηλού) επιπέδου
παρεχοµένων υπηρεσιών.
(γ) Στο Παράρτηµα 3 της Συµφωνίας Παραχώρησης της σύµβασης που αφορά το
τερµατικό εµπορευµατοκιβωτίων, προβλέπεται ως ένας εκ των δύο ποσοτικών
∆εικτών Απόδοσης, η µέτρηση του Καθαρού Ρυθµού Γερανογεφυρών (Net Crane
Rate) που πρέπει να υπερβαίνει τις 20 κινήσεις ανά ώρα σε 100 κλήσεις πλοίων.
Κατά τη συνεδρία των αρµόδιων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών προβλήθηκε ο
ισχυρισµός ότι η ΑΛΚ πετύχαινε, όταν η ίδια διαχειριζόταν το λιµάνι, ρυθµό 25
κινήσεων ανά ώρα, ενώ τώρα ο ρυθµός αυτός είναι µόλις 12.
Σύµφωνα µε αναφορές ενώπιον των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Μεταφορών και
Ελέγχου της Βουλής, στις 20.2.2017, ενώ η ΑΛΚ πετύχαινε όταν η ίδια διαχειριζόταν το
λιµάνι ρυθµό 25 κινήσεων ανά ώρα, τώρα ο ρυθµός αυτός είναι µόλις 12. Το ΥΜΕΕ µε την
απαντητική του επιστολή µας πληροφόρησε -προκαταρτικά - ότι µε βάση τις κινήσεις που
είχαν γίνει στο λιµάνι Λεµεσού µέχρι τις 22.2.2017, ο µέσος όρος των κινήσεων των
γερανογεφυρών για 21 πλοία, ήταν 22,2 κινήσεις για την κύρια γερανογέφυρα, όπως
προκύπτει από τα στοιχεία τα οποία επισύναψαν, τα οποία είχαν υποβληθεί από τον
∆ιαχειριστή (Eurogate) και, για τα οποία µέχρι την ηµεροµηνία της απαντητικής τους
επιστολής δεν είχε ολοκληρωθεί ο έλεγχος (από το ΥΜΕΕ).
Από τη µελέτη του θέµατος από την Υπηρεσία µας, σχετικά µε τα πιο πάνω, αναφέρονται
τα ακόλουθα:
•

Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Παραρτήµατος 3 της Συµφωνίας Παραχώρησης, ο
∆ιαχειριστής του Τερµατικού Εµπορευµατοκιβωτίων, πρέπει να διασφαλίσει ότι ο
Καθαρός Ρυθµός Γερανογεφυρών για την κύρια γερανογέφυρα εκφόρτωσης,
υπερβαίνει τις 20 κινήσεις ανά ώρα («CTO shall ensure that the Net Crane Rate for
the lead crane unloading a ship, shall be 20 moves per hour on 100 ship calls in the
twelve (12) month period ending on the relevant Quarter end date»)

•

Ο πιο πάνω ορισµός της κύριας γερανογέφυρας, αναφέρεται µόνο σε κινήσεις
εκφόρτωσης. Η EUROGATE παραθέτει στοιχεία σχετικά µε τις κινήσεις των
γερανογεφυρών, ορίζοντας την κύρια γερανογέφυρα µε βάσει τις συνολικές κινήσεις
φόρτο-εκφόρτωσης. Συγκεκριµένα, όπως καταγράφεται σε ηλεκτρονικό µήνυµα
εκπροσώπου του ∆ιαχειριστή προς τη Συντονίστρια της ΟΕ µε ηµερ 19.1.2017:
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«Deviating from the definition of the net crane rate pursuant to Schedule 1 of the
CA, CTL intends to provide the net crane productivity per TopX standard. TopX
counts any crane move for any full hour (i.e. unloading and loading operations).
This should be sufficient for the proof of Performance Standard since this
calculation provides never higher performance results than the provided definition
of Schedule 1. If reasonable CTL will change the determination of net crane rate
according CA to a later stage.
The definition of the lead crane refers only to unloading moves. So, it may occur
that vessels do not have any unloading moves (no lead crane can be determined)
or only small share in relation to the total moves. Therefore, CTL intends that the
lead crane should be the crane that performs the most moves for unloading and
loading in total. »
Με βάση την πιο πάνω µεθοδολογία της EUROGATE και τα στοιχεία που
υποβλήθηκαν από την εταιρεία, τα οποία – όπως αναφέρεται πιο πάνω - δεν είχαν
µέχρι την ηµεροµηνία της απαντητικής επιστολής ελεγχθεί από το ΥΜΕΕ, ο µέσος
όρος κινήσεων για την κύρια γερανογέφυρα ανά ώρα, για 21 πλοία, ήταν 21.24
(εύρος 16-28).
•

Στην απαντητική επιστολή του ΥΜΕΕ αναφέρεται ότι ο «Ως µέσος όρος ο ρυθµός
κινήσεων ανά ώρα γερανογεφυρών της ΑΛΚ ήταν γύρω στις 20. Στη βάση µελέτης
που έγινε πριν µερικά χρόνια ο ρυθµός κινήσεων ανά ώρα διαπιστώθηκε ότι ήταν
18».
Σύµφωνα µε στοιχεία που εντοπίστηκαν στο VDR ([4449813]4.12.1.2 63c5991af571-4b34-b107-fb57290d5299_N.xls) τα στοιχεία της ΑΛΚ αφορούν µέσο ρυθµό
κινήσεων όλων των γερανογεφυρών για δύο περιόδους και ο ρυθµός αυτός ήταν 18
κινήσεις.
Επισηµαίνεται ότι τα δύο µεγέθη ρυθµού κίνησης γερανογεφυρών (ΑΛΚ και
EUROGATE) δεν είναι συγκρίσιµα, εφόσον τα στοιχεία της EUROGATE αφορούν
µέσο όρο κινήσεων για την κύρια γερανογέφυρα («κύρια» από τον ∆ιαχειριστή,
ορίζεται η γερανογέφυρα µε τις περισσότερες συνολικές κινήσεις ανά ώρα), ενώ τα
στοιχεία της ΑΛΚ αφορούν τον µέσο ρυθµό κινήσεων όλων των γερανογεφυρών για
την περίοδο µεταξύ 1ου και 2ου τριµήνου του 2015 (περιόδους Q1-Q2/2015).

•

Η τιµή των 18 κινήσεων που δίδεται από την ΑΛΚ, θεωρήθηκε ότι είναι ισοδύναµη
της τιµής PHP – port hour productivity που δίνεται από την EUROGATE (σύµφωνα
µε τα στοιχεία υποβλήθηκαν στις 6.3.2017), η µέση τιµή της οποίας για τα πρώτα 21
πλοία, µε βάση τα πιο πάνω στοιχεία, είναι ίση µε 11,68. Εφόσον σύµφωνα µε τα εν
λόγω στοιχεία, ο µεν δείκτης για τις κινήσεις της κύριας γερανογέφυρας ικανοποιείται
η δε ωριαία παραγωγικότητα του λιµανιού (PHP) είναι κατά πολύ χαµηλότερη από
την προηγούµενη (σχετική παραδοχή περιλαµβάνεται και στην απαντητική επιστολή
του ΥΜΕΕ), αυτό δεικνύει ότι δείκτης απόδοσης που επιλέγηκε ενδέχεται να είναι
ανεπαρκής.
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•

Σύµφωνα µε διευκρινήσεις που λήφθηκαν από το ΥΜΕΕ στις 3.4.2017, τον
Φεβρουάριο, σε σύνολο 36 πλοίων, η µέση συνολική παραγωγικότητα (PHP) ήταν
13,1 την ώρα, σε σχέση µε την αποδοτικότητα του πρώτου γερανού (NCP) που ήταν
21,1 την ώρα. Άποψη του Υπουργείου είναι ότι η µεγάλη διαφορά οφείλεται στο
γεγονός ότι τις πρώτες µέρες ο ∆ιαχειριστής λειτουργούσε µε πιο λίγες
γερανογέφυρες, λόγω των επισκευών που ήθελε να κάνει για να διασφαλίσει τα όρια
ασφάλειας και υγείας που αυτός εφαρµόζει. Σε σχέση µε τα στοιχεία Μαρτίου, σε
σύνολο 27 πλοίων η µέση ωριαία παραγωγικότητα ήταν 23,7 την ώρα, σε σχέση µε
τις κινήσεις της κύριας γερανογέφυρας που ήταν 23,8 την ώρα. Αυτό κατά την άποψη
του ΥΜΕΕ δείχνει ότι οι δύο δείκτες (PHP και NCP) συγκλίνουν µετά που το Λιµάνι
µπήκε σε κανονικούς ρυθµούς, ενώ για αρκετές µέρες ο δείκτης που έχει καθοριστεί
(NCP) υπερβαίνει κατά πολύ τον δείκτη PHP.

•

Κατόπιν µελέτης των συµπληρωµατικών στοιχείων που υποβλήθηκαν στις 3.4.2017
σε σχέση µε την παραγωγικότητα του Λιµανιού για τον µήνα Μάρτιο 2017, η
Υπηρεσία µας εκφράζει τις επιφυλάξεις της κατά πόσον ο δείκτης µέση ωριαίας
παραγωγικότητας (PHP), ως υποδεικνύεται στα στοιχεία Μαρτίου, είναι αντίστοιχος
µε αυτό των προηγούµενων στοιχείων και, κατ’ επέκταση συγκρίσιµος µε την
παραγωγικότητα του Λιµανιού, όταν τη διαχείριση είχε η ΑΛΚ.
Ειδικότερα σύµφωνα µε τα στοιχεία Μαρτίου 2017 δίδονται οι τιµές παραγωγικότητα
PHP, GCP και NCP οι τιµές των οποίων είναι 23,7, 14,1 και 23,8 αντίστοιχα.
Σηµειώνεται ότι ο δείκτης GCP, δεν είχε οριστεί/υπολογιστεί στους προηγούµενους
υπολογισµούς.

Σχόλια Ελεγκτικής Υπηρεσίας:
(1)

(2)

Σύµφωνα µε το ΥΜΕΕ, στη Σύµβαση Παραχώρησης (Άρθρο 20.2) περιλαµβάνεται
πρόνοια, σύµφωνα µε την οποία το Υπουργείο ή ο αντιπρόσωπος του µπορεί να
επιθεωρήσει οποιαδήποτε στιγµή τα στοιχεία του ∆ιαχειριστή όσο αφορά τους
∆είκτες Απόδοσης. Λαµβάνοντας υπόψη ότι εφόσον η παρακολούθηση/ έλεγχος του
επιπέδου των παρεχοµένων υπηρεσιών διεξάγεται από την ΑΛΚ, όπως ισχυρίζεται
το ΥΜΕΕ, τίθεται το ερώτηµα γιατί δεν έχουν επιβεβαιωθεί τα στοιχεία αυτά από την
ΑΛΚ. Ωστόσο, το ΥΜΕΕ ανέφερε στην Υπηρεσία µας στις 3.4.2017 ότι η
επιβεβαίωση/ έλεγχος των δεικτών δεν µπορεί να διενεργηθεί µέσω του
µηχανογραφικού συστήµατος της ΑΛΚ. Η εν λόγω αναφορά είναι σε αντίφαση µε την
αντίστοιχη θέση που είχε εκφραστεί στην παράγρ. (γ) της επιστολή τους ηµερ.
6.3.2017 σύµφωνα µε την οποία «Μέσω του µηχανογραφικού συστήµατος της Αρχής
µπορεί να γίνει παρακολούθηση/έλεγχος των Υπηρεσιών».
Εφόσον καµία διευκρίνιση επί των δεικτών που παρατίθενται δεν δίδεται, ή/και δεν
επιβεβαιώνεται η παραγωγικότητα του Λιµανιού στη βάση των στοιχείων που
διατίθενται από τον Σύνδεσµο Ναυτικών Πρακτόρων, τα οποία δείχνουν τις κινήσεις
ανά ώρα ανά βάρδια, στη βάση της προηγούµενης µεθοδολογίας, παραµένει η θέση
της Υπηρεσίας µας ότι ενδεχοµένως ο δείκτης απόδοσης που επιλέγηκε να είναι
ανεπαρκής, υπό την έννοια ότι, είτε θα έπρεπε να είχε τεθεί σε αυστηρότερα επίπεδα,
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είτε θα έπρεπε να συνδυαστεί µε περισσότερους δείκτες απόδοσης ώστε να
εξασφαλίζεται η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.
(δ) Σχόλια επί της αναφοράς του Υπουργού ΜΕΕ κατά την κοινή συνεδρία των
Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Μεταφορών Επικοινωνιών και Ελέγχου ως προς
πρόνοια στα αντίστοιχα Παραρτήµατα της Συµφωνίας Παραχώρησης των
αερολιµένων Λάρνακας και Πάφου, για εξάµηνη περίοδος «χάριτος» στην οποία δεν
ισχύουν οι καθορισµένοι δείκτες απόδοσης.
Στην απαντητική επιστολή του ΥΜΕΕ, αναφέρεται ότι η πιο πάνω αναφορά του Υπουργού
αφορούσε στο γεγονός ότι οι δείκτες µετρούνται κάθε έξι µήνες, οπόταν ακόµη και στην
περίπτωση παραβίασης τους αυτό θα εντοπιζόταν µετά το τέλος αυτής της περιόδου.
Από τη µελέτη των πιο πάνω, διαπιστώνεται ότι οι πρόνοιες για τους δείκτες απόδοσης
των Συµφωνιών Παραχώρησης των αερολιµένων Λάρνακας και Πάφου, δεν συνιστούν
περίοδο χάριτος στην εφαρµογή τους και, ως εκ τούτου, είναι πολύ διαφορετικές από τις
αντίστοιχες των Συµφωνιών Παραχώρησης του λιµανιού Λεµεσού, στις οποίες ορίζεται
περίοδος χάριτος 12 και 18 µηνών για τους δείκτες ποιότητας και παραγωγικότητας
αντίστοιχα, κατά την οποία δεν επιβάλλονται/ προσµετρούνται «βαθµοί ποινής» στους
∆ιαχειριστές. Όσον αφορά το Λιµάνι Λάρνακας (για το οποίο δεν υπογράφηκε τελικά η
προκαταρκτική Συµφωνία που είχε καταρτιστεί στις 3.8.2012, λόγω αδυναµίας της
επιλεγείσας Κοινοπραξίας να εξεύρει χρηµατοδότηση), το ΥΜΕΕ µας πληροφόρησε ότι οι
δείκτες απόδοσης, όπως είχαν καθοριστεί, θα ήταν σε εφαρµογή από την πρώτη ηµέρα
του συµβολαίου.
Σχολιάζοντας την πιο πάνω αναφορά µας, το ΥΜΕΕ µας πληροφόρησε ότι, όπως έχει ήδη
απαντηθεί, το σχόλιο του Υπουργού ήταν πως ο έλεγχος θα γινόταν στους έξι µήνες που
προβλέπει η σχετική Σύµβαση. Οπότε, δεν σηµαίνει ότι θα επιβαλλόταν οποιοδήποτε
πρόστιµο για µη τήρηση τους για ένα µικρό χρονικό στάδιο. Εποµένως, κατά το ΥΜΕΕ, η
αναφορά του Υπουργού αντικατόπτριζε αυτό το γεγονός και ανταποκρίνεται στην
πραγµατικότητα.
Η Υπηρεσία µας διαφωνεί µε την πιο πάνω ερµηνεία/άποψη του ΥΜΕΕ και, θεωρεί ότι οι
πιο πάνω αναφορές του Υπουργού, όπως έγιναν κατά τη διάρκεια της πιο πάνω
συνεδρίας των αρµόδιων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών δεν ανταποκρίνονται στην
πραγµατικότητα.
Όσον αφορά την εισαγωγή βαθµών ποινής και περιόδου χάριτος, αναφέρονται τα
ακόλουθα:
•

