
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006. 

 

1. Γενικά 

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

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

2007, στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Αρχής έχουν ελεγχθεί από ιδιώτη ελεγκτή που 

διόρισε το Ίδρυµα, ύστερα από έγκρισή µου, σύµφωνα µε το άρθρο 3(1) των πιο 

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

επιπρόσθετο οικονοµικό και διαχειριστικό έλεγχο. 

2. Προϋπολογισµός. 

(α) Έγκριση.  Ο Προϋπολογισµός της Αρχής για το 2006 υποβλήθηκε έγκαιρα 

στον Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού στις 29.8.2005 και, µετά από 

διαβουλεύσεις που έγιναν µε το Υπουργείο Οικονοµικών, εγκρίθηκε από το 

Υπουργικό Συµβούλιο στις 14.12.2005 και κατατέθηκε στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων δυνάµει του άρθρου 3 των περί Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 

∆ικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισµών) Νόµων στις 21.12.2005, ενώ, µε βάση τις 

διατάξεις των πιο πάνω Νόµων, έπρεπε να είχε κατατεθεί στη Βουλή το αργότερο 

µέχρι τις 30.9.2005. Ο Προϋπολογισµός ψηφίστηκε σε Νόµο που δηµοσιεύτηκε στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας στις 3.3.2006 (αρ.14(ΙΙ)/2006) και προνοούσε 

συνολικές δαπάνες ύψους £308,7εκ.  Για τη διενέργεια δαπάνης κατά τους µήνες 

Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2006, λήφθηκε σχετική εξουσιοδότηση από την Βουλή 

των Αντιπροσώπων µε απόφαση της στις 22.12.2005 και 26.1.2006, αντίστοιχα. 

(β) Τροποποιητικός Προϋπολογισµός. Στις 18.5.2007 δηµοσιεύτηκε στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας ο Νόµος 35(ΙΙ)/2007, ο οποίος τροποποιεί 

τον περί Προϋπολογισµού της Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου Νόµο του 2006.  
 

Νόµος 
2007 

Κεφ./ 
Άρθρο 

Κονδύλι Ποσά που 
ψηφίστηκαν 
µε το βασικό 
Νόµο 2006 

Ολικά ποσά που 
απαιτούνται για 

τη χρήση του 
έτους 2006 

  2.           ∆απάνες Λειτουργίας £ £ 
 35(ΙΙ)2007 2-250 Καύσιµα  125.741.000 167.652.000 
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`(γ) Υπερβάσεις σε Κονδύλια του Προϋπολογισµού. 

(i) Υπέρβαση του άρθρου 200 – Οδοιπορικά.  Το συνολικό ποσό του 

Άρθρου 2-200 «Οδοιπορικά», που προϋπολογίστηκε για το έτος 2006 

ήταν £1.296.100, ενώ το συνολικό ποσό που πληρώθηκε σύµφωνα µε 

τους λογαριασµούς ήταν £1.485.949.  Συγκεκριµένα, στο Κονδύλι 2-

201 – «Οδοιπορικά και Μεταφορικά» υπήρχε εξοικονόµηση £10.668, 

ενώ στο 2-202 «Επιδόµατα εκτός έδρας» υπέρβαση £200.517. 

Παρατηρήθηκε δηλαδή καθαρή υπέρβαση στο Άρθρο 2-200 ύψους 

£189.849 που δεν µπορεί να καλυφθεί από άλλα Άρθρα του ίδιου 

Κεφαλαίου (σύµφωνα µε το Άρθρο 4(1) του Ν. 14(ΙΙ)/2006), αλλά µε 

µεταφορά πιστώσεων από το κονδύλι «Μη προβλεπόµενες δαπάνες και 

αποθεµατικό» (Άρθρο 4(2) του Ν. 14(ΙΙ)/2006). 

(ii) Στις 23.5.2007 ζητήθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής όπως 

παραχωρήσει έγκριση των πιο πάνω µεταφορών, αλλά µέχρι σήµερα 

το θέµα εκκρεµεί.  Σύµφωνα µε τον περί Προϋπολογισµού της Αρχής 

Ηλεκτρισµού Νόµο του 2006 (Ν.14(ΙΙ)/2006, Άρθρο 3) η έγκριση των 

πιο πάνω υπερβάσεων πρέπει µέσα σε τρεις µήνες να κατατεθεί από 

τον αρµόδιο Υπουργό στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

(iii) Σχετικά µε την πιο πάνω υπέρβαση, εγέρθηκαν τα ακόλουθα ερωτήµατα: 

1. Υπάρχει ικανοποιητική παρακολούθηση που να παρέχει ανά 

πάσα στιγµή πληροφορίες όσον αφορά στο ύψος των δαπανών 

ενός εκάστου κονδυλίου ξεχωριστά; 

2. Γιατί το µηχανογραφικό σύστηµα “SAP” επιτρέπει τη διενέργεια 

πληρωµών ή δηµιουργία οφειλών σε κονδύλια, το συνολικό ποσό 

των οποίων έχει εξαντληθεί; 

Ζήτησα όπως εξηγηθούν οι λόγοι που οδήγησαν στην υπέρβαση του 

κονδυλίου 2-202 (οδοιπορικά – επιδόµατα εκτός έδρας) ύψους £200.517. 

(iv)   Σηµειώθηκε ότι η κατάσταση της εκτέλεσης του Προϋπολογισµού 

ετοιµάστηκε και υποβλήθηκε στην Υπηρεσία µας για έλεγχο µε 

µεγάλη καθυστέρηση και συγκεκριµένα στις 23.5.2007. 

Ο Αντιπρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι: 
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(α) στις 29.5.2007 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ενέκρινε τη µεταφορά ποσού 

£189.849 από το κονδύλι 5-602 (Μη προβλεπόµενες ∆απάνες και Αποθεµατικό) 

για κάλυψη της υπέρβασης στο άρθρο 1.200 (Οδοιπορικά). Στις 6.6.2007 η Αρχή 

ενηµέρωσε σχετικά το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού για 

κατάθεση σχετικής έκθεσης στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

(β) Υπάρχουν προβλήµατα στην παρακολούθηση του κονδυλίου 2.202 

(Οδοιπορικά-επιδόµατα εκτός έδρας), λόγω του προβλήµατος µε τη µισθοδοσία 

όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6(β) της Έκθεσής µας, καθώς και λόγω 

εκκρεµοτήτων και ατελειών στο µηχανογραφικό σύστηµα SAP. 

(γ) Η καθυστέρηση στην ετοιµασία της έκθεσης Προϋπολογισµού οφείλεται στη 

µη προσαρµογή της µισθοδοσίας και την αδυναµία µεταφοράς έγκαιρα των 

δεδοµένων της µισθοδοσίας στο αναβαθµισµένο από την 1.1.2006 σύστηµα SAP. 

3. Μεταφορά αποθεµατικών της ΑΗΚ ύψους £15 εκ. στο Πάγιο Ταµείο της 

∆ηµοκρατίας. 

Κατά το υπό εξέταση έτος ψηφίστηκε τροποποίηση του περί Ανάπτυξης 

Ηλεκτρισµού Νόµου ώστε να συµπεριληφθεί πρόνοια για εισφορά της Αρχής στο 

Πάγιο Ταµείο της ∆ηµοκρατίας (Ν. 116(Ι)/2006) ποσού που αποτελεί µέρος των 

πλεονασµάτων που είχε πραγµατοποιήσει, µετά τη φορολογία, κατά το 

προηγούµενο οικονοµικό έτος και ποσού µέχρι 10% των συσσωρευµένων 

πλεονασµάτων, µετά τη φορολογία, κατά το τέλος του οικονοµικού έτους που 

προηγείται του προηγούµενου οικονοµικού έτους.  Τα ποσά και ο χρόνος 

καταβολής τους καθορίζονται από το Υπουργικό Συµβούλιο. 

Το Υπουργικό Συµβούλιο µε απόφαση του στις 26.10.2006 (αρ. αποφ. 64.548) 

ενέκρινε την καταβολή στο Πάγιο Ταµείο της ∆ηµοκρατίας µερίσµατος ύψους £15 

εκ., µέχρι το τέλος του 2006 για τα έτη 2004-2005. 

Στις διαβουλεύσεις που ακολούθησαν µεταξύ των Υπουργών Οικονοµικών και 

Εµπορίου Βιοµηχανίας και Τουρισµού και της Αρχής υπήρξε διαφοροποίηση της 

απόφασης του Υπουργικού Συµβουλίου, τόσο ως προς τα έτη που αφορά στο 

µέρισµα, όσο και ως προς την ηµεροµηνία καταβολής του.  Συµφωνήθηκε όπως 

µέρισµα £7,5 εκ. αφορά στο οικονοµικό έτος 2005 και το υπόλοιπο αφορά στο 

έτος 2006 αντί στα έτη 2004 και 2005.  Αυτό είναι αντίθετο µε τις διατάξεις της 

νοµοθεσίας όπως αναφέρθηκαν πιο πάνω.  Επίσης, αντί το µέρισµα να καταβληθεί 
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εντός του 2006, συµφωνήθηκε η καταβολή £7,5 εκ. µέχρι τις 15.12.2006 και £7,5 εκ. 

µέχρι τις 15.1.2007. 

Στις διατάξεις του πιο πάνω τροποποιητικού Νόµου υπάρχουν ρητές αναφορές 

ότι η εκταµίευση οποιουδήποτε ποσού δεν πρέπει να επηρεάζει δυσµενώς τον 

καταναλωτή καθώς επίσης και ότι θα λαµβάνεται υπόψη η κατάσταση 

ρευστότητας και η δυνατότητα καταβολής του ποσού, η διασφάλιση των 

µελλοντικών επενδύσεων, οι συµβατικές υποχρεώσεις και άλλες δαπάνες καθώς 

και τα ποσά που οφείλει να καταβάλει η Αρχή για αναπλήρωση του ελλείµµατος 

των Ταµείων Συντάξεων. 

Σηµειώνεται επίσης ότι στη συνεδρία του ηµερ. 21.11.2006 το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο αποφάσισε (αρ. απόφασης 11.236) ότι η Αρχή θα πρέπει να 

προχωρήσει µε τη χαµηλότερη δυνατή αύξηση στην τιµή των διατιµήσεων 

(ύψους 6,1%), µε στόχο αφενός τη διατήρηση της οικονοµικής ευρωστίας της και 

αφετέρου της ανταγωνιστικότητάς της στη διαµορφούµενη αγορά ηλεκτρισµού.  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προχώρησε στη λήψη της πιο πάνω απόφασης αφού 

πρώτα εξέτασε την παρούσα οικονοµική κατάσταση της Αρχής καθώς και το 

σενάριο τα τέλη χρέωσης να παραµείνουν ως έχουν. Σε περίπτωση διατήρησης 

των υφιστάµενων χρεώσεων,  υπολογίστηκε ότι µέχρι το 2011 τα δάνεια της 

Αρχής θα αυξηθούν από £175 εκ. που ήταν το 2006 σε £420 εκ., ενώ οι 

καταθέσεις θα µειωθούν από £50 εκ. σε £20 εκ. περίπου. 

Ζήτησα όπως πληροφορηθώ ως προς τις προϋποθέσεις που λήφθηκαν υπόψη 

στις διαβουλεύσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, της Αρχής µε τους αρµόδιους 

Υπουργούς πριν την λήψη της σχετικής απόφασης και κατά πόσον η πιο πάνω 

µεταφορά συνάδει µε τις διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας, δηλαδή δεν 

επηρεάζει δυσµενώς τον καταναλωτή και ότι διασφαλίζονται οι µελλοντικές 

επενδύσεις και συµβατικές υποχρεώσεις της Αρχής. 

Ο Αντιπρόεδρος της Αρχής µε ενηµέρωσε ότι µε επιστολή του ηµερ. 16.8.2006 

υπέβαλε το Αναπτυξιακό Πρόγραµµα της Αρχής για τα έτη 2007-2009 στον Υπουργό 

Οικονοµικών, όπου επισηµάνθηκε ότι σύµφωνα µε την κερδοφορία και οικονοµική 

κατάστασή της, η Αρχή αδυνατεί να ανταποκριθεί στην καταβολή µέρους των 

πλεονασµάτων της στο Πάγιο Ταµείο της ∆ηµοκρατίας. 
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Ανέφερε επίσης ότι £1 εκ. (£1,4 εκ. πριν τη φορολογία) σταθερή ετήσια κατάθεση στο 

Πάγιο Ταµείο ισοδυναµεί µε αύξηση στις διατιµήσεις περίπου 0,8%.  Το γεγονός 

αυτό κοινοποιήθηκε σε επιστολή του Προέδρου της ΑΗΚ ηµερ. 6.11.2006 προς τον 

Υπουργό Οικονοµικών, όπου επισηµάνθηκαν για ακόµη µια φορά τα οικονοµικά 

προβλήµατα που αντιµετωπίζει η Αρχή και η αδυναµία της να καταβάλει 

οποιοδήποτε ποσό.  Ακολούθησε συνάντηση εκπροσώπων της Αρχής µε τους 

Υπουργούς Οικονοµικών και Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού στις 14.11.2006, 

µετά την οποία οι δύο Υπουργοί διαφοροποίησαν τη θέση τους, και τελικά 

επιβλήθηκε στην Αρχή µέρισµα ύψους £7,5 εκ. για το 2005 και £7,5 εκ. για το 2006. 

4. Συµπερίληψη του ∆ΣΜ στις οικονοµικές καταστάσεις ως Τµήµα της Αρχής. 

Κατά την ετοιµασία των λογαριασµών του 2006 ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος 

Μεταφοράς (∆ΣΜ) αντιµετωπίστηκε λογιστικά ως Τµήµα της Αρχής, ενώ κατά την 

ετοιµασία των λογαριασµών της ΑΗΚ για το 2005 αντιµετωπίστηκε λογιστικά ως 

ανεξάρτητη οντότητα. 

5. Οικονοµική κατάσταση. 

(α) Αποτελέσµατα έτους. Σύµφωνα µε τους ελεγµένους λογαριασµούς 

παρουσιάζεται πλεόνασµα £32,12 εκ. πριν από τη φορολογία. Συνοπτικά τα 

αποτελέσµατα των δυο τελευταίων ετών παρουσιάζονται ως ακολούθως: 

 2006  2005 
 £ εκ.  £ εκ. 
Έσοδα 316,11  267,71 
Έξοδα 283,99  234,50 
Πλεόνασµα έτους (πριν τη φορολογία) 32,12  33,21 

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

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

 2006  2005 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις 1,96  2,77 
Κέρδος εργασιών προς Απασχολούµενο Κεφάλαιο 5,11%  5,03%
∆απάνες µόνιµου προσωπικού προς έσοδα 20,23%  22,77%
∆απάνες µόνιµου προσωπικού προς λειτουργικά έξοδα * 23,15%  26,64%

 

* Στα λειτουργικά έξοδα συµπεριλαµβάνεται και η δαπάνη για τα καύσιµα  
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6. Προσωπικό – Μισθοί / Ωφελήµατα – Σχέδια Συντάξεων 

(α) Προσωπικό - Μισθοί Η Αρχή εργοδοτούσε 2273 πρόσωπα (2308 για το 

2005), από τα οποία τα 2095 (2032 για το 2005) υπηρετούσαν σε µόνιµες θέσεις 

και 178 σε προσωρινές θέσεις.  Οι εγκεκριµένες θέσεις σύµφωνα µε τον 

Προϋπολογισµό ανέρχονταν σε 2193 για το 2006 (από τις οποίες 46 µε διπλό 

σταυρό), σε σύγκριση µε 2207 για το 2005 (από τις οποίες 69 µε διπλό σταυρό).  

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

κατά τα τελευταία δυο έτη παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 2006  2005 
 £000  £000 
(i)  Μόνιµοι υπάλληλοι    
Μισθοί και τιµαριθµικά επιδόµατα 32.996  31.127 
∆ιάφορα επιδόµατα και υπερωρίες 4.208  3.940 
Εργοδοτικές εισφορές 4.340  4.064 
Ωφελήµατα προσωπικού  3.653  2.962 
Εισφορές στο Ταµείο Συντάξεων  18.757  18.861 
 63.954  60.954 
(ii)  Προσωρινοί υπάλληλοι 2.387  2.271 
 66.341  63.225 

 

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

προσωπικό, χωρίς να ληφθεί υπόψη η ελλειµµατική εισφορά στο Ταµείο 

Συντάξεων, ήταν: 

2006  2005  Αύξηση 
£  £   

25.515  24.533  4,0% 
 

Λαµβάνοντας υπόψη την ελλειµµατική εισφορά στο Ταµείο Συντάξεων για 

προηγούµενη υπηρεσία ύψους £10.499.000, το κόστος της Αρχής ανά υπάλληλο 

ανέρχεται στις £30.527 σε σχέση µε £29.997 για το έτος 2005.  

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

στις αναβαθµίσεις θέσεων που απορρέουν από τη συλλογική σύµβαση.  

(β) Αναβάθµιση του συστήµατος SAP – Μισθοδοσία – Καθυστερήσεις.  Η 

µισθοδοσία µέχρι σήµερα ετοιµαζόταν µε εξειδικευµένο λογισµικό και µέσω άλλου 

προγράµµατος (interface) οι πληροφορίες µεταφέρονταν στο SAP (µέχρι και το 
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2005), όπου γίνονταν οι λογιστικές εγγραφές και η κατανοµή των εξόδων 

µισθοδοσίας στα κέντρα κόστους. 

Με την αναβάθµιση του συστήµατος SAP το 2006, µη συµπεριλαµβανοµένου 

όµως του µισθολογίου, αντίθετα µε το αρχικό πλάνο υλοποίησης, οι πληροφορίες 

του παλαιού εξειδικευµένου συστήµατος µισθοδοσίας δεν µπόρεσαν να 

µεταφερθούν στο αναβαθµισµένο SAP, µέχρι τον Απρίλιο του 2007.   

Ως εκ τούτου υπήρξε σηµαντική καθυστέρηση στην ετοιµασία και υποβολή των 

οικονοµικών καταστάσεων της Αρχής για το 2006 τόσο προς την Υπηρεσία µας 

όσο και προς τους ιδιώτες ελεγκτές για έλεγχο.   

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 3(3) του περί Νοµικών Προσώπων 

∆ηµοσίου ∆ικαίου (Έλεγχος Λογαριασµών) Νόµων του 1983-2007, οι λογαριασµοί 

πρέπει να είναι έτοιµοι για έλεγχο µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που 

έπεται του υπό εξέταση έτους, ενώ οι πρώτες πρόχειρες οικονοµικές καταστάσεις 

µας δόθηκαν στις 26.4.2007. 

(γ) Σχέδια Συντάξεων. 

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

υπαλλήλων κατά τα τελευταία δυο έτη ήταν:  
 

  2006  2005 
  £000  £000 
 Για τρέχουσα υπηρεσία  8.258 7.758 
 Για προηγούµενη υπηρεσία  10.499 11.103 
  18.757 18.861 

 

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

έγινε αναλογιστική µελέτη από την οποία διαπιστώθηκε έλλειµµα 

ύψους £53.142.000.  Από το έλλειµµα αυτό, ποσό £6.685.000 

καλύφθηκε εντός του 2002 και έτσι το υπόλοιπο του κεφαλαίου που 

παρέµεινε στις 31.12.2002 ήταν £46.457.000.  Το ποσό αυτό θα 

πληρωνόταν µε 5 ετήσιες δόσεις ύψους £9.291.000 εκάστη πλέον 

τόκους µε έναρξη το 2003.  Η αντίστοιχη δόση για το 2006 ήταν 

£10.499.000. 

Η τελευταία αναλογιστική µελέτη για σκοπούς παρουσίασης στους 

λογαριασµούς έγινε µε ηµεροµηνία αναφοράς την 31 ∆εκεµβρίου 2006 
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και αποτελεί προσχέδιο εφόσον τα περιουσιακά στοιχεία που 

χρησιµοποιήθηκαν για σκοπούς της αναλογιστικής µελέτης λήφθηκαν 

από το προσχέδιο των οικονοµικών καταστάσεων του Ταµείου 

Συντάξεων για το 2006.  Η µελέτη, η οποία δεν έχει εγκριθεί µέχρι 

σήµερα από το ∆.Σ.,  κατέδειξε έλλειµµα £42,6 εκ.   

Εισήγηση του αναλογιστή είναι όπως τα µέλη του Ταµείου συνεχίσουν 

να πληρώνουν το αυξηµένο ποσοστό συνεισφοράς επί των συντάξιµων 

απολαβών τους (27%) και εισηγείται την αποπληρωµή του ελλείµµατος 

στα επόµενα 5 χρόνια. 

(iii) Πρόωρη Αφυπηρέτηση βάσει του Κανονισµού 29 Α των Περί ΑΗΚ 

(Όροι Υπηρεσίας) Κανονισµών του 1986-1996.  Μετά την ψήφιση του 

τροποποιητικού Κανονισµού 29Α των περί ΑΗΚ (Όροι Υπηρεσίας) 

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

σε υπάλληλο, ο οποίος έχει συµπληρώσει ηλικία 50 χρόνων και 25 

τουλάχιστον χρόνια πραγµατική υπηρεσία στην ΑΗΚ, όπως 

αφυπηρετήσει πρόωρα, αφού του καταβληθεί αποζηµίωση µε βάση 

συγκεκριµένο σχέδιο. 

Κατά το υπό εξέταση έτος, παρατηρήθηκαν τέσσερις περιπτώσεις υπαλλήλων 

που εγκρίθηκαν ενώ τους είχε αποµείνει µικρό χρονικό διάστηµα µέχρι την 

αφυπηρέτησή τους (συνολική αποζηµίωση £60,387). 

Όπως είχε αναφερθεί και σε Εκθέσεις της Υπηρεσίας µας σε προηγούµενα 

χρόνια η έγκριση υπαλλήλων για πρόωρη αφυπηρέτηση στα πρόθυρα της 

κανονικής αφυπηρέτησης δεν έπρεπε να δίδεται επειδή στις περιπτώσεις αυτές, 

το κίνητρο και ο στόχος είναι προφανώς η λήψη επιπρόσθετου φιλοδωρήµατος 

και όχι η εξυπηρέτηση των σκοπών του σχεδίου.  

