
 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004. 

 
 

1.   Γενικά 

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

Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Έλεγχος Λογαριασµών) Νόµων του 1983 και 1984, 

για κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Οι λογαριασµοί της Αρχής έχουν ελεγχθεί από ιδιώτη ελεγκτή που διόρισε η Αρχή, 

ύστερα από έγκριση µου, σύµφωνα µε το άρθρο 3(1) των πιο πάνω Νόµων. Με 

βάση τις πρόνοιες των ίδιων Νόµων, η Υπηρεσία µου έχει διενεργήσει επιπρόσθετο 

οικονοµικό και διαχειριστικό έλεγχο. 

2. Προϋπολογισµός. 

(α) Έγκριση. Ο Προϋπολογισµός της Αρχής για το 2004 υποβλήθηκε έγκαιρα 

στον Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού στις 13.5.03 και, µετά από 

διαβουλεύσεις που έγιναν µε το Υπουργείο Οικονοµικών, εγκρίθηκε από το 

Υπουργικό Συµβούλιο στις 22.10.03 και κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων 

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

Προϋπολογισµών) Νόµων στις 20.11.2003, ενώ, µε βάση τις πρόνοιες των πιο 

πάνω Νόµων, έπρεπε να είχε κατατεθεί στη Βουλή το αργότερο µέχρι τις 30.9.2003.  

Ο Προϋπολογισµός ψηφίστηκε σε Νόµο που δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας στις 13.2.2004 (αρ.8(ΙΙ)/2004).   Προνοούσε συνολικές 

δαπάνες ύψους £346.34 εκ. και έσοδα £231,63.   

(β) Τροποποιητικός Προϋπολογισµός. Στις 15.4.2005 ψηφίστηκε ο Νόµος  

33(ΙΙ)/2005, ο οποίος τροποποιεί τον περί Προϋπολογισµού της Αρχής Ηλεκτρισµού 

Κύπρου Νόµο του 2004.  
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Νόµος 
2005 

Κεφ./ 
Άρθρο 

Κονδύλι Ποσά που 
ψηφίστηκαν µε 
το Βασικό Νόµο 

2004 

Ολικά ποσά που 
απαιτούνται για 

τη χρήση του 
έτους 2004 

  2.           ∆απάνες Λειτουργίας £ £ 
Αρ.2 
33(ΙΙ) 

2-271 Τέλη Άδειας της Ρυθµιστικής 
Αρχής Ενέργειας  

 
- 

 
450.000 

 

(γ) Συµπληρωµατικοί Προϋπολογισµοί. Στις 26.11.2004 και 23.12.2004 

εγκρίθηκαν οι περί Συµπληρωµατικού Προϋπολογισµού της Αρχής Ηλεκτρισµού 

Κύπρου Νόµοι [(Αρ.1 (Ν.28(II)/2004) και Αρ.3 (Ν.35(II)/2004)], αντίστοιχα, για τη 

χρήση του έτους που λήγει στις  31 ∆εκεµβρίου 2004.  

 

 
 

Νόµος 
2004 

 
 

Κεφ./ 
Άρθρο 

 
 
 

Κονδύλι 

 
Αρχικός 
Προϋπο-
λογισµός 

Συµπληρω-
µατικός 

Προϋπολογι-
σµός 

 
 
 

Ολικό 

   £ £ £ 
Αρ.1 
Ν.28(II)  

1-100 
  

Αποδοχές Προσωπικού 
  

41.350.666
 

 549.727  
  

41.900.393 
 

Αρ.3 
Ν.35(II)  

2-270 Χορηγία προς το Κράτος - 15.000.000 15.000.000 

 

(δ) Παρακολούθηση προϋπολογισµού – Συµφιλιωτική κατάσταση 

Προϋπολογισµού και Λογαριασµών του SAP.  Από έλεγχο της πιο πάνω 

κατάστασης, διαπιστώθηκε ότι σε ορισµένες περιπτώσεις έγιναν δαπάνες οι οποίες 

ενώ χρεώθηκαν σε συγκεκριµένους λογαριασµούς του SAP, δεν χρεώθηκαν στα 

ανάλογα κονδύλια του προϋπολογισµού. Ενδεικτικά παραδείγµατα είναι τα πιο κάτω  

 

Αρ. Λογ. SAP Περιγραφή Ποσό  
  £ 

729101 Εκσκαφές  2.880,00 
729110 Ηλεκτρολογικές Εργ.  1.400,00 
729151 Εκσκαφές  10.463,77 
729256 Άλλα έξοδα  955,20 
829101 Εκσκαφές  274,30 
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Ενώ η συµφιλιωτική κατάσταση παρουσιαζόταν ότι συµφωνούσε, τελικά υπήρχε 

συνολική διαφορά ύψους £33.000 περίπου, δηλαδή οι συνολικές δαπάνες σύµφωνα 

µε την κατάσταση προϋπολογισµού ήταν κατά £33.000 λιγότερες από αυτές των 

οικονοµικών καταστάσεων ή δαπανήθηκε ποσό ύψους £33.000 χωρίς να χρεωθεί 

σε κονδύλια του προϋπολογισµού.   

Παρά το γεγονός ότι τα συγκεκριµένα παραδείγµατα που εντοπίστηκαν δεν είναι 

σηµαντικά ως προς το µέγεθος των ποσών, είναι σηµαντικό το γεγονός ότι υπάρχει 

η δυνατότητα διενέργειας δαπάνης χωρίς αυτή να χρεωθεί σε σχετικό κονδύλι του 

προϋπολογισµού. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι το εν λόγω πρόβληµα θα εξαλειφθεί µε 

την εγκατάσταση της νέας έκδοσης του λογισµικού συστήµατος SAP την 1η 

Ιανουαρίου 2006. 

(ε) Αδαπάνητα ποσά Προϋπολογισµού. Ενώ οι δαπάνες που 

προϋπολογίστηκαν για έργα αναπτύξεως στον αναθεωρηµένο Προϋπολογισµό της 

Αρχής για το 2004 ήταν £142,95 εκ., οι πραγµατικές δαπάνες ανήλθαν σε £77,13 

εκ., παρέµεινε δηλαδή αδαπάνητο ποσό ύψους £65,82 εκ. ή ποσοστό 46%, λόγω 

κυρίως της µη εκτέλεσης ή µη συµπλήρωσης των πιο κάτω έργων: 

 

Κονδύλι  Προϋπολ. ∆απάνη Αδαπάνητα Ποσοστό 
  £ εκ. £ εκ.      £ εκ.        % 

4-504 Αιολικό πάρκο στον Κούρρη 2,2 0,1 2,1 95,5% 
4-511 Σταθµός Βασιλικού Μον. 4 33,0 0,5 32,5 98,5% 

4-512 Βελτίωση και επέκταση 
δικτύου µεταφοράς 20,7 11,3 9,4 45,4% 

4-514 Επέκταση και ενδυνάµωση 
δικτύου διανοµής 21,2 17,2 4,0 18,9% 

4-516 Εγκατάσταση µετρητών 2,5 0,5 2,0 80,0% 

4-518 Βελτίωση και ανέγερση 
κτιρίων και υποστατικών 8,2 2,6 5,6 68,3% 

Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο της Αρχής τα αναπτυξιακά έργα προγραµµατίζονται κάτω 

από ιδεώδης συνθήκες γι΄ αυτό και τα ποσά είναι τα ανώτατα που προβλέπονται για 

την εκτέλεσή τους, οι δε λόγοι για τους οποίους έχουν µείνει αδαπάνητα τα πιο 

πάνω κονδύλια, είναι οι ακόλουθοι: 
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4-504 Αιολικό πάρκο στο Κούρρη (£2,1 εκ.) 

Η Πολεοδοµική ΄Αδεια ήταν προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του Συµβολαίου και 

εξεδόθη τον ∆εκέµβριο 2003.  Το Συµβόλαιο ενεργοποιήθηκε το Φεβρουάριο του 

2004 αλλά το πρόγραµµα του Συµβολαίου  ανεστάλη µεταξύ Ιουλίου και Οκτωβρίου 

2004 για να ληφθούν επί τόπου πρόσθετες µετρήσεις του αιολικού δυναµικού για 

σκοπούς ετοιµασίας µελέτης βιωσιµότητας και υποβολής αίτησης  για επιχορήγηση. 

Το Συµβόλαιο ενεργοποιήθηκε ξανά στο τέλος ∆εκεµβρίου 2004.  Σύµφωνα µε το 

νέο πρόγραµµα του εργολάβου η αποπεράτωση του έργου αναµένεται να 

πραγµατοποιηθεί στις αρχές του 2006. 

4-511 Σταθµός Βασιλικού Μονάδα 4 (£32,5 εκ.) 

Ο προϋπολογισµός του 2004 ετοιµάστηκε αρχές του 2003 και  αναµενόταν ότι το 

συµβόλαιο για τη µονάδα αρ. 4 θα κατακυρωνόταν αρχές του 2004 οπότε 

υπολογίστηκε ότι το 2004 η δαπάνη θα ανερχόταν σε ΛΚ33 εκ.  Τον Οκτώβριο του 

2003 ο διαγωνισµός 440/2003 (µονάδα 4) ακυρώθηκε και επαναπροκηρύχθηκε ο 

διαγωνισµός 450/2003 ο οποίος ακυρώθηκε ξανά τον Ιανουάριο του 2005.  Ως εκ 

τούτου η µόνη δαπάνη για το 2004 ήταν η αµοιβή των Συµβούλων Μηχανικών που 

ανήλθε σε £0,5 εκ. 

4-512 Βελτίωση και επέκταση ∆ικτύου Μεταφοράς (£9,4 εκ.) 

Παρά το γεγονός ότι τα  πιο πάνω έργα είναι αναγκαία για την οµαλή και αξιόπιστη 

λειτουργία του ∆ικτύου Μεταφοράς, εντούτοις η κατασκευή τους παρουσιάζει 

σοβαρότατες καθυστερήσεις λόγω δυσκολιών που προβάλλονται από τις Τοπικές 

Αρχές, Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως και τους επηρεαζόµενους ιδιοκτήτες γης.  

4-514 Επέκταση και ενδυνάµωση δικτύου διανοµής (£4,0 εκ.) 

Η απόκλιση οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι έγινε πρόβλεψη εργασίας 

περισσότερη από την αναµενόµενη.  Η απόκλιση αυτή έχει επισηµανθεί και θα 

διορθωθεί στους επόµενους προϋπολογισµούς. 

4-518 Βελτίωση και ανέγερση κτιρίων και υποστατικών (£5,6 εκ.) 

Όσον αφορά τις Νέες Αποθήκες και τα Νέα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών στη 

Λάρνακα, Λεµεσό και Πάφο, η απ  όκλιση οφείλεται στην καθυστέρηση εξασφάλισης 

πολεοδοµικής άδειας και άδειας οικοδοµής.  Αναφορικά µε τις Νέες αποθήκες στην 

Πόλη Χρυσοχούς, η απόκλιση οφείλεται στην καθυστέρηση έκδοσης προσφορών 
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λόγω µη ανταπόκρισης του Επιµετρητή Ποσοτήτων, ο οποίος έχει αντικατασταθεί 

µε άλλο Οίκο Επιµετρητών. 

3. Οικονοµική κατάσταση. 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Σύµφωνα µε τους ελεγµένους λογαριασµούς 

παρουσιάζεται πλεόνασµα £23,90 εκ. πριν από τη φορολογία.  Συνοπτικά τα 

αποτελέσµατα των δυο τελευταίων ετών παρουσιάζονται ως ακολούθως: 

 
 2004  2003 
 £ εκ.  £ εκ. 
΄Εσοδα 219,24  225,11 
΄Εξοδα 195,34  211,28 
Πλεόνασµα έτους 23,90  13,83 

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

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

 2004  2003 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις 2,66  2,86 

Πλεόνασµα προς Απασχολούµενο Κεφάλαιο 5,54%  6,05% 

∆απάνες προσωπικού προς έσοδα 28,10%  27,01%

∆απάνες προσωπικού προς έξοδα 31,53%  28,78%

 
4. Αναπτυξιακό Πρόγραµµα της Αρχής 1995-2003.  

Στις 29.11.04 η Αρχή απέσυρε ποσό ευρώ 30,8 εκ. το οποίο αποτελεί την 4η και 

τελευταία απόσυρση από δάνειο αρχικού ύψους ευρώ 100 εκ., το οποίο σύναψε µε 

το Ταµείο Κοινωνικής Ανάπτυξης του Συµβουλίου της Ευρώπης για το έργο 

διανοµής – µεταφοράς.  

5. Μεταφορά πλεονασµάτων της ΑΗΚ ύψους £15 εκ. στο Πάγιο Ταµείο της 

∆ηµοκρατίας. 

Κατά το υπό εξέταση έτος το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής αποφάσισε στις 

23.11.04 (απόφαση 10.350) χορηγία ύψους £15 εκ. προς την Κυβέρνηση.  Για 

εκταµίευση του εν λόγω ποσού, η Βουλή ψήφισε το Συµπληρωµατικό 

Προϋπολογισµό (αρ. 3) του 2004 (Ν.35(ΙΙ)/2004) στις 23.12.04. 
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Το συνολικό ποσό της χορηγίας από το 2002 µέχρι σήµερα, ανήλθε σε £60 εκ.  