Σε επιστολή της Υπηρεσίας µας ηµερ. 4.9.2015 προς τον Γενικό ∆ιευθυντή του
ΥΜΕΕ, αναφέραµε ότι, λαµβάνοντας υπόψη ότι ο ∆ιαχειριστής του Λιµανιού Λεµεσού
θα έχει αποκλειστικό δικαίωµα για χρήση εµπορευµατοκιβωτίων, η πρόνοια ότι σε
περίπτωση παραβίασης από τον ∆ιαχειριστή των συµβατικών του υποχρεώσεων, η
θεραπεία για το Κράτος θα είναι ο τερµατισµός της σύµβασης, είναι ανεπαρκής και
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επικίνδυνη, εφόσον στο ενδεχόµενο υποβιβασµού των υπηρεσιών, δεν προβλέπεται
οποιαδήποτε κύρωση προς τον ∆ιαχειριστή, ως αποτρεπτικός παράγοντας.
Ενόψει των πιο πάνω, αναφέραµε ότι θεωρούσαµε αναγκαίο να τεθούν στον
Ανάδοχο σαφείς και αυστηροί δείκτες απόδοσης για τις εµπορικές και επιβατικές
υπηρεσίες, µε τις αντίστοιχες αποτρεπτικές ποινές, σε περίπτωση παραβίασης είτε
των δεικτών αυτών, είτε άλλων συµβατικών του υποχρεώσεων, όσον αφορά κάποια
καθορισµένα ελάχιστα επίπεδα παροχής υπηρεσιών και συντήρησης.
•

Επίσης, σε ηλεκτρονικό µήνυµα ηµερ. 14.9.2015 από τον κ. Φίλιππο Κατράνη,
εκπρόσωπο της Αρµόδιας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Γενικό Λογιστήριο της
∆ηµοκρατίας) αναφέρεται µεταξύ άλλων: «Για την απουσία χρηµατικών ποινών
έχουµε έντονη ανησυχία διότι αναγνωρίζουµε ότι είναι πολύ δύσκολο να επιβάλεις την
εσχάτη των ποινών (διακοπή σύµβασης). ∆εν βλέπω τον λόγο να µην προβλέπονται
χρηµατικές ποινές που να σου λύνουν τα χέρια για να µπορείς να χειριστείς δύσκολες
ενδιάµεσες καταστάσεις. Μην ξεχνάς ότι εσείς θα µείνετε χωρίς όπλα για την άσκηση
ελέγχου κατά την διάρκεια ισχύος της σύµβασης».

•

Σε σηµείωµα της ΟΕ προς τον Γενικό ∆ιευθυντή του ΥΜΕΕ µε ηµερ. 18.9.2015,
αναφέρεται ότι οι Σύµβουλοι διατηρούσαν µια θέση αντίθετη µε τις προτάσεις/
οδηγίες που τους δίδονταν από την Οµάδα αναφορικά µε τη συµπερίληψη στο
κείµενο της Συµφωνίας των προνοιών εκείνων που θα διασφάλιζαν το Κράτος µε τον
καθορισµό µετρήσιµων δεικτών για τις διάφορες λειτουργίες που θα εκτελούνταν
κατά τη διάρκεια της Συµφωνίας, προτάσσοντας το επιχείρηµα ότι τέτοιες πρόνοιες
θα µείωναν την αξία της Συµφωνίας, δηλαδή θα µειώνονταν τα έσοδα του
∆ιαχειριστή. Σε σχέση µε το θέµα, σηµειώνουµε ότι οποιαδήποτε µείωση της αξίας
της Συµφωνίας συνεπαγόταν επηρεασµό και της αµοιβής των ίδιων των Συµβούλων.
Αυτό δηµιουργούσε κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων για αυτούς.
Η εν λόγω άποψη των Συµβούλων περιλαµβάνεται σε Υπόµνηµα τους ηµερ.
3.9.2015, µέσω του οποίου, εν τέλει, γίνεται εισήγηση για συγκεκριµένους δείκτες.
Σχετικά είναι και τα ηλεκτρονικά µηνύµατα ηµερ. 5.9.2015 για το θέµα µεταξύ της κας
Στάλως Αριστείδου (Συντονίστρια της ΟΕ) και των Συµβούλων.
Επίσης, σε ηλεκτρονικό µήνυµα των Συµβούλων ηµερ. 5.9.2015, καταγράφεται: «we
haven’t come across such performance requirements in other Concession
Agreements and transactions we have worked on».

•

Η εισαγωγή «δεικτών απόδοσης» και «βαθµών ποινής» εντοπίζεται στο προσχέδιο
των Συµφωνιών Παραχώρησης ηµερ. 7.9.2015.

•

Περαιτέρω, στο προσχέδιο των Συµφωνιών Παραχώρησης ηµερ. 8.9.2015, οι νοµικοί
Σύµβουλοι Pinsent Masons [PM], µε ηλεκτρονικό τους µήνυµα µε ηµερ. 9.9.2015,
εισάγουν προσχέδιο σε σχέση µε «περίοδο χάριτος» µε το σχόλιο «For the
Performance Standards which will be measured on a monthly basis, we should give
the operators 18 months grace period where appropriate…For others like 2.1.4 to
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2.1.7 – 6 months seems appropriate? For the ones which are measured on a
quarterly basis, should give 12 months of grace period?»
•

Στο προσχέδιο της Συµφωνίας ηµερ. 10.9.2015, άρθρο 2.3.4, αναφέρεται: «The
[CTO/MTO/MSO] shall not incur any Deficiency Points which arise within [six (6)]
months of the Takeover Date. [PM note: to be updated following resolution of grace
period issue]». Περαιτέρω, σε ηλεκτρονικό µήνυµα των νοµικών Συµβούλων Pinsent
Masons ηµερ. 10.9.2015, στο οποίο επισυνάπτεται το εν λόγω προσχέδιο,
αναφέρεται: «Schedule 3 (performance Standards) (formerly schedule 3) – MCTW to
provide comments, including in relation to Grace period and Measurements Period
(also in SC materials)».
Ζητήθηκαν δηλαδή τα σχόλια του ΥΜΕΕ σχετικά µε τις πιο πάνω εισηγήσεις για τις εν
λόγω πρόνοιες, ωστόσο, από τα στοιχεία τα οποία υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία
µας, δεν προκύπτουν οι θέσεις/απόψεις/υποδείξεις του ΥΜΕΕ. Επισηµαίνεται ότι στο
προσχέδιο της Συµφωνίας ηµερ. 11.9.2015, άρθρο 2.3.4, εισάγονται οι «περίοδοι
χάριτος» για τους δείκτες, όπως αυτοί περιλαµβάνονταν στην τελική Συµφωνία, ενώ
την ίδια ηµέρα φαίνεται – µε βάση τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί από το ΥΜΕΕ –
ότι είχε πραγµατοποιηθεί συνάντηση της Καθοδηγητικής Επιτροπής, για την οποία
ωστόσο δεν τηρήθηκαν πρακτικά.

•

Σε σχέση µε τον καθορισµό συγκεκριµένων δεικτών, σχετικά είναι τα ηλεκτρονικά
µηνύµατα ηµερ. 23.10.2015 µέχρι 29.10.2015. Κατά την εν λόγω περίοδο, οι δείκτες
«απλοποιήθηκαν» (απαλείφθηκαν κάποιοι οι οποίοι, όπως υποστηρίζει το ΥΜΕΕ,
καλύπτονται από τη νοµοθεσία της ΑΛΚ ή/και καλύπτονται από τη ρήτρα «Persistent
Breach Clause»).
Στο ηλεκτρονικό µήνυµα της κας Στάλως Αριστείδου µε ηµερ. 27.10.2015,
καταγράφονται οι «ανησυχίες» της σε σχέση µε τους δείκτες, ωστόσο το καταληκτικό
σχόλιο είναι να µην γίνουν αλλαγές προς το παρόν. Ο Υπουργός µε ηλεκτρονικό του
µήνυµα ηµερ. 29.10.2015 σε σχέση µε τους δείκτες, αναφέρει: «Please leave the
changes as included in the last version received (simplifying them)». ∆ηλαδή,
φαίνεται ότι την τελική απόφαση (να µην αλλάξουν οι δείκτες) είχε λάβει ο Υπουργός.

•

Το Υπουργείο ενηµέρωσε την Υπηρεσία µας ότι, ο καθορισµός των τελικών δεικτών
ήταν µια εξελικτική διαδικασία που άρχισε στις 30.8.2015 και η οποία έτυχε χειρισµού
από την ΟΕ και τους Συµβούλους, ενώ ο Υπουργός τοποθετήθηκε µετά τα σχόλια
της ΟΕ και των Συµβούλων. Άποψη του ΥΜΕΕ είναι ότι οι τελικοί δείκτες όπως
υιοθετήθηκαν κρίνονται από το ΥΜΕΕ ικανοποιητικοί αφού καλύπτουν πέραν της
εξυπηρέτησης των πελατών του Λιµανιού θέµατα όπως η ασφάλεια, υγεία και
ποιότητα υπηρεσιών. Οι θέσεις της Υπηρεσίας µας σε σχέση µε τους δείκτες
παρακολούθησης έχουν ήδη καταγραφεί.

•

Επίσης, αναφέρεται ότι κατά τον 2ο γύρο συναντήσεων/διαβουλεύσεων, υποψήφιοι
∆ιαχειριστές ανέφεραν ότι η περίοδος χάριτος είναι σύντοµη και ζήτησαν όπως
αυξηθεί. Συγκεκριµένα, η EUROGATE ζήτησε όπως η περίοδος χάριτος σε σχέση µε
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τους δείκτες απόδοσης που αφορούν τις κινήσεις γερανογεφυρών και το χρόνο
εξυπηρέτησης, αυξηθεί από 12 σε 30 µήνες [σχετικό είναι το ηλεκτρονικό µήνυµα
ηµερ. 22.11.2015]. Η θέση των Συµβούλων ήταν ότι το χρονικό διάστηµα των 30
µηνών φαινόταν µεγάλο και ότι µια µικρή αύξηση θα ήταν λογική, ζητώντας τις
απόψεις του ΥΜΕΕ («30 months does seem to be on the longer side, some increase
may be reasonable MTCW could take a view»). Σηµειώνεται ότι στην έκδοση
12.12.2015 των Συµφωνιών Παραχώρησης, η περίοδος χάριτος παρέµεινε ως είχε
(δηλαδή περίοδος 12 και 18 µηνών για τους δείκτες ποιότητας και παραγωγικότητας
αντίστοιχα).
Από τα στοιχεία τα οποία έχουν υποβληθεί από το ΥΜΕΕ, δεν έχει εντοπιστεί
οτιδήποτε σχετικά µε την απάντηση/τοποθέτηση του Υπουργείου επί του πιο πάνω
θέµατος.
•

Όσον αφορά το ύψος της χρηµατικής επιβάρυνσης σε περίπτωση παραβίασης της
σύµβασης, δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστούν στοιχεία, σε σχέση µε τον τρόπο
καθορισµού του, ωστόσο το ΥΜΕΕ ενηµέρωσε την Υπηρεσία µας ότι οι τελικές
ποινές που υιοθετήθηκαν είναι υψηλότερες από τις αντίστοιχες Συµβάσεις των
Αεροδροµίων ή του Λιµανιού και της Μαρίνας της Λάρνακας Το άρθρο 2.5,
Performance Standards Failure Fee (Schedule 3) εντοπίζεται στην έκδοση των
Συµφωνιών Παραχώρησης ηµερ. 14.9.2015, οι οποίες τέθηκαν ενώπιον τον
υποψήφιων ∆ιαχειριστών, µέσω του συστήµατος VDR, µε τη σηµείωση: «Note to
Tenderers: the calculation of the Performance Standards Failure Fee to be discussed
during Consultation Meeting 1».
Οι Σύµβουλοι µε ηλεκτρονικό τους µήνυµα ηµερ. 26.10.2015, υπέβαλαν εισήγηση για
το ύψος του ποσοστού της χρηµατικής επιβάρυνσης σε περίπτωση παραβίασης της
σύµβασης.