Ενόψει του γεγονότος ότι από την έναρξη του σχεδίου το 1996 µέχρι και το 2006 

έχουν αφυπηρετήσει πρόωρα συνολικά 255 υπάλληλοι και το συνολικό 

επιπρόσθετο φιλοδώρηµα που τους καταβλήθηκε ανέρχεται στα £4,7 εκ., ζήτησα 

όπως ενηµερωθώ κατά πόσο έχει γίνει οποιαδήποτε µελέτη µε στόχο την 

εξακρίβωση της επιτυχίας ή όχι του πιο πάνω σχεδίου. 

Ο Αντιπρόεδρος µου ανέφερε ότι η Αρχή θεωρεί ως επιβεβληµένη την πρόωρη 

αφυπηρέτηση ορισµένων υπαλλήλων που δεν µπορούν να ανταποκριθούν 
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ικανοποιητικά στα καθήκοντά τους. Όσον αφορά στις τέσσερεις περιπτώσεις που 

αναφέρονται πιο πάνω, για την αφυπηρέτησή τους λήφθηκε υπόψη η 

αναµενόµενη έγκριση της επέκτασης του ορίου αφυπηρέτησης στο 63ο έτος. 

(δ) Ωφελήµατα προσωπικού.  Τα ωφελήµατα προσωπικού κατά τα τελευταία 

δύο έτη έχουν ως ακολούθως: 

  2006  2005 
  £  £ 
  Ταµείο Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης  1.905.136  1.436.973 
  Ταµείο Ευηµερίας  670.448  638.359 
  Ταµείο Βοηθείας  209.943  196.940 
  Σχέδιο Υποτροφιών  153.245  205.086 
  Επιδότηση Επιτοκίου Εκπαιδευτικών ∆ανείων  231.009  204.425 
  Επιχορήγηση Κυλικείων  158.327  157.524 
  Οµαδική Ασφάλεια Ζωής  *225.054  26.321 
  Ασφάλεια Προσωπικών Ατυχηµάτων  100.122  96.634 
  3.653.284  2.962.262 

* Ποσό £82.105 αφορά στο έτος 2005. 

Πρόσθετα µε τα πιο πάνω ωφελήµατα, παραχωρούνται στους υπαλλήλους της 

Αρχής άτοκα δάνεια για αγορά αυτοκινήτου τα οποία για το έτος 2006 ανήλθαν 

στο ποσό των £401.927. 

(ε) Εργατικά ατυχήµατα.  Κατά την διάρκεια του 2006 σηµειώθηκαν 17 

εργατικά ατυχήµατα και καθόλου οδικά (σε ώρες εργασίας) σε σύγκριση µε 26 και 

3 αντίστοιχα για το 2005.  Η απώλεια σε εργατοηµέρες ανερχόταν συνολικά σε 

868 το 2006 και 1551 το 2005. 

(στ) Υπερωρίες.  Κατά τη διάρκεια του έτους πληρώθηκε υπερωριακή 

αποζηµίωση στο προσωπικό της Αρχής, συνολικού ύψους £2.240.858, σε 

σύγκριση µε £1.860.272 το 2005 και £1.815.477 το 2004.  

Σηµειώνεται ότι ποσό ύψους £204.473 καταβλήθηκε σε 93 λειτουργούς της Αρχής 

που κατέχουν µισθολογική κλίµακα Α13 και άνω.  

7. ∆ιόρθωση µισθών υπαλλήλων που προέκυψε από την εφαρµογή της 

Αναδιοργάνωσης   

Κατά την διάρκεια των διαπραγµατεύσεων για ανανέωση της Συλλογικής 

Σύµβασης για την περίοδο 1.1.2001 – 31.12.2003 επήλθε συµφωνία µεταξύ της 
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Αρχής και των Συντεχνιών και σε θέµατα που δεν αφορούσαν τη Συλλογική 

Σύµβαση. Ένα από αυτά προνοούσε ότι το υφιστάµενο επιστηµονικό προσωπικό 

που θα παρέµενε στις κλίµακες εισδοχής Α9/Α11-Α12+2 και Α8-Α10/Α11-Α12+2 

µετά από 11 και 14 χρόνια υπηρεσίας αντίστοιχα θα «προάγεται» σε προσωπική 

βάση στη κλίµακα Α13. Με την εφαρµογή της συµφωνίας αυτής, 5 υπάλληλοι που 

ήδη προήχθηκαν σε ψηλότερη θέση βρέθηκαν µισθολογικά ψηλότερα από 

υπαλλήλους που είχαν προαχθεί στη ψηλότερη θέση πριν από αυτούς µε 

απόφαση της Αρχής και δεν είχαν επωφεληθεί της συµφωνίας για µισθολογική 

«προαγωγή» στην Α13 σε προσωπική βάση.  

Στη συνεδρία του ηµερ. 8.8.2006 το Συµβούλιο αποφάσισε µεταξύ άλλων: 

• Την µισθολογική αναπροσαρµογή των ενδιαφεροµένων µε βάση τις 

πρόνοιες των Κανονισµών της ∆ηµόσιας Υπηρεσίας, καθώς και 

• να µην απαιτήσει επιστροφή των ποσών που κατέβαλε η Αρχή λόγω 

λάθους στους επηρεαζόµενους υπαλλήλους κατόπιν γνωµάτευσης των 

Νοµικών της Συµβούλων. 

Στη συνέχεια όµως, στη συνεδρία ηµερ. 31.10.2006 το Συµβούλιο αποφάσισε την 

άµεση αναστολή της εφαρµογής της απόφασης του ηµερ. 8.8.2006 και όπως από 

κοινού µε την Συντεχνία ζητήσουν τη δεσµευτική µεσολάβηση της Μεσολαβητικής 

Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενέργεια η 

οποία µέχρι σήµερα δεν έχει γίνει, και άρα η συγκεκριµένη πρόνοια συνεχίζει να 

είναι σε ισχύ.  

Σηµειώνεται ότι το επιπρόσθετο οικονοµικό κόστος που προκύπτει δεν έχει 

υπολογιστεί.  

Σε απάντησή του ο Αντιπρόεδρος µε πληροφόρησε ότι η ∆ιεύθυνση είχε 

αλλεπάλληλες συναντήσεις µε τη συνδικαλιστική πλευρά για το πιο πάνω θέµα, όµως 

δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί συµφωνία για να παραπεµφθεί από κοινού στη 

Μεσολαβητική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  

Ανέφερε επίσης ότι η Αρχή σύντοµα θα αποφασίσει κατά πόσο θα ζητήσει η ίδια τη 

µεσολάβηση της Μεσολαβητικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
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8. Μελέτη “Εκτίµηση των πραγµατικών αναγκών της ΑΗΚ σε ανθρώπινο 

δυναµικό”. 

Μετά από εισηγήσεις διευθυντών της Αρχής για τη δηµιουργία 240 νέων θέσεων 

για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών, η Αρχή ανάθεσε στις 12.1.2006 σε 

συγκεκριµένη εταιρεία την ετοιµασία µελέτης για την εκτίµηση των πραγµατικών 

αναγκών της Αρχής σε ανθρώπινο δυναµικό, αλλά και για καλύτερη αξιοποίηση 

του ανθρώπινου δυναµικού της. 

α) Γενικά Θέµατα 

i. Ανάθεση της µελέτης χωρίς διαγωνισµό.  Η ανάθεση της µελέτης 

στην πιο πάνω εταιρεία έγινε χωρίς την προκήρυξη ∆ιαγωνισµού. 

Επιπρόσθετα, την έκθεση αξιολόγησης της προσφοράς ετοίµασε η ίδια 

η οµάδα εργασίας που εισηγήθηκε και την πιο πάνω εταιρεία για την 

εκπόνηση της µελέτης. Εξέφρασα την άποψη ότι η έκθεση αξιολόγησης 

έπρεπε να είχε ετοιµαστεί από άλλους λειτουργούς για να θεωρείται πιο 

αντικειµενική και δίκαια. 

ii. Υποβολή στους Συµβούλους µη αξιόπιστων στοιχείων.  Ενώ το 

συνολικό κόστος της µελέτης αναµένετο να ανέλθει στις €110.000, 

τελικά η εταιρεία ζήτησε αύξηση του ποσού του συµβολαίου, µε 

αποτέλεσµα το κόστος να ανέλθει στις €133.000 περίπου, λόγω του ότι 

σηµαντικό µέρος των στοιχείων που της διατέθηκε είχε σηµαντικό 

πρόβληµα αξιοπιστίας και συνέπειας µε αποτέλεσµα την επιµήκυνση 

του έργου και την επανάληψη σηµαντικού µέρους των εργασιών.  

Οποιαδήποτε στοιχεία δίνονται σε συµβούλους για διενέργεια 

οποιασδήποτε µελέτης, πρέπει πρωτίστως να είναι αξιόπιστα και 

ελεγµένα µε σκοπό αφενός την εξοικονόµηση χρόνου και χρήµατος και 

αφετέρου την εξαγωγή ορθών συµπερασµάτων.  

(β)  Συµπεράσµατα της µελέτης. Τα συµπεράσµατα της µελέτης παρουσιάστηκαν 

ενώπιον του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αρχής στις 6.12.2006. Μερικά από τα πιο 

σηµαντικά ευρήµατα έχουν ως ακολούθως: 

- Ο Οργανισµός δεν αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες του ανθρώπινου 

δυναµικού αφού εργασίες επαναλαµβάνονται χωρίς σηµαντική προστιθέµενη αξία, 

εκτελούνται χωρίς την απαραίτητη υποστήριξη από πληροφοριακά συστήµατα.   
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- Αδυναµία αξιοποίησης των σύγχρονων συστηµάτων διοίκησης και απουσία 

Συστήµατος Παρακίνησης του Προσωπικού. 

- Ελλιπής προγραµµατισµός, παρακολούθηση και έλεγχος του τρόπου 

αξιοποίησης των ανθρωπίνων πόρων. 

- Τεράστιες καθυστερήσεις που παρουσιάζει στην εισαγωγή κατάλληλης νέας 

τεχνολογίας.  

- Έλλειψη ισχυρού κεντρικού συντονισµού και παρακολούθησης.  

- Αναξιοποίητες δυνατότητες για την εκπαίδευση του προσωπικού.   

- Αδυναµία ορθής αξιοποίησης της ανάθεσης υπηρεσιών σε τρίτους, 

‘outsourcing’. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε την παρουσίαση των αποτελεσµάτων της µελέτης 

ανάθεσε στην ∆ιεύθυνση, την υποβολή εισηγήσεων για τη στρατηγική υλοποίησης 

των σχετικών διαπιστώσεων και συµπερασµάτων. Στις 13.2.2007 αποφάσισε την 

ανάθεση υλοποίησης 10 σηµαντικών έργων που προέκυψαν από τη µελέτη, στη 

συγκεκριµένη εταιρεία, µε συνολικό κόστος τα €168.000. 

9. ∆ιαγραφή άχρηστων ή απηρχαιωµένων υλικών. 

Το Συµβούλιο µε απόφαση του στις 23.5.2006 (αρ. απόφ. 11.032) ενέκρινε τη 

διαγραφή άχρηστων ή απηρχαιωµένων υλικών από τα αποθέµατα της Μονάδας 

∆ικτύων συνολικού ύψους £687.089. Τα συγκεκριµένα αποθέµατα 

συσσωρεύτηκαν κατά την διάρκεια πολλών ετών, αφού είναι η πρώτη φορά που 

έγινε καταγραφή όλων αυτών των υλικών σε όλες τις αποθήκες.  Όπως 

αναφέρεται και σε σχετική µελέτη που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2004,   ένα 

σηµαντικό µέρος αυτών των υλικών προέκυψε λόγω αλλαγής στην τεχνολογία. 

Εξέφρασα την άποψη ότι αν έγκαιρα λαµβάνονταν µέτρα ώστε να εξαντλούνταν 

πρώτα τα υπάρχοντα αποθέµατα και µετά τα υλικά νέας τεχνολογίας ή αν γίνονταν 

έγκαιρα προσπάθειες πώλησης τους, ένα σηµαντικό µέρος των αποθεµάτων 

αυτών δεν θα κατέληγε να είναι άχρηστο και να διαγραφεί.  Εισηγήθηκα όπως 

ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα ώστε να αποφεύγονται παρόµοιες περιπτώσεις στο 

µέλλον µε σκοπό την καλύτερη διαχείριση των υλικών της Αρχής. 

Σε απάντησή του ο Αντιπρόεδρος µου ανέφερε ότι συµφωνεί µε την άποψή µου ότι 

πρέπει να εξαντλούνται πρώτα τα υπάρχοντα αποθέµατα και µετά τα υλικά νέας 
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τεχνολογίας, διαδικασία για την οποία έχουν δοθεί κατά καιρούς οδηγίες, αλλά µικρό 

απόθεµα θα πρέπει αναγκαστικά να κρατείται για σκοπούς συντήρησης υφιστάµενου 

εγκαταστηµένου εξοπλισµού παλαιάς τεχνολογίας. 

10. Στρατηγικοί συνεργάτες της Αρχής.   

Μετά την σύναψη συµφωνίας µε δύο στρατηγικούς συνεργάτες, για την 

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

τηλεπικοινωνιακούς σκοπούς, εντοπίστηκαν από την Υπηρεσία µου σοβαρές 

αδυναµίες στις συµφωνίες που υπογράφτηκαν, για τις οποίες εκτενής αναφορά 

έγινε στην Έκθεση µας για το 2005. Παρόλο που η Αρχή στην απαντητική της 

επιστολή συµφώνησε µε τις διαπιστώσεις της Υπηρεσίας µου και ανέφερε ότι θα 

ενεργήσει ανάλογα εντούτοις, κατά τον έλεγχο του 2006 διαπιστώθηκε ότι αρκετά 

από τα προβλήµατα παραµένουν και επιπρόσθετα κάποια νέα έχουν 

παρουσιαστεί για τα οποία γίνεται αναφορά πιο κάτω. 

(α) Στρατηγικός Συνεργάτης «Α». Λόγω της µη συµµόρφωσης της συγκεκριµένης 

εταιρείας µε τις συµβατικές της υποχρεώσεις, η Αρχή τον Οκτώβριο 2005 τερµάτισε τη 

συνεργασία της µε την εταιρεία. ∆όθηκε εξάµηνη διορία που έληξε στις 11.4.2006 για 

αφαίρεση όλου του εξοπλισµού και όλων των κατασκευών της εταιρείας από τις 

εγκαταστάσεις της Αρχής, πράγµα που η εταιρεία δεν έπραξε. Η Αρχή την 1.6.2006 

προχώρησε σε διακοπή της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στο τηλεφωνικό δίκτυο της 

εταιρείας. Υπό τον όρο της τακτοποίησης των οικονοµικών υποχρεώσεων της εταιρείας 

η Αρχή ανέστειλε τη διαδικασία τερµατισµού, παρά τη γνωµάτευση του Νοµικού 

Συµβούλου, ότι τέτοια ενέργεια µπορεί να ερµηνευτεί ως αποδοχή αναβίωσης της 

συµφωνίας. Η Αρχή ως ένδειξη καλής θέλησης έδωσε κατ’ εξακολούθηση παρατάσεις 

στην εταιρεία για να εκπληρώσει τους πιο κάτω όρους: 

(i) Υποβολή τραπεζικής επιταγής ύψους £402.814 για εξόφληση των 

ενοικίων µέχρι και  τις 29.6.2006. 

(ii) Υποβολή αµετάκλητης και άνευ όρων γραπτής δέσµευσης για 

εξόφληση των οφειλόµενων λογαριασµών κατανάλωσης ηλεκτρικού 

ρεύµατος. 

(iii) Κατάθεση τραπεζικής εγγύησης £150.000 µε ισχύ 1 χρόνο και 

αυτόµατη ανανέωση από χρόνο σε χρόνο για όλη την περίοδο ισχύος 

της συµφωνίας, και 
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(iv) Κατάθεση τραπεζικής εγγύησης £258.750 µε ισχύ µέχρι τις 30.11.2006 

µε πρόνοια για ανανέωση µέχρι την τελική εκδίκαση της διαιτησίας που 

αφορά σε ενοίκια της περιόδου των πρώτων εννέα µηνών της 

συµφωνίας που αµφισβητήθηκαν από την εταιρεία. 

Η εταιρεία όντως στις 10.8.2006 εκπλήρωσε τους πιο πάνω όρους και 

πληροφόρησε την Αρχή ότι συνεχίζει τις δραστηριότητες της µε νέο ιδιοκτήτη και 

διεύθυνση.  

Κατόπιν εισήγησης της Υπηρεσίας µας στην Έκθεση µας για το 2005, η Αρχή 

προέβηκε σε µελέτη όσον αφορά στις τηλεπικοινωνίες στην Κύπρο και κατά πόσο η 

Αρχή µπορεί να επωφεληθεί από τη συµµετοχή της στις συγκεκριµένες εταιρείες. 

Μετά από προκαταρκτική µελέτη, οι Σύµβουλοι εισηγήθηκαν να διεξαχθεί 

επαναξιολόγηση σε ένα χρόνο περίπου, ώστε να εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα 

ως προς την απόφαση της ΑΗΚ για αγορά του 40% του κεφαλαίου της εταιρείας. Με 

την αλλαγή ιδιοκτήτη στην εταιρεία η Αρχή θα έπρεπε, κατά την άποψη µας, να 

διαπραγµατευτεί παράταση της περιόδου των 5 ετών, που λήγει τον Αύγουστο του 

2008, ώστε να έχει στη διάθεση της περισσότερο χρόνο για αξιολόγηση της νέας 

πορείας της εταιρείας. 

Σχετικά µε την πιο πάνω συνεργασία ανέφερα τα ακόλουθα: 

• Ο νέος ιδιοκτήτης δεν αξιολογήθηκε από την Αρχή καθότι δεν 

συµπεριλαµβάνεται σχετική πρόνοια στην συµφωνία.  

• Μέχρι σήµερα, δεν τέθηκε ηµεροµηνία λήξης στη συµφωνία.  

• Ενώ οι τραπεζικές εγγυήσεις έγιναν και ανανεώνονται, η 3η τροποποιητική 

συµφωνία ηµερ. 11.8.2006, σχετικά µε τις τραπεζικές εγγυήσεις που δόθηκαν, 

δεν έχει υπογραφτεί από την εταιρεία. 

• Η Αρχή έχει δικαίωµα, µε βάση τη συµφωνία να εισπράττει το 50% επί του 

κέρδους των υπηρεσιών που πιθανόν να προσφέρονται σε αδειούχες εταιρείες 

τηλεπικοινωνίας.  Η εταιρεία δήλωσε ότι δεν παρέχει τέτοιες υπηρεσίες για το 

2006.  ∆εν ζητήθηκαν όµως ελεγµένοι λογαριασµοί ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία, 

για επιβεβαίωση του ισχυρισµού της εταιρείας, από µέρους της Αρχής. 
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• Ποσό £258.750 που αφορά σε ενοίκια για τους πρώτους 9 µήνες της 

συµφωνίας, παραπέµφθηκε σε διαιτησία.  Παρακαλώ να µε ενηµερώσετε σε 

ποιο στάδιο βρίσκεται η διαιτησία.  

Σύµφωνα µε τον Αντιπρόεδρο της Αρχής, η επαναδιαπραγµάτευση της 

Συµφωνίας και ο καθορισµός ηµεροµηνίας λήξης πιθανόν να δηµιουργούσε 

επιπρόσθετα νοµικά προβλήµατα µε κίνδυνο υπαναχώρησης του νέου επενδυτή.  

Ανέφερε επίσης ότι η Αρχή δεν είχε δικαίωµα να αξιολογήσει το νέο ιδιοκτήτη, 

καθότι αυτό δεν περιλαµβάνεται στη Συµφωνία, προσθέτοντας ότι µέχρι σήµερα ο 

νέος ιδιοκτήτης συµµορφώνεται πλήρως µε τις συµβατικές του υποχρεώσεις. 

Όσον αφορά στη µη υποβολή ελεγµένων λογαριασµών για εξακρίβωση της ύπαρξης 

κερδών από υπηρεσίες που προσφέρονται σε άλλες εταιρείες τηλεπικοινωνίας, τούτο 

έγινε αποδεκτό από την ΑΗΚ αφού η εταιρεία λειτούργησε λιγότερο από τέσσερεις 

µήνες το 2006.  Αναφορικά µε το ποσό που παραπέµφθηκε σε διαιτησία ο 

Αντιπρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι έγιναν ακροάσεις, δόθηκαν καταθέσεις 

και αναµένεται η έκδοση σχετικής απόφασης. 

(β) Στρατηγικός Συνεργάτης «Β» 

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

(ενοίκια 11.7.03 – 10.2.04 τα οποία έπρεπε να καταβάλει η εταιρεία στην 

Αρχή) που παραπέµφθηκε σε διαιτησία, µέχρι το Μάιο του 2007 

εκκρεµούσε.   

 (ii) Συµπληρωµατική συµφωνία αρ.3.  Η πιο πάνω συµφωνία 

υπογράφτηκε µεταξύ της εταιρείας και της Αρχής στις 29.6.2006 και 

αφορούσε σε τραπεζικές εγγυήσεις προς όφελος της Αρχής για το 

ποσό των ₤300.000 µέχρι την τελική εκδίκαση της διαφοράς που 

παραπέµφθηκε σε διαιτησία και στη συνέχεια ποσού ύψους ₤150.000 

για το υπόλοιπο της περιόδου ισχύος της συµφωνίας.  

  Τα σηµεία που επισηµάνθηκαν όσον αφορά στην πιο πάνω 

συµπληρωµατική συµφωνία είναι: 

(α) Θα µπορούσαν να διορθωθούν διάφορα κενά και αδυναµίες που 

εντοπίστηκαν στην αρχική συµφωνία, όπως π.χ. ορισµός ηµεροµηνίας 

λήξης της συµφωνίας µε δικαίωµα ανανέωσης της, υποχρέωση της 

εταιρείας να υποβάλλει στην Αρχή ελεγµένους λογαριασµούς κ.λπ. 
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  (β) Ενώ το ετήσιο ενοίκιο των οπτικών κυκλωµάτων για το 2006 

υπολογίστηκε περίπου στις ₤311.000 ετησίως µε αυξητική τάση, η 

Αρχή συµβιβάστηκε στην παραχώρηση από την εταιρεία τραπεζικής 

εγγύησης ποσού ₤150.000 ετησίως. 