Όπως ανέφερα στην έκθεση µου για το προηγούµενο έτος, έχοντας υπόψη ότι ο 

Νόµος που διέπει τη λειτουργία της ΑΗΚ (Κεφ. 171, όπως τροποποιήθηκε 

µεταγενέστερα) δεν προνοεί τη µεταφορά τυχόν πλεονασµάτων στο Κράτος, σε 

συνδυασµό µε τις πρόνοιες του άρθρου 23 του ίδιου Νόµου, που περιορίζουν την 

ευχέρεια του Οργανισµού να συσσωρεύει αποθέµατα, έχω την άποψη ότι, αν η 

Αρχή θεωρούσε ότι το πιο πάνω ποσό ήταν πέραν των αναγκών της, πράγµα 

απίθανο, αν ληφθεί υπόψη το αναπτυξιακό πρόγραµµα της και ο δανεισµός στον 

οποίο προβαίνει η Αρχή για χρηµατοδότηση του, θα έπρεπε να επιστραφεί στους 

καταναλωτές υπό µορφή µείωσης των τελών ή µε άλλους τρόπους.  Η µεταφορά 

των πλεονασµάτων στο Πάγιο Ταµείο µπορεί να θεωρηθεί ότι ουσιαστικά 

ισοδυναµεί µε έµµεση φορολογία των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος, η Αρχή ουδέποτε θεώρησε ότι τα ποσά αυτά 

ήταν πέραν των αναγκών της και η µεταφορά έγινε κατόπιν υπόδειξης/παράκλησης 

ανωτέρων αρχών. 

6. Προσωπικό - Μισθοί, επιδόµατα και εργοδοτικές εισφορές. 

Η Αρχή εργοδοτούσε 2330 πρόσωπα (2268 για το 2003), από τα οποία τα 2050 

(2060 για το 2003) υπηρετούσαν σε µόνιµες θέσεις και 280 σε προσωρινές θέσεις.  

Οι εγκεκριµένες θέσεις σύµφωνα µε τον Προϋπολογισµό ανέρχονταν σε 2227 για 

το 2004 (από τις οποίες 89 µε διπλό σταυρό), σε σύγκριση µε 2154 για το 2003 

(από τις οποίες 95 µε διπλό σταυρό).  Οι δαπάνες για µισθούς, επιδόµατα, 

υπερωρίες και για εργοδοτικές εισφορές κατά τα τελευταία δυο έτη παρουσιάζονται 

στον πίνακα που ακολουθεί: 

 2004  2003 
 £000  £000 
(α)  Μόνιµοι υπάλληλοι    
Μισθοί και τιµαριθµικά επιδόµατα 30.292  29.515 
∆ιάφορα επιδόµατα και υπερωρίες 3.764  3.771 
Εργοδοτικές εισφορές 3.244  3.156 
Ωφελήµατα προσωπικού  3.207  2.969 
Εισφορές στο Ταµείο Συντάξεων  19.252  19.958 
 59.759  59.369 
(β)  Προσωρινοί υπάλληλοι 1.837  1.443 
 61.596  60.812 
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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: 

 
2004  2003  Αύξηση 

£  £   
23.440  22.844  2,6% 

 

Λαµβάνοντας υπόψη την ελλειµµατική εισφορά στο Ταµείο Συντάξεων, το κόστος 

της Αρχής ανά υπάλληλο ανέρχεται στις £29.150 σε σχέση µε £28.819 για το έτος 

2003.  

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

αναβαθµίσεις θέσεων που απορρέουν από τη συλλογική σύµβαση.  

7. Σχέδια Συντάξεων. 

(α)   Η ανάλυση των εισφορών της Αρχής στα Σχέδια Συντάξεων των υπαλλήλων 

κατά τα τελευταία δυο έτη ήταν: 

 2004  2003 
 £000  £000 
 Για τρέχουσα υπηρεσία 7.545  7.647 
 Για προηγούµενη υπηρεσία 11.707  12.311 
 19.252  19.958 

 

(β)  Άσκηση Εκλογής Σχεδίου Συντάξεων.  Με την τροποποίηση των 

Κανονισµών του Σχεδίου Συντάξεων που έγινε το 1990, δόθηκε δικαίωµα στους 

υπαλλήλους να επιλέξουν είτε να ενταχθούν στο Σχέδιο Συντάξεων χωρίς εισφορές, 

είτε να παραµείνουν στο Σχέδιο Συντάξεων της Αρχής µε εισφορές.  Η πλειονότητα 

των υπαλλήλων έχει ενταχθεί στο Σχέδιο Συντάξεων χωρίς εισφορές, ενώ στο 

Σχέδιο Συντάξεων µε εισφορές παρέµειναν 9 υπάλληλοι, οι οποίοι διατηρούν το 

δικαίωµα µεταπήδησης τους στο Σχέδιο Συντάξεων χωρίς εισφορές κατά την 

ηµεροµηνία της αφυπηρέτησης τους. 
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(γ) Έλλειµµατική εισφορά στο ταµείο συντάξεων.  Κατά την 31.12.02 έγινε 

αρχικά αναλογιστική µελέτη από την οποία διαπιστώθηκε έλλειµµα ύψους 

£53.142.000.  Από αυτό ποσό £6.685.000 καλύφθηκε εντός του 2002 και έτσι το 

υπόλοιπο του κεφαλαίου που περέµεινε στις 31.12.2002 ήταν £46.457.000.  Αυτό 

το ποσό θα πληρωνόταν µε 5 ετήσιες δόσεις µε έναρξη το 2003 και µε κάθε δόση 

£9.291.000 (£46.457.000/5) πλέον τόκους.   

Σύµφωνα µε αναλογιστική µελέτη που έγινε την 31.12.03, η συνολική ελλειµµατική 

εισφορά στο Ταµείο Συντάξεων ανερχόταν στο ποσό των £39.682.000 από το 

οποίο £37.166.000 αφορά την προηγούµενη αναλογιστική µελέτη (4/5 

£46.457.000) και το οποίο θα καλυφθεί µε 4 ετήσιες δόσεις.  Το ποσό που 

αναλογούσε για το έτος 2004 ανερχόταν στις ₤11.707.000.  Με απόφαση της 

Αρχής η διαφορά των £2.516.000 (£39.682.000 µείον £37.166.000 ) θα πληρωθεί 

σε περίοδο 15 ετών. 

8. Ωφελήµατα προσωπικού. 

Η ανάλυση των ωφεληµάτων προσωπικού κατά τα τελευταία δύο έτη έχει ως 

ακολούθως: 

  2004  2003 
  £  £ 
  Ταµείο Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης  1.393.686  1.459.776 
  Ταµείο Ευηµερίας  640.466  592.129 
  Ταµείο Βοηθείας  199.967  215.760 
  Σχέδιο Υποτροφιών  207.050  182.950 
  Επιχορήγηση Κυλικείων  161.150  160.931 
  Επιδότηση Επιτοκίου Εκπαιδευτικών ∆ανείων  179.747  157.790 
  Οµαδική Ασφάλεια Ζωής  337.603  166.899 
  Ασφάλεια Προσωπικών Ατυχηµάτων  87.632  32.887 
  3.207.301  2.969.122 

 
9. Άτοκα δάνεια για αγορά αυτοκινήτου (Καν. 43(1)(2)(3)).  

Τα κριτήρια για επιχορήγηση άτοκων δανείων σε υπαλλήλους της Αρχής για αγορά 

αυτοκινήτων συµφωνήθηκαν το 1994 µε τη συνδικαλιστική πλευρά και διαφέρουν 

από τα αντίστοιχα κριτήρια που ισχύουν για τους δηµόσιους υπαλλήλους στα 

ακόλουθα:   

(α) Το ύψος του δανείου που παραχωρείται είναι κατά πολύ ψηλότερο για τους 

υπαλλήλους της Αρχής λαµβανοµένου µάλιστα υπόψη ότι οι τιµές των καινούργιων 
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αυτοκινήτων έχουν µειωθεί λόγω της µείωσης των δασµών τους ενώ οι απολαβές 

των υπαλλήλων µε βάση τις οποίες γίνεται η παραχώρηση του δανείου έχουν 

αυξηθεί σηµαντικά.  

(β) Συγκεκριµένα στην Κυβέρνηση µέχρι την κλίµακα Α13 για πρώτη αγορά 

αυτοκινήτου παραχωρείται άτοκο δάνειο ύψους £9.100 και £13.100 από την 

κλίµακα Α14 και άνω. 

Στην περίπτωση της Αρχής το ελάχιστο ποσό που παραχωρείται είναι το 50% της 

9ης βαθµίδας της κλίµακας Α11, που το 2004 ήταν £13.208.  Στους υπαλλήλους 

µέχρι την Α15 παραχωρείται άτοκο δάνειο το 50% του ανώτατου σηµείου της 

κλίµακας τους πχ για την κλίµακα Α15 το 2004 το ποσό αυτό ήταν £19.150.   

(γ) Στους δηµόσιους υπαλλήλους το δάνειο παραχωρείται κατά κανόνα κάθε 7 

χρόνια ενώ στους υπαλλήλους της Αρχής παραχωρείται κάθε 5 χρόνια. 

(δ) Το συνολικό ποσό που οφείλουν οι υπάλληλοι της Αρχής για άτοκα δάνεια στις 

31.12.04 ανέρχετο στις ₤1.220.085.   

Σε προηγούµενες εκθέσεις µου είχα εισηγηθεί την προώθηση, µεταξύ άλλων, και 

του πιο πάνω κανονισµού στην Βουλή για έγκριση, γεγονός που µέχρι σήµερα 

εκκρεµεί.  Επίσης εισηγήθηκα την τροποποίηση των κριτηρίων έτσι που να 

συνάδουν µε εκείνα που ισχύουν στην περίπτωση των δηµόσιων υπαλλήλων.  

Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος, η Αρχή έχει υποβάλει ανταίτηµα για 

τροποποίηση των εν λόγω Κανονισµών µέσα στα πλαίσια της ανανέωσης της 

Συλλογικής Σύµβασης, ώστε να συνάδουν µε τους αντίστοιχους Κανονισµούς της 

Κυβέρνησης.  Επίσης ανέφερε ότι µε την εφαρµογή της αναδιοργάνωσης άρχισε η 

προώθηση της τροποποίησης διαφόρων Κανονισµών των Περί ΑΗΚ Κανονισµών 

του 1986 και θα περιληφθεί και τροποποίηση σχετικά µε τα δάνεια, σύµφωνα µε την 

εισήγηση µου, αφού συµφωνήσει και η Συνδικαλιστική πλευρά. 

10. Υπάλληλοι που εργάζονται εκτός της κανονικής βάσης εργασίας τους.  

Όπως ανάφερα και στην έκθεση µου για το προηγούµενο έτος, η προκήρυξη 

θέσεων πρώτου διορισµού ή/και προαγωγής γίνεται µε βάση την οργανωτική 

διάρθρωση της Αρχής σύµφωνα µε την οποία προνοούνται συγκεκριµένες θέσεις 

κατά βάση εργασίας. 
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∆ιαπιστώθηκε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν υπάλληλοι οι οποίοι εργάζονται σε 

προσωπική βάση εργασίας και όχι στην κανονική βάση εργασίας που προνοείται 

στην Οργανική ∆ιάρθρωση της Αρχής, κατά παράβαση των Κανονισµών (οι Περί 

Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου – Όροι Υπηρεσίας Κανονισµοί του 1986).  Μετά από 

ενέργειες που έγιναν εκ µέρους της Αρχής, κατόπιν δικής µου υπόδειξης, ο αριθµός 

των υπαλλήλων που εξακολουθούσαν να εργάζονται σε προσωπική βάση εργασίας 

περιορίστηκε σε 15  ενώ αρχικά ανερχόταν γύρω στους 60.  

Το πρόβληµα δηµιουργείται κυρίως στις περιπτώσεις εκείνες όπου, υπάλληλοι 

αιτούνται και τυγχάνουν προαγωγής αλλά δεν µετακινούνται στην νέα θέση, 

επικαλούµενοι διάφορους λόγους.  Το γεγονός αυτό δηµιουργεί αρκετά προβλήµατα 

στη εύρυθµη λειτουργία της Αρχής, προκαλεί αίσθηµα  αδικίας σε υπαλλήλους που 

αποποιούνται της προαγωγής για να µην µετακινηθούν από την βάση εργασία τους, 

ενώ δεν συµπληρώνεται η Οργανική ∆ιάρθρωση των διαφόρων τµηµάτων µε 

αποτέλεσµα να υπάρχει έλλειψη προσωπικού  σε κάποια τµήµατα ενώ σε άλλα να 

υπηρετεί υπεράριθµος αριθµός υπαλλήλων.   Σε σηµείωµα του Γενικού ∆ιευθυντή 

Υποστήριξης προς τον Γενικό Εκτελεστικό ∆ιευθυντή της Αρχής ηµ. 5.12.2003, 

σηµειώνεται µεταξύ άλλων ότι η µη συµπλήρωση της Οργανικής ∆ιάρθρωσης των 

διαφόρων τµηµάτων δηµιουργεί καθυστερηµένη εργασία µε αντίκτυπο στην οµαλή 

διεξαγωγή της λειτουργίας της Αρχής αλλά και µε επιπρόσθετο κόστος σε 

υπερωρίες στην περίπτωση που η καθυστερηµένη εργασία δεν µπορεί να 

αντιµετωπιστεί παράλληλα µε την υπόλοιπη εργασία.  