•

Πέραν των πιο πάνω στοιχείων, δεν έχουν εντοπιστεί στοιχεία (πρακτικά ή/και
ηλεκτρονικά µηνύµατα) σχετικά µε την άποψη/θέση του Υπουργείου επί των θεµάτων
που εγείρονταν, για τα οποία αναµενόταν από τους Συµβούλους η τοποθέτηση του
ΥΜΕΕ. Αναφορικά µε το θέµα, θέση του ΥΜΕΕ είναι ότι παρά το γεγονός ότι δόθηκε
χαριστική περίοδος 12 µηνών, για τέτοιες εταιρείες κολοσσούς αποτρεπτικός
παράγοντας είναι και η προβολή αρνητικής εικόνας προς τους πελάτες τους σε
παγκόσµιο επίπεδο. Το ΥΜΕΕ µας ενηµέρωσε επίσης ότι έχει πληροφορίες ότι η
EUROGATE υπέστη συνέπειες σε άλλα δικά της λιµάνια λόγω της δυσλειτουργίας
που δηµιουργήθηκε τις πρώτες µέρες. Η Υπηρεσία µας δεν συµµερίζεται τη θέση ότι
η επιθυµία κάθε σοβαρής εταιρείας να διαφυλάξει την εµπορική της φήµη αποτελεί
ικανοποιητική ασφαλιστική δικλείδα για διατήρηση ενός πολύ υψηλού επιπέδου
υπηρεσιών, όπως αυτό που θα αναµενόταν σε λιµάνι που αποτελεί το κύριο (και για
θέµατα εµπορευµατοκιβωτίων το µοναδικό) λιµάνι µίας χώρας, ειδικά όταν πρόκειται
για νησί.
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(ε) Τυχόν έναρξη οποιασδήποτε δικαστικής διαδικασίας εναντίον της
∆ηµοκρατίας ή της ΑΛΚ από οποιονδήποτε χρήστη του λιµανιού σχετικά µε τις
καθυστερήσεις των τελευταίων τριών εβδοµάδων.
Σύµφωνα µε το ΥΜΕΕ, µέχρι τις 24.2.2017 δεν είχε καταχωριστεί εναντίον του Υπουργείου
οποιαδήποτε αγωγή ή/και προσφυγή από οποιονδήποτε χρήστη του Λιµανιού κατά την
πιο πάνω περίοδο. Επίσης, το ΥΜΕΕ πληροφόρησε την Υπηρεσίας µας ότι ούτε εναντίον
της ΑΛΚ είχε καταχωριστεί οποιαδήποτε αγωγή σε σχέση µε τις εργασίες της EUROGATE
µέχρι τις 2.3.2017.

(στ) Αναφορά σε παρόµοια προβλήµατα που κατ’ ισχυρισµό υπήρξαν πρόσφατα
στο λιµάνι του Αµβούργου.
Σύµφωνα µε την απαντητική επιστολή του ΥΜΕΕ, κατόπιν ερωτήµατος που απευθύνθηκε
στον ∆ιαχειριστή Τερµατικού Εµπορευµατοκιβωτίων στις 23.2.2017 και, σχετικής
απάντησης του ∆ιαχειριστή µε ηµερ. 24.2.2017, στο εν λόγω λιµάνι δεν παρουσιάστηκαν
έκτακτα περιστατικά εξ’ υπαιτιότητας της EUROGATE: «I am not aware of extraordinary
incidences that are in our responsibility. We have a system availability >99%».
Σηµειώνουµε, ωστόσο, προηγούµενη αναφορά του ίδιου του Υπουργείου σύµφωνα µε την
οποία «έχουµε ήδη πληροφορίες ότι η EUROGATE υπέστη συνέπειες σε άλλα δικά της
λιµάνια λόγω της δυσλειτουργίας που δηµιουργήθηκε τις πρώτες µέρες», χωρίς ωστόσο να
γίνεται αναφορά στις «συνέπειες» αυτές.
Ωστόσο, κατά την άποψη της Υπηρεσίας µας, η διερεύνηση των πιο πάνω ισχυρισµών θα
έπρεπε να γίνει από το ίδιο το Υπουργείο και όχι να ζητηθεί να γίνει από τον ∆ιαχειριστή, ο
οποίος είναι και ο άµεσα ενδιαφερόµενος. Ως εκ τούτου, η απάντηση δεν θεωρείται
ικανοποιητική, εφόσον δεν είναι προϊόν ανεξάρτητης/ αντικειµενικής διερεύνησης.

(ζ) Στοιχεία ως προς την πρόκληση κακόβουλης ζηµιάς σε µηχανήµατα της ΑΛΚ
που, όπως ανέφερε ο Υπουργός, διαπιστώθηκε κατά την παραχώρηση του χώρου
του λιµανιού στον ανάδοχο της σύµβασης που αφορά το τερµατικό
εµπορευµατοκιβωτίων.
Στις 20.2.2017, ο Υπουργός ΜΕΕ, µιλώντας ενώπιον της κοινής συνεδρίασης των
Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Μεταφορών και Ελέγχου, ανέφερε ότι µηχανήµατα που θα
τους παραχωρούνταν και θα χρησιµοποιούσαν οι ιδιώτες επενδυτές µε την ανάληψη των
υπηρεσιών του λιµένα Λεµεσού, υπέστησαν κακόβουλη ζηµιά. Στην απαντητική επιστολή
του ΥΜΕΕ, επαναλαµβάνονται οι πιο πάνω καταγγελίες, οι οποίες – όπως αναφέρεται –
βρίσκονται υπό διερεύνηση, χωρίς να παρέχονται ωστόσο οποιαδήποτε
στοιχεία/τεκµηρίωση για τις καταγγελίες αυτές.
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(η) Τα µέτρα που προβλέπονται στις Συµφωνίες Παραχώρησης ως προς την
τήρηση του απορρήτου σε περιπτώσεις διακίνησης απόρρητου στρατιωτικού
υλικού µέσω του Λιµανιού.
Σύµφωνα µε την απαντητική επιστολή του ΥΜΕΕ, θέµατα σχετικά µε την τήρηση
απορρήτου καλύπτονται από το άρθρο 43 «Confidentiality» και για τις 3 Συµφωνίες, ενώ
σύµφωνα µε τις Συµφωνίες Παραχώρησης, οι ∆ιαχειριστές οφείλουν να ακολουθούν τους
νόµους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.

(θ) Τα τέλη χρέωσης σκαφών της Εθνικής Φρουράς και των σκαφών άλλων
κρατικών Υπηρεσιών.
Σύµφωνα µε τις πρόνοιες των Συµφωνιών Παραχώρησης για το Τερµατικό Γενικού
Εµπορίου και των Θαλασσίων Υπηρεσιών, τα πρώτα 10 πολεµικά πλοία (Κυπριακό
Ναυτικό, ∆ιακρατικές Συµφωνίες, Πλοία επίσηµα προσκεκληµένα) κάθε χρόνο τα οποία θα
παραµένουν έως και 5 ηµέρες, θα εξυπηρετούνται δωρεάν.
Για τα υπόλοιπα πλοία (που θα χαρακτηρίζονται ως «προσκεκληµένα»), η Κυπριακή
∆ηµοκρατία θα πληρώνει τον ∆ιαχειριστή Τερµατικού Γενικού Εµπορίου και τον ∆ιαχειριστή
των Θαλάσσιων Υπηρεσιών το κόστος, όπως καθορίζεται στις ρυθµιζόµενες ή µη
ρυθµιζόµενες χρεώσεις και, για εξειδικευµένες υπηρεσίες που δεν περιλαµβάνονται στις
ρυθµιζόµενες ή µη χρεώσεις, θα καταβάλλει το εύλογο κόστος επαυξηµένο κατά 10%.
Στην απαντητική επιστολή του ΥΜΕΕ, αναφέρεται ότι το εν λόγω όριο τέθηκε λαµβάνοντας
υπόψη την προηγούµενη εµπειρία της ΑΛΚ στην εξυπηρέτηση αυτού του είδους πλοίων.
Επίσης, γίνεται ειδική αναφορά στο σκάφος «Αλάσια» – δώρο του Σουλτάνου του Οµάν –, το
οποίο θα µεταφερθεί στον χώρο της ΑΛΚ στη Λεµεσό και, µε βάση τη νοµοθεσία δεν θα
υπόκειται σε χρεώσεις. Στον ίδιο χώρο αναφέρεται ότι θα σταθµεύουν και τα πλοία της
Λιµενικής Αστυνοµίας και δεν θα υπόκεινται σε χρεώσεις.
Όπως µας ενηµέρωσε το ΥΜΕΕ, σύµφωνα µε τις πρόνοιες των άρθρων 4.4 και 16 της
Συµφωνίας Παραχώρησης του ∆ιαχειριστή Θαλασσίων Υπηρεσιών καθώς και σύµφωνα µε το
Άρθρο 25Α του περί της Αρχής Λιµένων Κύπρου Νόµο (38/1973) και των τροποποιήσεων
αυτού, τα εν λόγω πλοία δεν θα υπόκεινται σε χρεώσεις θαλάσσιων υπηρεσιών.

(ι) Κατάλογος των ονοµαστικών πληρωµών εκ µέρους κάθε ενός εκ των τριών
αναδόχων, τον υπολογισµό του Υπουργείου σας ως προς την Καθαρή Παρούσα Αξία
των πληρωµών αυτών (µε συντελεστή προεξόφλησης 4% και 8%), τις καθαρές
εισπράξεις της ΑΛΚ κατά τα τελευταία 5 χρόνια, και τις πληρωµές της ΑΛΚ προς την
Κυπριακή ∆ηµοκρατία τα τελευταία 5 χρόνια.
Α.

Από τα στοιχεία που στάλθηκαν από το ΥΜΕΕ προκύπτουν τα ακόλουθα:
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Ονοµαστικές Πληρωµές Αναδόχων1
€ εκ.
EUROGATE (Container)
1.494
DP + GAP Vas (Marine)
20
DP + GAP Vas (General)
411
1.925*

NPV 4%
€ εκ.
889
16
234
1.139

NPV 8%
€ εκ.
581
13
147
741

* περιλαµβάνει κεφαλαιουχικές δαπάνες €113εκ. (€92 εκ. από EUROGATE και €21
εκ. από DP & GAP Vassilopoulos)
(ii) Αναµενόµενες πληρωµές βάσει των πραγµατικών αποτελεσµάτων της ΑΛΚ για το
έτος 2016 (µε ετήσια αύξηση 3%, 6% και 9%).
NPV 4%
NPV 8%
€ εκ.
€ εκ.
€ εκ.
[3%]
1.129
666
432
945
580
[6%]
1.697
[9%]
2.615
1.383
803
Συγκρίνοντας τα στοιχεία στο (i) και (ii), φαίνεται ότι οι προβλέψεις των ∆ιαχειριστών είναι
αρκετά αισιόδοξες, αφού η παρούσα αξία των πληρωµών προς το Κράτος µε συντελεστή
προεξόφλησης (“discount factor”) 4% (€1,139 εκ.) εξυπακούει ετήσια αύξηση εσόδων µεταξύ
6% και 9%. ∆εδοµένου ότι ο όγκος του εισαγωγικού και εξαγωγικού εµπορίου δεν µπορεί
εύλογα να αναµένεται να αυξηθεί µε τόσο µεγάλους ρυθµούς, τέτοια αύξηση εσόδων µεταξύ
6% και 9% στα συνολικά έσοδα θα µπορούσε να επιτευχθεί µόνο µε µία δραµατική αύξηση
στον όγκο του διαµετακοµιστικού εµπορίου.
Β.

Αποτελέσµατα της ΑΛΚ τα τελευταία 5 χρόνια.2
2012
2013
2014
€ εκ.
€ εκ.
€ εκ.
Έσοδα
39,6
36,8
38,3
Έξοδα
17,4
15,6
13,6
22,2
21,2
24,8
Αποσβέσεις
4,7
4,5
3,9
Πλεόνασµα
17,5
16,7
20,9
Μέρισµα στην Κ∆
34
15
10

2015
€ εκ.
40,2
14,0
26,2
3,7
22,5
15

2016
€ εκ.
55,3
17,8
37,5
3,3
34,2
15

Με βάση τα πραγµατικά αποτελέσµατα της ΑΛΚ για το έτος 2016 µπορούν να εκτιµηθούν
τα οφέλη για το Κράτος τα επόµενα 25 χρόνια για σκοπούς σύγκρισης µε τα οφέλη που
αναµένονται από τους αναδόχους (Public Sector Comparator). Για σκοπούς σύγκρισης, τα
αποτελέσµατα του 2016 αυξάνονται κατά 3% το έτος.
1

Σύµφωνα µε στοιχεία των Συµβούλων (Rothschild)

2

Ζητήθηκαν στην επιστολή µας ηµερ. 21.2.2017, αλλά δεν δόθηκαν από το ΥΜΕΕ.
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Πραγµατικά
αποτελέσµατα
2016