  (γ) Τα πρωτότυπα έγγραφα της συµφωνίας δεν έχουν επιστραφεί 

στην Αρχή µετά την υπογραφή τους. 

  Ο Αντιπρόεδρος ανέφερε ότι η διεκδίκηση οποιωνδήποτε 

επιπρόσθετων αλλαγών προς όφελος της ΑΗΚ θα έπρεπε να 

συνοδεύετο µε εξίσου ουσιαστικές παραχωρήσεις προς την εταιρεία. 

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

Συµβούλιο της Αρχής ενώπιον του οποίου παρουσιάστηκε σχετική 

µελέτη εσωτερικής οµάδας εργασίας και εξωτερικών συµβούλων, σε 

συνεδρία του στις 27.3.2007 αποφάσισε όπως απορριφθεί εξ΄ 

ολοκλήρου η πρόταση της εταιρείας (δηλαδή η ΑΗΚ να µην 

συµµετάσχει στο µετοχικό της κεφάλαιο) και όπως η Επιτελική Μονάδα 

Επιχειρησιακής Ανάπτυξης θέσει ενώπιον των µελών µέχρι το Μάιο 

2007 µελέτη για το σωστό τρόπο διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της 

Αρχής ως Carrier’s Carrier.  

(iv) Ελεγµένοι λογαριασµοί του στρατηγικού συνεργάτη «Β». Ενώ οι 

λογαριασµοί της εταιρείας έχουν υποβληθεί στην Αρχή εντούτοις, δεν 

δόθηκαν στην Υπηρεσία µου. Ως δικαιολογία αναφέρθηκε η υπογραφή 

στις 18.1.2007 επιστολής εµπιστευτικότητας (Non Disclosure Agreement – 

NDA). Τα πιο πάνω στοιχεία είναι απαραίτητα για τον έλεγχο 

συµµόρφωσης µε βασικούς όρους της συµφωνίας, όπως του όρου 6.6. 

όπου η Αρχή έχει δικαίωµα 50% επί του κέρδους των υπηρεσιών που 

προσφέρεται σε αδειούχες εταιρείες τηλεπικοινωνιών και του όρου 5.0 (h) 

στον οποίο αναφέρεται ότι εάν η Αρχή αποφασίσει να µην συµµετάσχει 

στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα είναι δικαιούχος σε ποσοστό 3% 

επί των καθαρών κερδών της εταιρείας. 

Αναφέρεται πληροφοριακά ότι οι Νοµικοί Σύµβουλοι της Αρχής, 

τροποποίησαν αρχικά τη συµφωνία εµπιστευτικότητας έτσι ώστε να 
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µπορεί η Αρχή να δίνει στοιχεία σε κυβερνητικά τµήµατα και άλλες αρχές, 

πράγµα που η εταιρεία  δεν αποδέχτηκε. 

 Ο Αντιπρόεδρος µου ανέφερε ότι έχουν ζητήσει από την εταιρεία και 

αναµένουν να τους παραχωρηθούν τα απαραίτητα στοιχεία για να φανεί το 

κέρδος που δικαιούται η ΑΗΚ σύµφωνα µε τους όρους της Συµφωνίας. 

(v) Χρεώσεις σύµφωνα µε τη χρήση της τηλεπικοινωνιακής και άλλης 

υποδοµής.  Σύµφωνα µε έκθεση του Εσωτερικού Ελέγχου της Αρχής 

δεν υπάρχει ολοκληρωµένο συγκεντρωτικό σύστηµα παρακολούθησης 

και λεπτοµερούς καταγραφής της τηλεπικοινωνιακής και άλλης 

υποδοµής που χρησιµοποιεί  ο στρατηγικός συνεργάτης µε βάση το 

οποίο θα γίνονται οι επιµέρους χρεώσεις για να διαφανεί αν έχει 

ξεπεραστεί η ελάχιστη χρέωση των ₤300.000.  

Και για τους δύο πιο πάνω στρατηγικούς συνεργάτες η Αρχή δεν έχει 

κοστολογήσει τον εξοπλισµό, την τηλεφωνική και άλλη υποδοµή την οποία 

χρησιµοποιούν ώστε να µπορεί να υπολογιστεί ποσοστό απόδοσης αυτής της 

επένδυσης, το οποίο θα ήταν ορθό να αξιολογείται χρονιαία.  

Ο Αντιπρόεδρος µου ανέφερε ότι έχει ολοκληρωθεί και µηχανογραφηθεί σύστηµα 

καταγραφής της τηλεπικοινωνιακής και άλλης υποδοµής που χρησιµοποιεί η 

εταιρεία, καθώς επίσης και ότι το ετήσιο ενοίκιο έχει διαφοροποιηθεί αναλόγως, 

επειδή οι ετήσιες χρεώσεις της υπερέβησαν τις £300.000.  Ανέφερε επίσης ότι 

έχουν δοθεί οδηγίες για υπολογισµό της απόδοσης της επένδυσης της ΑΗΚ στις 

τηλεπικοινωνίες. 

11. Χορηγίες.   

Με βάση στοιχεία του Κλάδου ∆ηµοσίων Σχέσεων της Αρχής οι διάφορες χορηγίες 

που δόθηκαν από την Αρχή τα 5 τελευταία χρόνια (2002 – 2006)  ανέρχονται σε 

περίπου £691.000 και αφορούν κυρίως ενισχύσεις για τις τέχνες, συναυλίες και 

άλλες εκδηλώσεις πολιτικών κοµµάτων, ή νεολαιίστικων οργανώσεων τους, 

ενίσχυση Αθλητικών Σωµατείων, χορηγίες σε ∆ήµους (κυρίως στο ∆ήµο Πάφου 

για το Paphos Aphrodite Festival), χορηγίες σε φιλανθρωπικά ιδρύµατα κ.α.  

12. Ασφάλεια Αποθηκών  
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Κατά το 2006, αλλά και εντός του 2007 παρατηρήθηκαν κλοπές υλικών και κυρίως 

χάλκινων καλωδίων, όχι µόνο από τις αποθήκες της Αρχής, αλλά και από 

υποσταθµούς.  

Μετά από επισηµάνσεις του ∆ιευθυντή Περιφέρειας Λευκωσίας και µε σκοπό την 

αναβάθµιση του συστήµατος περιµετρικής ασφάλειας των Αποθηκών Λευκωσίας 

(στο Στρόβολο) και της Μονής, κατακυρώθηκε τον Μάρτιο του 2007 σχετικός 

διαγωνισµός (αρ. 146/06) έναντι συνολικού ποσού £116.998.  Με την ίδια 

σύµβαση ανατέθηκε παρόµοια εργασία και για τον Υ/Σ Εργατών, µε προσαύξηση 

5% επί του αρχικού ποσού. 

Ζήτησα να πληροφορηθώ κατά πόσο γίνονται ενέργειες για αναβάθµιση των µέτρων 

ασφάλειας σε όλες τις αποθήκες, ενόψει του ότι κλοπές έχουν παρατηρηθεί και σε 

αποθήκες άλλων περιφερειών (π.χ. Πάφου, Πόλεως Χρυσοχούς κ.λπ.). 

Σύµφωνα µε τον Αντιπρόεδρο της Αρχής, µε την κατακύρωση του διαγωνισµού 

αρ. 146/2006 αναµένεται να αναβαθµιστεί η περιµετρική ασφάλεια των Αποθηκών 

Λευκωσίας και Μονής και του Υποσταθµού Εργατών, ενώ δεν παρουσιάζεται 

ανάγκη αναβάθµισης των µέτρων ασφάλειας σε άλλες Αποθήκες. 

13. Μετατροπή / Βελτίωση των Ατµολεβήτων αρ. 1 & 2 του Η/Σ Βασιλικού 

µε σκοπό τη βελτίωση του συστήµατος καύσης και περιορισµό των 

εκποµπών αερίων ρύπων εντός των επιτρεπόµενων ορίων. 

Οι ατµολέβητες αρ. 1 και 2 στον Η/Σ Βασιλικού µέχρι τον Αύγουστο του 2006 

είχαν συµπληρώσει περίπου το 25% της ωφέλιµης ζωής τους. Οι ατµολέβητες 

εργάζονταν ικανοποιητικά ενώ σταδιακά παρατηρήθηκε αύξηση στις εκποµπές 

ρύπων πέραν των επιτρεπόµενων ορίων. 

Τεχνοοικονοµική µελέτη που ετοίµασε τον Ιούλιο του 2006 η Επιχειρησιακή 

Μονάδα Παραγωγής του  Η/Σ Βασιλικού κατέδειξε µεταξύ άλλων: 

(α) Εκποµπή ρύπων πέραν των επιτρεπόµενων ορίων µε αποτέλεσµα η Αρχή 

να κινδυνεύει να χάσει την άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Εργασίας και  να 

υποστεί κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

(β) Σοβαρές επικαθίσεις σκληρών σωµατιδίων στους σωλήνες υπέρθερµου ατµού 

µε συνέπεια να µειώνεται η διαθεσιµότητα και αποδοτικότητα των ατµολεβήτων µε 
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σοβαρές οικονοµικές επιπτώσεις, οι οποίες για την  περίοδο 2008 – 2010, που 

αναµένεται η έλευση του φυσικού αερίου, να υπολογίζονται στα £10 εκ. περίπου. 

(γ) ∆ιάβρωση στους κυλίνδρους καυστήρων και οξείδωση λόγω κακής καύσης, 

οι οποίοι µέχρι σήµερα έχουν ήδη αντικατασταθεί µια φορά.  

Στη συνεδρία του  Συµβουλίου ηµερ. 31.10.2006, αποφασίστηκε η προκήρυξη 

διαγωνισµού για την εκτέλεση έργων µετατροπής του συστήµατος καύσης µε 

υπολογιζόµενο κόστος £4 εκ. περίπου.  

Επίσης, το Συµβούλιο µε την απόφαση του αρ. 11.255 ηµερ. 6.12.2006, ενέκρινε 

την κατακύρωση της προσφοράς αρ. 194/2006s (Συµβουλευτικές Υπηρεσίες για 

µετατροπές στο Σύστηµα Καύσης στους Ατµολέβητες 1 και 2 στο Η/Σ Βασιλικού) 

στην κατασκευάστρια εταιρεία για το συνολικό ποσό των £328.189, αφού 

οποιεσδήποτε βελτιώσεις/µετατροπές θα επηρεάσουν τη λειτουργία του 

ατµολέβητα και πιθανόν άλλα µηχανικά µέρη.  

Ζήτησα να πληροφορηθώ κατά πόσο: 

(α) Η φθορά που παρουσιάστηκε στους ατµολέβητες θεωρείται φυσιολογική 

λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αυτή έχει επέλθει στο ¼ περίπου της 

ωφέλιµης ζωής τους.  

(β) Η αυξηµένη εκποµπή ρύπων οφείλεται στην ποιότητα των καυσίµων που 

χρησιµοποιούνται και εάν ναι, τρόπους εξασφάλισης καλύτερης ποιότητας 

καυσίµων.  

(γ) Η συντήρηση που διενεργείται στους ατµολέβητες είναι η ενδεδειγµένη. 

(δ) Έχετε προβεί στη διεξαγωγή οποιασδήποτε σχετικής έρευνας, η οποία να 

καταδεικνύει τους λόγους για τους οποίους παρουσιάστηκαν τα πιο πάνω 

αναφερόµενα προβλήµατα.  

Ο Αντιπρόεδρος µου ανέφερε ότι τα προβλήµατα που παρουσιάστηκαν θεωρούνται 

ως φυσιολογική φθορά και ότι η συντήρηση που γίνεται είναι η ενδεδειγµένη.  Αρκετά 

προβλήµατα είναι συνδεδεµένα µε την ποιότητα του µαζούτ, αλλά η αλλαγή των 

προδιαγραφών του θα επιφέρει πολύ σηµαντική ετήσια επιβάρυνση στην τιµή αγοράς 

του.  Για το λόγο αυτό η ΑΗΚ επέλεξε την εκτέλεση έργων µετατροπής του 

συστήµατος καύσης, λύση που θεωρείται η πιο συµφέρουσα. 
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14. Προσφορές και συµβάσεις 

(α) Γενικά προβλήµατα προσφορών.  Από τον σχετικό έλεγχο διαπιστώθηκαν 

διάφορα προβλήµατα που σχετίζονται µε την προκήρυξη/αξιολόγηση/κατακύρωση 

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

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

(β) Ευρύτητα συµµετοχής προσφοροδοτών.  ∆ιαπιστώθηκαν αρκετές 

περιπτώσεις κατακύρωσης διαγωνισµών που προκηρύχθηκαν και στις οποίες δεν 

υπήρχε ευρύτητα συµµετοχής αφού ο αριθµός των προσφοροδοτών είτε ήταν 

περιορισµένος είτε υποβλήθηκε µόνο µια προσφορά. Χαρακτηριστικά 

παραδείγµατα αποτελούν οι πιο κάτω διαγωνισµοί: 

- ∆ιαγωνισµός αρ. 91/06 - Γαλβανισµένα Υλικά. 

- ∆ιαγωνισµός αρ. 76/2006 - Ασφαλειοδιακόπτες χαµηλής τάσης. 

- ∆ιαγωνισµός αρ. 43/2006 - Καλαθοφόρα οχήµατα µε τετρακίνηση.   

- ∆ιαγωνισµός αρ. 145/2006 - Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου. 

- ∆ιαγωνισµός αρ. 112/2005 - Software packages for consolidation and 

distribution of Georeferenced Data (Εξασφάλιση Λογισµικών Πακέτων 

Περισυλλογής και ∆ιανοµής Γεωαναφερµένων ∆εδοµένων).  

Από τον έλεγχο διαφάνηκε ότι πιθανόν οι προδιαγραφές που θέτονται στους 

διαγωνισµούς να είναι πολύ αυστηρές ή υπάρχουν προβλήµατα στους όρους οι 

οποίοι αποτρέπουν αρκετούς προσφοροδότες από το να υποβάλουν προσφορά, 

µε αποτέλεσµα να παρουσιάζεται περιορισµένο ενδιαφέρον. Εισηγήθηκα όπως η 

Αρχή  προχωρήσει στη διερεύνηση των λόγων για τους οποίους δεν έχουν 

υποβληθεί περισσότερες προσφορές κατόπιν µάλιστα συνάντησης µε 

προσφοροδότες οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν µεν για το διαγωνισµό και εξασφάλισαν 

τα σχετικά έγγραφα, αλλά τελικά δεν συµµετείχαν σε αυτόν.  

Ο Αντιπρόεδρος της Αρχής µου ανέφερε ότι ενίοτε παρουσιάζεται περιορισµένο 

ενδιαφέρον συµµετοχής σε διαγωνισµούς, λόγω αυστηρών τεχνικών 

προδιαγραφών.  Σε περίπτωση περιορισµένου ενδιαφέροντος, η Αρχή προβαίνει 

σε διερεύνηση και λήψη διορθωτικών µέτρων για αύξηση του ανταγωνισµού, 

χωρίς να υποβαθµίζεται η ποιότητα και αξιοπιστία του προσφερόµενου 

εξοπλισµού. 
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(γ) Προσφερόµενη έκπτωση για κατακύρωση διαγωνισµών µε περισσότερα 

από ένα είδος.  ∆ιαπιστώθηκαν περιπτώσεις όπου κατά την υποβολή 

προσφοράς σε διαγωνισµό, ο οποίος αφορούσε πέραν του ενός είδους ή 

κατηγορίας υλικών, δηλώθηκε από προσφοροδότη ότι σε περίπτωση που θα 

κατακυρωθούν όλες οι οµάδες των υλικών που αναφέρονταν στο διαγωνισµό, θα 

πρόσφερε επιπλέον έκπτωση στην τιµή της προσφοράς του.  

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν οι πιο κάτω διαγωνισµοί: 

- ∆ιαγωνισµός αρ. 1/2006 -  ∆ιακόπτες βρόχου 22 kV, µε µόνωση SF6.   

- ∆ιαγωνισµός αρ. 66/2006 - Προµήθεια Πολυµερικών Μονωτήρων.  

- ∆ιαγωνισµός αρ. 120/2006 – Μεταφορά Ξύλινων Στύλων, Γενικού Φορτίου και 

Εµπορευµατοκιβωτίων.  

Ενόψει των πιο πάνω και εφόσον η Αρχή προκηρύσσει µεγάλο αριθµό 

διαγωνισµών για την προµήθεια πέραν της µιας κατηγορίας υλικών ή υπηρεσιών, 

για εξασφάλιση καλύτερων τιµών, εισηγήθηκα όπως, κατά την δηµοσίευση των 

διαγωνισµών, ζητείται από τους προσφοροδότες να δηλώνουν στην προσφορά 

τους κατά πόσο θα ήταν έτοιµοι να παραχωρήσουν και σε ποιό ύψος 

οποιαδήποτε έκπτωση σε περίπτωση κατακύρωσης όλων των οµάδων του 

διαγωνισµού στον ίδιο προσφοροδότη. 

Ο Αντιπρόεδρος µε πληροφόρησε ότι η εισήγησή µας έγινε αποδεκτή και θα 

εφαρµοστεί σε µελλοντικούς διαγωνισµούς. 

(δ) Προµήθεια Πετρελαίου Εσωτερικής Καύσης (Gasoil) Συµβόλαιο αρ. 

184/05  Αναφορικά µε το πιο πάνω συµβόλαιο για την προµήθεια ντίζελ για την 

περίοδο  1.11.2005 – 31.10.2006 διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

i.  Ενώ στο σχετικό συµβόλαιο καθορίζονται προδιαγραφές αναφορικά µε 

την ποιότητα του φορτίου ντίζελ και την περιεκτικότητα του σε 

συγκεκριµένα συστατικά ούτως ώστε να είναι αποδεκτό από την Αρχή, 

εντούτοις δεν καθορίζονται οποιεσδήποτε ρήτρες αναφορικά τόσο µε 

την αναπροσαρµογή της ποσότητας όσο και της τιµής (Quality or price 

adjustment) σε περίπτωση που το φορτίο που παραδίδεται στη 

δεξαµενή της Αρχής δεν είναι εντός των προκαθορισµένων 

προδιαγραφών. Αντί αυτού, στο συµβόλαιο τονίζεται η σηµασία του 
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γεγονότος ότι το ντίζελ που παραδίδεται πρέπει να είναι καλής 

ποιότητας και εναπόκειται πλέον στην αξιοπιστία του προµηθευτή η 

παράδοση ή όχι φορτίου εντός προδιαγραφών. 

ii. Σύµφωνα µε όρο του συµβολαίου (3.1.1) ο αγοραστής διενεργεί ανάλυση 

σε δείγµα που παίρνει από τη δεξαµενή του προµηθευτή στην οποία 

φυλάσσεται το φορτίο που προορίζεται για τον αγοραστή την οποία στη 

συνέχεια σφραγίζει. Το γεγονός ότι εκπρόσωπος της Αρχής δεν παρίσταται 

κατά το σπάσιµο της σφραγίδας στη δεξαµενή στις εγκαταστάσεις του 

προµηθευτή καθώς και το γεγονός ότι κάθε παραγγελία εκτελείται µε τη 

χρησιµοποίηση πολλών βυτιοφόρων δεν διασφαλίζει ότι ο προµηθευτής 

φόρτωσε το ντίζελ από τη δεξαµενή που έλεγξε η Αρχή. 

iii. Σύµφωνα επίσης µε το όρο του συµβόλαιο (3.4) ο αγοραστής παίρνει 

δείγµα από κάθε βυτιοφόρο, στο οποίο διενεργεί ανάλυση για αποφυγή 

παραλαβής νοθευµένου (contaminated) προϊόντος. Στην πράξη όµως ο 

εν λόγω έλεγχος διεξάγεται δειγµατοληπτικά. Το γεγονός ότι µέχρι την 

έκδοση των αποτελεσµάτων των αναλύσεων, το φορτίο έχει ήδη 

ξεφορτωθεί στη δεξαµενή και αναµειχθεί µε το υπόλοιπο απόθεµά της 

δεν αφήνει στην Αρχή άλλη επιλογή από την αποδοχή του άσχετα µε τη 

ποιότητα του. 

Ενόψει των πιο πάνω εισηγήθηκα όπως τα συµβόλαια προµήθειας ντίζελ 

περιλαµβάνουν ρήτρα, ώστε όταν το φορτίο δεν είναι εντός των προκαθορισµένων 

προδιαγραφών, να αναπροσαρµόζεται η τιµή. Επίσης, η ανάλυση του φορτίου να 

διεξάγεται σε δείγµα που θα λαµβάνεται από τα βυτιοφόρα κατά την παράδοση. 

Ο Αντιπρόεδρος µου ανάφερε ότι η εισαγωγή σχετικών ρητρών στα συµβόλαια θα 

γίνει όταν η εισαγωγή του gasoil θα γίνεται απευθείας στις δεξαµενές της Αρχής 

από δεξαµενόπλοιο, από το 2008. 

Αναφορικά µε τον έλεγχο της ποιότητας από τα βυτιοφόρα, µε πληροφόρησε ότι 

αυτό πρακτικά δεν µπορεί να γίνει, αφού η ανάλυση κάθε βυτιοφόρου είναι 

χρονοβόρα και στοιχίζει αρκετά. 

(ε) Συµβόλαιο αρ. 154/05 για την προµήθεια µαζούτ– Φορτίο αρ. 6/2006  Ο 

προµηθευτής απέστειλε ανάλυση κατά τη φόρτωση του πιο πάνω φορτίου, η 

οποία όµως διέφερε από την ανάλυση που διενεργήθηκε στους σταθµούς της 
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Αρχής µετά την παραλαβή του.  Ενόψει του γεγονότος ότι η ανάλυση του 

ανεξάρτητου χηµείου κατέδειξε διαφορετικά αποτελέσµατα, ο προµηθευτής ζήτησε 

ανάλυση του διαιτητικού δείγµατος της Μονής αναφορικά µε την ασφαλτίνη ενώ η 

ΑΗΚ ζήτησε ανάλυση και του δείγµατος της ∆εκέλειας για το ίδιο συστατικό ενώ 

ταυτόχρονα ενηµέρωσε τον προµηθευτή ότι εκπρόσωπος της θα παρακολουθούσε τη 

διαδικασία της ανάλυσης.  