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε  ότι έχουν δοθεί οδηγίες στη ∆ιεύθυνση να 

παρακολουθεί το θέµα από πολύ κοντά προβαίνοντας και σε ενέργειες για την 

πλήρη διευθέτηση του και ότι οι πλείστες των περιπτώσεων θα διευθετηθούν 

αµέσως µε τις επικείµενες πληρώσεις κενών θέσεων. 

11. Σύστηµα Ποιότητας ISO 9001.  

Για σκοπούς διασφάλισης του Συστήµατος Ποιότητας που εφαρµόζει η ΑΗΚ 

πραγµατοποιήθηκε το 2004 ο καθιερωµένος ετήσιος έλεγχος από τη Κυπριακή 

Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ). Σε σχετική έκθεση της ΚΕΠ η οποία υποβλήθηκε 

στην Αρχή το Νοέµβριο του 2004 γίνονται οι πιο κάτω διαπιστώσεις µη 

συµµόρφωσης: 
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(α) ∆εν καταγράφονται πάντοτε τα προφορικά παράπονα πελατών που 

διεκπεραιώνονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών, δεν γίνεται πάντοτε 

διερεύνηση και επίλυση παραπόνων πελατών εντός των καθορισµένων χρονικών 

πλαισίων και δεν έχουν διερευνηθεί οι λόγοι της µεγάλης αύξησης που 

παρατηρήθηκε το 2003 στο συνολικό αριθµό παραπόνων για λήψη κατάλληλων 

διορθωτικών ενεργειών.  

(β) ∆εν εκπονούνται πάντοτε σχέδια δράσης σε περιπτώσεις αποκλίσεων 

κρίσιµων δεικτών απόδοσης από τους προκαθορισµένους στόχους. 

(γ) ∆εν λαµβάνονται ικανοποιητικές διορθωτικές ενέργειες αναφορικά µε µη 

συµµορφώσεις που αναφέρονται σε  προηγούµενες εκθέσεις της ΚΕΠ 

(δ) Στις Εσωτερικές Επιθεωρήσεις που πραγµατοποιούνται από το αρµόδιο 

Τµήµα της Αρχής επιβεβαιώνεται η τήρηση των διαδικασιών και δεν καταβάλλεται 

ιδιαίτερη προσπάθεια για εντοπισµό ουσιαστικών τοµέων βελτίωσης.  

Λόγω των επαναλαµβανόµενων µη συµµορφώσεων που εντοπίστηκαν κατά την 

επιθεώρηση του 2004 η ΚΕΠ αποφάσισε όπως η επόµενη επιθεώρηση επιτήρησης 

διεξαχθεί σε χρονικό διάστηµα έξι αντί δώδεκα µηνών από την προηγούµενη 

επιθεώρηση.  

Εκτός των πιο πάνω διαπιστώσεων η ΚΕΠ προέβη και σε εισηγήσεις σηµαντικότερη 

των οποίων είναι ότι στα πλαίσια εφαρµογής της Νοµοθεσίας και  για σκοπούς 

συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις της ΡΑΕΚ η Αρχή πρέπει να επαναξιολογήσει και 

αναπροσαρµόσει, όπου απαιτείται, το υφιστάµενο σύστηµα δεικτών απόδοσης.   

Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος, οι εισηγήσεις και οι παρατηρήσεις της ΚΕΠ 

λήφθηκαν σοβαρά υπόψη και έχουν ήδη τροχοδροµηθεί οι απαιτούµενες ενέργειες 

για εφαρµογή τους. 

12. 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 
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2003, η Φάση Β τη 1η Μαΐου 2005 ενώ για τη Φάση Γ δεν τέθηκαν 

χρονοδιαγράµµατα και κανονισµοί.  

Η αναγκαιότητα συµµόρφωσης της Αρχής µε τις υποχρεώσεις της απέναντι στη 

Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) η οποία προβαίνει στον έλεγχο της 

µεθοδολογίας µε την οποία ετοιµάστηκαν οι διατιµήσεις και στην έγκριση τους, και η 

ανάγκη αναθεώρησης των διατιµήσεων που πηγάζει από τους εγκριµένους 

Κανονισµούς συνέτειναν στην απόφαση της Αρχής για µετάκληση 

εµπειρογνωµόνων µε απώτερο σκοπό την εις βάθος µελέτη του θέµατος των 

διατιµήσεων.  

Η εκτέλεση της πιο πάνω µελέτης ανατέθηκε σε συγκεκριµένο ειδικό στο εξωτερικό 

ενώ για την ολοκλήρωση της (η οποία αναµενόταν το Νοέµβριο του 2004)  και την 

κατάρτιση των διατιµήσεων είναι απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει λογιστικός 

διαχωρισµός των λογαριασµών αναφορικά µε την Παραγωγή,  Μεταφορά, ∆ιανοµή 

και Προµήθεια και ο οποίος έπρεπε να υποβληθεί στην Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας 

Κύπρου (ΡΑΕΚ) για έγκριση.  

Ενόψει του γεγονότος ότι οι διατιµήσεις που θα εφαρµοστούν µε τη φάση Γ θα 

πρέπει να εγκριθούν από τη ΡΑΕΚ, η απόφαση της οποίας µπορεί να 

διαφοροποιήσει τις υφιστάµενες διατιµήσεις, εξέφρασα την άποψη ότι επιβάλλεται η 

ολοκλήρωση της απαραίτητης προεργασίας, ο καθορισµός των διατιµήσεων και η 

υποβολή τους για έγκριση.  

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι η Αρχή βρίσκεται στο τελικό στάδιο αξιολόγησης 

των σχετικών µελετών, της ενσωµάτωσης των σχετικών στοιχείων σε 

προϋπολογιστικούς διαχωρισµένους λογαριασµούς και συµπερίληψη των στη 

µελέτη για την κατάρτιση διατιµήσεων και υποβολής των στη ΡΑΕΚ. 

13. 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 
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καταφεύγουν στα ∆ικαστήρια διεκδικώντας αποζηµιώσεις για τη επιβλαβή επίδραση 

στην περιουσία τους.  

Στις περιπτώσεις όπου η Αρχή προβαίνει στην καταβολή αποζηµίωσης, τα 

δικαιώµατα της τόσο για την εγκατάσταση πυλώνα όσο και τη διέλευση των 

καλωδίων δεν κατοχυρώνονται µε τον υφιστάµενο Νόµο του Κτηµατολογίου (Ο Περί 

Ακινήτου Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή, Εγγραφή και Εκτίµησης ) Νόµο Κεφ. 224).   

Το θέµα θα µπορούσε να ρυθµιστεί νοµοθετικά µε τη ψήφιση του τροποποιητικού 

Νοµοσχεδίου το οποίο ετοιµάστηκε από το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας 

τον Ιανουάριο του 1996 και παραπέµφθηκε µέσω του Υπουργείου Εσωτερικών στη 

Γενική Εισαγγελία για νοµοτεχνικό έλεγχο τον Φεβρουάριο του ίδιου χρόνου. Η 

ψήφιση του σε Νόµο, η οποία όµως ακόµη εκκρεµεί, θα παρέχει το δικαίωµα στην 

ΑΗΚ καθώς και σε νοµικά πρόσωπα ή Οργανισµούς ∆ηµοσίου ∆ικαίου να 

εγγράφουν «δικαιώµατα» προς όφελος τους, στους τίτλους ιδιοκτησίας 

αποτρέποντας έτσι νέες διεκδικήσεις ή διαµαρτυρίες για τη διέλευση των γραµµών.  

Για σκοπούς εφαρµογής οµοιόµορφης πολιτικής αλλά κυρίως για συµµόρφωση µε 

το άρθρο 23 του Συντάγµατος, στο οποίο προνοείται ότι κάθε άτοµο έχει το 

δικαίωµα να κατέχει ακίνητη ιδιοκτησία και για οποιαδήποτε οικονοµική µείωση της 

αξίας της πρέπει να του καταβάλλεται το ταχύτερο δίκαιη αποζηµίωση, εξέφρασα 

την γνώµη ότι η Αρχή πρέπει να καταβάλλει αποζηµιώσεις σε όλους του ιδιοκτήτες 

των επηρεαζόµενων τεµαχίων κατά το χρόνο κατασκευής των γραµµών. Με τον 

τρόπο αυτό θα αντισταθµίζεται η επιβλαβής επίδραση στην περιουσία µερίδας 

πολιτών σε περίπτωση ανάπτυξης του ηλεκτρικού δικτύου  που γίνεται προς όφελος 

όλων των πολιτών.  

Ο Πρόεδρος µε  διαβεβαίωσε ότι τυχόν ανοµοιοµορφία στον τρόπο χειρισµού των 

διαφόρων περιπτώσεων ήταν αποτέλεσµα των διαφορετικών δεδοµένων και 

συνθηκών και ότι οι εισηγήσεις µου, θα ληφθούν σοβαρά υπόψη σε επικείµενη 

κωδικοποίηση της ακολουθητέας πρακτικής.  

14. Αδυναµίες στο σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου. 

(α) Κατακράτηση µετρητών από Ταµία.  Στις 19.12.03 υπάλληλος που 

εκτελούσε χρέη Ταµία στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στο Στρόβολο έλαβε 

επιταγή από πελάτη προς εξόφληση του λογαριασµού του, συνολικού ποσού 
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₤17.714,21. Αφού σφράγισε το λογαριασµό του πελάτη, του τον έδωσε και κράτησε 

το απόκοµµα, χωρίς να το παραδώσει στο τέλος της ηµέρας για έλεγχο και 

καταχώριση στο σύστηµα, µε αποτέλεσµα ο λογαριασµός να παρουσιάζεται στο 

σύστηµα ως απλήρωτος. Στις 5.1.04 χρησιµοποίησε την επιταγή για κάλυψη 

ελλείµµατος που δηµιούργησε από την κατακράτηση µετρητών που εισέπραξε από 

πολλούς άλλους καταναλωτές. Μετά τον εντοπισµό της κατακράτησης, ο εν λόγω 

υπάλληλος επέστρεψε το ποσό.  Ο Νοµικός Σύµβουλος της Αρχής εισηγήθηκε 

όπως πριν προχωρήσει η Αρχή σε πειθαρχική δίωξη να διευκρινιστεί κατά πόσο ο 

εν λόγω υπάλληλος έχει κατηγορηθεί ενώπιον ∆ικαστηρίου. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος,  διεξάχθηκε πειθαρχική έρευνα εναντίον του 

πιο πάνω υπάλληλου, ο δικηγόρος του οποίου δήλωσε σε συνεδρία του 

Πειθαρχικού Συµβουλίου ότι  δεν δικαιούτο η Αρχή να ασκήσει πειθαρχική δίωξη 

κατά του πελάτη του διότι έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη.  Όµως, ο δικηγόρος του 

υπαλλήλου δεν έχει απαντήσει κατά πόσο ο πελάτης του έχει κατηγορηθεί ενώπιον 

∆ικαστηρίου ή όχι και αν η απάντηση είναι καταφατική να µην προχωρήσει 

πειθαρχική δίωξη. 

 (β) Ελλιπή στοιχεία για πάγια.  Όπως ανάφερα και στην έκθεση µου για τον 

προηγούµενο χρόνο στο µηχανογραφικό σύστηµα SAP δεν καταχωρίζεται η 

πληροφορία σχετικά µε το συγκεκριµένο τόπο όπου τηρείται το κάθε πάγιο.  ∆εν 

συµπληρώνονται δηλαδή τα πεδία ‘’Location’’ και ‘’Room’’ που υπάρχουν στο SAP, 

αλλά υπάρχει µόνο ένδειξη ότι βρίσκεται στα Κεντρικά Γραφεία, σε Περιφέρεια, 

Ηλεκτροπαραγωγό Σταθµό κ.τ.λ.  Επίσης δεν υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης 

από το σύστηµα SAP κατάστασης κατά κατηγορία οργάνων ή/και εξοπλισµού 

γραφείου µε την τοποθεσία ή τα άτοµα που είναι χρεωµένα.  Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα την αδυναµία ελέγχου της φυσικής ύπαρξης του εξοπλισµού γραφείου 

και των οργάνων που είναι καταχωρισµένα στο µηχανογραφικό σύστηµα SAP τα 

οποία. στις 31.12.04 είχαν καθαρή λογιστική αξία περίπου £2,5 εκ. 

Για τον έλεγχο του 2003 ο Πρόεδρος µου ανέφερε ότι τα πιο πάνω δεν τηρούνται 

λόγω του ψηλού κόστους διαχείρισης σε σχέση µε τα ωφελήµατα.  Εξέφρασα την 

άποψη ότι το θέµα που εγείρεται είναι η διαφύλαξη περιουσιακών στοιχείων της 

Αρχής µε σηµαντική συνολική αξία. 
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Για το 2004 ο Πρόεδρος µου ανέφερε ότι έχει ανατεθεί στη ∆ιεύθυνση Εσωτερικού 

Ελέγχου να µελετήσει τη χρησιµότητα και επάρκεια των συστηµάτων αυτών και να 

υποβάλει σχετική έκθεση µε ευρήµατα και εισηγήσεις. 