Έσοδα
Έξοδα
Πλεόνασµα

€ εκ.
55,3
17,8
37,5

Αναµενόµενα
Αποτελέσµατα µε
ετήσια αύξηση 3%
2017-2041
€ εκ.
2.076
668
1.408

Η καθαρή παρούσα αξία (NPV) των συνολικών αναµενόµενων πλεονασµάτων (€1.408 εκ.)
µε συντελεστή προεξόφλησης 4% ανέρχεται σε €826 εκ.
Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, φαίνεται ότι το κατά πόσο η παραχώρηση των εµπορικών
δραστηριοτήτων στον ιδιωτικό τοµέα θα αποδειχθεί συµφέρουσα για το Κράτος, θα
εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό από την επιτυχή έκβαση του επιχειρησιακού µοντέλου των
αναδόχων στο οποίο προβλέπονται σηµαντικές αυξήσεις στα έσοδα του λιµανιού (όπως
αναφέρεται πιο πάνω ετήσια αύξηση πέραν του 6%). Αν για παράδειγµα η πραγµατική
ετήσια αύξηση θα είναι 3%, τότε τα οφέλη για το Κράτος θα είναι της τάξης των €666 εκ.
(NPV µε συντελεστή 4%), τα οποία συγκρίνονται αρνητικά µε τα αναµενόµενα οφέλη στη
βάση του προηγούµενου καθεστώτος.
Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι η ΑΛΚ θα συνεχίσει να λειτουργεί ως Εποπτική Αρχή
και θα έχει ετήσιες δαπάνες της τάξης των €5,5 εκ. ετησίως.
Το ΥΜΕΕ µας ανάφερε ότι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς, στην φάση του Due
Diligence, είχαν στοιχεία µέχρι το 2014 τα οποία έχουν µεγάλη διαφορά από το 2016.
Επιπλέον, όπως ανέφερε, στους υπολογισµούς για το NPV των αναδόχων
περιλαµβάνονται κεφαλαιουχικές δαπάνες, πράγµα το οποίο δεν υπολογίζεται στα
στοιχεία της ΑΛΚ. Μια άλλη πτυχή αφορά την ασφάλεια, ποιότητα και ταχύτητα που ο
ιδιωτικός τοµέας προσφέρει στην εξίσωση (το οποίο δεν µπορεί να κοστολογηθεί).
Το ΥΜΕΕ παρέθεσε επίσης τα πιο κάτω στοιχεία και απόψεις, που αφορούν την ανάλυση
των αποτελεσµάτων της ΑΛΚ:
-

Η σύγκριση που γίνεται µε τα κέρδη της ΑΛΚ για το 2016 δεν είναι αντιπροσωπευτική
αφού συµπεριλαµβάνει τα κέρδη από αχθοφορικές εργασίες, οι οποίες
εξαγοράστηκαν µέσω της διαδικασίας εµπορικοποίησης και είναι αναπόσπαστο
µέρος της. Απλώς, η συµφωνία που έγινε προέβλεπε ότι µέρος του τιµήµατος θα
πληρωνόταν µέσω των καθαρών εισπράξεων της ΑΛΚ όπως και έγινε. Οποιαδήποτε
σύγκριση πρέπει να γίνεται χωρίς αυτά (απλώς θα πρέπει να αφαιρείται στο τέλος το
καθαρό κόστος εξαγοράς το οποίο ήταν γύρω στα €16 εκ.).

-

Ο πιο πάνω πίνακας δείχνει την κατανοµή των κερδών της ΑΛΚ για τα τελευταία
πέντε χρόνια ξεχωρίζοντας τις εργασίες που έχουν παραχωρηθεί στον ιδιώτη από τις
υπόλοιπες. Τα κέρδη της ΑΛΚ πριν από οποιεσδήποτε επενδύσεις, αποσβέσεις και
τόκους τα τελευταία πέντε χρόνια κυµάνθηκαν µεταξύ €19 εκ και €24εκ. Σε αυτά δεν
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συµπεριλαµβάνεται το κέρδος από τις αχθοφορικές εργασίες οι οποίες
εξαγοράστηκαν ως µέρος της διαδικασίας. Ο λόγος αύξησης των κερδών τα
τελευταία χρόνια οφείλεται κυρίως στη µείωση των εξόδων προσωπικού και
συντήρησης κατά 41% από το 2012 λόγω της µη αναπλήρωσης προσωπικού και
µείωσης της συντήρησης (µε αρνητικά αποτελέσµατα όσο αφορά την κατάσταση των
µηχανηµάτων). ∆ηλαδή, µε λίγα λόγια, τα προσαρµοσµένα κέρδη της ΑΛΚ από τις
εργασίες που παραχωρήθηκαν κυµάνθηκαν γύρω στα €20 µε €22 εκ.
-

Αν προσαρµόσουµε το αναµενόµενο έσοδο βάσει των Συµβάσεων Παραχώρησης,
τότε τα έσοδα θα ξεπεράσουν τα €35 εκ. σηµειώνοντας σηµαντική αύξηση χωρίς να
λαµβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε επιπρόσθετες εργασίες. Ο λόγος της αύξησης σε
σχέση µε σήµερα είναι οι αχθοφορικές εργασίες που θα αποφέρουν στο κράτος γύρω
στα €9 εκ. ετησίως και το µερίδιο από τις χρεώσεις για τις λιµενεργατικές εργασίες.
Αυτό βεβαίως δεν συµπεριλαµβάνει το όφελος για το κράτος από οποιεσδήποτε
φορολογίες και τη µη ανάγκη για επενδύσεις. Οπότε υπάρχει σηµαντικό όφελος από
τη διαδικασία ακόµη και χωρίς αύξηση των εργασιών στην οποία αναφέρθηκε η
Ελεγκτική Υπηρεσία πιο πάνω.

-

Όπως το ΥΜΕΕ σηµείωσε πιο πάνω, το µεγαλύτερο όφελος προκύπτει από την
εξαγορά των αχθοφορικών εργασιών το οποίο φτάνει τα €9 εκ. ετησίως. Αυτές οι
εργασίες εξαγοράστηκαν µε καθαρό κόστος €16 εκ. (€28,5 εκ. µείον τα καθαρά
έσοδα της ΑΛΚ για το 2015/16 και Ιανουάριο 2017) ενώ το όφελος τα επόµενα 25 έτη
θα ξεπεράσει τα €240 εκ. Να σηµειωθεί ότι η πολιτική του Υπουργείου ήταν
προηγουµένως να εξαγοραστούν οι αχθοφορικές εργασίες από τους Ναυτικούς
Πράκτορες, γεγονός που σηµαίνει ότι το κράτος θα έχανε αυτό το όφελος. Αυτή η
πολιτική τερµατίστηκε µε την ανάληψη των καθηκόντων από το σηµερινό Υπουργό.
Σε περίπτωση που δεν γινόταν η διαδικασία εµπορικοποίησης, είναι πιθανόν οι
αχθοφορικές εργασίες να κατέληγαν σε άλλο ιδιώτη, χωρίς οποιοδήποτε όφελος για
το Κράτος (όπως ήταν η πολιτική µέχρι την έναρξη της διαδικασίας) ή να
παραχωρούνταν νέες άδειες οι οποίες θα διαιώνιζαν το προηγούµενο σύστηµα. Η
εξαγορά αυτή έχει ωφελήσει και τη διαδικασία για το Λιµάνι της Λάρνακας αφού και
εκεί έχουν εξαγοραστεί οι αχθοφορικές εργασίες (οπόταν θα έχει πάλι όφελος το
Κράτος από την παραχώρηση τους).

-

Ο αριθµός προσωπικού της ΑΛΚ αντικατοπτρίζει τις υπόλοιπες εργασίες της ενώ ο
αριθµός που θα ασχολείται µε την εποπτεία δεν είναι µεγάλος. Να σηµειωθεί ότι ο
αριθµός εγκεκριµένων θέσεων για την ΑΛΚ είναι σχεδόν 400, ενώ βάσει του νέου
οργανογράµµατος χρειάζονται συνολικά µόλις 160 θέσεις και όταν προχωρήσει το
έργο της Λάρνακας 120.

-

Στα στοιχεία που διαβίβασε στην Υπηρεσία µας το ΥΜΕΕ, είχε γίνει µια προσπάθεια
εκτίµησης των εσόδων βάσει των αποτελεσµάτων της ΑΛΚ για το 2016. ∆ηλαδή το
ΥΜΕΕ είχε χρησιµοποιήσει τα έσοδα της ΑΛΚ και εφάρµοσε σε αυτά διαφορετικούς
ρυθµούς αύξησης, χωρίς να λαµβάνει υπόψη τις εκτιµήσεις των ∆ιαχειριστών. Από
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την εκτίµηση, φαίνεται ότι µε επιτόκιο προεξόφλησης 4% και ρυθµό αύξησης
εργασιών, εφαρµόζοντας τα ποσοστά που θα λαµβάνονται βάσει της Σύµβασης, τα
έσοδα θα είναι όπως περίπου τα προέβλεψαν οι ∆ιαχειριστές (σε αυτό το ποσό
πρέπει να προστεθούν και οι επενδύσεις και η φορολογία που θα πληρώνουν). Αν
ληφθεί υπόψη ότι ο πληθωρισµός της Κύπρου κυµαίνεται γύρω στο 2% µε 3%
διαχρονικά, τότε η υπόλοιπη αύξηση θα πρέπει να προέλθει από αύξηση εργασιών.
Αυτό, κατά το ΥΜΕΕ, είναι ένα πιθανό σενάριο.
-

Το ΥΜΕΕ παρέθεσε τον πιο κάτω πίνακα των δικών του υπολογισµών:

Estimated NPV of revenue based on CPAs 2016 results under different scenarios

Estimated Growth Per Year

Discount Rate

0%
4%
5%
6%
7%
8%

3%
1,129.66
666.47
593.07
530.79
477.68
432.15

5%
1,477.07
838.46
739.05
655.26
584.30
523.91

6%
1,697.01
945.55
829.54
732.08
649.80
580.02

7%
1,955.29
1,069.98
934.38
820.81
725.24
644.43

10%
3,035.78
1,579.88
1,361.61
1,180.33
1,029.09
902.35

Η Υπηρεσία µας σηµειώνει ότι η βασική επιχειρηµατολογία του ΥΜΕΕ βασίζεται στην
λογική ότι η εξαγορά των αχθοφορικών εργασιών, που οδήγησε κατά το 2016 σε
σηµαντική αύξηση των εσόδων της ΑΛΚ, θα µπορούσε να γίνει µόνο ως µέρος της
διαδικασίας εµπορικοποίησης των εργασιών του Λιµανιού. Ωστόσο, µε βάση το εγχειρίδιο
του Γενικού Λογιστηρίου του Ηνωµένου Βασιλείου (HM Treasury) “The Green Book:
appraisal and evaluation in central government”, όταν υπολογίζονται τα έσοδα και έξοδα
στην επιλογή που η υπηρεσία παραµένει κρατική και δεν ιδιωτικοποιείται, οι υπολογισµοί
βασίζονται σε πρόσφατα πραγµατικά δεδοµένα του δηµοσίου τοµέα, περιλαµβανοµένων
εύλογα προβλεπτών βελτιώσεων αποδοτικότητας που θα µπορούσαν να έχουν επέλθει
(“recent actual public sector method of providing that defined output, including any
reasonably foreseeable efficiencies the public sector could make”).
(ια) Η καθορισθείσα διαδικασία για έλεγχο της ορθότητας των εισπράξεων των
τριών αναδόχων.
Αναφορικά µε τη διαδικασία πληρωµής και ελέγχου της ορθότητας των εισπράξεων, το
ΥΜΕΕ ενηµέρωσε την Υπηρεσίας µας ότι οι λογαριασµοί των ∆ιαχειριστών θα
ετοιµάζονται σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 26 των Συµφωνιών, ενώ η ∆ηµοκρατία,
ως ο Πάροχος, έχει δικαίωµα να ζητήσει αρχεία και στοιχεία από τους Συµβασιούχους,
ενώ το θέµα θα συζητείται και στο «Liaison Committee».
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(ιβ) Κατάλογος των πρώην υπαλλήλων της ΑΛΚ που εργοδοτήθηκαν από
οποιονδήποτε εκ των τριών αναδόχων.
∆όθηκε κατάλογος των πρώην υπαλλήλων της ΑΛΚ που εργοδοτήθηκαν από τους
∆ιαχειριστές. Συνολικά 18, 8 και 13 άτοµα εργοδοτήθηκαν από τους ∆ιαχειριστές
Τερµατικού Εµπορευµατοκιβωτίων, Θαλάσσιων Υπηρεσιών και Γενικού Εµπορίου
αντίστοιχα.
Επισηµαίνεται ότι ο κ. Γιωργάκης Πούρος, Αν. Πλοηγός και Αν. ∆ιευθυντής Λιµανιού
Λεµεσού, ο οποίος συµµετείχε σε συνεδρίες µε τους εµπλεκόµενους ως εκπρόσωπος της
ΑΛΚ, κατά τη Μεταβατική Περίοδο, εργοδοτήθηκε από τον ∆ιαχειριστή Τερµατικού
Εµπορευµατοκιβωτίων.
Όπως καταγράφεται σε ηλεκτρονικό µήνυµα της κα Στάλως Αριστείδου µε ηµερ. 6.9.2016:
«έπειτα από τις πρόσφατες εξελίξεις αναφορικά µε την µελλοντική εργοδότηση του
Καπετάνιου κου Γ. Πούρου από τον ∆ιαχειριστή Εµπορευµατοκιβωτίων του Λιµένα
Λεµεσού (Eurogate Container Terminal Limassol Ltd), έχουν δοθεί οδηγίες από τον κ.
Υπουργό όπως ο κος Πούρος µή συµµετέχει στις συνεδρίες που γίνονται µεταξύ
εκπροσώπων των τριών ∆ιαχειριστών, του ΥΜΕΕ και της Αρχής Λιµένων Κύπρου στα
πλαίσια της Μεταβατικής Περιόδου».
(ιγ) Αξιοποίηση
του
Μηχανογραφικού
Συστήµατος
της
ΑΛΚ
για
παρακολούθηση/έλεγχο των υπηρεσιών που παρέχουν καθώς και των εισπράξεων
των ∆ιαχειριστών.
Ζητήθηκε από την Υπηρεσία µας ενηµέρωση κατά πόσον έχει συνδεθεί και αξιοποιείται το
Μηχανογραφικό Σύστηµα της ΑΛΚ για παρακολούθηση και έλεγχο των υπηρεσιών που
παρέχουν καθώς και των εισπράξεων των 3 ∆ιαχειριστών. Σύµφωνα µε την απαντητική
επιστολή του ΥΜΕΕ, το Μηχανογραφικό Σύστηµα της ΑΛΚ έχει συνδεθεί και αξιοποιείται,
ωστόσο παραµένουν κάποιες τεχνικές εκκρεµότητες για πλήρη οµαλοποίηση της
µεταφοράς των δεδοµένων προς το Τµήµα Τελωνείων. Οι εισπράξεις δεν καταχωρούνται
στο εν λόγω σύστηµα και δεν παρακολουθούνται από την ΑΛΚ, καθότι ο
Παραχωρησιούχος της Σύµβασης είναι το ΥΜΕΕ. Σύµφωνα µε απάντηση της κας Στάλως
Αριστείδου, κατόπιν συµπληρωµατικού ερωτήµατος που τέθηκε από την Υπηρεσία µας,
«∆εν έχει γίνει πρόνοια για µηχανογράφηση της παρακολούθησης των εισπράξεων των
Αναδόχων από το Υπουργείο. Στις Συµφωνίες Παραχώρησης υπάρχουν σχετικές πρόνοιες
παρακολούθησης σε ό,τι αφορά τους λογαριασµούς των ∆ιαχειριστών και τις πληρωµές
προς το Κράτος (π.χ άρθρα 12, 24, 26, 27 για τις τρείς Συµβάσεις, 20 για Lot 1 και Lot 3 /
19 για Lot 2)».
Περαιτέρω, το ΥΜΕΕ ενηµέρωσε την Υπηρεσία µας ότι οι διαχειριστές έχουν υποχρέωση
να υποβάλλουν τους ελεγµένους λογαριασµούς τους και το Υπουργείο (Grantor) έχει
δικαίωµα ανά πάσα στιγµή να επιθεωρήσει και να ζητήσει σχετικά στοιχεία, ενώ µέσω του
συστήµατος PCS της ΑΛΚ, η Αρχή µπορεί να δώσει στο Υπουργείο τους όγκους ανά
κατηγορία προϊόντων το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για επαλήθευση των στοιχείων
που θα υποβάλλονται.
41