Με την λήψη των αποτελεσµάτων του διαιτητικού χηµείου, η Αρχή προχώρησε 

στον αναθεωρηµένο υπολογισµό του φορτίου σύµφωνα µε τον οποίο προέκυψε 

επιστρεπτέο ποσό στην Αρχή ύψους  $273.532, το οποίο και αποκόπηκε από 

επόµενη πληρωµή προς τον προµηθευτή. Ο προµηθευτής  αµφισβήτησε τα 

αποτελέσµατα της ανάλυσης και ζήτησε αποστολή των διαιτητικών δειγµάτων σε 

άλλο χηµείο και επανάληψη της ανάλυσης. Η Αρχή αρνήθηκε και του επέσυρε την 

προσοχή στις πρόνοιες του συµβολαίου σύµφωνα µε το οποίο τα αποτελέσµατα 

του διαιτητικού χηµείου είναι δεσµευτικά. Στη συνέχεια ο προµηθευτής 

ισχυρίστηκε ότι κατά την ανάλυση των δειγµάτων δεν ακολουθήθηκε η 

ενδεδειγµένη µέθοδος ανάλυσης και ότι το διαιτητικό χηµείο σε κάποιο στάδιο της 

ανάλυσης  ενήργησε κατόπιν οδηγιών του εκπροσώπου της ΑΗΚ που 

παρακολούθησε την διαδικασία, ισχυρισµός που επιβεβαιώθηκε µεν από το 

χηµείο αλλά απορρίπτεται από τον εν λόγω λειτουργό της Αρχής.  

Κατόπιν τούτου, και µετά από γνωµάτευση των Νοµικών Συµβούλων, η Αρχή 

αποδέχτηκε την πρόταση του προµηθευτή για αποστολή του διαιτητικού 

δείγµατος σε άλλο χηµείο. Μετά την παραλαβή της δεύτερης διαιτητικής 

ανάλυσης, η Αρχή προχώρησε στον αναθεωρηµένο υπολογισµό της αξίας του 

φορτίου, σύµφωνα µε τον οποίον οφείλεται στον προµηθευτή ποσό $181.641, το 

οποίο δεν έχει ακόµα καταβληθεί.  

Εξέφρασα την άποψη ότι θα πρέπει πάντοτε να ακολουθούνται πιστά οι σχετικές 

διαδικασίες. Επιπρόσθετα εισηγήθηκα όπως µελετηθεί το ενδεχόµενο καθορισµού 

αποτρεπτικής ρήτρας όταν η τιµή περιεκτικότητας (%) του συστατικού υπερβαίνει 

το ανώτατο επιτρεπτό όριο, γεγονός που θα ενεργήσει ως αποτρεπτικός 

παράγοντας αποστολής από τον προµηθευτή φορτίων υποδεέστερης ποιότητας. 
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Ο Αντιπρόεδρος µε πληροφόρησε ότι εφόσον τηρούνται οι µέθοδοι ανάλυσης και 

οι διαδικασίες του συµβολαίου αγοράς µαζούτ, η ΑΗΚ δεν έχει πρόθεση να 

αποδεχτεί ξανά επανάληψη της ανάλυσης του διαιτητικού δείγµατος. 

(στ) ∆ιαγωνισµός αρ. 136/2006 Προµήθεια, αποθήκευση και παράδοση 

GasOil στους Η/Σ Μονής και Βασιλικού  Για τον πιο πάνω διαγωνισµό 

υπέβαλαν προσφορά δύο µόνο εταιρείες και ο διαγωνισµός κατακυρώθηκε στις 

28.11.2006 σε συγκεκριµένη εταιρεία.   

Η προσφορά της εταιρείας περιλάµβανε ντίζελ του οποίου οι προδιαγραφές για 

την περίοδο 1.5.2007 – 30.9.2007 παρουσίαζαν αποκλίσεις από τις 

προδιαγραφές σε δύο συστατικά, όσον αφορά στην θερµοκρασία. Η επιτροπή 

αξιολόγησης θεώρησε τις πιο πάνω αποκλίσεις µη ουσιώδεις στηριζόµενη στην 

άποψη του Ανώτερου Χηµικού της Μονής.  

Όπως αναφέρθηκε στη συνεδρία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ηµερ. 28.11.2006 

στην οποία συζητήθηκε η κατακύρωση του εν λόγω διαγωνισµού, οι 

συγκεκριµένες προδιαγραφές τέθηκαν παλαιότερα, λόγω των τότε απαιτήσεων 

των κατασκευαστών των αεροστροβίλων που είχαν σχέση µε τις θερµοκρασίες 

του ντίζελ, ενώ µε τον σηµερινό τρόπο παραγωγής του ντίζελ δεν χρειάζονται.  

Εξέφρασα την άποψη ότι οι όροι που συµπεριλαµβάνονται στους διαγωνισµούς 

πρέπει να είναι όσο πιο ακριβείς και εφαρµόσιµοι γίνεται και να αναθεωρούνται µε 

βάση τα πραγµατικά δεδοµένα και ανάγκες της Αρχής αφού οποιοιδήποτε άλλοι 

όροι και προδιαγραφές πιθανόν να παραπλανούν ή ακόµα και να αποτρέπουν 

πιθανούς προσφοροδότες από το να υποβάλλουν προσφορά. 

 

(ζ) Γαλβανισµένα Υλικά   

 (i) ∆ιαγωνισµός αρ. 224/04.  Το ∆εκέµβριο του 2004 η Αρχή δηµοσίευσε το 

διαγωνισµό αρ. 224/04 «Γαλβανισµένα Υλικά» και ζήτησε προσφορές για 

την προµήθεια τεσσάρων οµάδων γαλβανισµένων υλικών.  

  Κατά την προκαταρκτική αξιολόγηση του πιο πάνω διαγωνισµού 

διαφάνηκε ότι η πιο χαµηλή προσφορά σε όλες σχεδόν τις οµάδες 

υποβλήθηκε από Ινδική εταιρεία. Ενόψει του γεγονότος ότι η εν λόγω 

εταιρεία ήταν τελείως άγνωστη στην Αρχή, έγινε επιτόπια επιθεώρηση 



 - 25 -

στις µονάδες παραγωγής και εξέταση σε πρωτότυπα (prototypes) 
υλικών. Με οµόφωνη απόφαση τόσο της επιτροπής αξιολόγησης όσο 

και της επιτροπής προσφορών, ο εν λόγω διαγωνισµός κατακυρώθηκε 

τον Ιούλιο του 2005 σε κυπριακή εταιρεία για την Οµάδα 1(α) και στην 

Ινδική εταιρεία για τις υπόλοιπες οµάδες για το συνολικό ποσό των 

£140.413 και US$408.415 αντίστοιχα. Σηµειώνεται ότι µετά την 

κατακύρωση του διαγωνισµού δεν πραγµατοποιήθηκε οποιοσδήποτε 

έλεγχος αναφορικά µε την ποιότητα των υλικών που παραλήφθηκαν 

από την Ινδική εταιρεία παρά µόνο µετά την διαπίστωση της 

ακαταλληλότητας τους.  

  Αµέσως µετά την υπογραφή του συµβολαίου µε την Ινδική εταιρεία 

διαφάνηκαν και τα πρώτα προβλήµατα, αφού η εν λόγω εταιρεία 

καθυστέρησε την κατάθεση της εγγυητικής εκτέλεσης των όρων του 

συµβολαίου. 

  Κατά την εκτέλεση του συµβολαίου παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στις 

παραδόσεις υλικών µε αποτέλεσµα η Αρχή να προχωρήσει στη αγορά 

των συγκεκριµένων υλικών αξίας £55.558 από άλλους προµηθευτές. 

Επίσης διαπιστώθηκε πρόβληµα αναφορικά µε την ποιότητα των 

υλικών τα οποία σε ορισµένες περιπτώσεις ήταν εκτός προδιαγραφών, 

µε αποτέλεσµα τον Νοέµβριο του 2006 να σταµατήσει η χρήση τους, 

παρά το γεγονός ότι για κάποια από τα υλικά αυτά υπήρχαν αποθέµατα 

σε µεγάλες ποσότητες, η αξία των οποίων σύµφωνα µε εκτιµήσεις της 

Αρχής κυµαίνεται γύρω στις £500.000. Το τελικό κόστος θα καθοριστεί 

µετά την ολοκλήρωση σχετικής διοικητικής έρευνας. Η ακαταλληλότητα 

των υλικών επιβεβαιώθηκε όταν η Αρχή προχώρησε στην ανάλυση των 

υλικών που παραλήφθηκαν και διαφάνηκε ότι το µέταλλο που 

χρησιµοποιήθηκε δεν ήταν κατάλληλο, γεγονός το οποίο ο 

προµηθευτής προσπάθησε να αποκρύψει µε παραπλανητική ανάλυση. 

  Στην  συνεδρία του ηµερ. 19.12.06 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε 

την καταγγελία/διακοπή του συµβολαίου και εξαργύρωση της 

εγγυητικής ύψους $40.841 καθώς και την εξέταση του ενδεχοµένου 

λήψης νοµικών µέτρων εναντίον του προµηθευτή.  
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 (ii) ∆ιαγωνισµός αρ. 44/2006.  Σύµφωνα µε την έκθεση αξιολόγησης ηµερ. 

17.4.2006, λόγω του σοβαρού προβλήµατος που δηµιουργήθηκε 

αναφορικά µε τα ακατάλληλα υλικά που παραδόθηκαν µε το διαγωνισµό 

224/04 και για κάλυψη των ελλείψεων που παρουσιάστηκαν σε 

συγκεκριµένο υλικό, η Αρχή προχώρησε στην προκήρυξη του 

διαγωνισµού αρ. 44/2006 για την προµήθεια Μεταβλητών Ράβδων  

Επίτονου (Adjustable Stay Rod Assemblies) µε υπολογισµό κόστους 

£231.000.  

 (iii)  ∆ιαγωνισµός αρ. 91/2006   Μετά την καταγγελία του συµβολαίου µε 

την Ινδική εταιρεία, προκηρύχθηκε ο  πιο πάνω διαγωνισµός ο οποίος 

αφορούσε στην προµήθεια τεσσάρων κατηγοριών υλικών όπως και ο 

διαγωνισµός αρ. 224/04. Μετά την προκήρυξη του διαγωνισµού 

φαίνεται ότι προέκυψε ανάγκη διαφοροποίησης των ποσοτήτων του µε 

βάση τις πραγµατικές ανάγκες της Αρχής. Εν τούτοις ο εν λόγω 

διαγωνισµός δεν µπορούσε να ακυρωθεί ούτως ώστε να διορθωθούν οι 

ποσότητες, λόγω της άµεσης ανάγκης να παραληφθούν ποιοτικά υλικά 

ένεκα της αποτυχίας του διαγωνισµού αρ. 224/04.  

Σχετικά µε τους πιο πάνω διαγωνισµούς ζήτησα ενηµέρωση: 

(α)  για τις δοκιµές που διεξήχθησαν σε δείγµατα υλικών κατά την επιθεώρηση 

του εργοστασίου της Ινδικής εταιρείας από Λειτουργούς της ΑΗΚ, καθώς και 

τον έλεγχο της ποιότητας των πρωτότυπων υλικών που έγινε επίσης στο 

εργοστάσιο της εταιρείας στην Ινδία (όπως π.χ. έλεγχος αντοχής των υλικών, 

εργαστηριακές αναλύσεις κ.λπ.) 

(β) τους λόγους για τους οποίους δεν έγινε οποιοσδήποτε έλεγχος στα πρώτα 

φορτία υλικών που παραλήφθηκαν µετά την κατακύρωση του διαγωνισµού, 

καθώς 

(γ) κατά πόσο έγιναν οποιεσδήποτε σκέψεις για αποκλεισµό της 

συγκεκριµένης εταιρείας από µελλοντικούς διαγωνισµούς της Αρχής.  

Σηµειώνεται ότι το ποσό της εγγυητικής  πιστής εκτέλεσης του συµβολαίου που 

κατατέθηκε από τον προµηθευτή και κατασχέθηκε από την Αρχή ύψους £17.700 

περίπου, είναι µηδαµινό σε σύγκριση µε το τεράστιο κόστος που επωµίστηκε η 
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Αρχή ένεκα της αποτυχίας του διαγωνισµού. Ζήτησα ενηµέρωση κατά πόσο 

προτίθενται να λάβουν οποιαδήποτε νοµικά µέτρα εναντίον του προµηθευτή.  

Τέθηκε επίσης γενικότερα το ερώτηµα κατά πόσο έχουν ακολουθηθεί οι βέλτιστες 

διαδικασίες εξακρίβωσης των αναγκών της Αρχής για τα συγκεκριµένα προϊόντα, 

προγραµµατισµού, παραγγελιών, αξιοποίησης αποθεµάτων και πιστοποίησης 

ποιότητας των προµηθευτών. 

Ο Αντιπρόεδρος µε πληροφόρησε ότι κατά τον έλεγχο του εργοστασίου 

διεξήχθησαν διαστασιακοί έλεγχοι, δοκιµές γαλβανίσµατος και έλεγχος της 

ποιότητας συγκολλήσεων.  Επίσης ανέφερε ότι δεν έγινε έλεγχος στην Ινδία στα 

πρώτα φορτία που παραλήφθηκαν αφού κάτι τέτοιο δεν κρίθηκε αναγκαίο. 

Σύµφωνα µε τον Αντιπρόεδρο, η πιθανότητα αποκλεισµού της εταιρείας από 

µελλοντικούς διαγωνισµούς και κατά πόσο ενδείκνυται να ληφθούν οποιαδήποτε 

νοµικά µέτρα, θα διαφανεί µετά την ολοκλήρωση σχετικής διοικητικής έρευνας που 

διεξάγεται. 

(η) ∆ιαγωνισµός αρ. 115/2006 - Εκσκαφή Χανδάκων και τοποθέτηση 

Υπογείων Καλωδίων στην Περιφέρεια Λευκωσίας – Κερύνειας – Μόρφου.  

Στη συνεδρία του ηµερ. 28.12.06, το Συµβούλιο αποφάσισε την  τροποποίηση του 

όρου 1.10 του διαγωνισµού ο οποίος προέβλεπε ότι κανένας εργολάβος δεν 

δικαιούται περισσότερες από δύο περιοχές εκσκαφών και στο εξής η Αρχή να 

µπορεί να αναθέσει σε ένα εργολάβο περισσότερες από δύο περιοχές, εφόσον ο 

εργολάβος αποδεδειγµένα έχει τα µέσα να αναλάβει την εργασία αυτή.   

Λαµβάνοντας υπόψη προηγούµενη επισήµανση της Αρχής σε παρόµοιας φύσης 

διαγωνισµό ότι «ο αριθµός των εργολάβων που εκτελούν τέτοιου είδους εργασίες 

είναι περιορισµένος πράγµα που περιορίζει την ανταγωνιστικότητα», εξέφρασα 

την άποψη ότι, προτού η Αρχή προχωρήσει στην τροποποίηση των όρων του 

συµβολαίου θα πρέπει να διερευνήσει κατά πόσο υπάρχουν εργολάβοι που έχουν 

τη δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών σε τρεις περιοχές και εάν ναι πόσοι είναι 

ούτως ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόµενο µόνο ένας ή δύο προσφοροδότες να 

έχουν τη δυνατότητα εκτέλεσης των εργασιών και στις τρεις περιοχές µε 

αποτέλεσµα το µειωµένο ανταγωνισµό.   

Ο Αντιπρόεδρος της Αρχής µε ενηµέρωσε ότι η εισήγησή µας γίνεται αποδεκτή. 
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(θ) ∆ιαγωνισµός αρ. 418/2002 - Εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου στον 

Κούρρη. Ο σχετικός  ∆ιαγωνισµός προκηρύχθηκε στις 10.4.2002 και στις 

29.1.2004 υπογράφτηκε το σχετικό συµβόλαιο για το ποσό €8.369.651 ή £4,8 εκ. 

περίπου. Σύµφωνα µε το συµβόλαιο ως ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών 

καθορίστηκε η 1.2.2004, µε ηµεροµηνία αποπεράτωσης του έργου σε ένα χρόνο. 

Σηµειώνεται ότι ουσιαστικά µέχρι σήµερα δεν άρχισε η υλοποίηση του έργου 

παρόλο που η ΑΗΚ, σύµφωνα µε τους σχετικούς όρους, κατέβαλε ήδη ποσό 

προκαταβολής ύψους €2.049.742 (25%) προς την εταιρεία. 

Το Συµβούλιο στη συνεδρία του αρ. 11.175 ηµερ. 10.10.06 αποφάσισε (α) το 

διορισµό Οµάδας Εργασίας η οποία να ξεκινήσει εντατικές διαβουλεύσεις µε τον 

εργολάβο µε στόχο την ελαχιστοποίηση των ζηµιών για την Αρχή αφού µέχρι το 

τέλος του 2006 οι απαιτήσεις του ξεπερνούσαν το £1 εκ. και (β) την υποβολή στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο έκθεσης εισηγήσεων για τη στρατηγική της ΑΗΚ σε θέµατα 

Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας.  

Η έκθεση της Οµάδας Εργασίας, που κατατέθηκε για συζήτηση στη συνεδρία του 

Συµβουλίου ηµερ. 24.4.2007, περιλάµβανε εισήγηση όπως τερµατισθεί το 

συµβόλαιο, επιστραφεί από τον εργολάβο το ποσό της προκαταβολής που 

πληρώθηκε από την Αρχή, και όπως τα δύο µέρη αποποιηθούν οποιωνδήποτε 

απαιτήσεων αναφορικά µε το συµβόλαιο. Η πιο πάνω εισήγηση βασίστηκε, µεταξύ 

άλλων, στους ακόλουθους παράγοντες: 

• Ο εργολάβος δεν µπορεί, λόγω άλλων υποχρεώσεων, να προµηθεύσει τα 

πιο νέα και αποδοτικότερα µοντέλα ανεµογεννητριών. Επίσης, τόνισε ότι η 

παραγωγή των ανεµογεννητριών µοντέλου MD77 που προνοείται στο 

συµβόλαιο, πρόκειται να διακοπεί επειδή σήµερα έχουν αναπτυχθεί 

αποδοτικότερα µοντέλα.  

• Συµφωνήθηκε µε τον εργολάβο όπως σε περίπτωση τερµατισµού του 

συµβολαίου, η προκαταβολή ύψους €2.049.742 να επιστραφεί στην ΑΗΚ 

και τα δύο µέρη θα αποποιηθούν οποιωνδήποτε άλλων αξιώσεων τους, 

ενώ σε περίπτωση µη τερµατισµού του συµβολαίου οι απαιτήσεις του 

εργολάβου µέχρι τον Ιανουάριο του 2007 ανέρχονται σε €1.381.085.  

• Τα προβλήµατα απαλλοτρίωσης γης, συµφωνίας µε την Πολεοδοµική 

Αρχή, αναθεώρησης της πολεοδοµικής άδειας και άδειας οικοδοµής 
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παραµένουν αφού έχουν παγοποιηθεί από την Αρχή οι προσπάθειες 

επίλυσης τους. 

• Με βάση τις µετρήσεις του αιολικού δυναµικού που παρουσιάζονται στην 

έκθεση των συµβούλων που υποβλήθηκε στην Αρχή στις 14.12.2006 και το 

υφιστάµενο ύψος της ειδικής χορηγίας, το ποσοστό εσωτερικής απόδοσης 

του έργου είναι χαµηλό.  

Το Συµβούλιο στην ίδια  συνεδρία υιοθέτησε την εισήγηση της Οµάδας Εργασίας 

για ακύρωση του συµβολαίου και  ανάκτηση του ποσού της προκαταβολής που 

δόθηκε στον εργολάβο. Πληροφοριακά αναφέρεται ότι το συνολικό κόστος που 

επωµίστηκε η Αρχή αναφορικά µε το πιο πάνω πάρκο ανέρχεται στις £140.000 

περίπου εξαιρουµένων οποιωνδήποτε διοικητικών εξόδων.  

Εξέφρασα την άποψη ότι η ΑΗΚ φαίνεται να χειρίστηκε το όλο έργο χωρίς τον 

ανάλογο προβληµατισµό, γεγονός που τεκµηριώνεται από τα πιο κάτω: 

i.   Ο διαγωνισµός κατακυρώθηκε χωρίς να προηγηθούν οι απαραίτητες 

µετρήσεις,  και χωρίς να γίνει τεχνοοικονοµική µελέτη βιωσιµότητας του 

έργου. 

ii. Έγιναν εκ των υστέρων µετρήσεις στην περιοχή και ετοιµάστηκε 

σχετική τεχνοοικονοµική µελέτη  προκειµένου να γίνει αποδεκτή αίτηση 

της  για συµµετοχή στο Σχέδιο Χορηγιών, τα οποία όµως δεν κρίθηκαν 

ικανοποιητικά από το Υπουργείο Εµπορίου Βιοµηχανίας και 

Τουρισµού. 

iii. Τα σχόλια των Συµβούλων Αξιολογητών της Ελλάδας  δεν ήταν 

ενθαρρυντικά αφού το αιολικό δυναµικό κρίθηκε ότι εξακολουθεί να 

είναι χαµηλό και ότι η διάρκεια των µετρήσεων δεν ήταν ικανοποιητική. 

iv. Ένεκα της καθυστέρησης στην έναρξη του έργου η τεχνολογία των 

ανεµογεννητριών που παραγγέλθηκαν πριν 4 περίπου χρόνια 

θεωρείται ξεπερασµένη. 

v. Η γη που απαλλοτριώθηκε κρίθηκε ανεπαρκής λόγω κακών υπολογισµών. 