(γ) ∆ιαχείριση Υλικών.  Σύµφωνα µε έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Προµηθειών 

αναφορικά µε τη ∆ιαχείριση Υλικών κατά καιρούς παρουσιάζονται ελλείψεις υλικών 

οι οποίες οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι οι τέσσερις κεντρικές αποθήκες της 

Αρχής δεν είναι συνδεδεµένες µεταξύ τους µέσω του µηχανογραφικού συστήµατος 

για να είναι εύκολη η εξακρίβωση τόσο των αποθεµάτων όσο και των ελλείψεων.  

Εξειδικευµένο λογισµικό πρόγραµµα (το Materials Requirement Planning (MRP)), 

το οποίο δηµιουργεί αυτόµατα εισηγήσεις για αναπλήρωση των υλικών, και το οποίο  

εγκαταστάθηκε αρχικά στο SAP δεν τέθηκε σε λειτουργία γιατί εφαρµόζεται εκεί 

όπου λειτουργεί µόνο µία κεντρική αποθήκη. 

Εκτός από τη αδυναµία του λογισµικού συστήµατος, οι κατά καιρούς 

παρατηρούµενες ελλείψεις οφείλονται επίσης στον ελλιπή προγραµµατισµό και στο 

µη ικανοποιητικό συντονισµό µεταξύ της ∆ιεύθυνσης Προµηθειών και των διαφόρων 

Τµηµάτων της Αρχής.  Η ∆ιεύθυνση Προµηθειών δεν ενηµερώνεται έγκαιρα για τις 

διάφορες αποφάσεις των άλλων Τµηµάτων αναφορικά µε αλλαγές στη χρήση 

υλικών ή την χρήση υλικών σε έργα πέραν από αυτά για τα οποία αρχικά 

προορίζονταν. Επίσης δεν ενηµερώνεται έγκαιρα και ικανοποιητικά σχετικά µε την 

εκτέλεση µεγάλων κατασκευαστικών έργων, µε αποτέλεσµα να µην είναι σε θέση να 

προβεί στον έγκαιρο προγραµµατισµό είτε νέων αγορών ή την αύξηση των 

ποσοτήτων.  

Όπως µου ανέφερε ο Πρόεδρος οι πιο πάνω αδυναµίες αναµένεται ότι θα εκλείψουν 

µε την εισαγωγή νέου λογισµικού προγράµµατος (MRP) που θα γίνει µέσα στα 

πλαίσια αναβάθµισης του SAP. 

(δ) Οδηγίες διαφόρων Υπηρεσιών της Αρχής. ∆ιαπιστώθηκε ότι εξακολουθούν 

ακόµα να υπάρχουν οδηγίες οι οποίες δεν έχουν ακόµη εναρµονιστεί µε τα σηµερινά 

δεδοµένα και το νέο µηχανογραφηµένο σύστηµα της Αρχής οι οδηγίες των 

διαφόρων Υπηρεσιών προς το προσωπικό, οι οποίες διέπουν την εύρυθµη 

διεξαγωγή των εργασιών της Αρχής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ορισµένες οδηγίες 

ισχύουν από το 1979.  
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Σε απάντηση του ο Πρόεδρος της Αρχής ανέφερε ότι έχουν δοθεί οδηγίες για ριζική 

αναθεώρηση των Οδηγιών/Εγκυκλίων που διέπουν τις διάφορες Επιτελικές 

Μονάδες και ∆ιευθύνσεις.  

(ε) Μηχανογραφικό σύστηµα σφράγισης του λογαριασµού που 

προσκοµίζεται από τον πελάτη για την εξόφληση των οφειλών του.  Κατά το 

2003, παρατηρήθηκαν 2 περιπτώσεις υπαλλήλων της Αρχής οι οποίοι 

εκµεταλλεύτηκαν την αδυναµία του συστήµατος είσπραξης και χρησιµοποίησαν 

παράτυπα τη επίσηµη σφραγίδα της Αρχής για είσπραξη οφειλόµενων ποσών. Το 

πρόβληµα έγκειται στο ότι οι λογαριασµοί ηλεκτρικού ρεύµατος δεν σφραγίζονται 

µηχανικά ούτε καταχωρίζονται αυτόµατα στο µηχανογραφικό σύστηµα.    

Παρά την ύπαρξη του πιο πάνω προβλήµατος, παρατηρήθηκε µεγάλη 

καθυστέρηση στη λήψη άµεσων µέτρων, δηλαδή, στην αγορά και χρήση ειδικών 

ταµειακών µηχανών στις οποίες θα καταχωρείται ο λογαριασµός ηλεκτρικού 

ρεύµατος και θα σφραγίζεται αυτόµατα κατά την εξόφληση. Ο ∆ιαγωνισµός (αρ. 

20/2005) για την αγορά εκτυπωτών  δηµοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2005 και η 

αξιολόγηση έγινε το Μάρτιο του 2005 όπου και αποφασίστηκε η κατακύρωση της 

προσφοράς σε συγκεκριµένη εταιρεία. Μέχρι την ηµέρα του ελέγχου  δεν  είχαν 

παραληφθεί και τεθεί σε λειτουργία οι πιο πάνω µηχανές.  

Σε απάντηση του, ο Πρόεδρος της Αρχής ανέφερε ότι ο εξοπλισµός παραλήφθηκε 

στις 23 Μαΐου 2005 και η εγκατάσταση του έγινε και τέθηκε σε λειτουργία στα 

Περιφερειακά Γραφεία Λευκωσίας και Λάρνακας και στα Γραφεία Εξυπηρέτησης 

Πελατών Στροβόλου και Παραλιµνίου ενώ η εγκατάσταση στα υπόλοιπα γραφεία 

αναµένεται να ολοκληρωθεί σύντοµα. 

(στ) Υπερωρίες Καταγραφέων Μετρητών Περιφέρειας Πάφου.  Ύστερα από 

καταγγελίες που υποβλήθηκαν στον Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και 

Τουρισµού από συγκεκριµένο υπάλληλο της Αρχής, εξετάστηκε, µεταξύ άλλων, και 

η υπερωριακή εργασία των καταγραφέων µετρητών της Περιφέρειας Πάφου. Το 

πόρισµα των ερευνώντων λειτουργών για τη συγκεκριµένη καταγγελία περιλάµβανε 

τα ακόλουθα: 

(i) Η υπερωριακή εργασία των καταγραφέων µετρητών δεν δικαιολογείται, αφού οι 

ώρες που απαιτήθηκαν για την υπερωριακή εργασία δεν συνάδουν  µε τα 

στοιχεία που καταχωρίζονται στους φορητούς καταχωρητές.  
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(ii) Οι φορητοί καταχωρητές δεν έχουν καταγράψει καµιά ένδειξη ότι η εργασία των 

καταγραφέων έγινε εκτός των συνηθισµένων ωρών εργασίας, για την οποία 

απαιτήθηκε υπερωριακή αµοιβή από τους καταγραφείς µετρητών και 

πληρώθηκε από την Αρχή. 

(iii) Για υπερωρίες που απαιτήθηκαν για Σαββατοκύριακα, οι καταγραφείς 

µετρητών απαίτησαν περισσότερες ώρες από όσες εργάστηκαν ή ήταν 

αναγκαίο να εργαστούν. 

Κατόπι γνωµάτευσης των Νοµικών της Συµβούλων, η Αρχή διόρισε 

ερευνώντες λειτουργούς για να εξετάσουν την πιθανότητα διάπραξης 

πειθαρχικού αδικήµατος από τους καταγραφείς µετρητών της Περιφέρειας 

Πάφου. Η εν λόγω έρευνα ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2004 και το 

πόρισµα στάληκε στους Νοµικούς Συµβούλους της Αρχής στις 17/5/2004 για 

γνωµάτευση κατά πόσο µπορεί να διατυπωθεί οποιαδήποτε κατηγορία 

εναντίον τους.  

(ζ) Παρακολούθηση και έλεγχος των συµβολαίων.  Η παρακολούθηση και ο 

έλεγχος των προσφορών µέσω του µηχανογραφηµένου συστήµατος SAP, όπως 

ανέφερα και σε προηγούµενες εκθέσεις µου, εξακολουθεί να είναι πολύ δύσκολη και 

χρονοβόρα, ενώ σε µερικές περιπτώσεις είναι αδύνατη.  Τούτο οφείλεται σε 

διάφορους λόγους, οι κυριότεροι των οποίων είναι (α) τα διάφορα στοιχεία είναι 

διασκορπισµένα σε διάφορα «φύλλα εργασίας» ή είναι ελλιπή, (β) σε µερικές 

περιπτώσεις η µη καταχώριση της πραγµατικής ηµεροµηνίας της παραγγελίας, (γ) η 

ενηµέρωση του συστήµατος µε τις παραλαβές των προµηθειών γίνεται µε 

καθυστέρηση κ.τ.λ.  

Ο Πρόεδρος µου ανέφερε ότι µε την αναβάθµιση του SAP τα υφιστάµενα 

προβλήµατα και αδυναµίες θα εκλείψουν, έτσι ώστε να γίνεται πιο αποτελεσµατική η 

παρακολούθηση των συµβολαίων. 
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(θ) Εκθέσεις Εσωτερικού Ελέγχου.  Από τις εκθέσεις της ∆ιεύθυνσης 

Εσωτερικού Ελέγχου της Αρχής για το έτος 2004 αναφέρονται, µεταξύ άλλων, τα 

πιο κάτω θέµατα: 

(i) ∆ιαδικασία διαχείρισης του στόλου αυτοκινήτων της Αρχής. Σε 

συγκεκριµένες Επαρχίες εντοπίστηκαν αποκλίσεις και αδυναµίες που αφορούν 

την πιο πάνω διαδικασία. 

(ii) Αγορές.  Στην Επαρχία Πάφου, παρατηρήθηκε ότι στις 13 από τις 35 συνολικά 

προσφορές που έγιναν για το έτος 2004, λήφθηκε µια µόνο προσφορά. Οι 8 

από τις 13 προσφορές αφορούσαν συγκεκριµένο προσφοροδότη που 

ασχολείται µε την ανέγερση κτιρίων υποσταθµών.  

(iii) Υπέρβαση της Μέγιστης Ζήτησης.  Στην Επαρχία Λάρνακας δεν εφαρµόζεται 

η προβλεπόµενη διαδικασία για τις περιπτώσεις υπέρβασης της Μέγιστης 

Ζήτησης από τους καταναλωτές, από το Σεπτέµβριο 2004 παρά µόνο για 

µεµονωµένες περιπτώσεις. Ως αποτέλεσµα δε στάληκαν προειδοποιητικές 

επιστολές, όπως θα έπρεπε, σε 7 νέες περιπτώσεις υπέρβασης της Μ.Ζ. ενώ 

για 18 άλλες περιπτώσεις για τις οποίες έγινε επανειληµµένα υπέρβαση της 

Μ.Ζ. δεν έγινε χρέωση.  Η µη εφαρµογή της διαδικασίας συνεπάγεται απώλεια 

εισοδήµατος για την Αρχή όπως και διαφορετική µεταχείριση των καταναλωτών 

µας από Περιφέρεια σε Περιφέρεια. 

Για τα πιο πάνω θέµατα, έγιναν συστάσεις από τη ∆ιεύθυνση Εσωτερικού 

Ελέγχου για λήψη διορθωτικών µέτρων. 

15. ∆ιερευνώµενες υποθέσεις κλοπής ηλεκτρικού ρεύµατος και άλλες 

καταγγελίες. 

(α) Παλαιές υποθέσεις.  Όπως ανέφερα και στις προηγούµενες µου εκθέσεις, 

µετά από προφορικές καταγγελίες συγκεκριµένου καταναλωτή και τη διερεύνηση 

τους από την Αρχή, εντοπίστηκε συγκεκριµένος ύποπτος για επεµβάσεις σε 

µετρητές καταναλωτών της Αρχής, µε σκοπό την υποκλοπή ηλεκτρικού ρεύµατος. 

Από µεγάλη εκστρατεία που άρχισε από 20.12.2001 σε παγκύπρια κλίµακα, για 

διερεύνηση τόσο των περιπτώσεων του συγκεκριµένου υπόπτου, όσο και άλλων 

πιθανών υποκλοπών, προέκυψαν τα πιο κάτω στοιχεία.  
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Μέχρι τον Απρίλιο του 2005, 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. 

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 διευθετήθηκε η πληρωµή 

περίπου ενός εκατοµµυρίου.  

Οι πιο πάνω αναφερόµενες 168 υποθέσεις αναλύονται ως ακολούθως :  

Αρ. 
Περιπτώσεων 

Σχόλιο 

43 Οι εµπλεκόµενοι καταναλωτές έχουν κινήσει αγωγή εναντίον 
της ΑΗΚ και η ΑΗΚ προχώρησε σε ανταπαίτηση.   

1 Ο καταναλωτής υπόβαλε αίτηση για έκδοση απαγορευτικού 
διατάγµατος για µη διακοπή του ρεύµατος και το δικαστήριο 
απέρριψε την αίτηση του καταναλωτή.  Στη συνέχεια 
υπόβαλε έφεση και ορίστηκε η υπόθεση. 