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΜΕΕ/02/2017

Γενικές επισηµάνσεις Ελεγκτικής Υπηρεσίας της ∆ηµοκρατίας
(α) Λειτουργία Καθοδηγητικής Επιτροπής και Οµάδας Έργου
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον µας, προκύπτει ότι, πέραν των επαφών της
ΟΕ µε όλα τα εµπλεκόµενα µέρη και τους Συµβούλους, κυρίως µέσω ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας, γίνονται τακτές συναντήσεις καθώς επίσης και τηλεδιασκέψεις/ έκτακτες
συσκέψεις µε τον Υπουργό και τον Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών,
Επικοινωνιών και Έργων. Σύµφωνα µε στοιχεία που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία µας
από το ΥΜΕΕ, συναντήσεις των Συµβούλων µε την Καθοδηγητική Επιτροπή και την ΟΕ
διενεργήθηκαν στις 22.12.2014, 27.1.2015, 27.2.2015 – 2.3.2015, 30.3.2015, 8.5.2015,
30.6.2015–2.7.20105, 31.7.2015, 18.8.2015, 11.9.2015, 5.10.2015, 12.10.2015,
20.10.2015, 20.11.2015, 7.12.2015, 14.12.2015, 21.12.2015, 4.2.2016 και 10.3.2016.
Όπως προκύπτει, κατά τις πιο πάνω συναντήσεις δεν τηρούνταν λεπτοµερή πρακτικά σε
σχέση µε τα θέµατα που εξετάζονταν, καθώς και τις θέσεις των Συµβούλων και του
Υπουργείου σε σχέση µε αυτά. Ωστόσο, σηµειώνεται ότι για τις 4 πρώτες συναντήσεις –
και µόνον – οι αποφάσεις καταγράφηκαν από τους Συµβούλους υπό µορφή σηµειωµάτων
συνάντησης, παρά πρακτικών. Επίσης, για αριθµό συναντήσεων εντοπίζονται σε
µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σηµειώσεις ή και σχόλια επί των θεµάτων που
συζητήθηκαν, που ετοιµάστηκαν από µέλη της ΟΕ και τον Υπουργό.
Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, οι Σύµβουλοι παρουσίαζαν διάφορα θέµατα της
περιόδου αναφοράς, για λήψη αποφάσεων ή για ενηµέρωση σχετικά µε ενέργειες που
προωθούνταν από µέρους τους, στη βάση ηµερήσιας διάταξης την οποία οι ίδιοι
ετοίµαζαν και παρουσίαζαν, τις περισσότερες φορές κατά την ηµέρα της συνεδρίας.
Σύµφωνα µε σχετική ενηµέρωση από το ΥΜΕΕ, στις συνεδρίες παρουσιάζονταν σε µορφή
πίνακα και τα άρθρα που θα συµπεριλαµβάνονταν στις Συµβάσεις Παραχώρησης, όπως
αυτές εξελίσσονταν. Μετά τη λήψη σχετικών αποφάσεων, αυτές αποτυπώνονταν σε
Υποµνήµατα των Συµβούλων και ενσωµατώνονταν στα µετέπειτα προσχέδια που
ετοιµάζονταν από τους Νοµικούς Σύµβουλους για τις Συµφωνίες Παραχώρησης. Αν και
είναι ασαφές ποιος ήταν ο ρόλος της ΚΕ, εάν αυτή ενεργούσε ως διοικητικό όργανο που
µετείχε στη λήψη αποφάσεων σε σχέση µε το διαγωνισµό, τότε είναι αυτονόητο ότι οι
Σύµβουλοι θα έπρεπε να αποχωρούν από τις συνεδρίες της ΚΕ πριν την έναρξη
συζήτησης για λήψη απόφασης.
Οι θέσεις/ απόψεις του ΥΜΕΕ σχετικά µε τη λειτουργία της ΚΕ και της ΟΕ, καταγράφονται
στην παράγραφο Α της παρούσας έκθεσης. Πέραν των πιο πάνω, το ΥΜΕΕ εξέφρασε την
άποψη ότι οι Σύµβουλοι έπρεπε να ήταν παρόντες στις συνεδρίες της ΚΕ, για να εξηγούν
τις εισηγήσεις τους.
Σε σηµείωµα της ΟΕ προς τον Γενικό ∆ιευθυντή του ΥΜΕΕ µε ηµερ. 18.9.2015,
τονίστηκε/επαναλήφθηκε η θέση της οµάδας για την ανάγκη έγκαιρης υποβολής, στα µέλη
της, των κειµένων που ετοιµάζονταν από τους Συµβούλους, ώστε να µελετούνται πριν από
τις συζητήσεις σηµαντικών θεµάτων ενώπιον της ΚΕ, κάτι το οποίο ωστόσο δεν τηρείτο,
λόγω του έντονου ρυθµού προόδου του διαγωνισµού, καθώς και της πιο πάνω πρακτικής
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των Συµβούλων. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στο Σηµείωµα, παρά το γεγονός ότι τα θέµατα
τα οποία συζητούνταν στην ΚΕ ήταν πολλά και δύσκολα, η σηµασία της έγκαιρης
υποβολής των σηµειωµάτων και των εγγράφων περιέπιπτε πάντα σε δεύτερη µοίρα, αφού
το ενδιαφέρον των Συµβούλων εστιαζόταν στην επίτευξη µιας υψηλής αξίας Συµφωνίας,
µέσα στα προκαθορισµένα χρονοδιαγράµµατα, παρέχοντας τους το δικαίωµα για
διεκδίκηση επιπλέον αµοιβής, αφού µε βάση το συµβόλαιο τους, η αµοιβή τους συνδέεται
και µε το ύψος της καθαρής παρούσας αξίας της Συµφωνίας που θα υπεγράφετο. Με την
πρακτική αυτή των Συµβούλων δεν παρείχετο η δυνατότητα ικανοποιητικής
µελέτης/εξέτασης των προτάσεων/ εισηγήσεων τους από την προς τούτο διορισθείσα
Οµάδα Έργου, η οποία µε τη σειρά της θα παρείχε τις απόψεις/εισηγήσεις της προς την
ΚΕ. Στην πράξη δηλαδή, µε τον τρόπο αυτό και την ανοχή της ΚΕ, εξουδετερωνόταν ένας
από τους ουσιαστικότερους ρόλους της ΟΕ.
Το ΥΜΕΕ, στα σχόλια του επιβεβαίωσε προς την Υπηρεσία µας τα πιο πάνω στοιχεία σε
σχέση µε το χρόνο υποβολής των σηµειωµάτων και ενηµερωτικού υλικού και την πρακτική
σχετικά µε τη µελέτη/εξέταση τους. Ωστόσο, το ΥΜΕΕ ανέφερε ότι το ενδιαφέρον των
Συµβούλων για την αµοιβή απόδοσης, η οποία είχε κάποιο ανώτατο όριο, ήταν υγιές και
δεν σηµαίνει ότι αυτό ήταν εις βάρος του έργου, όπως αποδείχτηκε εξάλλου από το τελικό
αποτέλεσµα, ενώ αυτή είναι η πρακτική που ακολουθείται και από όλες τις χώρες.
Η Υπηρεσίας µας ωστόσο, διατηρεί τις απόψεις της σχετικά µε τις ενέργειες των
Συµβούλων, όπως αυτές καταγράφονται στην παρούσα έκθεση. ∆εν αµφισβητούµε τη
λογικότητα της πρακτικής σύνδεσης της αµοιβής των Συµβούλων µε την αξία της
Συµφωνίας, επισηµαίνουµε ωστόσο ότι το γεγονός αυτό θα έπρεπε να λαµβάνεται υπόψη
από το ΥΜΕΕ ώστε να αξιολογούνται κατάλληλα οι όποιες εισηγήσεις των Συµβούλων και
όχι να θεωρούνται εκ προοιµίου ως αντικειµενικές. Θα έπρεπε δηλαδή να λαµβάνεται
υπόψη η ύπαρξη αυτού του κινδύνου που µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία
των συµβούλων (“self interest risk”).

(β) Ενέργειες Υπουργού ΜΕΕ
Από στοιχεία τα οποία ερεύνησε η Υπηρεσία µας, διαπιστώθηκε ότι ο Υπουργός ΜΕΕ είχε
ενεργό ρόλο στο Έργο, αφού συµµετείχε στην Καθοδηγητική Επιτροπή, ενώ ενεργός ήταν
και η συµµετοχή του κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε την ετοιµασία των
εγγράφων/όρων των Συµφωνιών Παραχώρησης, πολλές φορές µάλιστα επί θεµάτων
τεχνικής φύσεως.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο Υπουργός είχε ο ίδιος προσωπικά αποστείλει µεγάλο αριθµό
ηλεκτρονικών µηνυµάτων στους ιδιώτες Σύµβουλους και, συγκεκριµένα:
N.M. Rothschild and Sons Ltd

:

172 ηλεκτρονικά µηνύµατα (ως αποδέκτες)

N.M. Rothschild and Sons Ltd

:

201 ηλεκτρονικά µηνύµατα (κοινοποίηση)

Deloitte Limited

:

10 ηλεκτρονικά µηνύµατα (ως αποδέκτες)
43

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΜΕΕ/02/2017

Deloitte Limited

:

49 ηλεκτρονικά µηνύµατα (κοινοποίηση)

Pinsent Masons LLP

:

108 ηλεκτρονικά µηνύµατα (ως αποδέκτες)

Pinsent Masons LLP

:

135 ηλεκτρονικά µηνύµατα (κοινοποίηση)

Ioannides Demetriou LLC

:

12 ηλεκτρονικά µηνύµατα (ως αποδέκτες)

Ioannides Demetriou LLC

:

40 ηλεκτρονικά µηνύµατα (κοινοποίηση)

Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το ΥΜΕΕ, πολλά από τα µηνύµατα που είχαν ως αποδέκτη
τους Οικονοµικούς Συµβούλους (RTH) κοινοποιούνταν επίσης σε άλλα µέλη της οµάδας
τους και πιθανόν και στους νοµικούς συµβούλους και αντίστροφα, οπόταν ο πιο πάνω
αριθµός δεν είναι αντιπροσωπευτικός, καθώς υπάρχει επανάληψη.
Σε κάθε περίπτωση, θεωρούµε εντελώς απαράδεκτο ένας Υπουργός να συµµετέχει σε
επιτροπές για θέµατα προσφορών κατά τον καταρτισµό οικονοµικών και τεχνικών όρων,
και µάλιστα στην ίδια Επιτροπή µαζί µε δηµόσιους υπαλλήλους, αφού είναι καλά γνωστό
ότι επιβάλλεται η διάκριση µεταξύ πολιτικής εξουσίας και διοικητικής λειτουργίας του
Κράτους.
Κατά την άποψη µας, το πρόβληµα δεν αίρεται από το γεγονός ότι η ΚΕ αποτελούσε
συµβουλευτικό σώµα, όπως υποστηρίζει το ΥΜΕΕ, ειδικά αφού οι όροι εντολής της
παραµένουν ασαφείς και απροσδιόριστοι.
Προς τούτο παραθέτουµε απόσπασµα από την Απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου
στην Παπαδόπουλος ν. Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισµού (1996), 4 Α.Α.∆. 2836:
«Το Κυπριακό Σύνταγµα υιοθετεί την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, νοµοθετικής,
εκτελεστικής και δικαστικής και αναγνωρίζει την διάκριση µεταξύ εκτελεστικής
εξουσίας και διοικητικής λειτουργίας.
Η διάκριση µεταξύ πολιτικής εξουσίας και διοικητικής λειτουργίας η οποία διαπνέει το
όλο σύστηµα του Κυπριακού Συντάγµατος διαπιστώθηκε νοµολογιακά και
διατυπώθηκε σε σειρά αποφάσεων. (Βλ. Charilaos Frangoullides (Νο.2) v. R.R.A..
Νο.10 (1966) 3 C.L.R. 20, Pinguras v. The Police (1987) 2 C.L.R., 1, C.T.O v.
HadjiDemetriou (1987) 3 C.L.R. 780 και Αυτοκέφαλος Εκκλησία της Κύπρου ν.
Βουλής των Αντιπροσώπων (αρ. 4) (1990) 3 Α.Α.∆. 338).
Στην απόφαση της Ολοµέλειας στην υπόθεση, Pavlou ν. Returning Officer & Others
(1987) 1 C.L.R. 252, 272, τονίστηκε, µεταξύ άλλων, ότι:
"Το Σύνταγµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας κάµνει διαχωρισµό µεταξύ της
Πολιτικής Εξουσίας και της ∆ιοικήσεως, διαχωρισµός ο οποίος απαντάται
θεσµικά σε όλα τα επίπεδα διακυβερνήσεως της χώρας. Η διάκριση µεταξύ των
δυο αυτών φορέων πολιτειακής εξουσίας επισηµάνθηκε από την Ολοµέλεια του
Ανωτάτου ∆ικαστηρίου στην υπόθεση Φραγκουλίδης (Αρ.2) ν. ∆ηµοκρατίας
(1966) 3 Α.Α.∆. 676, και χαρακτηρίστηκε σαν σηµαντική πτυχή του
Συντάγµατος."
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Το Μέρος III του Συντάγµατος ορίζει ότι φορείς ασκήσεως της εκτελεστικής εξουσίας
είναι, ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, το Υπουργικό Συµβούλιο και οι Υπουργοί.
Το άρθρο 58 του Συντάγµατος ορίζει ότι έκαστος υπουργός , προΐσταται του
υπουργείου του, η εξουσία την οποία ασκεί είναι εκτελεστική και περιλαµβάνει, µεταξύ
άλλων θεµάτων, "την διοίκησιν πάντων των εµπιπτόντων κατά τα γενικώς κρατούντα
εις την αρµοδιότητα του υπουργείου αυτού των ζητηµάτων και υποθέσεων". (Βλ.
σχετικά, απόφαση πλειοψηφίας και µειοψηφίας στην υπόθεση, ∆ηµοκρατία ν.
∆ηµήτρη Κωνσταντινίδη (αρ. 1) (1996) 3 Α.Α.∆. 206).
Στο Συνταγµατικόν ∆ίκαιον, Χ. Γ. Σγουρίτσα, 1965, Κεφ.41, "Αι Αρµοδιότητες της
Κυβερνήσεως", σελ. 391-392, αναφέρεται ότι, "Αι αρµοδιότητες της Κυβερνήσεως
διακρίνονται εις διοικητικός, υπό την στενήν της λέξεως σηµασίαν, και εις
κυβερνητικός ή πολιτικός, ασκούνται δε είτε ατοµικώς υπό των Υπουργών, είτε υπό
του Υπουργικού Συµβουλίου και είτε αυτοτελώς, είτε εν συµπράξει µετά του
Βασιλέως", στην δε υποσηµείωση 1, στην σελ.392, αναφέρεται:
"Η διάκρισις είναι συναφής προς την υπό της επιστήµης γινοµένην διάκρισιν της
διοικητικής λειτουργίας εις διοίκησιν εν στενή εννοία, ή άλλως εις εκτέλεσιν, και εις
κυβέρνησιν, βασιζοµένην εις την πολιτικήν πραγµατικότητα, καθ' ήν διοικητική
λειτουργία εµφανίζεται άλλοτε ως υποχρεωτική ενέργεια προς εκτέλεσιν των νόµων,
και άλλοτε ως ελευθέρα ενέργεια, εκδηλουµένη µεν εντός των ορίων των νόµων, αλλά
µη προκαθοριζοµένη ή επιβαλλοµένη υπ' αυτών."
Ως προς τις κυβερνητικές ή πολιτικές αρµοδιότητες µε τις οποίες είναι περιβεβληµένοι
οι Υπουργοί, ο ίδιος συγγραφέας στην σελ.394 αναφέρει: "εν γένει λαµβάνουν παν
µέτρον ικανόν κατά την κρίσιν των προς ανάπτυξιν και προαγωγήν της εις ό,τι αφορά
εις τον τοµέαν της πνευµατικής, οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής του Κράτους"
(Βλ. επίσης, Α. Ράϊκου, Παραδόσεις Συνταγµατικού ∆ικαίου (Κατά το Σύνταγµα του
1975), Τόµος Α', 1979, σελ.320-321).
Σύµφωνα µε το Κυπριακό Σύνταγµα, την νοµολογία και την επιστήµη του
Συνταγµατικού ∆ικαίου, οι Υπουργοί αποτελούν τον κύριο κορµό της Κυβερνήσεως,
είναι όργανα του Κράτους και φορείς ασκήσεως εκτελεστικής εξουσίας. (Βλ. και, Ν.
Σαρίπολου, Ελληνικόν Συνταγµατικόν ∆ίκαιον, Τόµος Α, σελ. 203 επ. και Ν.
Αντωνόπουλου, Συνταγµατικόν ∆ίκαιον, Τόµος Β', Τεύχος Β', 1972, σελ.88 επ.)
Κυβέρνηση, υπό τη λειτουργική της έννοια αποτελεί την πολιτική κατεύθυνση και
διεύθυνση του Κράτους και περιλαµβάνει τον παντός είδους σχεδιασµό και
προγραµµατισµό. Αντικείµενο της είναι η συγκεκριµενοποίηση του, εκ φύσεως,
αορίστου "δηµοσίου συµφέροντος", το οποίο αποτελεί την βασική επιδίωξη του
Κράτους. (Βλ. ∆αγτόγλου, Γενικό ∆ιοικητικό ∆ίκαιο, 1992, σελ.21-22).»
Σύµφωνα µε τα σχόλια του ΥΜΕΕ, οι πιο πάνω υποθέσεις επιβεβαιώνουν κατά την
άποψη τους ότι την τελική ευθύνη για την εκτελεστική εξουσία έχει ο Υπουργός, όπως και
έγινε, οπόταν η συµµετοχή του σε ένα τόσο σηµαντικό κυβερνητικό έργο κρίθηκε ως
απαραίτητη. Η Υπηρεσία µας δεν συµµερίζεται τη θέση αυτή του Υπουργείου.
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(γ) Παρατηρήσεις σε σχέσεις µε τις απόψεις/εισηγήσεις της Νοµικής Υπηρεσίας της
∆ηµοκρατίας
Σηµειώνεται ότι µέσω επιστολής της ηµερ. 31.3.2016, υποβλήθηκαν τα σχόλια της
Νοµικής Υπηρεσίας της ∆ηµοκρατίας επί του προσχεδίου των Συµφωνιών Παραχώρησης.
Επισηµαίνεται ότι ως γενικό σχόλιο, στην εν λόγω επιστολή, περιλαµβάνεται επισήµανση
υπό µορφή γενικής διαπίστωσης, ότι κάποιες από τις πρόνοιες της Συµφωνίας
Παραχώρησης φαίνεται να ευνοούν τις αντισυµβαλλόµενες µε το Κράτος εταιρείες. Αυτές
αφορούσαν ανάληψη σοβαρότατων υποχρεώσεων και δεσµεύσεων του Κράτους, εις
όφελος των εταιρειών, για ενέργειες τρίτων, οι οποίες ουσιαστικά βρίσκονται εκτός του
ελέγχου του Κράτους και, ενδεχόµενη παραβίαση τους αναπόφευκτα θα έχει
δυσµενέστατες συνέπειες για το Κράτος µε ορατό τον κίνδυνο διεκδίκησης, εκ µέρους των
αναδόχων διαχειριστών, σηµαντικών αποζηµιώσεων από το Κράτος. Μέσω της
προαναφερόµενης επιστολής επισυνάφθηκε αντίγραφο του Προσχεδίου της Συµφωνίας
Παραχώρησης, στο οποίο ενσωµατώνονταν οι αλλαγές/εισηγήσεις/σχόλια τη Νοµικής
Υπηρεσίας µε επισήµανση αυτών και ζητήθηκε η αποστολή στη Νοµική Υπηρεσία του
τελικού κειµένου του προσχεδίου Συµφωνίας Παραχώρησης, για τελικό νοµοτεχνικό
έλεγχο, πριν την οριστικοποίηση και υπογραφή του.
Με απαντητική επιστολή του ηµερ. 4.4.2016 προς τον Γενικό Εισαγγελέα της
∆ηµοκρατίας, το ΥΜΕΕ επισύναψε αναλυτικό πίνακα µε απαντήσεις στο καθένα από τα
σχόλια σε σχέση µε το προσχέδιο των Συµφωνιών Παραχώρησης ηµερ. 22.12.2015.
Επίσης, επισηµανθήκαν τα σχόλια που υιοθετήθηκαν ενώ αναφέρεται ότι «για ορισµένα
από τα υπόλοιπα σχόλια σας, το Υπουργείο θα προχωρήσει σε διαφοροποίηση των
Συµβάσεων νοουµένου ότι αυτές θα γίνουν αποδεκτές και από τους Προτιµητέους
Προσφέροντες. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια από τα σχόλια σας που το Υπουργείο θεωρεί
ότι δεν θα ήταν φρόνιµο να υιοθετηθούν τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή και ευελπιστούµε
ότι θα κατανοήσετε τους λόγους που περιγράφονται πιο κάτω, για την απόφαση µας
αυτή». Επίσης, στην ίδια επιστολή του ΥΜΕΕ αναφέρεται ότι το Υπουργείο θα αποστείλει
στις 5.4.2016 τα τελικά κείµενα των Συµβάσεων για τελική συναίνεση.
Με απόφαση του Ειδικού Συµβουλίου Προσφορών του ΥΜΕΕ µε αρ. φακέλου
13.25.14/3/5 ηµεροµηνίας 19.2.2016 έγινε κατακύρωση στους επιλεγέντες Οικονοµικούς
Φορείς (Preferred Tendered και Reserve Tendered), για κάθε τµήµα της Σύµβασης. Η
Συντονίστρια του Έργου, µε επιστολή της ηµερ. 20.4.2016 απέστειλε στο Ειδικό
Συµβούλιο Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού, το οποίο είχε οριστεί ειδικά για τον χειρισµό του
υπό αναφορά ∆ιαγωνισµού, τις Συµφωνίες Παραχώρησης όπως είχαν οριστικοποιηθεί και
όλα τα έγγραφα που θα υπογράφονταν µε τους προτιµητέους προσφοροδότες. Η
υπογραφή των Συµφωνιών είχε οριστεί στις 25.4.2016, ως εκ τούτου προγραµµατίστηκε
άµεση σύγκλιση Συνεδρίας του Ειδικού Συµβουλίου Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού στις 9.00
πµ. της 22.4.2016. Όπως καταγράφεται στα πρακτικά της προαναφερόµενης συνεδρίας
«…η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει ενηµερωθεί ότι η Νοµική Υπηρεσία εξακολουθεί να έχει
παρατηρήσεις ως προς το κείµενο των Συµφωνιών Παραχώρησης. Υπενθυµίζεται πρώτα
ότι ο Γενικός Εισαγγελέας της ∆ηµοκρατίας είναι ο νοµικός σύµβουλος της ∆ηµοκρατίας
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και σε αυτόν προσφεύγει η Ελεγκτική Υπηρεσία όταν έχει αµφιβολίες κατά τον έλεγχο
νοµιµότητας οποιασδήποτε πράξης ή απόφασης των ελεγχόµενων οργανισµών. Συνεπώς,
για λόγους αρχής, η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν συµφωνεί µε την υπογραφή οποιασδήποτε
συµφωνίας µε κείµενο επί του οποίου η Νοµική Υπηρεσία έχει παρατηρήσεις».
Επειδή κρίθηκε απαραίτητη η παρουσία εκπροσώπου της Νοµικής Υπηρεσίας,
αποφασίστηκε όπως – κατόπιν συνεννόησης µε τη Νοµική Υπηρεσία – διακοπεί
προσωρινά η συνεδρία και συνεχιστεί στις 1:00 µ.µ., ώστε να παραστεί εκπρόσωπος της
Νοµικής Υπηρεσίας για παράθεση απόψεων επί του τελικού κειµένου των Συµφωνιών.
Στο ενδιάµεσο διάστηµα, και µετά που ενηµερώθηκε για τα πιο πάνω ο Υπουργός και ο
Γενικός ∆ιευθυντής του ΥΜΕΕ, το Ειδικό Συµβούλιο πληροφορήθηκε ότι το Υπουργικό
Συµβούλιο είχε ήδη αποφασίσει, σε συνεδρία του στις 21.4.2016, την υπογραφή των
τριών συµβάσεων (Αρ. Απόφασης 80.590) και, ως εκ τούτου, δεν αναµένετο κάποια
ενέργεια ή έγκριση από το Ειδικό Συµβούλιο. Ενόψει των πιο πάνω, αποφασίστηκε η
ακύρωση της συνεδρίας του Ειδικού Συµβουλίου που θα γινόταν στις 1:00 µ.µ.
Πέραν των πιο πάνω, θεωρούµε σηµαντικό το ηλεκτρονικό µήνυµα ηµερ. 22.4.2016, της
εκπροσώπου της Νοµικής Υπηρεσίας προς την ΚΕ, σε σχέση µε το τελικό κείµενο των
Συµφωνιών που έτυχε της έγκρισης του Υπουργικού Συµβουλίου στις 21.4.2016,
σύµφωνα µε το οποίο:
«Even though the additional comments of the Attorney’s General Office (AGO) have
been submitted, as agreed, on the 13th of April 2016 and Catherine’s Workman of
Pinsent Masons (PMs), comments have been sent to us on April 19th, on the 21st of
April, the Ministry submitted, to the Council of Ministers for approval, (which has
been granted the same day) the FINAL text of the Concession Agreement (CA),
without the AGO ‘s comments being incorporated and without any further
consultations with the AGO.
It is noted that the AGO hasn’t been given even the chance to comment on
Catherine’s Workman detailed briefing note, as per her request. Any further
comments at this accomplished stage will serve no purpose.
It is noted that some of the recommendations of the AGO have been incorporated in
the CA. Nevertheless the AGO’s recommendations that have not been incorporated
in the CA, with special reference to the ones that has been a clear suggestion for
deletion, remain unchanged.
The AGO is fully aware of the difficulties to incorporate, at this late stage, some of its
comments and recommendations, since, as PM stated in their comments (13th
April), that “The risks assumed by the Government were included in the Tender Concession
Agreement upon which the Tenderers submitted their offer and accordingly the Government
have been compensated for the risk apportionment”. Nevertheless the AGO maintains
the view that the Tenderers should not have been asked to submit their tenders on a
CA, that had not been legally vetted, and without any prior deliberation/consultation
with the AGO.
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It is obvious that the Ministry has decided to adopt the “…responses prepared by
Pinsent Masons LLP, in consultation with Ioannides Demetriou LLC, Rothschild and the
Ministry of Transport, Communications & Works” (see PM’s comments 13th April) as well
as its clear from the PM’s comments of the 13th April, that “the Ministry has decided to
take the risk” .
It is appreciated that this is up to the Ministry’s discretion».
Κατά την άποψη της Υπηρεσίας µας, τα πιο πάνω γεγονότα καταδεικνύουν ότι ουσιαστικά
η κατακύρωση/υπογραφή των Συµφωνιών αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο
µε βάση τις εισηγήσεις του ΥΜΕΕ, που έλαβε υπόψη τις εισηγήσεις των Συµβούλων του,
χωρίς να τεθούν ενώπιον του και οι τελικές απόψεις της Νοµικής Υπηρεσίας. Το Ειδικό
Συµβούλιο Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού, που είναι το αρµόδιο όργανο και συστάθηκε
αποκλειστικά για τον εν λόγω διαγωνισµό, δεν είχε κανένα ουσιαστικό ρόλο, εφόσον ούτε
καν έλαβε απόφαση για ανάθεση των συµβάσεων. Επισηµαίνεται παράλληλα ότι, το
Υπουργείο δεν υιοθέτησε όλες τις απόψεις/σχόλια/εισηγήσεις της Νοµικής Υπηρεσίας της
∆ηµοκρατίας, που είναι ο Νοµικός Σύµβουλος του Κράτους. Ενδεικτικό της αντιµετώπισης
που έτυχαν οι απόψεις/ σχόλια της Νοµικής Υπηρεσίας της ∆ηµοκρατίας από το ΥΜΕΕ,
είναι το περιεχόµενο του πιο πάνω ηλεκτρονικού µηνύµατος, το οποίο µιλά εφ’ εαυτού.
Το ΥΜΕΕ µας πληροφόρησε ότι τα προσχέδια των Συµφωνιών Παραχώρησης είχαν
σταλεί στη Νοµική Υπηρεσία για σχόλια πριν την υποβολή των προσφορών και
συγκεκριµένα στις 5.8.2015, 21.9.2015 και στις 22.12.2015.
Επίσης, το ΥΜΕΕ µας πληροφόρησε ότι ο σκοπός σύστασης του Ειδικού Συµβουλίου
Αξιολόγησης ήταν η λήψη τελικής απόφασης σχετικά µε την αξιολόγηση των προτάσεων
για την κατακύρωση του διαγωνισµού στους επιτυχόντες φορείς µετά από εισήγηση της
Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης, κατ’ αναλογία των κανονισµών περί δηµοσίων
συµβάσεων και όχι η έγκριση της τελικής Σύµβασης. Επίσης, η έγκριση της τελικής
Σύµβασης έγινε στις 21.4.2016 από το Υπουργικό Συµβούλιο (Αρ. Απόφασης 80.590)
όπως συνηθίζεται για τέτοιου είδους Συµβάσεις, ενώ επισήµανε ότι στην υποβληθείσα
Πρόταση προς το Υπουργικό Συµβούλιο καταγράφονται αναλυτικά οι κύριες ανησυχίες
της Νοµικής Υπηρεσίας οι οποίες αφορούν εµπορικούς όρους, την τελική ευθύνη για τους
οποίους είχε το ΥΜΕΕ. Αναφορικά µε τους νοµικούς όρους, το ΥΜΕΕ σηµειώνει ότι
συµπεριλήφθηκαν βάσει των εισηγήσεων των ιδιωτών νοµικών συµβούλων του κράτους
οι οποίοι προσλήφθηκαν µε διαφανείς διαδικασίες και έχουν σηµαντική εµπειρία σε τέτοιες
συµβάσεις.
Όσον αφορά τις κύριες πρόνοιες οι οποίες δεν υιοθετήθηκαν στην ολότητα τους, το ΥΜΕΕ
µας πληροφόρησε ότι αφορούσαν:
-