Αναφορικά µε τις εισηγήσεις για τη στρατηγική της ΑΗΚ σε θέµατα ΑΠΕ, η σχετική 

έκθεση ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2007 αλλά δεν έχει ακόµα υποβληθεί 

στο Συµβούλιο.  
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(ι) Ηλεκτροπαραγωγός Σταθµός Βασιλικού (Φάση ΙΙΙ) 

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

περιλαµβάνει την κατασκευή µιας µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας (Μονάδα αρ. 4) συνδυασµένου κύκλου, µε συµβόλαιο τύπου 

“Τurn Key”.  Ο Ανάδοχος θα αναλάβει το σχεδιασµό, την προµήθεια, 

την κατασκευή, την ανέγερση, τις δοκιµές, την παράδοση και τη 

συντήρηση της µονάδας για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 

  Μετά την προκήρυξη του ∆ιαγωνισµού υποβλήθηκαν το Σεπτέµβριο 

2003 τέσσερεις προσφορές.  Το Νοέµβριο 2003 το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της Αρχής αποφάσισε την ακύρωση του ∆ιαγωνισµού 

επειδή κανένας από τους προσφοροδότες δεν πληρούσε βασικό όρο 

των προσφορών ο οποίος προνοούσε ότι οι προσφοροδότες θα πρέπει 

να έχουν τουλάχιστον 10 χρόνια αποδεδειγµένη πείρα στη εκτέλεση 

συµβολαίων παρόµοιας φύσης και αξίας. 

  Το ∆εκέµβριο 2003, αφού έγιναν µετατροπές στα έγγραφα και 

διευκρινίστηκαν ορισµένοι όροι, επαναπροκηρύχθηκε ο ∆ιαγωνισµός.  

Το Φεβρουάριο 2004 υποβλήθηκαν 4 προσφορές από τους ίδιους 

προσφοροδότες που είχαν υποβάλει προσφορά στον ακυρωθέντα 

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

ακύρωση του ∆ιαγωνισµού λόγω των διαφορετικών συµπερασµάτων στα 

οποία κατέληξαν στην αξιολόγηση των προσφορών η Επιτροπή 

Αξιολόγησης και η Επιτροπή Προσφορών του Οργανισµού.  

  Μετά την ακύρωση του ∆ιαγωνισµού αφού προηγουµένως διευκρινίστηκαν 

οι όροι των εγγράφων που προκαλούσαν αβεβαιότητα προκηρύχθηκε νέος 

∆ιαγωνισµός και τον Ιούλιο 2005 υποβλήθηκαν 2 προσφορές. 

  Τον Ιανουάριο 2006, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής, αφού εξέτασε 

τις εκθέσεις αξιολόγησης των Συµβούλων Μηχανικών και των 

Επιτροπών Αξιολόγησης και Προσφορών της Αρχής, αποφάσισε όπως 

προχωρήσει η αξιολόγηση της οικονοµικής πρότασης (Στάδιο Γ) µόνο 

του ενός από τους δύο προσφοροδότες, ενώ για τον άλλο 

προσφοροδότη αποφάσισε όπως η προσφορά του απορριφθεί και 



 - 31 -

αποκλειστεί από περαιτέρω αξιολόγηση, λόγω ουσιώδους απόκλισης 

από τις απαιτήσεις του ∆ιαγωνισµού.  

  Το Φεβρουάριο 2006, ο αποτυχών προσφοροδότης προσέφυγε στην 

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών και παράλληλα στη Γενική ∆ιεύθυνση 

Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον Απρίλιο 2006, η 

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών αποφάσισε να απορρίψει τη σχετική 

προσφυγή, κρίνοντας ότι ορθά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής 

απέρριψε την πιο πάνω προσφορά. 

  Τον Ιούνιο 2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στην Αρχή 

αναλυτική έκθεση εκφράζοντας τις θέσεις της επί της προσφυγής του 

αποτυχόντα προσφοροδότη.  Στην έκθεσή της η Επιτροπή αναφέρει ότι 

η Αρχή λανθασµένα απέκλεισε τον αποτυχόντα προσφοροδότη. 

Αναφέρει επίσης ότι θεωρεί την απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής 

Προσφορών λανθασµένη και µη τεκµηριωµένη. 

  Στις 10.6.2006, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής αποφάσισε να 

κατακυρώσει τον διαγωνισµό στον επιτυχόντα προσφοροδότη και να 

προχωρήσει σε τελικές διαπραγµατεύσεις µαζί του µε σκοπό την 

υπογραφή του συµβολαίου. 

  Τον Αύγουστο 2006, δόθηκε η απάντηση της Κυβέρνησης στην 

αναλυτική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τον Οκτώβριο 2006, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφού µελέτησε το περιεχόµενο της απάντησης 

της Κυβέρνησης απέστειλε προειδοποιητική επιστολή προς το 

Υπουργείο Εξωτερικών. 

  Με την προειδοποιητική επιστολή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

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

διαφάνειας και της ίσης µεταχείρισης των διαγωνιζόµενων και δεν 

παρέσχε στον αποτυχόντα προσφοροδότη τις αναγκαίες πληροφορίες 

σχετικά µε τους λόγους απόρριψης της προσφοράς του, κατά 

παράβαση των σχετικών Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 

Κυβέρνηση απάντησε στην πιο πάνω επιστολή στα τέλη Ιανουαρίου 

2007.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ακόµα ανταποκριθείς την 

επιστολή της Κυβέρνησης. 
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  Παρατήρησα ότι, λόγω της ακύρωσης δύο φορές του διαγωνισµού έχει 

επηρεαστεί η υλοποίηση του αναπτυξιακού προγράµµατος της Αρχής, 

βάσει του οποίου η λειτουργία της 4ης  Μονάδας του 

Ηλεκτροπαραγωγού Σταθµού προβλεπόταν να αρχίσει πριν από το 

καλοκαίρι του 2007.  Σύµφωνα µε το αναθεωρηµένο πρόγραµµα της 

Αρχής, η λειτουργία της πιο πάνω Μονάδας µετατέθηκε για το Μάιο 

2008 σε µορφή Ανοικτού Κύκλου και τον ∆εκέµβριο 2008 σε µορφή 

Συνδυασµένου Κύκλου.  Λόγω των πιο πάνω προβληµάτων, η Αρχή 

υπέστη αδικαιολόγητα έξοδα για πληρωµή του Εργολάβου για 

επίσπευση των εργασιών τα οποία αναφέρονται στην επόµενη 

παράγραφο, για επιπλέον πληρωµές των Συµβούλων Μηχανικών, 

καθώς και για διοικητικά έξοδα. 

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

εξουσιοδότησε το Γενικό ∆ιευθυντή της Αρχής να υπογράψει το 

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

έναντι ποσού ευρώ 154.922.000 και το συµβόλαιο για την συντήρηση 

της Μονάδας για περίοδο 9 χρόνων έναντι ποσού ευρώ 55.262.501. 

  Το Συµβούλιο αποφάσισε επίσης την επίσπευση του χρόνου 

παράδοσης και λειτουργίας της πιο πάνω Μονάδας, σε πρώτο στάδιο 

σε µορφή Ανοικτού Κύκλου, από 24 µήνες σε 22 µήνες, έναντι ποσού 

3.500.000 Ευρώ, έτσι ώστε να µπορέσει η Αρχή να ανταποκριθεί στην 

αναµενόµενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας το καλοκαίρι του 2008. 

  Τον Αύγουστο 2006, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε τη 

διαφοροποίηση του συµβολαίου, αναθέτοντας στον Εργολάβο την 

κατασκευή επιπλέον εργασιών, οι οποίες θεωρούνται τεχνικά αναγκαίες 

και απαραίτητες για την οµαλή λειτουργία των υφιστάµενων Μονάδων 

καθώς και της νέας Μονάδας Αρ. 4, έναντι ποσού  ευρώ 2.727.000. 

  Το Σεπτέµβριο 2006 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ενέκρινε τη 

διαπραγµάτευση µε τον Εργολάβο, πρότασης του τελευταίου, για την 

εγκατάσταση ατµοστροβίλου και γεννήτριας διαφορετικού 

κατασκευαστή από αυτόν που προβλεπόταν στην σύµβαση.  Στην 

πρόταση του Εργολάβου αναφερόταν ότι τα οφέλη από την αλλαγή θα 
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ήταν σηµαντικά λόγω κυρίως αυξηµένης δυναµικότητας και λόγω του 

ότι ο νέος ατµοστρόβιλος θα ήταν παρόµοιος µε αυτούς των 

υφιστάµενων µονάδων 1, 2 και 3.  Το επιπρόσθετο κόστος που 

απαιτούσε ο Εργολάβος ήταν ευρώ 2.270.000.  Το Συµβούλιο ενέκρινε 

το ∆εκέµβριο 2006 εισήγηση της Οµάδας Έργου για την αλλαγή του 

ατµοστροβίλου και της γεννήτριας νοουµένου ότι το επιπρόσθετο 

κόστος δεν θα υπερβαίνει τα ευρώ 900.000.  Στην έκθεση της Οµάδας 

Έργου αναφέρεται ότι µετά από λεπτοµερή τεχνική και οικονοµική 

µελέτη προέκυψε ότι τα µετρήσιµα οικονοµικά οφέλη από την αλλαγή 

υπολογίζονται σε ευρώ 950.000 ενώ λόγω συµβατότητας του 

ατµοστροβίλου και γεννήτριας µε τις υφιστάµενες µονάδες υπάρχουν 

και άλλα οφέλη που δεν µπορούν να υπολογιστούν σε οικονοµικά 

µεγέθη. 

  Η Αρχή µε πληροφόρησε ότι τελικά ο Εργολάβος αποδέκτηκε την 

αλλαγή έναντι επιπλέον δαπάνης ευρώ 900.000. 

(ια) Ηλεκτροπαραγωγός Σταθµός Βασιλικού - Φάση ΙΙ 

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

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 130 MW στον 

Ηλεκτροπαραγωγό Σταθµό Βασιλικού. 

  Το κόστος των συµβολαίων που έχουν υπογραφεί ανέρχεται σε 

£79.586.562 και περιλαµβάνει τα συµβόλαια για τα έργα πολιτικού 

µηχανικού, του λέβητα, του ατµοστρόβιλου, της µονάδας αποθείωσης, 

του ηλεκτρολογικού εξοπλισµού και καλωδιώσεων και των 

µετασχηµατιστών ισχύος.   

  Μέχρι το ∆εκέµβριο  2006 πληρώθηκε προς τους εργολάβους του Έργου  

ποσό £75,4 εκ. έναντι εκτελεσθείσης εργασίας και εξοπλισµού ενώ ο 

αναθεωρηµένος προϋπολογισµός για το Έργο είναι περίπου £88,9 εκ.   

  Με βάση το αρχικό πρόγραµµα του Έργου, η εµπορική λειτουργία της 

µονάδας ήταν Ιούνιος 2005.  Η µονάδα λειτουργεί από τον Ιούλιο του 

2005 και προσφέρει στο σύστηµα παραγωγής.  Η παραλαβή όµως του 

λέβητα καθυστερεί και δεν αναµένεται να γίνει πριν το τέλος του 2007, 
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λόγω προβληµάτων σε διάφορα συστήµατα του όπως αναφέρεται στην 

παράγραφο (iv). 

  Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι οι καθυστερήσεις που 

παρατηρήθηκαν στην αποπεράτωση της Μονάδας οφείλονται κυρίως 

στον Εργολάβο του λέβητα και  ότι για τις καθυστερήσεις αυτές θα 

εφαρµοστούν οι πρόνοιες του συµβολαίου που προβλέπουν την 

επιβολή χρηµατικών προστίµων. 

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

το συµβόλαιο ανέρχεται στα £8.924.911, ενώ το αναµενόµενο τελικό 

κόστος ανέρχεται στα £10,32 εκ. Η αύξηση στο κόστος οφείλεται σε 

αλλαγές των σχεδίων στην επαναµέτρηση των εργασιών και στις 

αυξήσεις στις τιµές των υλικών και εργατικών.  Παρατηρήθηκαν επίσης 

καθυστερήσεις, οι οποίες οφείλονταν τόσο στον Εργολάβο όσο και στη 

µη έγκαιρη έκδοση κατασκευαστικών σχεδίων για τις ανάγκες του 

Έργου από τους Συµβούλους Μηχανικούς.  

  Ο Εργολάβος υπέβαλε απαιτήσεις για παράταση χρόνου 60 

εβδοµάδων, µε συνεπαγόµενη αποζηµίωση £1,23 εκ. και ο Μηχανικός 

του Έργου µε τη συγκατάθεση της Αρχής παραχώρησε ενδιάµεσες 

παρατάσεις χρόνου για τα διάφορα τµήµατα του Έργου. 

  Ταυτόχρονα η Αρχή ενέκρινε την καταβολή προς τον Εργολάβο ποσού  

£137.604, λόγω της αυξηµένης περιπλοκότητας της µεταλλικής 

κατασκευής του κτιρίου των ατµοστροβίλων.  Ο Εργολάβος 

αµφισβήτησε το πιο πάνω ποσό και υπέβαλε περαιτέρω στοιχεία.  Η 

Αρχή µε πληροφόρησε ότι αυτά αξιολογούνται από τους Συµβούλους 

Μηχανικούς και αναµενόταν σύντοµα η έκθεσή τους. 

  Ο Εργολάβος αµφισβήτησε τις παρατάσεις χρόνου που του 

παραχώρησε ο Μηχανικός του Έργου, ενώ υπέβαλε και επιπλέον 

απαίτηση για ισχυριζόµενη επιτάχυνση στο Έργο, για ποσό £230.859, 

µειώνοντας όµως το κόστος που διεκδικεί για την παράταση χρόνου 

από £1.230.000 σε £958.821.  Τον Ιανουάριο 2006, η Αρχή ενέκρινε 

την καταβολή προς τον Εργολάβο των ποσών των £12.198 και £36.000 
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για την επιτάχυνση και την παράταση χρόνου, αντίστοιχα, τα οποία είχε 

εισηγηθεί ο Μηχανικός του Έργου. 

 (iii) Ευθύνες των Συµβούλων Μηχανικών για τις καθυστερήσεις στη 

συµπλήρωση του Έργου.  Όπως αναφέρεται στην προηγούµενη 

παράγραφο, παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις σε τµήµατα του Έργου, 

για τις οποίες ο Εργολάβος υπέβαλε το Σεπτέµβριο 2004 απαιτήσεις 

για παράταση χρόνου 60 εβδοµάδων και οικονοµική αποζηµίωση £1,23 

εκ.   

  Σε σχετική έκθεση που ετοίµασε η Οµάδα του Έργου για τις καθυστερήσεις 

καταγράφεται µεταξύ άλλων η καθυστέρηση στην έκδοση οδηγιών, 

πληροφοριών και σχεδίων από τους Συµβούλους Μηχανικούς.  Ωστόσο οι 

Σύµβουλοι επιρρίπτουν όλη την ευθύνη για την καθυστέρηση στους 

εργολάβους του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, οι οποίοι, σύµφωνα µε 

αυτούς, δεν τους υπέβαλαν έγκαιρα τις απαιτούµενες πληροφορίες για την 

ετοιµασία των κατασκευαστικών σχεδίων. 

  Το Νοέµβριο 2004, οι Σύµβουλοι Μηχανικοί υπέβαλαν απαίτηση για 

πληρωµή ποσού £115.740 σχετικά µε τη µελέτη και αξιολόγηση των 

απαιτήσεων του Εργολάβου των έργων Πολιτικής Μηχανικής. Τον 

Ιανουάριο 2005, η Αρχή απέρριψε την απαίτηση των Συµβούλων και το 

θέµα βρίσκεται σε εκκρεµότητα. 

  Επειδή, κατέστη αναγκαία η παρουσία των Συµβούλων Μηχανικών στο 

εργοτάξιο πέραν του Ιουνίου 2005, όπως προβλεπόταν στο συµβόλαιο 

τους, υπήρξε υπέρβαση του καθορισµένου από το συµβόλαιο αριθµού 

των ανθρωποµηνών και µέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2007 πληρώθηκε σε 

αυτούς από την Αρχή το επιπρόσθετο ποσό των £381.297.  

  Το Μάρτιο 2006, µε επιστολή µου προς το Γενικό ∆ιευθυντή της Αρχής 

παρατήρησα ότι το θέµα της κατανοµής ευθυνών από την Αρχή για την 

καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών αποτελεί σηµαντική πτυχή 

στην ορθή διαχείριση του Έργου, επειδή επηρεάζει άµεσα την 

ανάκτηση από την Αρχή µέρους της αποζηµίωσης που αυτή τελικά θα 

καταβάλει για καθυστερήσεις στον Εργολάβο των έργων Πολιτικής 

Μηχανικής, και ζήτησα όπως ενηµερωθώ για τις εξελίξεις στο θέµα 
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αυτό.  Τον Απρίλιο 2007 η Αρχή µε πληροφόρησε ότι για την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης του θέµατος αυτού αναµένεται η 

συµπλήρωση της αξιολόγησης των απαιτήσεων του Εργολάβου Έργων 

Πολιτικού Μηχανικού, που αναµένεται να γίνει εντός του πρώτου 

εξαµήνου του 2007.  Με πληροφόρησε επίσης ότι λόγω του ότι η Αρχή 

απέρριψε, ως εκπρόθεσµη την προσφυγή σε διαιτησία του Εργολάβου 

των Έργων Πολιτικής Μηχανικής, συνεπάγεται ότι ο Εργολάβος έχει 

απωλέσει το δικαίωµα επί των οικονοµικών διεκδικήσεων του, µε 

εξαίρεση τα ποσά των £12.198 και £36.000 που εισηγήθηκε ο 

Μηχανικός και ενέκρινε η Αρχή – όπως αναφέρεται στην προηγούµενη 

παράγραφο -.  Για τον λόγο αυτό, προς το παρόν, οι διεκδικήσεις της 

Αρχής περιορίζονται στα πιο πάνω ποσά.   

 (iv) Συµβόλαιο Λέβητα και Βοηθητικού Εξοπλισµού.  Στο πρόγραµµα 

ανέγερσης και αρχικής λειτουργίας του λέβητα παρατηρήθηκε 

καθυστέρηση περίπου 20 µηνών η οποία  οφείλεται στον Εργολάβο.  

  Συγκεκριµένα λόγω τεχνικών προβληµάτων τα οποία παρά τις 

προσπάθειες του Εργολάβου δεν έχουν επιλυθεί ο λέβητας δεν 

λειτουργεί/αποδίδει σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του συµβολαίου. 

  Στις 16 Φεβρουαρίου 2005 στάλθηκε επίσηµη ειδοποίηση στον 

Εργολάβο του λέβητα πληροφορώντας τον για την αποτυχία του να 

δώσει ατµό στη στροβιλογεννήτρια όπως προνοείται από το Συµβόλαιο 

στις 16.02.2005 και ότι η Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να απαιτήσει 

αποζηµιώσεις για καθυστερήσεις όπως προβλέπεται στο συµβόλαιο. 

  Στις 13 Ιουνίου 2005 στάλθηκε επίσηµη ειδοποίηση στον Εργολάβο του 

λέβητα πληροφορώντας τον για την αποτυχία του να συµπληρώσει το 

Έργο µε βάση τη συµβατική του υποχρέωση και να παραδώσει τον 

λέβητα για εµπορική λειτουργία στις 8.06.2005 και ότι η Αρχή διατηρεί 

το δικαίωµα να απαιτήσει αποζηµιώσεις για καθυστερήσεις όπως 

προβλέπεται στο Συµβόλαιο. 

  Ο Εργολάβος υπέβαλε τον Ιανουάριο 2007 απαίτηση ύψους ευρώ 

1.812.095 για αποζηµιώσεις που προήλθαν όπως ισχυρίζεται από 

καθυστερήσεις που προκλήθηκαν από άλλους.  Η Αρχή τον Απρίλιο 
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2007 απέρριψε τις απαιτήσεις του Εργολάβου ως µη τεκµηριωµένες 

µετά από εισήγηση των Συµβούλων Μηχανικών και της Οµάδας Έργου.  

Η αιτιολογηµένη εισήγηση του Μηχανικού κοινοποιήθηκε στον 

Εργολάβο για τυχόν επιπρόσθετα στοιχεία. 

  Όσον αφορά στο θέµα των ευθυνών του Εργολάβου για τις 

καθυστερήσεις, το Συµβούλιο της Αρχής ενέκρινε τον Απρίλιο 2007, 

κατ’ αρχήν εισήγηση των Συµβούλων Μηχανικών και της Οµάδας 

Έργου, για την επιβολή ποινών σε αυτόν, συνολικού ποσού £3,5 εκ. 

περίπου.  Η Αρχή µε πληροφόρησε ότι αναφορικά µε τις διεκδικήσεις 

της, ο Εργολάβος διατηρεί σε ισχύ τραπεζικές εγγυήσεις αρκετά 

µεγαλύτερου ποσού από το συνολικό ποσό των ποινών που αυτή 

αποφάσισε να επιβάλει στον Εργολάβο.  

 (v) Συµβόλαιο για τη Στροβιλογεννήτρια και Βοηθητικό Εξοπλισµό.  

Λόγω καθυστερήσεων το µεγαλύτερο µέρος των οποίων οφείλετο στα 

προβλήµατα στο Συµβόλαιο του λέβητα επηρεάστηκε ο έλεγχος και η 

παραλαβή της στροβιλογεννήτριας. 

  Στις 16.02.2005 στάλθηκε ειδοποίηση στον Εργολάβο της 

στροβιλογεννήτριας πληροφορώντας τον για την αποτυχία του να 

δεχτεί ατµό στη στροβιλογεννήτρια όπως προνοείται από το Συµβόλαιο 

και η Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να απαιτήσει αποζηµιώσεις για 

καθυστερήσεις όπως προβλέπεται στο Συµβόλαιο. 

  Τον Απρίλιο 2006 υποβλήθηκε απαίτηση του Εργολάβου της 

στροβιλογεννήτριας που ανέρχεται σε ευρώ 3.078.936 και £243.153 

κυρίως για θέµατα που αφορούν την παράταση εργασιών ως 

αποτέλεσµα καθυστερήσεων για τις οποίες ευθύνονται άλλοι.  Η Αρχή 

σε συνεργασία µε τους Συµβούλους Μηχανικούς αποφάσισε το 

Νοέµβριο 2006 την παραχώρηση παράτασης χρόνου αλλά και την 

επιβολή ποινών για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση µε βάση τις 

πρόνοιες του Συµβολαίου, στον Εργολάβο της στροβιλογεννήτριας. 