4 Οι Νοµικοί Σύµβουλοι της ΑΗΚ προωθούν αίτηση για 
απόρριψη της αγωγής λόγω κωλυσιεργίας των νοµικών των 
καταναλωτών στην προώθηση των αγωγών στο δικαστήριο. 

3 ∆εν καταχωρήθηκε ακόµη από τους Νοµικούς Συµβούλους 
υπεράσπιση και ανταπαίτηση εκ µέρους της ΑΗΚ 

51 Οι καταναλωτές κίνησαν αγωγή εναντίον της ΑΗΚ 
14 Καταχωρήθηκε αγωγή εκ µέρους της ΑΗΚ 

1 Η οικονοµική κατάσταση του καταναλωτή είναι πολύ κακή 
και οι Νοµικοί Σύµβουλοι συµβούλευσαν όπως µη ληφθούν 
δικαστικά µέτρα εναντίον του 

6 Έκλεισαν τα δικόγραφα και αναµένεται ανακοίνωση της 
ηµεροµηνίας για ακρόαση της κάθε υπόθεσης 

21 Η ΑΗΚ κίνησε αγωγές εναντίων των εµπλεκοµένων 
καταναλωτών  

86 ∆ιευθετήθηκε η πληρωµή των οφειλόµενων ποσών 
4 Αφορούν τον ίδιο καταναλωτή, καταβλήθηκε ένα ποσό σαν 

εγγύηση για επανασύνδεση και γίνονται διαπραγµατεύσεις 
για τελική διευθέτηση 

6 Αφορούν υπαλλήλους της ΑΗΚ .  Καταγγέλθηκαν στην 
αστυνοµία και διώχθηκαν ποινικά.  Στις 5 περιπτώσεις οι 
ποινικές υποθέσεις εκδικάστηκαν και αθωώθηκαν.  
Αναµένεται η γνωµάτευση των Νοµικών Συµβούλων της 
ΑΗΚ για τον περαιτέρω χειρισµό. 

168  
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Μετά από σχετικές διευθετήσεις, έχει εισπραχθεί από διάφορες περιπτώσεις το 

ποσό των £364.538, ως εγγύηση, ενώ σε µία περίπτωση δεσµεύτηκε χωράφι αξίας 

£100.000, ως εγγύηση, είτε για διευθέτηση προσωρινού διατάγµατος είτε για 

επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύµατος. 

Από το Μάιο του 2004 µέχρι τον Απρίλιο του 2005 διευθετήθηκε η πληρωµή για 4 

πρόσθετες υποθέσεις, από τις οποίες οι δύο αφορούν το ίδιο πρόσωπο µε συνολικό 

ποσό οφειλής £6.067,60 µία για ποσό £378,36 και µία για £3.300 

Όσο αφορά την ποινική πτυχή των υποθέσεων µέχρι τώρα έχουν εκδικαστεί 21 

υποθέσεις στις οποίες εµπλέκονται 13 άτοµα.  Από αυτές 3 άτοµα που σχετίζονταν 

µε 4 υποθέσεις καταδικάστηκαν σε φυλάκιση, 2 άτοµα που σχετίζονταν µε 8 

υποθέσεις έχουν απαλλαγεί λόγω έλλειψης µαρτυρίας και 8 άτοµα που σχετίζονταν 

µε 9 περιπτώσεις αθωώθηκαν.  

Έγινε εισήγηση όπως για 30 υποθέσεις των οποίων το οφειλόµενο ποσό είναι κάτω 

των £10.000, για αποφυγή περαιτέρω δικαστικών εξόδων, ζητηθεί από τους 

εµπλεκόµενους η καταβολή της αξίας της µη καταγραφείσας κατανάλωσης µόνο, 

χωρίς τόκους και λοιπά έξοδα.  

Ετοιµάζονται εκθέσεις προόδου σε τακτά χρονικά διαστήµατα για την 

παρακολούθηση του θέµατος των υποκλοπών, οι οποίες υποβάλλονται τόσο προς 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΗΚ όσο και προς τη Βουλή. 

(β) Επέµβαση σε εγκαταστάσεις της Αρχής από Ανώτερο Μηχανικό της 

Περιφέρειας Πάφου.  Κατόπι διερεύνησης πληροφορίας που δόθηκε στην Αρχή, 

πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη σε συγκεκριµένο υποσταθµό διανοµής της 

Περιφέρειας Πάφου, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε γίνει επέµβαση στις εγκαταστάσεις 

από συγκεκριµένο υπάλληλο της Αρχής, ο οποίος ανεγείρει τριώροφη  οικοδοµή 

κοντά στον υποσταθµό.  

Η Αρχή διέταξε τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά µε την πιθανότητα διάπραξης 

πειθαρχικού παραπτώµατος, το πόρισµα της οποίας, κατόπι γνωµάτευσης των 

Νοµικών της Συµβούλων, στάληκε στη Νοµική Υπηρεσία για διερεύνηση της 

πιθανότητας διάπραξης ποινικού αδικήµατος.  Η Γενική Εισαγγελία δεν γνωµάτευσε 
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ακόµα ενώ η γνωµάτευση των Νοµικών Συµβούλων της Αρχής στάληκε στο Γενικό 

∆ιευθυντή για να οριστεί ηµεροµηνία πειθαρχικού συµβουλίου.  

16.  Αλλαγή µετρητών καταναλωτών διότι ξεπέρασαν κατά πολύ το 

περιθώριο χρήσιµης ζωής. 

Οι µετρητές ηλεκτρικού ρεύµατος που είναι εγκατεστηµένοι στους καταναλωτές 

έχουν συγκεκριµένη περίοδο πιστοποιηµένης ζωής, όπως καθορίζεται από τον 

κατασκευαστή, κατά την διάρκεια της οποίας εγγυάται την σωστή λειτουργία τους 

(περίπου 15 χρόνια).  Για τους υφιστάµενους ηλεκτροµηχανικούς µετρητές στα 15 

χρόνια γίνεται επαναπιστοποίηση (recertification) αφού ελεχθούν από το Κέντρο 

Ελέγχου και Εφαµογής Μετρητών (ΚΕΕΜ) και µπορούν να λειτουργήσουν για άλλα 

15 χρόνια (εγκύκλιος COM 1/24/84 par.5).  Για τους νέους ηλεκτρονικούς µετρητές η 

πιστοποιηµένη ζωή είναι 15 χρόνια χωρίς την δυνατότητα επαναπιστοποίησης.  Για 

µεγάλο αριθµό µετρητών αυτή η περίοδος χρήσιµης ζωής έχει ξεπεραστεί εδώ και 

αρκετά χρόνια χωρίς να γίνει αντικατάσταση τους.  Ως αποτέλεσµα υπάρχει µεγάλη 

πιθανότητα αρκετοί από αυτούς τους µετρητές να µην καταγράφουν σωστά την 

καταναλωθείσα ποσότητα ρεύµατος και έτσι να µην υπάρχει ικανοποιητική 

προστασία τόσο του εισοδήµατος της Αρχής όσο και των καταναλωτών. 

Σύµφωνα µε καταλόγους που ετοιµάστηκαν για όλους τους µετρητές ηλικίας πέραν 

των 30 χρόνων, η κατάσταση κατά επαρχία είναι όπως πιο κάτω : 

 

Επαρχία Αρ. Μετρητών 
Λευκωσία  30.000 
Λάρνακα  9.477 
Ελέυθερη Αµµόχωστος   3.470 
Λεµεσός   24.500 
Πάφος  7.400 
Σύνολο  74.847 

 

Σε αλληλογραφία του Εκτελεστικού ∆ιευθυντή Εξυπηρέτησης Πελατών µε τους 

∆ιευθυντές των Περιφερειών διαφαίνεται ότι ο όγκος των παλαιών µετρητών είναι 

τεράστιος και ως εκ τούτου είναι αδύνατο να γίνει αντικατάσταση µε το υφιστάµενο 

προσωπικό στο άµεσο µέλλον.  Συνεπώς σύµφωνα µε τους ∆ιευθυντές των 
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Περιφερειών δεν µπορεί να καταρτιστεί χρονοδιάγραµµα εργασιών.  Η µόνη 

Περιφέρεια στην οποία άρχισε αντικατάσταση µετρητών είναι η Πάφος.  

Στους προϋπολογισµούς της Αρχής τα τελευταία δύο χρόνια (2004, 2003) 

συµπεριλαµβάνεται  πρόνοια ύψους £2,5 εκ. τον χρόνο για εγκατάσταση µετρητών 

(Κονδύλι 4-516).  Στο επεξηγηµατικό σηµείωµα του προϋπολογισµού αναφέρεται 

κάθε χρόνο ότι «µέσα στα πλαίσια των µέτρων που λαµβάνονται για µεγαλύτερη 

προστασία του εισοδήµατος της ΑΗΚ έχει προγραµµατιστεί η αντικατάσταση των 

υφιστάµενων ηλεκτροµηχανικών µετρητών µε νέους ηλεκτρονικούς µετρητές.  Για το 

2003 και 2004 προγραµµατίστηκε η εγκατάσταση 20.000 µονοφασικών µετρητών 

και 10.000 τριφασικών κατ’ έτος µε πρόθεση οι συγκεκριµένες ποσότητες να 

χρησιµοποιηθούν τόσο σε νέα υποστατικά όσο και για αντικατάσταση υφιστάµενων 

ηλεκτροµηχανικών µετρητών».  

Η πραγµατική δαπάνη για το 2004 ήταν περίπου £275.000 και για το 2003 

£500.000.  

Τα τελευταία 3 χρόνια (2002 – 2004) ο συνολικός αριθµός ηλεκτρονικών µετρητών 

που εγκαταστάθηκαν ήταν 38.888, από τους οποίους οι 33.895 εγκαταστάθηκαν σε 

νέους καταναλωτές ενώ µόνο 4.993 αφορούσαν αντικατάσταση υφιστάµενων 

παλαιών µετρητών. 

Ο Πρόεδρος µου ανέφερε ότι µε βάση την υφιστάµενη δοµή του προσωπικού, η 

αλλαγή µετρητών καταναλωτών δεν µπορεί να γίνει πάνω σε συνεχή και 

προγραµµατισµένη βάση και ότι ετοιµάζεται σχετική έκθεση η οποία και θα 

υποβληθεί στη ∆ιεύθυνση και στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για λήψη απόφασης. 

17. Προσφορές. 

(α) Ηλεκτροπαραγωγός Σταθµός Βασιλικού (Φάση ΙΙΙ – Προκήρυξη 

∆ιαγωνισµού).  Το ∆εκέµβριο 2002, µετά από διεθνή διαγωνισµό, υπογράφτηκε 

µεταξύ της ΑΗΚ και των Συµβούλων Μηχανικών P B Power LTD (PBP) συµφωνία 

για παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για τη κατασκευή της Φάσης ΙΙΙ του 

Ηλεκτροπαραγωγού Σταθµού Βασιλικού.  Το έργο περιλαµβάνει την κατασκευή µιας 

µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Μονάδα αρ. 4) συνδυασµένου κύκλου 

µε συµβόλαιο τύπου “Τurn Key”. Ο επιτυχών προσφοροδότης θα αναλάβει τον 

σχεδιασµό, την προµήθεια, την κατασκευή, την ανέγερση, τις δοκιµές, την 
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παράδοση και τη συντήρηση της µονάδας για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.  

Σύµφωνα µε το αναπτυξιακό πρόγραµµα της Αρχής η µονάδα αυτή αναµένεται να 

τεθεί σε εµπορική λειτουργία πριν το καλοκαίρι του 2007. 

Τα έγγραφα του ∆ιαγωνισµού ετοιµάστηκαν από τους Συµβούλους τον Ιούνιο 2003 

και το Σεπτέµβριο 2003  υποβλήθηκαν συνολικά 4 προσφορές.  Τον Οκτώβριο 

2003 ετοιµάστηκε από Επιτροπή Αξιολόγησης της Αρχής και τους Συµβούλους 

Μηχανικούς η Έκθεση Αξιολόγησης του τεχνικού µέρους (Στάδια Α + Β) µε την 

οποία εισηγήθηκαν όπως προχωρήσει η αξιολόγηση του οικονοµικού µέρους όλων 

των προσφορών (Στάδιο Γ) Η εισήγηση αυτή υιοθετήθηκε και από την Επιτροπή 

Προσφορών της Αρχής.  Το Νοέµβριο 2003 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής 

αφού εξέτασε την Έκθεση Αξιολόγησης αποφάσισε την ακύρωση του ∆ιαγωνισµού 

µετά από γνωµάτευση του Νοµικού Συµβούλου της Αρχής σύµφωνα µε την οποία 

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. 

Στη συνέχεια αφού έγιναν µετατροπές στα έγγραφα και διευκρινίστηκαν ορισµένοι 

όροι, το ∆εκέµβριο 2003 επαναπροκυρήχθηκε ο ∆ιαγωνισµός (Αρ. ∆ιαγ. 450/2003).   

Τον Φεβρουάριο 2004 υποβλήθηκαν 4 προσφορές από τους ίδιους προσφοροδότες 

που είχαν υποβάλει προσφορά στον ακυρωθέντα ∆ιαγωνισµό. 