Ανάληψη κινδύνου από το κράτος για τις υποχρεώσεις της ΑΛΚ. Αυτός ο κίνδυνος
κρίθηκε ως αποδεκτός αφού αφορά µια κρατική οντότητα ενώ υπάρχει και όρος
βάσει του οποίου ο Υπουργός µπορεί να υποκαταστήσει την ΑΛΚ όσο αφορά
πρόνοιες που αφορούν τη Σύµβαση. Παρόµοια προσέγγιση υιοθετήθηκε και στη
Συµφωνία που αφορά το Λιµάνι και τη Μαρίνα της Λάρνακας. Η θέση για υπογραφή
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της Σύµβασης από το κράτος είναι η πάγια πολιτική του Υπουργείου για όλες τις
συµβάσεις που αφορούν την παραχώρηση Λιµενικών χώρων.
-

Ανάληψη της υποχρέωσης από το κράτος να βρει άλλο ∆ιαχειριστή θαλάσσιων
υπηρεσιών σε περίπτωση που δεν εκτελεί ικανοποιητικά τα καθήκοντα του. Αυτός ο
όρος αλλάχθηκε µετά τα σχόλια της Νοµικής υπηρεσίας αλλά όχι στην ολότητα του,
αφού κατά την άποψη µας σωστά αναλήφθηκε από το κράτος το οποίο έχει και τη
δυνατότητα να διαχειριστεί αυτό τον κίνδυνο..

-

Συµβατικοί όροι που είναι συνήθεις σε Συµβάσεις συνεργασίας ∆ηµόσιου – Ιδιωτικού
τοµέα. Συγκεκριµένα:
o

Αποζηµίωση σε περίπτωση αλλαγής της Νοµοθεσίας που αφορά µόνο τους
∆ιαχειριστές. Αυτό είναι όρος που µπήκε και στις Συµβάσεις των Αεροδροµίων
(και στη µη υπογραφείσα Σύµβαση του Λιµανιού και της Μαρίνας της
Λάρνακας) ενώ είναι κοινός όρος σε τέτοιες συµβάσεις. Στην περίπτωση της
Σύµβασης του Λιµανιού της Λεµεσού ήταν πιο ευνοϊκός για το Κράτος αφού
ενεργοποιείται µόνο σε περίπτωση που ξεπεραστεί ένα ορισµένο ποσό ενώ
στην περίπτωση των Αεροδροµίων συµπεριλάµβανε και πρόνοια για αλλαγή
της φορολογίας.

o

Αποζηµίωση για στοιχεία ενεργητικού σε περίπτωση που υπάρχει τερµατισµός
εξ υπαιτιότητας του ∆ιαχειριστή. Αυτός ο όρος συµπεριλήφθηκε και στα
Αεροδρόµια (και στη µη υπογραφείσα Σύµβαση του Λιµανιού και της Μαρίνας
της Λάρνακας) ενώ να σηµειώσω ότι ο ∆ιαχειριστής αποζηµιώνεται για το 80%
της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού που το κράτος επιλέξει να κρατήσει.
Αυτό κρίνεται ως ιδιαίτερα ευνοϊκό για το κράτος αφού κρατάει µόνο τα στοιχεία
ενεργητικού που κρίνει ότι χρειάζεται.

o

Αποζηµίωση για διακοπή συµβολαίου σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Αυτός
είναι όρος που µπαίνει σε όλες τις παρόµοιες συµβάσεις και συµπεριλήφθηκε
και στη Σύµβαση των αεροδροµίων (και στη µη υπογραφείσα Σύµβαση του
Λιµανιού και της Μαρίνας της Λάρνακας).

Τέλος, µας πληροφόρησε ότι τα τελικά κείµενα των συµφωνιών, µαζί µε τις αλλαγές που
έγιναν, ελέγχθηκαν από το Γενικό Λογιστήριο και τον Γενικό Ελεγκτή, ο οποίος εξέφρασε
την ικανοποίηση του µε ηλεκτρονικά του µηνύµατα ηµερ. 9.4.2016 και 22.4.2016.
Αναφορικά µε τις πιο πάνω θέσεις/ απόψεις του ΥΜΕΕ, παρατηρούµε τα ακόλουθα:
(i)

Ανεξάρτητα µε τις πιο πάνω αναφορές του ΥΜΕΕ σχετικά µε την ενηµέρωση που
είχε τύχει κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας η Νοµική Υπηρεσία της
∆ηµοκρατίας, διατηρούµε την άποψη µας ότι το περιεχόµενο του πιο πάνω
ηλεκτρονικού µηνύµατος του εκπροσώπου της ηµερ. 22.4.2016, είναι ενδεικτικό
της αντιµετώπισης που έτυχαν οι απόψεις/σχόλια της Νοµικής Υπηρεσίας επί των
τελικών κειµένων των Συµφωνιών Παραχώρησης (που είναι και τα πιο ουσιώδη)
από το ΥΜΕΕ.
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Το ΥΜΕΕ στα πιο πάνω σχόλια του, παραλείπει να αναφέρει ότι στο τέλος του
ηλεκτρονικού µηνύµατος ηµερ. 9.4.2016, ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρει ότι τα
έγγραφα των συµφωνιών θα πρέπει να σταλούν στη Γενική Λογίστρια και στον
Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας, αφού ληφθούν τα σχόλια του εκπροσώπου
των ιδιωτών νοµικών συµβούλων.
Όσον αφορά το ηλεκτρονικό µήνυµα ηµερ. 22.4.2016, παρατίθεται πιο κάτω
αυτούσιο το περιεχόµενο του, το οποίο µιλά αφ’ εαυτού, όσον αφορά τις απόψεις
του Γενικού Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας:
«Μετά τη σηµερινή τηλεφωνική επικοινωνία µου µε τον Υπουργό, και επειδή µετά
από επικοινωνία µε την Ρένα Παπαέτη αντιλήφθηκα ότι οι θέσεις µου
ενδεχοµένως να µην µεταφέρθηκαν µε ακρίβεια, καταγράφω τη θέση µου ότι:
(α) Με βάση τη διαδικασία που το ίδιο το Υπουργείο κατέγραψε στα έγγραφα του
διαγωνισµού, αρµόδιο όργανο για κατακύρωση του διαγωνισµού είναι το Ειδικό
Συµβούλιο Προσφορών. Αυτό το έχω ήδη καταγράψει σε προηγούµενο µήνυµα
µου.
(β) Λαµβάνοντας υπόψη ότι χθες λήφθηκε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου
για υπογραφή των τριών συµβάσεων και ήδη καθορίστηκε επίσηµη τελετή για
υπογραφή τους για την προσεχή ∆ευτέρα, συµφώνησα ότι η διαδικασία έχει
ουσιαστικά περατωθεί και τυχόν σηµερινή συνέδρια του Ειδικού Συµβουλίου
Προσφορών δεν θα είχε οποιοδήποτε νόηµα.
Επαναλαµβάνω, έστω και εκ του περισσού, την ήδη καταγεγραµµένη θέση µας
ότι ο Γενικός Ελεγκτής υπέβαλε στις 9 Απριλίου 2016 κάποιες παρατηρήσεις που
προέκυψαν από το κείµενο που στάλθηκε την ίδια ηµέρα από την Catherine
Workman των νοµικών συµβούλων Pinsent Masons και από τη συζήτηση σε
σύσκεψη για το θέµα στην Νοµική Υπηρεσία την προηγούµενη ηµέρα. Με τις
αλλαγές που ακολούθησαν στο κείµενο, οι παρατηρήσεις της Ελεγκτικής
Υπηρεσίας έχουν ικανοποιηθεί.
Παράλληλα, η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει ενηµερωθεί ότι η Νοµική Υπηρεσία
εξακολουθεί να έχει παρατηρήσεις ως προς το κείµενο των συµφωνιών
παραχώρησης. Υπενθυµίζεται πρώτα ότι ο Γενικός Εισαγγελέας της ∆ηµοκρατίας
είναι ο νοµικός σύµβουλος της ∆ηµοκρατίας και σε αυτόν προσφεύγει η Ελεγκτική
Υπηρεσία όταν έχει αµφιβολίες κατά τον έλεγχο νοµιµότητας οποιασδήποτε
πράξης ή απόφασης των ελεγχόµενων οργανισµών. Συνεπώς, για λόγους αρχής,
η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν συµφωνεί µε την υπογραφή οποιασδήποτε συµφωνίας
µε κείµενο επί του οποίου η Νοµική Υπηρεσία έχει παρατηρήσεις.»