  Ο Εργολάβος απέρριψε τη θέση της Αρχής για την επιβολή ποινών σε 

αυτόν και παρέθεσε επιπρόσθετα στοιχεία υποστηρίζοντας ότι οι 

καθυστερήσεις οφείλονται σε τρίτους και όχι στον ίδιο.  Το Συµβούλιο 
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της Αρχής, τον Απρίλιο 2007 ενέκρινε τη θέση των Συµβούλων 

Μηχανικών ότι από την ανάλυση των επιπρόσθετων στοιχείων που 

υπέβαλε ο Εργολάβος, προκύπτει ότι οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται 

σε αυτόν αλλά σε τρίτους από τους οποίους θα πρέπει να διεκδικηθεί η 

ζηµιά που υπέστη η Αρχή. 

  Σε ότι αφορά στις απαιτήσεις του Εργολάβου, µετά από διεξοδικές 

διαπραγµατεύσεις µε τους Συµβούλους Μηχανικούς και την Οµάδα 

Έργου, ο Εργολάβος αποδέχθηκε να µειώσει τις απαιτήσεις του σε 

ευρώ 1.429.973 και £179.703.  Το Συµβούλιο της Αρχής ενέκρινε στις 

13.4.2007 την πιο πάνω διευθέτηση.   

(ιβ) Νέα Κεντρικά Γραφεία ΑΗΚ. 

Η κατασκευή του Έργου άρχισε στις 10.7.2000, έναντι ποσού συµβολαίου 

£10.450.000 και µε ηµεροµηνία συµπλήρωσης τις 9.3.2003.  Το Έργο 

συµπληρώθηκε µε µεγάλη καθυστέρηση στις 18.3.2005.  Ο Εργολάβος υπέβαλε σε 

διάφορα στάδια απαιτήσεις για χρονική παράταση και αποζηµιώσεις, γύρω στα £2,5 

εκ. 

Οι απαιτήσεις του Εργολάβου εξετάστηκαν από τον Αρχιτέκτονα του Έργου 

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

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

της Αρχής σχετική έκθεση, µε εισήγηση όπως παραχωρηθεί στον εργολάβο 

συνολική παράταση χρόνου 96 ηµερολογιακών ηµερών, δηλαδή µέχρι τις 13 

Ιουνίου 2003.  Το Μάρτιο 2006, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής ενέκρινε την 

πιο πάνω εισήγηση.  Αποφάσισε επίσης τον διορισµό ειδικού Συµβούλου “Risk 

Assessor”, για να εξετάσει τις πιθανότητες και τους κινδύνους που διατρέχει η 

Αρχή σε περίπτωση που ο Εργολάβος δεν αποδεχθεί το χρόνο παράτασης και 

παραπέµψει το θέµα σε διαιτησία.  

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

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

Αρχιτέκτονας εξέδωσε την Απόφαση του µε την οποία παραχωρούσε στον 

Εργολάβο παράταση χρόνου µέχρι τις 17 Ιουλίου 2003. 
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Τον Μάιο 2006, η Αρχή διόρισε τον “Risk Assessor” ο οποίος ετοίµασε και 

υπέβαλε τον Οκτώβριο 2006 την Έκθεση Αξιολόγησης Κινδύνου σχετικά µε τις 

απαιτήσεις του εργολάβου για παράταση χρόνου. 

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

επταµελούς ∆ιαπραγµατευτικής Οµάδας µε σκοπό την διεξαγωγή 

διαπραγµατεύσεων µε τον Εργολάβο για φιλικό διακανονισµό του θέµατος της 

παράτασης χρόνου. Η διαπραγµάτευση µε τον Εργολάβο άρχισε τον Απρίλιο 

2007 και το θέµα βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Β. Γενικά θέµατα. 

Στην έκθεση του Εσωτερικού Ελέγχου για το έτος 2006 γίνεται εκτενής αναφορά 

στις εκσκαφές χανδάκων για τοποθέτηση υπογείων καλωδίων. Σύµφωνα µε τη 

σχετική έκθεση, η γενική διαπίστωση και το συµπέρασµα από τους ελέγχους που 

πραγµατοποιήθηκαν είναι ότι το σύστηµα παρακολούθησης και ελέγχου που 

αφορά στις διαδικασίες µελέτης, κατασκευής και καταχώρισης στο 

µηχανογραφηµένο σύστηµα των έργων επέκτασης του υπογείου δικτύου που 

διεκπεραιώνεται από την Αρχή, παρουσιάζει σοβαρές αδυναµίες και χρήζει 

σηµαντικής αναθεώρησης, βελτίωσης και απλοποίησης.  

Στην υπό αναφορά έκθεση θίγονται µεταξύ άλλων τα ακόλουθα θέµατα µε τις 

ανάλογες εισηγήσεις: 

(α) Ο «Κώδικας Πρακτικής» (Code of Practice), ο οποίος θα λειτουργεί ως 

σηµείο αναφοράς για την εφαρµογή της βέλτιστης πρακτικής δεν έχει ακόµα 

ολοκληρωθεί.  

(β) ∆ιαπιστώθηκαν µεγάλες αποκλίσεις στις ποσότητες των υλικών που 

περιλαµβάνονται στη µελέτη του κάθε έργου, έναντι των πραγµατικών ποσοτήτων 

που χρησιµοποιήθηκαν ενώ δεν γίνεται καµιά σύγκριση ή συµφιλίωση ή µετέπειτα 

ενηµέρωση ή διερεύνηση των διαφορών, παρόλο που το σύστηµα SAP παρέχει 

τέτοια δυνατότητα. 

(γ) Τα υλικά τα οποία χρησιµοποιούνταν για την κατασκευή των έργων 

σύµφωνα µε το σχετικό διατακτικό εργασίας τροποποιούνταν συχνά από τους 

επιστάτες κυρίως, λόγω αναθεώρησης της µεθόδου κατασκευής, εφαρµογής νέας 
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τεχνολογίας, χωρίς οποιαδήποτε έγκριση. Τα τροποποιηµένα διατακτικά πρέπει 

να φυλάγονται για σκοπούς ελέγχου. 

(δ) ∆εν γινόταν ορθολογιστική χρέωση των υλικών στους επιµέρους κώδικες 

των διατακτικών εργασίας του κάθε έργου. Υλικά που δε χρησιµοποιούνταν στο 

έργο λόγω έκδοσης περισσότερης ποσότητας από τη προβλεπόµενη, δεν 

επιστρέφονταν στην αποθήκη αλλά χρησιµοποιούνταν σε άλλο έργο χωρίς όµως 

να γίνεται η ανάλογη πίστωση του πρώτου έργου και χρέωση του δευτέρου.  

(ε) ∆ιαπιστώθηκε ότι η διεξαχθείσα εργασία περιλάµβανε και την τοποθέτηση 

υποδοµής για το δίκτυο οπτικών ινών. Το κόστος εγκατάστασης δεν χρεωνόταν σε 

ξεχωριστούς κώδικες οι οποίοι έχουν δηµιουργηθεί για το σκοπό αυτό αλλά 

επιβάρυναν το κόστος του έργου επέκτασης του δικτύου.  

Επίσης σε σχετικές επιστολές του προς τις περιφέρειες, ο Κλάδος Εσωτερικού 

Ελέγχου εισηγήθηκε, µεταξύ άλλων, όπως: 

- Μέσω του συστήµατος SAP, ετοιµάζονται τακτικές καταστάσεις των 

συµπληρωµένων έργων στις οποίες να ερευνώνται και να δικαιολογούνται 

οποιεσδήποτε σοβαρές αποκλίσεις µεταξύ πραγµατικών δαπανών 

συµπληρωµένων έργων έναντι των προϋπολογισθέντων δαπανών. 

- Στο έντυπο επιµέτρησης να ελέγχεται ότι οι ποσότητες που συµφωνήθηκαν 

και αναφέρονται σε αυτό συνάδουν και δικαιολογούνται µε την εργασία που 

διεξήχθηκε.  

Αναφορικά µε τον κώδικα πρακτικής, ο Αντιπρόεδρος µου ανάφερε ότι οι σχετικές 

υφιστάµενες οδηγίες καλύπτουν πλήρως τις βέλτιστες πρακτικές για όλες τις 

κατασκευαστικές εργασίες της Αρχής. 

Όσον αφορά στις τροποποιήσεις/αποκλίσεις ποσοτήτων υλικών τούτο είναι συχνό 

φαινόµενο λόγω της διαφοροποίησης της επί τόπου κατάστασης από το σχέδιο 

της µελέτης ένεκα της χρονικής περιόδου που παρέρχεται.  Για την ορθολογιστική 

χρέωση των υλικών τονίζεται η ανάγκη χρέωσης των υλικών στους σωστούς 

κωδικούς έργων και ο αναγκαίος έλεγχος του τεχνικού προσωπικού για σωστές 

χρεώσεις.  Θα ζητηθεί επίσης από τους υπεύθυνους µηχανικούς των έργων να 

γίνεται αυστηρότερος έλεγχος των υλικών. 
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(ιγ) Υποσταθµός Μεταφοράς ΑΗΚ στο Εµπορικό Κέντρο της Λάρνακας - 

Τελικός Λογαριασµός Συµβολαίου.  Τον Μάιο 2006, µετά από δειγµατοληπτικό 

έλεγχο του Τελικού Λογαριασµού παρατήρησα τα ακόλουθα: 

 (i) Οδηγίες για τροποποιήσεις των αρχιτεκτονικών σχεδίων.  Το 

ποσό του Τελικού Λογαριασµού ανέρχετο σε £1.039.703 έναντι 

καθαρού ποσού Συµβολαίου £972.684.  Επειδή από τον έλεγχο των 

οδηγιών για τροποποιήσεις αρχιτεκτονικών σχεδίων, προέκυψε η 

ανάγκη για διαφοροποίηση στις τελικές ποσότητες ορισµένων 

εργασιών, τον Μάιο 2006 ζήτησα όπως γίνουν οι σχετικές διορθώσεις 

στον Τελικό Λογαριασµό, όπως υποδείχθηκαν κατά τον έλεγχο. 

  Τον ∆εκέµβριο 2006, ο Εκτελεστικός ∆ιευθυντής ∆ικτύων της Αρχής 

απέστειλε στην Υπηρεσία µου τον διορθωµένο Τελικό Λογαριασµό ο 

οποίος ανήλθε στο ποσό των £1.069.702 λόγω της συµπερίληψης 

εργασιών που έγιναν µετά την εγκατάσταση και λειτουργία του 

εξοπλισµού του υποσταθµού.  

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

εργασιών έγινε στις 19.5.2003 και ως ηµεροµηνία συµπλήρωσης 

ορίστηκε η 13.9.2004.  Στις 24.6.2004, η Αρχή, µετά από εξέταση των 

απαιτήσεων του Εργολάβου για παράταση χρόνου µέχρι την πιο πάνω 

ηµεροµηνία, ενέκρινε και παραχώρησε σε αυτόν παράταση 51 

ηµερολογιακών ηµερών, µε νέα ηµεροµηνία συµπλήρωσης την 

3.11.2004.  Η προσωρινή παραλαβή του έργου έγινε στις 18.2.2005.  

  Με την ίδια επιστολή µου παρατήρησα ότι σύµφωνα µε τα πιο πάνω 

δεδοµένα προέκυπτε αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη συµπλήρωση 

του έργου 106 ηµερολογιακών ηµερών, για την οποία δεν έγιναν 

ενέργειες από πλευράς της Αρχής για διασφάλιση του δικαιώµατος της 

να αποκόψει την προβλεπόµενη από το συµβόλαιο αποζηµίωση (£500 

ανά ηµέρα). Περαιτέρω εξέφρασα την άποψη ότι το θέµα της αποκοπής 

αποζηµίωσης θα έπρεπε να εξεταστεί από την Αρχή πριν από την 

τελική συµφωνία του Τελικού Λογαριασµού µε τον Εργολάβο. 

  Τον Μάρτιο 2007, ο Εκτελεστικός ∆ιευθυντής ∆ικτύων της Αρχής µε νέα 

επιστολή του µε πληροφόρησε ότι για την εξέταση του θέµατος της 
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καθυστέρησης στη συµπλήρωση των εργασιών διορίστηκε τριµελής 

Τεχνική Επιτροπή. Η Επιτροπή στην έκθεση της αναφέρει ότι, µετά την νέα 

ηµεροµηνία συµπλήρωσης του έργου που ήταν η 3.11.2004, χρειάστηκε 

να δοθούν αρκετές οδηγίες για επιπρόσθετες εργασίες που απαιτήθηκαν 

για την στήριξη του εξοπλισµού. Λόγω των εργασιών αυτών εγκρίθηκε 

από την Αρχή η παραχώρηση προς τον Εργολάβο νέας παράτασης 

χρόνου µέχρι την ηµεροµηνία προσωρινής παραλαβής του Έργου. 

(ιδ) Υποσταθµός Μεταφοράς ΑΗΚ στην Αγία Νάπα – Τελικός Λογαριασµός.  

Τον Μάιο 2006, µετά από δειγµατοληπτικό έλεγχο του Τελικού Λογαριασµού 

παρατήρησα τα ακόλουθα: 

 (i) Αύξηση ποσού συµβολαίου.  Σύµφωνα µε τον Τελικό Λογαριασµό 

του Έργου, το ποσό του ανέρχετο στις £891.436, έναντι καθαρού 

ποσού συµβολαίου £770.441 (αφαιρούµενου ποσού £60.000 για 

απρόβλεπτα έξοδα). Το ποσό του συµβολαίου αυξήθηκε κατά 13%, 

λόγω µεγάλου αριθµού αλλαγών που έγιναν στο έργο (37 αλλαγές).  

 (ii) Οδηγίες για προσθαφαιρέσεις εργασιών.  Από τον έλεγχο των 

οδηγιών για προσθαφαιρέσεις, προέκυψε ότι απαιτείτο διαφοροποίηση 

στις επιµετρηθείσες ποσότητες ορισµένων εργασιών.  Ζήτησα όπως 

γίνουν οι σχετικές διορθώσεις στον Τελικό Λογαριασµό, όπως 

υποδείχθηκαν κατά τον έλεγχο. 

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

εργασιών έγινε στις 2.4.2002 και ως ηµεροµηνία συµπλήρωσης 

ορίστηκε η 2.4.2003.  Στις 14.3.2003, η Αρχή, µετά από εξέταση όλων 

των απαιτήσεων του Εργολάβου µέχρι την πιο πάνω ηµεροµηνία, 

ενέκρινε και παραχώρησε στον Εργολάβο παράταση χρόνου 20 

εργάσιµων ηµερών, µε νέα ηµεροµηνία συµπλήρωσης την 6.5.2003.  Η 

προσωρινή παραλαβή του Έργου έγινε στις 30.6.2003.  Παρατήρησα 

ότι σύµφωνα µε τα πιο πάνω δεδοµένα προέκυπτε αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση 55 ηµερολογιακών ηµερών, για την οποία δεν έγιναν 

ενέργειες από πλευράς της Αρχής για διασφάλιση του δικαιώµατός της 

να αποκόψει την προβλεπόµενη από το συµβόλαιο αποζηµίωση (£500 

ανά ηµέρα). Περαιτέρω εξέφρασα την άποψη ότι το θέµα της αποκοπής 
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αποζηµίωσης θα έπρεπε να εξεταστεί από την Αρχή πριν από την 

τελική συµφωνία του Λογαριασµού µε τον Εργολάβο. 

 (iv) Καθυστέρηση στη ρύθµιση του Τελικού Λογαριασµού.  Παρατηρήθηκε 

µεγάλη καθυστέρηση στην ετοιµασία του Τελικού Λογαριασµού.  Σύµφωνα 

µε τους όρους του συµβολαίου, η τελική ρύθµιση του Λογαριασµού θα 

έπρεπε να γίνει µέχρι τις 30.6.2004, ενώ έγινε στις 14.3.2006, δηλαδή µε 

καθυστέρηση 21 µηνών. 

  Το ∆εκέµβριο 2006, ο Εκτελεστικός ∆ιευθυντής ∆ικτύων της Αρχής µου 

απέστειλε τον διορθωµένο Τελικό Λογαριασµό ο οποίος ανήλθε στο 

ποσό των £880.446.  Με πληροφόρησε ότι για  το θέµα της 

καθυστέρησης στη συµπλήρωση των εργασιών έχει υποβληθεί σχετική 

έκθεση στην Επιτροπή Προσφορών της Αρχής για λήψη απόφασης και 

ότι η καθυστέρηση στη τελική ρύθµιση του Λογαριασµού οφείλεται 

σχεδόν αποκλειστικά στον Εργολάβο ο οποίος υπέβαλε τον 

Λογαριασµό για έλεγχο στις 17.1.2006.  

  Το Μάιο 2007, ο Εκτελεστικός ∆ιευθυντής ∆ικτύων της Αρχής µε νέα 

επιστολή του µε πληροφόρησε ότι όσον αφορά στο θέµα των 

καθυστερήσεων στη συµπλήρωση των εργασιών, η Αρχή αποφάσισε 

όπως, ενόψει των προβληµάτων που παρουσιάστηκαν κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και των απαιτήσεων που  υπέβαλε ο 

Εργολάβος, γίνει αποδεκτή η πρότασή του για παραχώρηση 

παράτασης χρόνου µέχρι την ηµεροµηνία προσωρινής παραλαβής του 

Έργου, χωρίς την καταβολή οικονοµικών αποζηµιώσεων από καµιά 

από τις δύο πλευρές. 

(ιε) Νέες Αποθήκες ΑΗΚ στη Λάρνακα.  Η κατασκευή του Έργου άρχισε το 

Μάρτιο 2004, µε ηµεροµηνία συµπλήρωσης τον Αύγουστο 2005, έναντι ποσού 

συµβολαίου £3.138.469.  Από επιτόπιο έλεγχο στο Έργο, το Σεπτέµβριο 2005, 

παρατηρήθηκε ότι η πρόοδος των εργασιών παρουσίαζε σηµαντική καθυστέρηση, 

περίπου 6 µηνών, που οφειλόταν βασικά στους ακόλουθους λόγους. 

(i) Επαναχάραξη του χώρου εργοταξίου λόγω διαφορών στα όρια του 

οικοπέδου. 
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(ii) Αλλαγή του τύπου της θεµελίωσης των κτιρίων λόγω ψηλής στάθµης 

των υπόγειων υδάτων και ακαταλληλότητας του υφιστάµενου εδάφους. 

(iii) Αύξηση των ποσοτήτων των χωµατουργικών εργασιών και των 

εργασιών του σκυροδέµατος της υποδοµής, λόγω της αλλαγής στη 

µελέτη της θεµελίωσης και των τελικών υψοµέτρων των κτιρίων. 

(iv) Επιπλέον εργασία για την κατασκευή συστήµατος αποχέτευσης των 

οµβρίων υδάτων. 

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

πάνω προβλήµατα αφορούν σε θέµατα τα οποία θα έπρεπε να είχαν επιλυθεί 

πριν από την έναρξη των εργασιών κατά το στάδιο της µελέτης. Στην επιστολή 

µου ανέφερα επίσης ότι, ως επακόλουθο, προκλήθηκαν καθυστερήσεις στο Έργο 

που πιθανόν να επιφέρουν αχρείαστες δαπάνες για την Αρχή, όπως οικονοµικές 

αποζηµιώσεις προς τον Εργολάβο και αύξηση του κόστους διαχείρισης και 

επίβλεψης των εργασιών.  

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

πράγµατι η πρόοδος των εργασιών παρουσίαζε καθυστέρηση 6 µηνών, οι λόγοι 

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

Αρχής, να προβλεφθούν στο στάδιο της µελέτης. Συµφώνησε µε την άποψη της 

Υπηρεσίας µου ότι οι πιο πάνω καθυστερήσεις δυνατόν να επιφέρουν οικονοµικές 

δαπάνες στην Αρχή λόγω απαιτήσεων του Εργολάβου. 

Τον Μάιο 2006, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής ενέκρινε την καταβολή ποσού 

£168.000 για συνολική διευθέτηση των απαιτήσεων που υπέβαλε ο Εργολάβος. 

Τον Οκτώβρη 2006 ο Γενικός ∆ιευθυντής διόρισε τριµελή Ερευνητική Επιτροπή 

για τυχόν ευθύνες όλων των εµπλεκοµένων.  Η Ερευνητική Επιτροπή ζήτησε την 

εξειδικευµένη άποψη Πραγµατογνώµονα µέσω του ΕΤΕΚ σε σχέση µε τις 

εργασίες του Μελετητή πριν και µετά την κατακύρωση του διαγωνισµού. Ο 

Πραγµατογνώµονας εξέδωσε προκαταρκτική έκθεση και αναµένεται η έκδοση της 

τελικής, αναλυτικής έκθεσής του εντός του Ιουνίου. 

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

διαγωνισµός προκηρύχθηκε το Μάιο 2005  και προέβλεπε την προµήθεια 

φαναριών οδικού φωτισµού σε δύο οµάδες, την  οµάδα Ι που περιλάµβανε την 
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προµήθεια 4000 τεµαχίων 250W  και 2000 τεµαχίων 150W και την οµάδα ΙΙ που 

περιλάµβανε την προµήθεια 12000 τεµαχίων 70W.  

Λόγω καθυστέρησης στην αξιολόγηση των προσφορών από την Επιτροπή 

Αξιολόγησης, η χαµηλότερη προσφορά για την οµάδα ΙΙ κατέστη άκυρη.  Μετά 

από επανειληµµένες συζητήσεις του θέµατος και διερεύνηση των διαδικασιών που 

ακολουθήθηκαν από Ερευνητική Επιτροπή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε το 

Μάιο 2006 την κατακύρωση του διαγωνισµού για την οµάδα Ι στον χαµηλότερο 

προσφοροδότη έναντι ποσού £248.098 και την επαναπροκήρυξη του 

διαγωνισµού για την οµάδα ΙΙ. 

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

• Από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών µέχρι την µερική 

κατακύρωση του διαγωνισµού παρήλθε αδικαιολόγητα µεγάλο χρονικό 

διάστηµα 10 µηνών από τους οποίους 6 µήνες για να υποβάλει την έκθεση 

της η Επιτροπή Αξιολόγησης .  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συζήτησε το θέµα 

σε 5 συνεδρίες λαµβάνοντας δύο διαφορετικές αποφάσεις. Για να 

αντιµετωπιστεί το πρόβληµα των καθυστερήσεων στη κατακύρωση των 

προσφορών του κρατικού τοµέα, το Υπουργικό Συµβούλιο αποφάσισε και ο 

Γενικός Λογιστής εξέδωσε Εγκύκλιο τον Απρίλιο 2006, όπως η διαδικασία 

αξιολόγησης των προσφορών συµπληρώνεται εντός 30 ηµερών ενώ για 

τυχόν αδικαιολόγητη καθυστέρηση των µελών της Επιτροπής Αξιολόγησης 

να ολοκληρώσουν έγκαιρα το έργο τους, αυτοί θα διώκονται πειθαρχικά. 