Η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών (Στάδιο Α και Β) έγινε από Επιτροπή 

Αξιολόγησης της Αρχής και από τους Συµβούλους Μηχανικούς µε εισήγηση όπως 

και οι 4 προσφοροδότες περάσουν στο Στάδιο Γ της αξιολόγησης (λεπτοµερής, 

τεχνική και οικονοµική αξιολόγηση).  Το Απρίλιο 2004, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

ΑΗΚ υιοθέτησε την πιο πάνω εισήγηση και αφού ανοίχθηκαν οι οικονοµικοί φάκελοι 

των 4 προσφοροδοτών, άρχισε η λεπτοµερής αξιολόγηση των προσφορών από την 

Αρχή και τους Συµβούλους.  Τον Ιούνιο 2004 υποβλήθηκε από τους Συµβούλους 

Μηχανικούς η Έκθεση Αξιολόγησης για το Στάδιο Γ.  Τον ίδιο µήνα η Επιτροπή 

Αξιολόγησης υπέβαλε την δική της Έκθεση προς την Επιτροπή Προσφορών 

αναφέροντας ότι συµφωνεί απόλυτα µε τα συµπεράσµατα και εισηγήσεις των 

Συµβούλων.  Ακολούθως η Επιτροπή Προσφορών του Οργανισµού υπέβαλε την 1η 

Ιουλίου 2004 στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο έγγραφο σύµφωνα µε το οποίο υιοθετούσε 

κατά πλειοψηφία, τις εισηγήσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης.  Λόγω του ότι ο 



 24

Νοµικός Σύµβουλος της Αρχής, εξέφρασε αµφιβολία για τη νοµιµότητα της 

σύστασης της Επιτροπής Προσφορών και την εγκυρότητα του εντύπου της 1ης 

Ιουλίου του 2004, αποφασίστηκε όπως η Επιτροπή επανεξετάσει την αξιολόγηση 

της προσφοράς.  Η Επιτροπή επανεξέτασε το θέµα και τον Οκτώβριο 2004, 

υπέβαλε προς το Συµβούλιο Έκθεση µε συµπεράσµατα και εισηγήσεις διαφορετικά 

από αυτά της Επιτροπής Αξιολόγησης.     

Τον Ιανουάριο 2005, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε την ακύρωση του 

∆ιαγωνισµού λόγω των διαφορετικών συµπερασµάτων που κατέληξαν στην 

αξιολόγηση των προσφορών οι δύο Επιτροπές.  Σύµφωνα µε την απόφαση του 

Συµβουλίου, η πιο πάνω διχογνωµία οφειλόταν βασικά (α) στο ότι οι όροι και 

προδιαγραφές του ∆ιαγωνισµού παρουσίαζαν  σε ουσιώδη και καθοριστικά  για την 

αξιολόγηση σηµεία ασάφειες και επιδέχονταν διάφορες ερµηνείες και υποκειµενικές 

προσεγγίσεις και (β) συγκεκριµένοι όροι του ∆ιαγωνισµού που αφορούσαν την 

οικονοµική αξιολόγηση στο Στάδιο Γ επέτρεπαν στους προσφοροδότες να 

αποκλίνουν από τους όρους του ∆ιαγωνισµού σε ορισµένα σηµαντικά σηµεία των 

προδιαγραφών. 

Το Συµβούλιο αποφάσισε επίσης την προκήρυξη νέου ∆ιαγωνισµού αφού γίνει 

πρώτα επεξεργασία των όρων των εγγράφων από λειτουργούς της Αρχής σε 

συνεργασία µε τους Συµβούλους Μηχανικούς.  Η νέα προκήρυξη του ∆ιαγωνισµού 

έγινε τον Απρίλιο 2005.  Υπό τις περιστάσεις η απόφαση του Συµβουλίου φαίνεται 

να ήταν η ενδεδειγµένη.  Ωστόσο λόγω της ακύρωσης δύο φορές του ∆ιαγωνισµού, 

εκτός του ότι η Αρχή υπέστη αδικαιολόγητα έξοδα για πληρωµές των Συµβούλων 

και έξοδα διοίκησης, υπάρχει πιθανότητα όπως επηρεαστεί η υλοποίηση του 

αναπτυξιακού προγράµµατος της Αρχής βάση του οποίου η λειτουργία της 4ης 

Μονάδας του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθµού προβλεπόταν να αρχίσει πριν το 

καλοκαίρι του 2007.   

Όσον αφορά τους Συµβούλους Μηχανικούς, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε 

όπως εξεταστεί και αξιολογηθεί η απόδοση και ποιότητα των υπηρεσιών τους και 

υποβληθεί σχετική έκθεση για λήψη των ανάλογων αποφάσεων. 

(β) Συµβουλευτικές Υπηρεσίες για την εγκατάσταση  Μονάδας Συνδυασµένου 

Κύκλου στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθµό Βασιλικού – Φάση III.  Για την παροχή 

συµβουλευτικών Υπηρεσιών σχετικά µε την εγκατάσταση  Μονάδας Συνδυασµένου 
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Κύκλου στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθµό Βασιλικού – Φάση III, η Αρχή Ηλεκτρισµού 

προκήρυξε αρχικά το ∆ιαγωνισµό αρ. 346/2001 στις 14.11.01 ο οποίος τελικά 

ακυρώθηκε µε σχετική απόφαση του Συµβουλίου και επανεκδόθηκε στις 18.10.02 

µε αρ.259/02. Ο νέος ∆ιαγωνισµός κατακυρώθηκε τελικά στην εταιρεία PB Power 

και υπογράφηκε συµβόλαιο για το ποσό GBP 1.878.649. 

Από σχετικό έλεγχο που έγινε διαπιστώθηκαν αδυναµίες και λάθη στη διαδικασία 

που ακολουθήθηκε αναφορικά µε την αξιολόγηση του αρχικού ∆ιαγωνισµού (αρ. 

346/01) ο οποίος οδηγήθηκε τελικά σε ακύρωση ενώ εκ των πραγµάτων τίθεται σε 

αµφιβολία η ποιότητα της υπηρεσίας των Συµβούλων στους οποίους έγινε η 

κατακύρωση του νέου ∆ιαγωνισµού αρ.259/02. 

Σχετικά µε το ∆ιαγωνισµό αρ. 346/2001 αναφέρεται ότι, στις 8.10.02, το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη την γνωµάτευση των Νοµικών Συµβούλων της 

Αρχής αποφάσισε, την ακύρωση του γιατί (α) οι όροι του ∆ιαγωνισµού δεν 

εξασφάλιζαν τα καλώς νοούµενα συµφέροντα της Αρχής, αφού δεν προνοούσαν 

αριθµό ανθρωπο-µηνών που χρειάζονταν για την εργασία στο εξωτερικό και τη 

σωστή εκτέλεση του συµβολαίου και (β) υπήρχε διαφορά µεταξύ της Τεχνικής 

Επιτροπής και της Επιτροπής Προσφορών.  

Αναφορικά µε την αξιολόγηση και τη λήψη σχετικής απόφασης για τον εν λόγω 

διαγωνισµό επισηµαίνονται τα ακόλουθα: 

(i)  Η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγήθηκε την κατακύρωση του συµβολαίου στην 

εταιρεία Mott McDonald η οποία συγκέντρωσε την ψηλότερη βαθµολογία ενώ η 

Επιτροπή Προσφορών στην εταιρεία PB Power. 

(ii)   Ο βασικός λόγος διαφωνίας της Επιτροπής Προσφορών µε την Επιτροπή 

Αξιολόγησης αφορούσε τον αριθµό των ανθρωποµηνών στα Γραφεία των 

προσφοροδοτών κάτι που δεν αποτελούσε βασική πρόνοια του ∆ιαγωνισµού αλλά 

οι προσφοροδότες καλούνταν να δηλώσουν ενδεικτικά τον αριθµό αυτό (άρθρο 

1.6.5).  Επίσης η αναφορά που έγινε στην έκθεση της Επιτροπής Προσφορών, µετά 

το άνοιγµα των οικονοµικών φακέλων, για τη διαφορά που προέκυψε µε την εταιρεία  

Mott McDonald σε σχέση µε την Πρώτη Φάση του Βασιλικού, είναι εξωγενής αφού η 

Αρχή αποδέχτηκε τη συµµετοχή της συγκεκριµένης εταιρείας στο ∆ιαγωνισµό, 

ενέκρινε την τεχνική πρότασή της και προχώρησε στο άνοιγµα του οικονοµικού 

φακέλου. Εξάλλου στην εταιρεία αυτή κατακυρώθηκε και ο ∆ιαγωνισµός αρ. 
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71/2000 για Περιβαλλοντική µελέτη χωρίς να τεθεί θέµα αξιοπιστίας της εταιρείας. 

Σηµειώνεται ότι εισήγηση της επιτροπής Προσφορών, κατά πλειοψηφία, ήταν η 

κατακύρωση του συµβολαίου στην εταιρεία PB Power. 

(iii) Κατά την διαδικασία επανυποβολής προσφορών µε βάση σχετική απόφαση του 

Συµβουλίου (αρ. 9087 ηµ. 24.7.02) η Αρχή δήλωσε ότι δεν την ενδιέφερε να 

γνωρίζει τον αριθµό των ανθρωποµηνών για εργασία στο εξωτερικό, παρά το 

γεγονός ότι είναι µε βάση τις µεγάλες διαφορές που υπήρχαν στους ανθρωπο-µήνες 

στην αρχική πρόταση των προσφοροδοτών που ζητήθηκε υποβολή νέων 

προτάσεων. 

(iv) Η υιοθέτηση της επιπρόσθετης διαδικασίας που ακολουθήθηκε προϋπόθετε, 

σύµφωνα και µε υπόδειξη του Νοµικού Συµβούλου της Αρχής στη συνεδρία του 

Συµβουλίου ηµ.24.7.02, την αποδοχή της διαδικασίας από όλους τους 

προσφοροδότες. Παρά το γεγονός όµως ότι η εταιρεία Mott McDonald εξέφρασε 

γραπτώς την έντονη διαφωνία της, εντούτοις αντικανονικά οι δύο επιτροπές 

προχώρησαν σε επανεξέταση των προσφορών µε βάση τα νέα δεδοµένα.  

(v)  Οι οδηγίες / όροι των προσφορών για το νέο διαγωνισµό 259/02 παρέµειναν οι 

ίδιοι µε µικρή διαφοροποίηση.  Επίσης αναφορικά µε το χρόνο εργασίας  στο 

εξωτερικό που δεν ζητήθηκε να υποβληθεί στο νέο ∆ιαγωνισµό, έρχεται σε αντίθεση 

µε τους λόγους  για την ακύρωση του ∆ιαγωνισµού αρ. 346/01. 

Το Συµβούλιο αποφάσισε την προκήρυξη νέου  ∆ιαγωνισµού  µε αρ. 259/02 ο 

οποίος κατακυρώθηκε στην Εταιρεία Συµβούλων PB Power και υπογράφηκε το 

σχετικό συµβόλαιο για το αρχικό ποσό GBP 1.878.649, το οποίο και αναθεωρήθηκε 

µε ποσό GBP 72.000 για την ετοιµασία Περιβαλλοντικής µελέτης  και µε ποσό GBP 

61.000 για επιπλέον εργασία , λόγω της ακύρωσης του ∆ιαγωνισµού 440/2003 που 

αφορούσε την εγκατάσταση Μονάδας συνδυασµένου κύκλου στο Σταθµό βασιλικού 

και της επαναπροκήρυξης του ως ∆ιαγωνισµός 450/03. Λόγω της ακύρωσης και του 

νέου ∆ιαγωνισµού αρ. 450/03 (απόφαση Συµβουλίου αρ. 10.421 ηµ. 9.1.05) η εν 

λόγω εταιρεία υπόβαλε ήδη απαιτήσεις για επιπλέον εργασία ύψους £95.700. 

Πληροφοριακά αναφέρεται ότι στην εν λόγω εταιρεία καταβλήθηκε ήδη  ποσό ύψους 

GBP 1.174.747 (GBP 1.102.747 και  GBP 72.000) συν £37.873, για τις υπηρεσίες 

της προς την ΑΗΚ. Οι υπηρεσίες αυτές σύµφωνα µε τις εκθέσεις προόδου για τον 

Σταθµό Βασιλικού, που ετοιµάστηκαν από την Αρχή, περιλαµβάνουν  την ετοιµασία 
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µελετών για τον αρχικό σχεδιασµό και τις προδιαγραφές. Ετοιµάστηκαν µελέτες για 

τους όρους των προσφορών , τη µέθοδο αξιολόγησης των προσφορών, έγιναν οι 

σχετικές αξιολογήσεις των προσφορών.  

Για την ποιότητα της υπηρεσίας των συµβούλων της Αρχής δηµιουργούνται εύλογα 

ερωτήµατα δεδοµένου ότι για την εγκατάσταση Μονάδας συνδυασµένου κύκλου στο 

Σταθµό βασιλικού προκηρύχθηκε ήδη δύο φορές ο ∆ιαγωνισµός χωρίς να γίνει 

κατορθωτή ή κατακύρωση (αναφορά  γίνεται σε άλλη παράγραφο της έκθεσης µας). 