(iii)

Όσον αφορά επίσης την αναφορά του ΥΜΕΕ ότι ο Γενικός Ελεγκτής εξέφρασε την
ικανοποίηση του για τα τελικά κείµενα των συµφωνιών, η Υπηρεσία µας για
λόγους αρχής είχε επαναλάβει τη διαφωνία της µε την υπογραφή οποιαδήποτε
συµφωνίας µε κείµενο επί του οποίου η Νοµική Υπηρεσία είχε παρατηρήσεις και η
θέση µας αυτή καταγράφηκε στα πρακτικά του Ειδικού Συµβουλίου Προσφορών
ηµερ. 22.4.2016 (σχετική αναφορά γίνεται πιο πάνω).
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(δ) Πρόνοια Συµφωνίας Παραχώρησης Τερµατικού Γενικού Εµπορίου σχετικά µε
το όριο/ πλαφόν επί του ετήσιου φορτίου το οποίο θα διακινείται µέσω του
λιµανιού Λάρνακας
Όσον αφορά το θέµα του µηχανισµού αποζηµιώσεων για το όριο/πλαφόν που είχε τεθεί
στη Συµφωνία Παραχώρησης Τερµατικού Σταθµού Γενικού Εµπορίου (Lot 3 - ΜΤΟ
Concession Agreement – DP World Limassol Ltd) και, συγκεκριµένα για την υποχρέωση
του Κράτους να διασφαλίσει ότι το ετήσιο φορτίο το οποίο θα διακινείται µέσω του λιµανιού
Λάρνακας δεν θα υπερβαίνει τους 900.000 τόνους (όρος 7.2.1 της Συµφωνίας), η Κεντρική
Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) ενέκρινε τον Νοέµβριο 2016 εισήγηση της
Τµηµατικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΤΕΑΑ) (η οποία είχε υιοθετήσει σχετική
εισήγηση της Συντονίστριας του Έργου), σύµφωνα µε την οποία καθορίστηκε ο
µηχανισµός αποζηµίωσης ως εξής:
(1) Χρήση των ποσοτήτων του έτους 2014 ως έτος βάσης µε την ανάλογη
κανονικοποίηση (normalization)
(2) Η όποια αύξηση αφορά ποσότητα γύψου θα έχει µηδενική αποζηµίωση.
(3) Υπολογισµό των µειωµένων τιµών µονάδος από την εκάστοτε ταρίφα για τον κάθε
τύπο φορτίου στη βάση του ποσοστού:
(i)

Που θα κατέβαλλε στο Κράτος ο ∆ιαχειριστής µε βάση την προσφορά του
(52,1% concession fee).
(ii) Λειτουργικών εξόδων του ∆ιαχειριστή ύψους 41,4% και
(iii) Εταιρικής φορολογίας που θα αποδιδόταν από τον ∆ιαχειριστή.
(4) Εφαρµογή των πιο πάνω µειωµένων τιµών µονάδος κλιµακωτά ως ακολούθως:
(i)
(ii)

Για συνολικές υπερβάσεις µέχρι 100.000 τόνους πέραν του ορίου των 900.000
τόνων (αναπροσαρµοσµένων), εφαρµογή των τιµών και,
Για περαιτέρω υπερβάσεις, εφαρµογή του διπλάσιου τους.

(5) Πρόσθετα, η ΚΕΑΑ υπέδειξε ότι νοείται πως σε περίπτωση που η διαχείριση του
Λιµανιού Λάρνακας αναληφθεί από τον συγκεκριµένο Ανάδοχο ή συνδεδεµένη
εταιρεία του, ο πιο πάνω όρος δεν θα εφαρµόζεται.
(6) Οι τιµές είναι όπως αναφέρονται στην εισηγητική έκθεση του ΥΜΕΕ.
(7) Η όλη πιο πάνω ρύθµιση θα εφαρµόζεται µόνο αν η συνολική ποσότητα φορτίου
υπερβαίνει τους 900.000 τόνους αναπροσαρµοσµένων, αλλιώς καµία αποζηµίωση
δεν θα γίνεται.
(8) Η διευθέτηση αυτή δεν συνιστά λόγο τερµατισµού της σύµβασης για τον Ανάδοχο.
Κατά τη συζήτηση του θέµατος στην ΚΕΑΑ, η Υπηρεσία µας εξέφρασε την άποψη ότι η
πρόνοια της παραγράφου 4(ii) που περιλαµβάνεται στην πιο πάνω απόφαση, ως η
εισήγηση του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων, δεν θα έπρεπε να είχε
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γίνει αποδεκτή, αφού η επιβολή στο Κράτος τιµωρητικών αποζηµιώσεων (δηλαδή πέραν
της πραγµατικής ζηµιάς που αναµένεται να υποστεί ο ∆ιαχειριστής) συγκρούεται, κατά την
άποψη µας, µε τις πρόνοιες των άρθρων 73 και 74 του περί Συµβάσεων Νόµου (Κεφ. 149)
που προβλέπουν ότι:
(α) σε περίπτωση παράβασης της σύµβασης, ο συµβαλλόµενος που ζηµιώνεται από την
εν λόγω παράβαση έχει δικαίωµα αποζηµίωσης από τον υπαίτιο αντισυµβαλλόµενο,
για τη ζηµιά ή απώλεια που υπέστη συνεπεία αυτής, η οποία προέκυψε φυσικά κατά
τη συνήθη πορεία των πραγµάτων από την εν λόγω παράβαση ή την οποία οι
συµβαλλόµενοι γνώριζαν όταν συνήπτετο η σύµβαση, ως ενδεχόµενη συνέπεια της
παράβασης της σύµβασης
(β) καµιά αποζηµίωση δεν καταβάλλεται για αποµακρυσµένη και έµµεση απώλεια ή
ζηµιά που προξενήθηκε συνεπεία παράβασης της σύµβασης, και
(γ) αν στη σύµβαση διαλαµβάνεται όρος ως προς το ποσό το οποίο πρέπει να
καταβληθεί σε περίπτωση παράβασης αυτής ή ποινική ρήτρα, σε περίπτωση
παράβασης της σύµβασης από τον ένα από τους συµβαλλόµενους, ο άλλος
δικαιούται, και αν ακόµη δεν αποδειχτεί ότι υπέστη από την παράβαση πραγµατική
ζηµιά ή απώλεια, να λάβει από τον υπαίτιο εύλογη αποζηµίωση που δεν υπερβαίνει
το ποσό που ορίστηκε κατά τον πιο πάνω τρόπο, ή ανάλογα µε την περίπτωση, την
ποινική ρήτρα.
Με βάση τα πιο πάνω, η Υπηρεσία µας θεωρεί ότι η απόφαση του Υπουργείου δεν
διασφαλίζει το δηµόσιο συµφέρον.
Τέλος, η Υπηρεσία µας εισηγήθηκε όπως για την πιο πάνω απόφαση ενηµερωθεί ο
Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, προς τον οποίο διαβιβάσαµε την πιο πάνω
απόφαση της ΚΕΑΑ τον Νοέµβριο 2016.
Σχετική µε το πιο πάνω θέµα, είναι η Απόφαση της ΕΠΑ ηµεροµηνίας 16.12.2016,
απόσπασµα της οποίας καταγράφεται πιο κάτω, για τη δέσµευση του ∆ιαχειριστή:
«Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του Άρθρου 7.2 της Συµφωνίας Παραχώρησης (ΜΤΟ
Concession Agreement) µεταξύ της DP World Limassol Ltd και της κυβέρνησης της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µέσω του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και
Έργων (αντισυµβαλλόµενα µέρη), η DP World Limassol Ltd και η Κυπριακή
∆ηµοκρατία συµφωνούν ότι οι υφιστάµενοι χρήστες του Λιµανιού Λάρνακας θα
συνεχίσουν να εξυπηρετούνται από την Αρχή Λιµένων Κύπρου για τις εµπορικές τους
εργασίες στο Λιµάνι της Λάρνακας (χωρίς να εφαρµόζεται ο περιορισµός των 900.000
τόνων) σύµφωνα µε την εκάστοτε πολιτική της Κυβέρνησης για τη χρήση του λιµανιού
Λάρνακας, όπως αυτή θα διαµορφώνεται από καιρό σε καιρό, ως αντάλλαγµα για ένα
συµφωνηθέν µηχανισµό αποζηµιώσεων».
Επιπρόσθετα των πιο πάνω, είναι η άποψη της Υπηρεσίας µας ότι σύµφωνα µε τα
στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον του ΥΜΕΕ µε ηλεκτρονικό µήνυµα ηµερ. 27.10.2015 από
τους Συµβούλους, καταδεικνυόταν − µε έµφαση − ότι οι τόνοι που ήδη έτυχαν χειρισµού
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από το Λιµάνι Λάρνακας κατά την περίοδο Ιαν-Ιουν 2015 παρουσίαζαν αύξηση 15% σε
σχέση µε τις αντίστοιχες ποσότητες που έτυχαν χειρισµού την προηγούµενη χρονιά (ΙανΙουν 2014) και δεν παρέχεται επαρκής δικαιολόγηση για την υιοθέτηση του αιτήµατος των
ενδιαφερόµενων επενδυτών κατά την διάρκεια του διαγωνισµού για όριο στη βάση των
ποσοτήτων που τύγχαναν χειρισµού κατά το 2014, που ήδη είχαν ξεπεραστεί κατά 15%
µέσα σε ένα χρόνο, όπως ήταν γνωστό. Επίσης κατά τον καθορισµό του εν λόγω ορίου
δεν χρησιµοποιηθήκαν τα κατά το δυνατό πιο πρόσφατα στοιχεία µε βάση τα οποία
φαίνεται ότι το όριο αυτό έχει ήδη ξεπεραστεί.
Το ΥΜΕΕ, µας πληροφόρησε ότι η συµφωνία αυτή έγινε ώστε να µπορούν να
εξυπηρετούνται όγκοι πέραν των 600.000 τόνων και κρίθηκε ως κατάλληλη από την
ΚΕΑΑ, ενώ σηµείωσε τα ακόλουθα:
-

∆εν θα πληρώνεται οποιαδήποτε αποζηµίωση για τις ποσότητες εξαγωγής γύψου
ανεξαρτήτων ποσότητας.

-

Όσο ο συνολικός όγκος ξεπερνά τις 900.000 τόνους έχει γίνει διαχωρισµός των
όγκων ανά κατηγορία ώστε να µη συµπεριλαµβάνονται οι όγκοι του γύψου.

-

Όποια αποζηµίωση πληρωθεί θα είναι πολύ χαµηλή και θα έχει από την άλλη
πολλαπλάσια έσοδα για το κράτος.

-

Έχει δροµολογηθεί η κατασκευή κρηπιδώµατος στο Βασιλικό στο οποίο θα
µεταφερθεί όλο το οχληρό φορτίο το οποίο αναµένεται να επιλύσει αυτό το θέµα που
δηµιουργήθηκε µε την µεγάλη αύξηση του όγκου εξαγωγής γύψου (αναµένεται να
είναι έτοιµο το 2020).

(ε) Συµβάσεις Συµβούλων τις οποίες έχει αναθέσει/υπογράψει η Αρχή Λιµένων
Κύπρου, στα πλαίσια της αποκρατικοποίησης των δραστηριοτήτων του Λιµανιού
Λεµεσού
Στα πλαίσια της παρούσας έκθεσης και για πιο ολοκληρωµένη εικόνα επί του θέµατος,
τόσο για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν όσο και για το συνολικό κόστος αυτών, η
Υπηρεσία µας ζήτησε από την ΑΛΚ να µας αποστείλει αναλυτική πληροφόρηση για όλες
τις συµβάσεις/αµοιβές Συµβούλων τις οποίες είχε αναθέσει/υπογράψει, στα πλαίσια της
αποκρατικοποίησης των δραστηριοτήτων του Λιµανιού Λεµεσού.
Οι εν λόγω συµβάσεις στάλθηκαν στην Υπηρεσία µας από τη Γενική ∆ιευθύντρια της ΑΛΚ
στις 30.3.2017, υπό µορφή πίνακα (Συνηµµένο 3), από τον οποίο προκύπτει ότι, µέχρι
τότε, είχαν καταβληθεί από την ΑΛΚ αµοιβές Συµβούλων συνολικού ποσού €669.088,60,
ενώ εκκρεµούσε η πληρωµή ποσού €32.000.
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 3

Πίνακας Συµβούλων Αρχής Λιµένων Κύπρου
Σύµβουλοι / Ανάδοχοι
Όνοµα Αναδόχου/Συµβούλου
Τίτλος Σύµβασης
Ηµ/νία Ανάθεσης Σύµβασης
Ποσό Σύµβασης
∆ιάρκεια Σύµβασης
∆ιαδικασία Ανάθεσης
Πληρωµές µέχρι σήµερα
Εκκρεµούσες πληρωµές

PricewaterhouseCoopers
Ltd
Αναδιάρθρωση & Μετάβαση
ΑΛΚ στο Νέο της Ρόλο.
Α) 25/06/2015
Β)15/09/2015
Α) €98.000,00
Β) €199.000,00
Α) 25/06/2015 - 24/06/2016
Β) 15/09/2015 - 26/11/2015
Α) Προσφορά (ΠΡ 12/2015)
Β) ∆ιαδικασία
∆ιαπραγµάτευσης
Α) €98.000,00
Β) €199.000,00
-

Deloitte Limited

Νοµικοί Σύµβουλοι
Tassos Papadopoulos
& Associates Ltd

Financial Advisory
Services for Tariffs

Dr Eric Van Hooydonk
Legal Advisory
Services

20/12/2016

-

-

€12.000,00

€372.088,60*

€20.000,00

-

-

-

∆ιαδικασία
∆ιαπραγµάτευσης

-

∆ιαδικασία
∆ιαπραγµάτευσης

-

€372.088,60

-

€12.000,00

-

€20.000,00

Tassos Papadopoulos & Associates Ltd
Περιγραφή
∆ικηγορικά Έξοδα για Συµφωνία µε Αδειούχους Αχθοφόρους Λεµεσού & Galiamento Ltd (Προηγήθηκαν της
Αποκρατικοποίησης)
Ετοιµασία ∆ιατάγµατος Λειτουργίας Λιµενικών Περιοχών
Ετοιµασία ∆ιατάγµατος Πληρωτέων ∆ικαιωµάτων στα Λιµάνια Λεµεσού και Λάρνακας
Αµοιβή σχετικά µε την µίσθωση του Λιµανιού Λεµεσού µεταξύ ΑΛΚ και Υπ. Συµβουλίου
Σύνολο

Ποσό
110.888,60
90.000,00
21.200,00
150.000,00
*€372.088,60