• ∆εν τηρήθηκαν οι πρόνοιες του διαγωνισµού για ταυτόχρονη παράταση της 

ισχύος του διαγωνισµού και της τραπεζικής εγγύησης των προσφορών, µε 

αποτέλεσµα τον αποκλεισµό του χαµηλότερου προσφοροδότη για την 

οµάδα ΙΙ και την ακύρωση του διαγωνισµού για την οµάδα αυτή. 

• Σύµφωνα µε την έκθεση της Επιτροπής Προσφορών καθώς και της 

Ερευνητικής Επιτροπής παρατηρήθηκαν έντονες διαφωνίες µεταξύ των 

µελών της Επιτροπής Αξιολόγησης όσο αφορά την ερµηνεία των 

προδιαγραφών µε αποτέλεσµα να αµφισβητείται η αξιοπιστία και 

εγκυρότητα της αξιολόγησης.  Επίσης παρατηρήθηκε δυστοκία στην 

προώθηση της έκθεσης λόγω ασάφειας στο ρόλο των µελών της Τεχνικής 

Επιτροπής όπως προβλέπεται στους Κανονισµούς. 
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Το ∆εκέµβριο 2006, ο ∆ιευθυντής Γραφείου Γενικής ∆ιεύθυνσης µε πληροφόρησε 

ότι η καθυστέρηση στην ετοιµασία της έκθεσης αξιολόγησης οφείλετο στην ανάγκη 

όπως ζητηθούν διευκρινίσεις από τους προσφοροδότες και νοµικές γνωµατεύσεις, 

καθώς επίσης στην απουσία στο εξωτερικό µελών της Επιτροπής Αξιολόγησης 

και στις θερινές διακοπές.  Όσον αφορά στο θέµα της τραπεζικής εγγύησης µε 

πληροφόρησε ότι η Αρχή εξετάζει το ενδεχόµενο αναθεώρησης του σχετικού όρου 

σε µελλοντικούς διαγωνισµούς.  Τέλος µε πληροφόρησε ότι συµφωνεί µε την 

παρατήρηση της Υπηρεσίας µου αναφορικά µε τις διαφωνίες που προέκυψαν 

µεταξύ των µελών της Επιτροπής Αξιολόγησης όσον αφορά στην ερµηνεία των 

προδιαγραφών του διαγωνισµού. 

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

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

δικαιολογείται το υπερβολικό χρονικό  διάστηµα των 10 µηνών το οποίο παρήλθε 

από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών µέχρι την µερική κατακύρωση 

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

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

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

θέµα της εγγυητικής προσφορών ζήτησα όπως η Αρχή µε πληροφορήσει για τις 

τελικές αποφάσεις της σχετικά µε την αναθεώρηση του όρου για την Τραπεζική 

Εγγύηση.  

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

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

έκθεσης αξιολόγησης, έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους αρµόδιους λειτουργούς της 

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

Επιτροπές Αξιολόγησης σε συνεχείς συνεδρίες κατά το πρότυπο που εφαρµόζεται 

στο κυβερνητικό τοµέα έτσι ώστε η διάρκεια της αξιολόγησης να µην υπερβαίνει 

χρονικά τις 30 ηµέρες.  

Περαιτέρω µε πληροφόρησε ότι, όσον αφορά στο θέµα της εγγυητικής των 

διαγωνισµών, αυτό έχει διευθετηθεί µε την εφαρµογή νέας πρακτικής σύµφωνα µε 

την οποία σε περίπτωση παράτασης της ισχύος των προσφορών να ζητείται 

παράλληλα και παράταση της ισχύος της εγγυητικής.   
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(ιζ) ∆ιαγωνισµός για την παροχή υπηρεσιών Τοπογράφου για εργασίες 

τοποθέτησης υπόγειων καλωδίων και άλλων συναφών εργασιών δικτύου 

της ΑΗΚ - Αρ. ∆ιαγωνισµού 47/2006 

Από τον έλεγχο της διαδικασίας και των εγγράφων του πιο πάνω διαγωνισµού, 

παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

 (i) Στην έκθεση αξιολόγησης του διαγωνισµού αναφέρεται ότι, ενώ λήφθηκαν 

έγγραφα από 15 υποψήφιους προσφοροδότες, τελικά υπέβαλε προσφορά 

µόνο ένας η τιµή του οποίου ήταν κατά 33% αυξηµένη σε σύγκριση µε την 

τιµή της εκτίµησης που ετοιµάστηκε από την Αρχή και βασίστηκε στις τιµές 

µονάδας του προηγούµενου σχετικού διαγωνισµού.  

  Παρατήρησα ότι και στον προηγούµενο διαγωνισµό, ενώ λήφθηκαν 

έγγραφα προσφορών από 13 υποψήφιους προσφοροδότες, υπέβαλε 

προσφορά µόνο ένας προσφοροδότης που ήταν ο ίδιος που υπέβαλε 

προσφορά και στον υπό αναφορά διαγωνισµό.  Υπέδειξα περαιτέρω 

ότι οι προσφερθείσες τιµές µονάδας στον προηγούµενο διαγωνισµό 

κρίθηκαν από την Αρχή ψηλότερες από τις αναµενόµενες και 

µειώθηκαν µετά από διαπραγµατεύσεις µε τον µοναδικό 

προσφοροδότη. 

  Τελικά, η Αρχή αποφάσισε όπως και στο νέο διαγωνισµό 

διαπραγµατευτεί µε τον µοναδικό προσφοροδότη έτσι ώστε να 

µειωθούν οι τιµές µονάδας σε αποδεκτά επίπεδα.  Μετά τις 

διαπραγµατεύσεις, ο διαγωνισµός κατακυρώθηκε έναντι ποσού 

£37.200 σε σύγκριση µε το αρχικό ποσό της προσφοράς που ήταν 

£42.875 (αυξηµένη τιµή κατά 15% σε σύγκριση µε την τιµή της 

εκτίµησης). 

 (ii) ∆ιαπιστώθηκαν οι ακόλουθες αδυναµίες/παραλείψεις στα έγγραφα 

προσφορών που ενδεχοµένως απέτρεψαν τους ενδιαφερόµενους από 

την υποβολή προσφοράς. 

(α) Περιγραφή εργασίας.  Στα έγγραφα του διαγωνισµού δεν περιγράφετο ο 

χώρος στον οποίο θα εκτελείτο η εργασία που θα αναλάµβανε ο Ανάδοχος.  Στις 

Γενικές Οδηγίες, αναφέρετο γενικά ότι οι εργασίες σχετίζονται µε τις ανάγκες του 

δικτύου της ΑΗΚ σ’ ολόκληρη την Κύπρο ενώ στις προδιαγραφές των εγγράφων 
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γινόταν παραποµπή στον πίνακα “Περιγραφή Έργου” ο οποίος όµως είχε 

διαγραφεί από τα έγγραφα προσφορών. 

(β) Χρονοδιάγραµµα Εργασιών.  Στις προδιαγραφές των εγγράφων αναφέρετο ότι 

ο Ανάδοχος οφείλει να ξεκινήσει την εργασία του σε 7 µέρες από την σχετική 

ειδοποίηση της Αρχής – χρονικό διάστηµα το οποίο η Υπηρεσία µας θεωρεί 

ανεπαρκές - και να την αποπερατώσει µέσα στην χρονική διάρκεια που φαίνεται στον 

πίνακα “Χρονοδιάγραµµα Εργασιών” ο οποίος όπως και στην περίπτωση της 

περιγραφής της εργασίας, είχε διαγραφεί από τα έγγραφα προσφορών. 

Με την ίδια επιστολή µου παρακάλεσα τον Γενικό ∆ιευθυντή της Αρχής όπως 

ερευνήσει το πιο πάνω θέµα και πληροφορήσει την Υπηρεσία µου για τα µέτρα που 

προτίθετο να λάβει η Αρχή σε µελλοντικούς παρόµοιους διαγωνισµούς για την 

επίτευξη όσο το δυνατό µεγαλύτερης συµµετοχής προσφοροδοτών που να οδηγεί σε 

υγιή ανταγωνισµό και κατ’ επέκταση σε εξασφάλιση λογικών τιµών στις προσφορές. 

Το Φεβρουάριο 2007, ο ∆ιευθυντής Γραφείου Γενικής ∆ιεύθυνσης µε 

πληροφόρησε ότι κατά την περίοδο έκδοσης του διαγωνισµού δεν υπήρχαν 

καθορισµένα έργα για να αναφερθούν και ότι η Αρχή αποφάσισε όπως σε 

µελλοντικούς παρόµοιους διαγωνισµούς, λάβει τα ακόλουθα µέτρα για µεγαλύτερη 

συµµετοχή σύµφωνα και µε τις εισηγήσεις της Υπηρεσίας µου. 

(α) Καθορισµό συγκεκριµένων έργων που αναµένεται να εκτελέσουν οι 

διαγωνιζόµενοι και  

(β) Αύξηση του χρόνου ειδοποίησης έναρξης των εργασιών. 

(ιη) Προσφορές για Supply of Forklifts (αρ. 61/2006) και για Double Cabin 

Lorries 4X2 with crane and winch (αρ. 7/2006).  Κατόπιν ελέγχου των 

συµβολαίων των πιο πάνω διαγωνισµών το Νοέµβριο 2006, διαπιστώθηκαν τα 

ακόλουθα: 

(α) Ο διαγωνισµός αρ. 16/2006 περιλάµβανε την προµήθεια τριών διαφορετικών 

ειδών εξοπλισµού, µε καθορισµένο χρόνο παράδοσης 4 µηνών για τα είδη 1 & 3 

και 6 µηνών για το είδος 2.  Τελικά τα είδη 1 & 3 παραδόθηκαν µε καθυστέρηση 7 

και 8 περίπου εβδοµάδων αντίστοιχα, ενώ το είδος 2 δεν είχε παραδοθεί µέχρι το 

Νοέµβριο 2006 που έγινε ο έλεγχος, παρ’ όλον ότι είχε παρέλθει διάστηµα πέραν 

των 2 µηνών από την καθορισµένη ηµεροµηνία παράδοσης του. 
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(β) Ενώ η παράδοση του εξοπλισµού που περιλαµβανόταν στο διαγωνισµό αρ. 

17/2006, προβλεπόταν να γίνει το Σεπτέµβριο 2006, εντούτοις µέχρι την ηµέρα 

που έγινε ο έλεγχος, ο εξοπλισµός δεν είχε παραδοθεί.  Σηµειώνεται ότι  τον 

Οκτώβριο 2006 η Αρχή είχε ζητήσει από τον προµηθευτή, όπως την 

πληροφορήσει για την ηµεροµηνία παράδοσης του εξοπλισµού, και αυτός 

απάντησε ότι θα γινόταν προσπάθεια εκ µέρους του να τον παραδώσει µέχρι το 

τέλος του 2006. 

(γ) Στους όρους/πρόνοιες των εγγράφων και των δύο πιο πάνω διαγωνισµών 

δεν είχε περιληφθεί η σχετική πρόνοια για ρήτρα/αποζηµιώσεις λόγω 

καθυστέρησης στην παράδοση του εξοπλισµού, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει 

ουσιαστική πίεση προς τους προµηθευτές για έγκαιρη παράδοση του εξοπλισµού 

ή/και η δυνατότητα διεκδίκησης χρηµατικών αποζηµιώσεων για την καθυστέρηση, 

έστω και αν γι’ αυτήν υπαίτιοι είναι οι προµηθευτές.   

Ενόψει των πιο πάνω, τον Ιανουάριο 2007 εισηγήθηκα στο Γενικό ∆ιευθυντή της 

Αρχής όπως σε µελλοντικούς διαγωνισµούς περιληφθεί στα έγγραφα η εν λόγω 

πρόνοια, ώστε να διασφαλίζονται τα συµφέροντα της Αρχής καθώς και η ίση 

µεταχείριση των προσφοροδοτών, εφόσον ο χρόνος παράδοσης είναι ουσιαστικό 

κριτήριο για τη συµµετοχή σε ένα διαγωνισµό και επηρεάζει άµεσα το κόστος της 

προσφοράς. 

Το Φεβρουάριο 2007, ο ∆ιευθυντής Προµηθειών της Αρχής µε ενηµέρωσε ότι η 

Αρχή συµφωνεί µε τις εισηγήσεις µου και έχει τροποποιήσει τους Πρότυπους 

Γενικούς Όρους Συµβολαίων, ώστε η πιο πάνω πρόνοια να περιλαµβάνεται σε 

όλους τους µελλοντικούς διαγωνισµούς. 

(ιθ) ∆ιαγωνισµός αρ. 108/2005 για την προµήθεια Ηλεκτρονικών Μετρητών. 

Ο διαγωνισµός κατακυρώθηκε το Μάρτιο 2006 µε απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της Αρχής, σε δύο προσφοροδότες: 

- Το Είδος 1 – 100.000 µονοφασικοί ηλεκτρονικοί µετρητές – έναντι συνολικής 

δαπάνης 1.540.000 Αµερικανικών δολαρίων. 

- Το Είδος 2 – 60.000 τριφασικοί ηλεκτρονικοί µετρητές – έναντι συνολικής 

δαπάνης 2.111.367 Ευρώ. 
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Από έλεγχο των συµβολαίων που διεξήγαγε το Νοέµβριο 2006 η Υπηρεσία µου, 

διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:  

Για το Είδος 2, προβλέπονταν σταδιακές παραδόσεις που άρχιζαν το Μάιο 2006 

και ολοκληρώνονταν το Σεπτέµβριο 2008. Επειδή παρουσιάστηκε άµεση ανάγκη 

για έκτακτη παράδοση µέρους της παραγγελίας – λόγω εξάντλησης του 

αποθέµατος – ζητήθηκε και δόθηκε τον Απρίλιο 2006 η έγκριση του Γενικού 

∆ιευθυντή για παράδοση 3.000 µετρητών, της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας, 

αλλά διαφορετικού µοντέλου και εργοστασίου κατασκευής από αυτά που 

προβλέπονταν στο συµβόλαιο. 

Τον Ιούνιο 2006, δόθηκε η έγκριση του Εκτελεστικού ∆ιευθυντή Εξυπηρέτησης 

Πελατών για παράδοση άλλων 12.000 µετρητών, του ίδιου µοντέλου και 

εργοστασίου κατασκευής µε τους 3.000 µετρητές που είχαν παραδοθεί αρχικά.  Ο 

λόγος που εγκρίθηκε η αλλαγή, ήταν η δυσκολία του κατασκευαστή στην έγκαιρη 

ετοιµασία των µετρητών της ΑΗΚ, εξαιτίας της αυξηµένης παραγωγής που είχε να 

πραγµατοποιήσει το εργοστάσιο κατασκευής που καθοριζόταν στο συµβόλαιο. 

Ως αποτέλεσµα, οι πρώτοι 15.000 µετρητές που παραδόθηκαν ήταν διαφορετικού 

µοντέλου από αυτό που αξιολογήθηκε και περιλήφθηκε στο συµβόλαιο.  Επίσης, 

σηµειώθηκε καθυστέρηση περίπου δύο µηνών στην παράδοση των 10.000 

µετρητών, ενώ οι υπόλοιποι 2.000 παραδόθηκαν µε µικρή καθυστέρηση 8 ηµερών. 

Ενόψει των πιο πάνω παρατήρησα τα ακόλουθα:  

 (i) ∆εν είχε γίνει ο κατάλληλος προγραµµατισµός/συντονισµός, µε 

αποτέλεσµα να υπάρξει η ανάγκη προµήθειας 3.000 µετρητών πιο 

γρήγορα από την προβλεφθείσα ηµεροµηνία.      

 (ii) ∆ηµιουργία ανοµοιοµορφίας στους µετρητές, µε 15.000 τεµάχια από 

ένα µοντέλο και 45.000 από άλλο/διαφορετικό µοντέλο. 

 (iii) Ενώ η αλλαγή του µοντέλου των 12.000 µετρητών έγινε αποδεκτή για 

να αποφευχθεί η καθυστέρηση στην παράδοση τους, εντούτοις 

σηµειώθηκε καθυστέρηση πέραν των 2 µηνών στην παράδοση των 

10.000 µετρητών, χωρίς να  ληφθούν µέτρα ή/και να διεκδικηθούν 

αποζηµιώσεις από τον προµηθευτή. 
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 (iv) Η πρώτη αλλαγή στο µοντέλο µιας σηµαντικής ποσότητας µετρητών 

εγκρίθηκε από το Γενικό ∆ιευθυντή και η δεύτερη από τον Εκτελεστικό 

∆ιευθυντή Εξυπηρέτησης Πελατών, ενώ το αρµόδιο Όργανο της Αρχής 

το οποίο κατακύρωσε το διαγωνισµό, ήταν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  Η 

Υπηρεσία µου εξέφρασε την άποψη ότι τέτοιες αλλαγές σε συµβόλαια 

που κατακυρώθηκαν από το αρµόδιο – ανάλογα µε την περίπτωση – 

Όργανο της Αρχής, θα πρέπει να εξετάζονται/αποφασίζονται από 

ισοδύναµο ή/και ανώτερο Όργανο. 

Το Φεβρουάριο 2007, ο Γενικός ∆ιευθυντής της Αρχής προς τον οποίο υπέβαλα 

τις πιο πάνω παρατηρήσεις/απόψεις µου, µε πληροφόρησε τα ακόλουθα: 

 (i) Η έλλειψη που παρουσιάστηκε σε τριφασικούς µετρητές οφειλόταν στην 

ασυνήθιστη και απότοµη αύξηση στην κατανάλωση τους, η οποία δεν 

µπορούσε να προβλεφθεί σε χρόνο που θα επέτρεπε τη λήψη άλλων 

µέτρων. 

 (ii) ∆εν τίθεται θέµα ανοµοιοµορφίας των µετρητών, εφόσον είναι όλοι 

κατασκευασµένοι από την ίδια εταιρεία αλλά σε διαφορετικά 

εργοστάσια και χρησιµοποιούν βασικά την ίδια τεχνολογία, µε τη 

διαφορά ότι οι 15.000 µετρητές παρέχουν επιπρόσθετες δυνατότητες 

από αυτές που απαιτεί η Αρχή. 

 (iii) Η καθυστέρηση στην παράδοση των µετρητών δεν δηµιούργησε στην 

Αρχή οποιοδήποτε πρόβληµα έλλειψης µετρητών, αφού µε την 

παράδοση των πρώτων 3.000 µετρητών υπήρχε ικανοποιητικό 

απόθεµα. Επίσης, η Αρχή δεν ενεργοποίησε την πρόνοια του 

συµβολαίου για λήψη µέτρων ή διεκδίκηση αποζηµιώσεων από τον 

προµηθευτή, λόγω της καθυστέρησης στην παράδοση των µετρητών, 

εφόσον από αυτή την καθυστέρηση η Αρχή δεν είχε υποστεί 

οποιοδήποτε κόστος, και αφού είχε ληφθεί υπόψη και η θετική 

ανταπόκριση του προµηθευτή για επίσπευση της πρώτης παράδοσης 

των µετρητών χωρίς να την χρεώσει µε επιπλέον έξοδα. 

 (iv) Με βάση τους όρους του συµβολαίου, ο υπεύθυνος Μηχανικός έχει την 

ευθύνη για έγκριση τυχόν αλλαγών στο µετρητή, και η έγκριση δόθηκε 

µετά που διαπιστώθηκε ότι η ζητούµενη αλλαγή δεν θα επηρέαζε µε 
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κανένα τρόπο τα συµφέροντα της Αρχής και δεν θα παραβίαζε 

οποιοδήποτε όρο ή και απαίτηση του συµβολαίου. 

Ανεξάρτητα µε τα πιο πάνω, µε πληροφόρησε ότι η Αρχή, ανταποκρινόµενη και σε 

προηγούµενη εισήγηση µου, είχε ετοιµάσει σχετική εισήγηση για τη δηµιουργία 

Υπηρεσιακής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων σε αντιστοιχία µε την Κεντρική 

Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων του κρατικού τοµέα.  Η εισήγηση εγκρίθηκε 

από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής στις 23.5.2007 και τέθηκε ήδη σε 

εφαρµογή από την 1.6.2007.   

(ικ) Προσφορά αρ.74/2006 για την προµήθεια φαναριών οδικού φωτισµού. 

Από έλεγχο της διαδικασίας ανάθεσης του διαγωνισµού που ακολουθήθηκε από 

την Αρχή, διαπιστώθηκε ότι το περιεχόµενο της επιστολής γνωστοποίησης των 

αποτελεσµάτων του διαγωνισµού προς τους αποτυχόντες προσφοροδότες, δεν 

ήταν σύµφωνο µε τις πρόνοιες των σχετικών Κανονισµών Προσφορών της Αρχής, 

καθώς και µε τη σχετική εγκύκλιο της Αρµόδιας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, 

επειδή σε αυτή δεν καταγράφονταν οι λόγοι για τους οποίους δεν έγιναν δεκτές οι 

προσφορές τους. Ενόψει των πιο πάνω, το Φεβρουάριο 2007 εισηγήθηκα στο 

Γενικό ∆ιευθυντή της Αρχής, όπως δοθούν οδηγίες στους αρµόδιους λειτουργούς 

για πιστή τήρηση των εν λόγω Κανονισµών/Εγκυκλίων, ώστε να διασφαλίζεται η 

διαφάνεια στις διαδικασίες ανάθεσης έργων/προµηθειών/υπηρεσιών της Αρχής.   

Ο Γενικός ∆ιευθυντής της Αρχής, µε πληροφόρησε τον Απρίλιο 2007 ότι η Αρχή, 

αφού έλαβε σοβαρά υπόψη τις παρατηρήσεις µου καθώς και παρόµοια σχόλια 

από το Γενικό Λογιστήριο, και µε τη σύµφωνη γνώµη των Νοµικών της 

Συµβούλων, αποφάσισε όπως στο µέλλον οι αποτυχόντες προσφοροδότες 

ενηµερώνονται γραπτώς για όλους τους λόγους απόρριψης της προσφοράς τους, 

ταυτόχρονα µε την προκαταρκτική ενηµέρωση του επιτυχόντα προσφοροδότη.   