Το θέµα των συµβούλων της Αρχής απασχόλησε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

Αρχής το οποίο στις 9.1.05, αποφάσισε οµόφωνα όπως αξιολογηθεί η ποιότητα της 

υπηρεσίας των συµβούλων από τον αρµόδιο ∆ιευθυντή Παραγωγής και τον 

(Αναπληρωτή) Γενικό ∆ιευθυντή, οι οποίοι θα ετοιµάσουν σχετική έκθεση και να 

ληφθούν οι ανάλογες αποφάσεις. 

Ο Πρόεδρος µου ανέφερε ότι σχετικά µε την εργασία στο εξωτερικό, η Αρχή δεν 

ενδιαφέρθηκε να γνωρίσει τον αριθµό των ανθρωπο-µηνών, παρά τη δήλωση της 

Αρχής ότι είναι µε βάση τις µεγάλες διαφορές που υπήρχαν στους ανθρωπο-µήνες 

στην αρχική πρόταση των προσφοροδοτών που ζητήθηκε υποβολή νέων 

προτάσεων, καθ΄ ότι είναι δύσκολο να ελεγχθεί µε ακρίβεια ο χρόνος της εργασίας 

των Συµβούλων στο εξωτερικό.  Επιπρόσθετα µου ανέφερε ότι η εταιρεία  Mott 

MacDonald εξέφρασε µεν γραπτώς τη διαφωνία της για τη νέα διαδικασία, δηλαδή 

την υποβολή νέων οικονοµικών προτάσεων, εντούτοις  υπέβαλε την προσφορά της 

όπως της ζητήθηκε και έτσι προχώρησε η αξιολόγηση των τεσσάρων 

προσφοροδοτών ως η Συµπληρωµατική ΄Εκθεση της  Τεχνικής Επιτροπής 

ηµεροµηνίας 16.09.2002.  

(γ) 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 τον Μάρτιο 2005 
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έχει πληρωθεί προς τους εργολάβους του έργου  ποσό £70,7 εκ. έναντι 

εκτελεσθείσας εργασίας και εξοπλισµού.  Με βάση το αρχικό πρόγραµµα του 

έργου η εµπορική λειτουργία της Μονάδας αναµενόταν να γίνει τον Ιούνιο 2005.  

Σύµφωνα µε τα σηµερινά δεδοµένα, λόγω καθυστέρησης στο πρόγραµµα 

ανέγερσης του λέβητα, η παράδοση της Μονάδας θα παρουσιάσει 

καθυστέρηση  8 – 10 εβδοµάδες. 

(ii) Έργα Πολιτικού Μηχανικού.  Η έναρξη των εργασιών έγινε στις 14.2.2003 µε 

ηµεροµηνία λήξης την 17.12.2004.  Το κόστος των εργασιών σύµφωνα µε το 

συµβόλαιο ανέρχεται στα £8.924.911 ενώ το αναµενόµενο τελικό κόστος 

ανέρχεται στα £10,37 εκ. Η αύξηση στο κόστος οφείλεται στις οδηγίες 

εργοταξίου, που εκδόθηκαν από τους Συµβούλους Μηχανικούς , στη 

επαναµέτρηση των εργασιών και στις αυξήσεις στις τιµές των υλικών και 

εργατικών. 

Στις 17.12.2004 εκδόθηκε το Πιστοποιητικό Προσωρινής Παραλαβής του έργου.  

Παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στα επί µέρους τµήµατα του έργου οι οποίες 

όµως δεν επηρέασαν την ολοκλήρωση του συνόλου του έργου µε βάση το 

αρχικό πρόγραµµα. Οι καθυστερήσεις οφείλονταν τόσο στον εργολάβο όσο και 

στη µη έγκαιρη έκδοση κατασκευαστικών σχεδίων για τις ανάγκες του έργου 

από τους Συµβούλους Μηχανικούς.  

Τον Σεπτέµβριο 2004, ο εργολάβος υπέβαλε απαιτήσεις για παράταση χρόνου 

60 εβδοµάδων µε συνεπαγόµενη αποζηµίωση £1,23 εκ. Το Μάρτιο 2005, ο 

Μηχανικός του έργου υπέβαλε στην Αρχή, Έκθεση Αξιολόγησης των 

απαιτήσεων του εργολάβου µε την οποία εισηγείται την παραχώρηση 

ενδιάµεσων παρατάσεων χρόνου για τα διάφορα τµήµατα του Έργου.  Με τα 

πορίσµατα της Έκθεσης συµφώνησε και η Οµάδα του Έργου.  Οι εισηγήσεις 

του Μηχανικού εγκρίθηκαν τον Απρίλιο 2005 από την Υπεπιτροπή της Αρχής 

για Παρακολούθηση του Έργου.  Όσο αφορά την αξιολόγηση του 

συνεπαγόµενου κόστους ο Μηχανικός του έργου ζήτησε από τον εργολάβο 

όπως του υποβάλει αναλυτικά στοιχεία σε συνάρτηση µε τις παρατηρούµενες 

καθυστερήσεις.  Μέχρι σήµερα έχει εγκριθεί από την Αρχή ποσό £137.604 

έναντι των οικονοµικών απαιτήσεων του εργολάβου λόγω της αυξηµένης 

περιπλοκότητας της µεταλλικής κατασκευής του κτιρίου των Ατµοστροβίλων. 



 29

Το Μάιο 2004, σε επιτόπιο έλεγχο του έργου, η Υπηρεσία µου εισηγήθηκε προς 

την Αρχή όπως εξεταστεί το µέρος των ευθυνών των Συµβούλων Μηχανικών 

σχετικά µε τις καθυστερήσεις στη έκδοση των κατασκευαστικών σχεδίων µε 

σκοπό την ανάκτηση από αυτούς του µέρους της αποζηµίωσης που η Αρχή θα 

καταβάλει στον εργολάβο, για καθυστέρηση που ευθύνονται οι Σύµβουλοι 

Μηχανικοί.  Όπως έχω πληροφορηθεί , έχουν γίνει οι ανάλογες ενέργειες από 

την Αρχή προς τους Συµβούλους και το θέµα βρίσκεται σε εκκρεµότητα. 

(δ) ∆ιαγωνισµός 120/01, Ζήτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Στρατηγική 

Συνεργασία για την Εκµετάλλευση του ∆ικτύου Οπτικών Ινών και άλλης 

Υποδοµής της Αρχής Ηλεκτρισµού για Τηλεπικοινωνιακούς σκοπούς/ 

Στρατηγικοί Συνεργάτες της Αρχής.  Η Αρχή Ηλεκτρισµού σύµφωνα µε το Νόµο 

αρ. 158(I) του 2000 ο οποίος τροποποίησε τον Περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισµού 

Νόµο (Κεφ. 171), δύναται µε την έγκριση του Υπουργού να διεξάγει δραστηριότητες 

που έχουν σχέση µε την ανάπτυξη των περιουσιακών της στοιχείων, των τεχνικών 

της δυνατοτήτων, των εγκαταστάσεων, των υπηρεσιών και της τεχνογνωσίας της. 

Με βάση τον Νόµο αυτό, η Αρχή προκήρυξε στις 15.6.01 τον πιο πάνω διαγωνισµό 

µε την έγκριση του Υπουργού Εµπορίου και Βιοµηχανίας και µε την προϋπόθεση ότι 

προτού προχωρήσει στη σύναψη οποιασδήποτε δεσµευτικής για την ΑΗΚ 

συµφωνίας, θα δοθεί τελική έγκριση από τον Υπουργό.  

Μετά την υποβολή των προσφορών (5 συνολικά), έγινε αξιολόγηση από την 

Τεχνική Επιτροπή και την Επιτροπή Προσφορών (στις 15.1.02) σύµφωνα µε την 

οποία έγινε προεπιλογή τριών εταιρειών (µε εισήγηση να προσεγγιστούν κατά σειρά 

µε πρώτη την Κοινοπραξία των εταιρειών «Axis Communications (Ιρλανδία), IN 

Touch (Ολλανδία) και Suphire Group (Κύπρου)» και τρίτη την εταιρεία Cables 

Communications Systems NV (CCS), για διεξαγωνή διαπραγµατεύσεων µε σκοπό 

την ετοιµασία προσχεδίου Συµφωνίας το οποίο να υποβληθεί στο Συµβούλιο για 

επικύρωση – η δεύτερη εταιρεία αποκλείστηκε τελικά µε απόφαση του Συµβουλίου 

ηµ. 24.9.02).  Μετά από αξιολόγηση που έγινε και από τους Συµβούλους ESB 

Ιρλανδίας, το ∆Σ αποφάσισε στις 24.9.02  να κληθούν οι δύο πιο πάνω Aιτητές να 

ετοιµάσουν λεπτοµερή και αναθεωρηµένα επιχειρησιακά σχέδια. Νέα αξιολόγηση 

από τους Συµβούλους επεσήµανε σοβαρές αδυναµίες τόσο στους ίδιους τους 

Αιτητές όσο και στα επιχειρησιακά τους σχέδια και έκριναν ότι εµπεριέχονταν σ’ αυτά 
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σοβαροί οικονοµικοί κίνδυνοι. Ένεκα τούτου οι Σύµβουλοι εισηγήθηκαν όπως η 

Αρχή εξετάσει το ενδεχόµενο να εκµισθώσει υποδοµή και υπηρεσίες σε 

Οργανισµούς που παρέχουν επί µέρους Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες δηλ. να 

υιοθετήσει το µοντέλο  «Carriers’ Carrier» αποφεύγοντας τον επιχειρηµατικό 

κίνδυνο. 

Η Αρχή τελικά υιοθέτησε την πιο πάνω εισήγηση διαφοροποιώντας έτσι την αρχική 

της πρόθεση που ήταν  η δηµιουργία εταιρείας  περιορισµένης ευθύνης µεταξύ της 

Αρχής και Στρατηγικού Συνεργάτη (Joint Venture) όπως αναφέρεται πιο πάνω, γι’ 

αυτό και οι 2 επιλεγέντες Αιτητές αναθεώρησαν και πάλι ανάλογα τα επιχειρησιακά 

τους σχέδια. Σηµειώνεται ότι η κοινοπραξία των τριών εταιρειών «Axis 

Communications (Ιρλανδία), IN Touch (Ολλανδία) και Suphire Group (Κύπρου)», 

είχε δηλώσει ότι σε περίπτωση που επιλεγεί θα ενδυναµωθεί και θα συνεργαστεί 

αµέσως µε την εταιρεία TeleDev East Κύπρου (σχετική παρουσίαση έγινε στις 

24.9.02).  

Στις 12.3.03 και στις 27.2.03 υπογράφηκαν µεταξύ της Αρχής και των εταιρειών 

Cables Communications Systems NV (CCS) και της προαναφερθείσας 

κοινοπραξίας των τριών εταιρειών αντίστοιχα, Μνηµόνιο Συναντίληψης 

(Memorandum of Understanding - MoU). Ακολούθησε η υπογραφή ξεχωριστών 

συµφωνιών ανάµεσα στους δύο Συνεργάτες ως ακολούθως: 

(i) Στις 11.7.03 υπογράφηκε σχετική συµφωνία µεταξύ Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου 

και Suphire Group απαρτιζόµενη από  (α) Suphire Venture Capital ltd  και (β) 

TeleDev East Ltd που µαζί αποκαλούνται ως Στρατηγικός Συνεργάτης, αντί της 

κοινοπραξίας των τριών εταιρειών που αξιολογήθηκαν.  Αναφέρεται ότι από την  

κοινοπραξία των τριών εταιρειών που αποτελείτο από τις εταιρείες Axis 

Communications (Ιρλανδία), IN Touch (Ολλανδία) και Suphire Group (Κύπρου) 

αποχώρησαν  µε δική τους πρωτοβουλία οι δύο εταιρείες και παρέµεινε ως 

ενδιαφερόµενη για τον ∆ιαγωνισµό µόνο η εταιρεία Suphire Group (Κύπρου) της 

οποίας η συµµετοχή στην κοινοπραξία ήταν ουσιαστικά οικονοµικής φύσεως.  

Στις 29.8.03 όλα τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις της πιο πάνω συµφωνίας 

εκχωρήθηκαν στην εταιρεία Primetel Co Ltd (µετοχικό Κεφάλαιο  Suphire 

Venture Capital Ltd 43%, Teledev East Ltd 57%). 
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(ii) Στις 29.8.03 υπογράφηκε συµφωνία µεταξύ Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου και 

Cable Communication Systems NV , ως Στρατηγικός Συνεργάτης και την ίδια 

µέρα όλα τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις της εν λόγω συµφωνίας 

εκχωρήθηκαν στην εταιρεία NV Cable Communication Systems Ltd (µετοχικό 

κεφάλαιο NV Servises Ltd 25%, Cables Communications Systems NV 75%). 