15. Εκκρεµή θέµατα. 

(α) Αγορά γης από την Αρχή Ηλεκτρισµού για ανέγερση Γραφείων στη 

Λεµεσό. Το Υπουργικό Συµβούλιο µε την απόφαση του αρ. 48.611, ηµερ. 

5.11.1998 ενέκρινε συµφωνία για ακύρωση της αγοραπωλησίας του κτήµατος στη 

Λεµεσό. Η Μητρόπολη Λεµεσού επέστρεψε στην Αρχή Ηλεκτρισµού ποσό 

£1.100.000 στις 28.9.1999, ενώ στις 27.9.1999 ενέγραψε στο όνοµα της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας εννέα οικόπεδα, τα οποία είχαν εκτιµηθεί από το 
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Κτηµατολόγιο σε £325.415, ποσό που, προστιθέµενο στις £1.100.000, αποτελεί 

το σύνολο του τιµήµατος που είχε καταβάλει η Αρχή για την αγορά τριών τεµαχίων 

στη Μέσα Γειτονιά το 1999, πράξη η οποία τελικά ακυρώθηκε. 

Εντός του 2006 έγινε η πώληση των πιο πάνω οικοπέδων από το Υπουργείο 

Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού.  Με επιστολή της ηµερ. 30.4.2007 η Αρχή 

ζήτησε όπως της καταβληθεί το προϊόν πώλησης µαζί µε τον ανάλογο τόκο.  

Μέχρι σήµερα το εν λόγω ποσό δεν έχει καταβληθεί. 

(β) Λιµενικά δικαιώµατα.  Το Υπουργικό Συµβούλιο, κατά τις συνεδρίες του 

ηµερ. 31.3.1977 και 2.9.1977, ενέκρινε τους Κανονισµούς της Αρχής Λιµένων 

Κύπρου (Α.Λ.Κ.) (Καταβλητέα ∆ικαιώµατα), οι οποίοι προνοούν την καταβολή 

λιµενικών δικαιωµάτων για τις εισαγωγές µαζούτ. Τα ποσά που καταβάλλονται ως 

λιµενικά δικαιώµατα βαρύνουν το κόστος του µαζούτ και συνυπολογίζονται µε όλα 

τα άλλα έξοδα για τον καθορισµό της ρήτρας καυσίµων που βαρύνει τους 

καταναλωτές. Τα ποσά αυτά καταβάλλονται, χωρίς ωστόσο η Α.Λ.Κ. να 

προσφέρει ουσιαστικές λιµενικές διευκολύνσεις στην Αρχή, αφού οι αγωγοί 

εκφόρτωσης βρίσκονται στη θάλασσα και τα πλοία δεν προσεγγίζουν τις 

αποβάθρες. 

Κατόπι γνωµάτευσης των Νοµικών της Συµβούλων  η Αρχή κατάγγειλε την Α.Λ.Κ. 

Λιµένων Κύπρου στην Ε.Π.Α. αναφορικά µε τα δικαιώµατα που καταβάλλονται 

στην ΑΛΚ χωρίς να της προσφέρεται οποιαδήποτε ουσιαστική υπηρεσία. Με 

επιστολές της ηµερ. 22.6.2006 και 18.9.2006, η ΕΠΑ ενηµέρωσε την Αρχή ότι 

προχώρησε στη σχετική έρευνα, τα αποτελέσµατα της οποίας θα της 

κοινοποιηθούν όταν ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.  Με επιστολή της ηµερ. 

12.4.2007 η Αρχή ζήτησε από την ΕΠΑ ενηµέρωση ως προς το στάδιο στο οποίο 

βρίσκεται το όλο θέµα.  

Ο Αντιπρόεδρος µε πληροφόρησε ότι σε απαντητική επιστολή της ηµερ. 

25.4.2007, η ΕΠΑ ενηµέρωσε την Αρχή ότι οποιεσδήποτε αποφάσεις θα της 

κοινοποιηθούν όταν ληφθούν. 

(γ) ∆ιερευνώµενες υποθέσεις κλοπής ηλεκτρικού ρεύµατος και άλλες 

καταγγελίες. Όπως ανέφερα και στις προηγούµενες µου Εκθέσεις, µετά από 

προφορικές καταγγελίες συγκεκριµένου καταναλωτή και τη διερεύνηση τους από 
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την Αρχή, εντοπίστηκε συγκεκριµένος ύποπτος για επεµβάσεις σε µετρητές 

καταναλωτών της Αρχής, µε σκοπό την υποκλοπή ηλεκτρικού ρεύµατος. 

Ο συνολικός αριθµός χρεώσεων που στάληκαν σε καταναλωτές για µη 

καταγραφείσα κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ήταν 168.  Από αυτές, οι 120 

ήταν υποθέσεις που σχετίζονται µε το συγκεκριµένο ύποπτο και οι υπόλοιπες 

αφορούσαν άλλες περιπτώσεις. 

Οι πιο πάνω αναφερόµενες 168 υποθέσεις αναλύονται ως ακολούθως :  

 

 

 

Αρ. 
Περιπτώσεων 

 Σχόλιο 

54  Οι εµπλεκόµενοι καταναλωτές κίνησαν αγωγή εναντίον της ΑΗΚ. 
21  Η ΑΗΚ κίνησε αγωγές εναντίων των εµπλεκοµένων καταναλωτών 
87  ∆ιευθετήθηκε η πληρωµή των οφειλόµενων ποσών. 
6  Αφορούν υπαλλήλους της ΑΗΚ που καταγγέλθηκαν, αλλά 

αθωώθηκαν από το δικαστήριο. 
168   

 

Η αξία της µη καταγραφείσας κατανάλωσης υπολογίζεται σε £2,9 εκ. στην οποία, 

αν προστεθούν η συνεισφορά στο ΡΙΚ, ο ΦΠΑ, οι τόκοι και τα έξοδα διερεύνησης, 

τότε το ποσό αυξάνεται σε £4,2 εκατοµµύρια από τα οποία µέχρι σήµερα 

διευθετήθηκε η πληρωµή περίπου ενός εκατοµµυρίου.  

Μετά από σχετικές διευθετήσεις, ως εγγύηση έναντι των οφειλόµενων ποσών, έχει 

εισπραχθεί από διάφορες περιπτώσεις το ποσό των £355.338, ενώ σε µία 

περίπτωση δεσµεύτηκε χωράφι αξίας £100.000, ως εγγύηση, είτε για διευθέτηση 

προσωρινού διατάγµατος είτε για επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύµατος. 

Εντός του 2006 έγινε εξώδικος διακανονισµός και διευθετήθηκε η είσπραξη για 

ακόµα µια περίπτωση συγκεκριµένης εταιρείας.   

Η Αρχή µετά από παρότρυνση και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Παρακολουθήσεως Σχεδίων Ανάπτυξης και Ελέγχου ∆ηµοσίων ∆απανών (αποφ. 

∆Σ αρ. 10.457 25.1.2005 και 10.719 10.10.2005) προωθεί βελτίωση της 

Νοµοθεσίας ώστε να διευκολύνονται οι ποινικές καταδίκες.  Συγκεκριµένα 
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ετοιµάστηκε σε συνεργασία µε τους Νοµικούς Συµβούλους της ΑΗΚ σχετικό 

νοµοσχέδιο, το οποίο στις 21.3.2006 αποστάληκε στο Υπουργείο Εµπορίου 

Βιοµηχανίας και Τουρισµού, στάλθηκε στις 17.05.2006, στη Γενική Εισαγγελία για 

την απαραίτητη νοµοτεχνική επεξεργασία η οποία αφού ολοκληρώθηκε, στις 

28.2.2007 επιστράφηκε στον Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Εµπορίου, 

Βιοµηχανίας και Τουρισµού για προώθηση. 

Μέσα στα πλαίσια προστασίας του εισοδήµατος της, η Αρχή προωθεί την 

αντικατάσταση των παλαιών µετρητών µε νέους ηλεκτρονικούς.  Επίσης κατά τη 

διάρκεια του 2006 συνέχισαν να γίνονται έλεγχοι στα πλαίσια προστασίας του 

εισοδήµατος της Αρχής, όπως αναφέρεται στην επόµενη παράγραφο. 

(δ) Προστασία του εισοδήµατος της Αρχής  

(i) Αλλαγή µετρητών καταναλωτών διότι ξεπέρασαν κατά πολύ το 

περιθώριο χρήσιµης ζωής.  Όπως αναφέρθηκε και στις Εκθέσεις µου για 

τους λογαριασµούς του 2004 και 2005 µεγάλος αριθµός µετρητών (περίπου 

75.000 είναι άνω των 30 χρόνων) έχει ξεπεράσει εδώ και αρκετά χρόνια την 

περίοδο χρήσιµης ζωής τους, µε πιθανότητα να µην καταγράφουν σωστά την 

καταναλωθείσα ποσότητα ρεύµατος. 

 Το θέµα συζητήθηκε σε συνεδρία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 4.10.2005 

και το οποίο οµόφωνα αποφάσισε όπως οι σχετικές εργασίες αρχίσουν το 

συντοµότερο.  

 Το έργο αντικατάστασης άρχισε τελικά την 1η ∆εκεµβρίου 2006 και κατά τους 

πρώτους τρεις µήνες από την έναρξη του έργου αντικαταστάθηκαν συνολικά 

15.699 µετρητές, από τους οποίους οι 15.280 είναι µονοφασικοί και οι 419 

τριφασικοί έναντι συνολικού κόστους £121.488. 

(ii) Έλεγχος µετρητών - παραβιάσεις.  Κατά την διάρκεια του 2006 έγινε 

έλεγχος από την ΑΗΚ σε 4.672 µετρητές.  Οι 1.428 βρέθηκαν παραβιασµένοι 

χωρίς όµως να στοιχειοθετηθεί υποκλοπή ρεύµατος ενώ σε 230 περιπτώσεις 

οι µετρητές βρέθηκαν παραβιασµένοι και από τη διερεύνηση που 

ακολούθησε στοιχειοθετήθηκε υποκλοπή ρεύµατος.  Για διερεύνηση του 

συνόλου των παραβιάσεων χρεώθηκε και εισπράχθηκε ποσό £550.053 µη 

συµπεριλαµβανοµένης της µη καταγραφείσας κατανάλωσης.  Όπως 

επισηµάνθηκε από τον Πρόεδρο της Αρχής στη συνεδρία του Συµβουλίου 
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στις 28.3.2006 (συνεδρία αρ. 16/2006) η Αρχή παρουσιάζει σηµαντικές 

απώλειες στα εισοδήµατα της και εισηγήθηκε όπως ο Γενικός ∆ιευθυντής 

ετοιµάσει άµεσο σχέδιο δράσης για επίλυση του θέµατος.  Με οδηγίες του 

Γενικού ∆ιευθυντή συστάθηκε οµάδα εργασίας, για να µελετήσει το 

πρόβληµα των παράνοµων επεµβάσεων σε µετρητές της Αρχής και την 

υποκλοπή ηλεκτρικού ρεύµατος.  Όπως πληροφορήθηκα η οµάδα εργασίας 

θα υποβάλει έκθεση µε εισηγήσεις µέχρι τις 31.5.2007. Ζήτησα όπως 

ενηµερωθώ ως προς τα πορίσµατα της έκθεσης.  

(ε) Αναϊσορρόπηση Τελών.  Στα πλαίσια της εισαγωγής ∆ιατιµήσεων Οριακού 

Κόστους, η Βουλή ενέκρινε στις 15.11.2002 (Κ∆Π 546/02) τις ∆ιατιµήσεις που 

υποβλήθηκαν από την Αρχή. Στόχος των νέων διατιµήσεων είναι να γίνουν 

σωστές και ορθολογιστικές διατιµήσεις για να µπορεί ο κάθε καταναλωτής να 

χρεώνεται µε το πραγµατικό του κόστος και να καταργηθεί η αλληλοεπιδότηση 

µεταξύ των κατηγοριών. Η εφαρµογή των διατιµήσεων έπρεπε να γίνει σε τρεις 

φάσεις. Η Φάση Α άρχισε   τη 1η Μαρτίου 2003 και η Φάση Β τη 1η Μαΐου 2005. Η 

εισαγωγή νέων διατιµήσεων θα γίνει µετά την έγκριση τους από τη Ρυθµιστική 

Αρχή Ενέργειας Κύπρου. 

Η ΡΑΕΚ προχώρησε στη δηµοσίευση της ∆ήλωσης Ρυθµιστικής Πρακτικής και 

Μεθοδολογίας ∆ιατιµήσεων Ηλεκτρισµού στις 14.4.2006 αλλά η τελική 

διαµόρφωση των διατιµήσεων από την Αρχή δεν έχει ολοκληρωθεί αφού ακόµα 

συνεχίζεται η επεξεργασία των αποτελεσµάτων της µελέτης των Συµβούλων πριν 

τη διαµόρφωση των διατιµήσεων.  Η Αρχή µε επιστολή της ηµερ. 30.11.2006 

έστειλε στη ΡΑΕΚ τις προκαταρκτικές της απόψεις για αναθεώρηση των 

διατιµήσεων µε προτεινόµενη αύξηση 6,1% για την τελική διαµόρφωσή τους. 

(στ) Κατασκευή/∆ιέλευση Εναέριων Γραµµών Μεταφοράς.  Η Αρχή δεν 

ακολουθεί οµοιόµορφη πολιτική στις περιπτώσεις όπου η διέλευση εναέριων 

γραµµών υψηλής τάσης επηρεάζει τεµάχια γης. ∆ιαπιστώθηκε ότι σε ορισµένες 

περιπτώσεις η Αρχή προβαίνει στην αγορά των επηρεαζόµενων τεµαχίων, σε άλλες 

αποζηµιώνει τους ιδιοκτήτες ενώ σε αρκετές περιπτώσεις δεν καταβάλλεται 

οποιαδήποτε αποζηµίωση µε αποτέλεσµα οι ιδιοκτήτες γης να καταφεύγουν στα 

∆ικαστήρια διεκδικώντας αποζηµιώσεις για τη επιβλαβή επίδραση στην περιουσία 

τους.  
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Το θέµα αναφέρθηκε και σε προηγούµενες Εκθέσεις µας και σε απάντησή της η 

Αρχή ανέφερε ότι, το θέµα των αποζηµιώσεων θα πρέπει να ρυθµιστεί νοµοθετικά 

µε την ψήφιση του τροποποιητικού Νοµοσχεδίου του Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας 

(∆ιακατοχή, Εγγραφή και Εκτίµησης) Νόµου Κεφ. 224 που εκκρεµεί στη Νοµική 

Υπηρεσία από το 1996 για νοµοτεχνικό έλεγχο.   

(ζ) Ειδική ∆ιατίµηση για Πολύτεκνες και ∆υσπραγούσες Οικογένειες.  Με 

την απόφαση του αρ. 10.703(3) ηµερ. 20.9.2005 το Συµβούλιο της Αρχής ενέκρινε 

την εφαρµογή ειδικής διατίµησης, σύµφωνα µε το σχέδιο δράσης του Υπουργείου 

Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, για τις πολύτεκνες οικογένειες µε 4 

εξαρτώµενα παιδιά και πάνω, µε ετήσιο µεικτό εισόδηµα µέχρι £30.000 καθώς και 

για δυσπραγούσες οικογένειες που παίρνουν δηµόσια βοηθήµατα, την οποία 

απέστειλε στην ΡΑΕΚ για έγκριση. Επίσης τόσο το Συµβούλιο της Αρχής όσο και 

το Υπουργικό Συµβούλιο αποφάσισε όπως τα µειωµένα κατά £2.000.000 έσοδα 

ετησίως ανακτώνται από τους υπόλοιπους καταναλωτές υπό µορφή υποχρέωσης 

δηµόσιας ωφέλειας. Σηµειώνεται ότι η Αρχή ανέστειλε την εφαρµογή του τρόπου 

ανάκτησης των χαµένων εσόδων και αξιολόγησης του µετά από ένα χρόνο.  

Η διατίµηση για τις πολύτεκνες οικογένειες τέθηκε σε εφαρµογή την 1.5.2006. 

Παρόλα αυτά η Αρχή δεν είναι σε θέση ακόµη να προβαίνει στο συστηµατικό 

έλεγχο των δικαιούχων. Σηµειώνεται ότι τα µειωµένα έσοδα από την ειδική αυτή 

διατίµηση για την περίοδο Μαΐου – ∆εκεµβρίου 2006 ανέρχονται στις £350.790 

ενώ ο αριθµός των καταναλωτών που ανταποκρίθηκαν ανήλθε στο 32% περίπου 

του αριθµού που αναµενόταν να ενταχθεί. 

(η) Συµβόλαιο για προµήθεια µαζούτ - Αρ. συµβολ. 122/2004.  Κατά την 

εκτέλεση του πιο πάνω συµβολαίου διαπιστώθηκαν αρκετά προβλήµατα, αφού µετά 

την παραλαβή συγκεκριµένων φορτίων διαπιστώθηκε ότι ενώ οι αναλύσεις όλων των 

φορτίων που απέστελλε ο προµηθευτής από το λιµάνι φόρτωσης εµφάνιζαν το 

µαζούτ που επρόκειτο να παραδοθεί να είναι εντός των προδιαγραφών, εντούτοις οι 

αναλύσεις του ανεξάρτητου αναλυτή που γίνονταν µετά την εκφόρτωση έδειξαν ότι 

όλα τα πιο πάνω φόρτία ήταν εκτός προδιαγραφών. 

Λόγω της προµήθειας µαζούτ κατώτερης ποιότητας από αυτή που προνοείται στο 

συµβόλαιο, η ΑΗΚ υπολόγισε το όφελος του προµηθευτή στο συνολικό ύψος των 

$750.130. Το πιο πάνω ποσό παρακρατήθηκε στις 10.7.2006 από την εγγυητική 
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εκτέλεσης των όρων του συµβολαίου ύψους $1.000.000 ενώ το υπόλοιπο ποσό 

ύψους $249.870 επιστράφηκε στον προµηθευτή. 

Όπως πληροφορήθηκα, ο προµηθευτής ζήτησε την παραποµπή της διαφοράς σε 

διαιτησία. 

(θ) ∆ιαχείριση οχηµάτων.  Αναφορά σχετικά µε τα προβλήµατα διαχείρισης των 

οχηµάτων της Αρχής, έγινε από την Υπηρεσία µας κατά τον έλεγχο των οικονοµικών 

καταστάσεων του 2000 και του 2005.  Συγκεκριµένα εντοπίστηκαν αρκετές αδυναµίες 

και ελλείψεις που αφορούν µεταξύ άλλων στην παρακολούθηση της κατανάλωσης 

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

οχηµάτων, ετοιµασία συγκεντρωτικών καταστάσεων µε το σύνολο των οχηµάτων 

κατά κατηγορία κ.λπ. 

Σε απάντησή της η Αρχή για τον έλεγχο του 2005 ανέφερε ότι αρκετά από τα 

προβλήµατα που εντοπίστηκαν θα αντιµετωπίζονταν µε την λειτουργία του BW 

(Business Warehouse) του αναβαθµισµένου SAP και την ετοιµασία διαφόρων 

καταστάσεων, κάτι που κατά την διάρκεια του 2006 δεν έγινε και ως εκ τούτου τα 

προβλήµατα εξακολουθούσαν να υπάρχουν. 

Σύµφωνα µε τον Αντιπρόεδρο η καθυστέρηση της ενεργοποίησης του πιο πάνω 

συστήµατος οφείλεται σε τεχνικά προβλήµατα. 

(ι) Αυτόµατες ταµειακές µηχανές σφραγίσµατος.  Σύµφωνα µε έκθεση του 

Εσωτερικού Ελεγκτή, συνεχίζονται τα προβλήµατα και οι συχνές βλάβες στις 

αυτόµατες ταµειακές µηχανές σφραγίσµατος οι οποίες εγκαταστάθηκαν για να 

διευκολύνουν τη διαδικασία είσπραξης λογαριασµών ηλεκτρικού ρεύµατος και 

συγκεκριµένα στη αποφυγή σφραγίσµατος τους µε το χέρι.  

Ενόψει της αναβάθµισης του µηχανογραφικού συστήµατος SAP ζήτησα να 

ενηµερωθώ κατά πόσο η είσπραξη των λογαριασµών ηλεκτρικού ρεύµατος ή και 

άλλων ποσών προγραµµατίζεται να ενσωµατωθεί στο πιο πάνω πρόγραµµα.  

(ια) Ελλιπή στοιχεία για πάγια.  Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενες Εκθέσεις 

µας διαπιστώθηκε αδυναµία ελέγχου της φυσικής ύπαρξης του εξοπλισµού 

γραφείου και των οργάνων ελέγχου όπως αυτά παρουσιάζονται στους τελικούς 

λογαριασµούς και το µηχανογραφικό σύστηµα SAP. 
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Σχετική µελέτη του Εσωτερικού Ελέγχου που ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2005 

επιβεβαίωσε την ορθότητα των διαπιστώσεων του ελέγχου της Υπηρεσίας µας. 

Όπως ανέφερε σε απάντησή της η Αρχή για την Έκθεση µας για το 2005, 

υπήρχαν ακόµη κάποιες αδυναµίες στο όλο σύστηµα που αναµενόταν να 

ξεπεραστούν εντός του έτους.  Από τον έλεγχο των λογαριασµών του 2006 

παρατηρήθηκε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετές εκκρεµότητες στην 

συµφιλίωση των φυσικών καταµετρήσεων, µε τα στοιχεία του µηχανογραφικού 

συστήµατος SAP τόσο για τον εξοπλισµό γραφείου όσο και για τα όργανα 

ελέγχου.   

(ιβ) Οδηγίες διαφόρων Υπηρεσιών της Αρχής. ∆ιαπιστώθηκε ότι οι οδηγίες 

των διαφόρων Υπηρεσιών προς το προσωπικό δεν έχουν ακόµη εκσυγχρονιστεί 

µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα και το νέο µηχανογραφηµένο σύστηµα της Αρχής.  

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ορισµένες οδηγίες ισχύουν από το 1979.  

 

 

 

 

(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 
Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ηµοκρατίας 
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