(iii) ∆ιαπιστώσεις σχετικά µε τον ∆ιαγωνισµό: 

• Εξέφρασα την άποψη ότι παρά το γεγονός ότι οι όροι των προσφορών δεν 

απέκλειαν την υιοθέτηση του µοντέλου Carriers’ Carrier,  εντούτοις η Αρχή θα 

µπορούσε να προβεί σε ακύρωση του ∆ιαγωνισµού λόγω και των αδυναµιών 

που εντοπίστηκαν µεταξύ άλλων, στους  αιτητές (αδύνατη/ επισφαλής 

οικονοµική κατάσταση, µη υποβολή ελεγµένων λογαριασµών για τρία χρόνια, 

περιορισµένη πείρα, αµφισβήτηση των τεχνικών δυνατοτήτων των εταιρειών 

κ.λ.π) και του γεγονότος ότι θα µπορούσαν να τροποποιηθούν και εξειδικευτούν 

οι όροι του διαγωνισµού για να συνάδουν καλύτερα µε το µοντέλο που τελικά η 

Αρχή αποφάσισε να υιοθετήσει. Πιστεύω ότι έτσι θα εξασφαλίζονταν καλύτερα 

τα συµφέροντα της Αρχής και ίσως να υπήρχε και µεγαλύτερη ανταπόκριση σε 

τυχόν νέο ∆ιαγωνισµό.  

• Τόσο το τελικό κείµενο του Memorandum of Understanding (ΜοU) όσο και οι 

ίδιες οι βασικές συµφωνίες που υπογράφηκαν µεταξύ των δύο Συνεργατών και 

της Αρχής δεν επικυρώθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής το οποίο 

εκ των υστέρων εντόπισε κάποιες σοβαρές αδυναµίες  στις υπάρχουσες 

συµφωνίες, όπως δικαίωµα χρήσης σε άδειες διασωληνώσεις της Αρχής και 

τοποθέτησης  οπτικών ινών από τον ίδιο τον Συνεργάτη µε πολύ χαµηλό ετήσιο 

ενοίκιο – το δικαίωµα αυτό δεν υπήρχε στο ΜοU που υπογράφηκε αλλά ούτε 

στο προσχέδιο το οποίο συζητήθηκε στο ∆Σ και µε το οποίο ενηµερώθηκε ο 

Υπουργός. Επίσης δεν ενηµερώθηκε το Συµβούλιο σχετικά µε την εκχώρηση 

των δικαιωµάτων που έγινε και που αφορούσε τις δύο πιο πάνω συµφωνίες 

• Ως αποτέλεσµα των συµφωνιών και των εκχωρήσεων που έγιναν, ο ένας από 

τους δύο Στρατηγικούς Συνεργάτες της Αρχής και συγκεκριµένα η εταιρεία  

Primetel Co Ltd, όχι µόνο δεν είχε αξιολογηθεί αλλά δεν ήταν καν 

προσφοροδότης – Αιτητής στο συγκεκριµένο ∆ιαγωνισµό.  Το µετοχικό 

Κεφάλαιο της εταιρείας σήµερα αποτελείται από µετοχές της Suphire Venture 
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Capital Ltd 7% και Teledev East Ltd 93%. Σηµειώνεται ότι µε επιστολή της 

προς τον Γενικό ∆/ντή της Αρχής  ηµ. 22.3.04 η εταιρεία  Suphire Venture 

Capital Ltd  τον πληροφόρησε ότι αποδεσµεύτηκε αναφορικά µε την 

χρηµατοδότηση και εκτέλεση του έργου  µε συµφωνία για µεταβίβαση µετοχών 

της που έγινε προς την  Teledev East Ltd . 

 Επισηµαίνεται ότι η έγκριση του Υπουργού Εµπορίου & Βιοµηχανίας ηµ. 

17.2.02 αφορούσε την Κοινοπραξία των τριών εταιρειών που αξιολογήθηκαν 

στο διαγωνισµό ενδυναµωµένη µε την εταιρεία Teledev East Ltd. 

• Εξέφρασα την άποψη ότι θα έπρεπε να περιληφθεί στους όρους του 

∆ιαγωνισµού πρόνοια που να διαλαµβάνει ότι οποιαδήποτε αλλαγή τόσο στην 

νοµική υπόσταση όσο και στη σύνθεση των συµβαλλοµένων θα πρέπει να 

τυγχάνει της έγκρισης της Αρχής. Με αυτό τον τρόπο εκτός του ότι αποτελούσε 

θέµα αρχής η µη τροποποίηση της οντότητας που συµβλήθηκε µε την Αρχή 

µετά τη διαδικασία σύναψης της σχετικής σύµβασης, η Αρχή θα µπορούσε να 

ελέγχει τους συνεργάτες της και να διασφαλίσει καλύτερα τα συµφέροντα της. 

• Οι συµφωνίες που υπογράφηκαν χαρακτηρίζονται ως συµφωνίες πλαίσιο 

(framework agreement) και µπορούν να τύχουν διαφορετικής ερµηνείας από τα 

δύο µέρη. Επιπρόσθετα σηµειώνεται ότι οι συµφωνίες αυτές δεν έχουν 

ηµεροµηνία λήξης ενώ θα µπορούσε π.χ. να καθοριστεί χρονική διάρκεια στην 

όλη συνεργασία  µε δικαίωµα ανανέωσης της και αναθεώρησης των ενοικίων/ 

χρεώσεων. 

(iv)  Προβλήµατα/Εκκρεµότητες µε τους Συνεργάτες: 

(α) Οικονοµικές Εκκρεµότητες. Είναι γεγονός ότι και οι δύο Στρατηγικοί 

Συνεργάτες δεν ανταποκρίθηκαν στις οικονοµικές υποχρεώσεις τους που 

απορρέουν από τις συµφωνίες.  

• Η εταιρεία Primetel Co Ltd από τον Φεβρουάριο του 2004 αµφισβήτησε την 

καταβολή ενοικίων για τους πρώτους 7 µήνες της συµφωνίας (συνολικό ποσό 

£201.250), επικαλούµενη ότι η ΑΗΚ δεν ήταν σε θέση να της παραχωρήσει την 

τηλεπικοινωνιακή υποδοµή που χρειαζόταν. Το θέµα παραπέµφθηκε σε 

διαιτησία η διαδικασία της οποίας ξεκίνησε µε µεγάλη καθυστέρηση (στις 

18.3.05).  Στο µεταξύ  η Αρχή, µε την σύµφωνο γνώµη του Νοµικού της 
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Συµβούλου, απαίτησε και εισέπραξε  από την τραπεζική εγγύηση της εταιρείας 

ποσό ύψους £230.000 (το αµφισβητούµενο ποσό συν ένα καθυστερηµένο 

ενοίκιο) ενώ µέχρι την ηµέρα του ελέγχου µας (αρχές Μαΐου 2005)  η εν λόγω 

εταιρεία χρωστούσε ποσό £68.103 που αφορούσε καθυστερηµένα ενοίκια και 

άλλες υπηρεσίες. 

• Η εταιρεία NV Cable Communications Ltd αρνείτο επανειληµµένα να καταβάλει 

τις οφειλές της προς την ΑΗΚ, βάσει της συµφωνίας, γι’ αυτό η Αρχή µε 

απαίτηση της προς την τράπεζα εισέπραξε στις 4.2.05 και στις 28.3.05, ποσό 

ύψους £150.000 και £58.324,04 αντίστοιχα, από την τραπεζική εγγύηση ενώ 

µέχρι την ηµέρα του ελέγχου (αρχές Μαΐου 2005) εξακολουθούσε  να χρωστά  

ποσό ύψους £38.175. Επιπρόσθετα η καταβολή ποσού £258.750 

αµφισβητήθηκε και το θέµα  βρίσκεται σε διαιτησία η διαδικασία της οποίας 

όµως καθυστερεί να αρχίσει. 

(β) Τραπεζική εγγύηση.  Τόσο η τραπεζική εγγύηση της εταιρείας Primetel Co 

Ltd όσο και της εταιρείας NV Cable Communications Ltd έχουν λήξει ( στις 11.2.05 

και 29.3.05 αντίστοιχα) χωρίς µέχρι σήµερα να ανανεωθούν. Σηµειώνεται ότι ο όρος 

4.6 της Αρχικής Συµφωνίας αναφέρεται σε  Τραπεζική Εγγύηση ύψους £300.000 για 

κάλυψη όλων των οικονοµικών υποχρεώσεων κατά την διάρκεια της Συµφωνίας 

ενώ ο όρος 3(α) Συµπληρωµατικής Συµφωνίας (συµφωνία εκχώρησης) αναφέρεται 

στην έκδοση τραπεζικής εγγύησης για τον πρώτο χρόνο της Αρχικής Συµφωνίας, γι’ 

αυτό και οι δύο Στρατηγικοί Συνεργάτες  αρνούνται να ανανεώσουν την εγγυητική 

τους.  

Σε απάντηση του, ο Πρόεδρος της ΑΗΚ ανέφερε ότι συµφωνεί µε τα πιο  πάνω.  

Σηµείωσε όµως ότι όσον αφορά στο θέµα της συνοµολόγησης δύο Συµφωνιών 

Συνεργασίας θεωρεί ότι συνάδει µε την απόφαση της Αρχής να υιοθετήσει το 

µοντέλο Carrier’s Carrier που κρίθηκε ότι ήταν η καλύτερη και µε λιγότερους 

εµπορικούς κινδύνους επιλογή για την ΑΗΚ κατά το χρόνο που λήφθηκε η 

απόφαση. 

(ε) ∆ιαγωνισµός αρ. 418/2002 - Συµβόλαιο αρ.4600000815, Εγκατάσταση 

Αιολικού Πάρκου στον Κούρρη (Καντού).  Η ΑΗΚ στα πλαίσια  προώθησης των 

Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας αποφάσισε την δηµιουργία Αιολικού Πάρκου (Α/Π) 

µε εγκατάσταση ανεµογεννητριών στην περιοχή του Κούρρη. Η περιοχή του 
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Κούρρη επιλέγηκε σε συνεργασία µε το Μετσόβιο Πολυτεχνείο κατόπιν µελέτης του 

αιολικού δυναµικού της Κύπρου από τα διαθέσιµα στοιχεία της Μετεωρολογικής 

Υπηρεσίας σε παγκύπρια βάση. Απαλλοτριώθηκε η γη που επιλέγηκε, µε κόστος 

£180.000.  Το Σεπτέµβριο του 2001 υποβλήθηκε  αίτηση για Πολεοδοµική άδεια η 

οποία και εξασφαλίστηκε στις 23.12.03. 

Η Αρχή προκήρυξε τον σχετικό  ∆ιαγωνισµό στις 10.4.02 και στις 23.4.03 έγινε η 

κατακύρωση του συµβολαίου στην εταιρεία RE power Systems, υπό την 

προϋπόθεση της εξασφάλισης της Πολεοδοµικής άδειας.  Στις 29.1.04 υπογράφηκε 

το σχετικό συµβόλαιο για το ποσό €8.369.651 ή £4,8 εκ. περίπου. Σύµφωνα µε το 

συµβόλαιο η ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών καθορίστηκε η 1.2.04 µε 

ηµεροµηνία αποπεράτωσης του σε ένα χρόνο. Η Αρχή Ηλεκτρισµού, σύµφωνα µε 

όρους που υπέβαλε η ίδια η εταιρεία στην προσφορά της, κατέβαλε ήδη ποσό 

προκαταβολής ύψους €2.049.742 (25%) προς την εταιρεία ενώ για το υπόλοιπο  

75% του συµβολαίου ανοίχθηκε τραπεζική εγγύηση µέσω της οποίας η Τράπεζα θα 

πληρώνει τον εργολάβο αφού παρουσιάσει τα αναγκαία πιστοποιητικά εγκριµένα 

από την ΑΗΚ και η οποία στις 31.3.05 έληξε και δεν ανανεώθηκε µέχρι σήµερα.  

Παρά το γεγονός ότι, σύµφωνα µε τους όρους του ∆ιαγωνισµού, η προκαταβολή θα 

ανερχόταν σε 10% εντούτοις παρείχετο δικαίωµα στους προσφοροδότες να 

υποβάλουν δική τους πρόταση.  Στην προκειµένη περίπτωση, οι όροι πληρωµής 

που υπέβαλε ο προσφοροδότης δηλ. προκαταβολή 25% και το υπόλοιπο 75% µε 

τραπεζική εγγύηση, θεωρούνται µεγάλη απόκλιση από τους αρχικούς όρους του 

∆ιαγωνισµού.   

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα πιο κάτω: 

(i) Η Αρχή προέβηκε στην προκήρυξη του ∆ιαγωνισµού και ακολούθως στην 

κατακύρωση του χωρίς να προηγηθούν µετρήσεις για ένα τουλάχιστον χρόνο 

στην περιοχή κατασκευής του έργου και σε διάφορα ύψη,  και χωρίς να γίνει 

τεχνοοικονοµική µελέτη βιωσιµότητας του έργου και ετοιµασία  σχετικών 

σχεδίων όπως απαιτείται σε τέτοια έργα µε αποτέλεσµα να προκύψουν εκ των 

υστέρων αρκετά προβλήµατα.   

(ii) Η Αρχή αναγκάστηκε εκ των υστέρων να προβεί σε µετρήσεις του ανέµου στην 

περιοχή και να ετοιµάσει σχετική τεχνοοικονοµική µελέτη  προκειµένου να γίνει 

αποδεκτή αίτηση της για συµµετοχή στο Σχέδιο Χορηγιών για Εξοικονόµηση 
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Ενέργειας και Ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας του 

Υπουργείου Εµπορίου (σχετικές αιτήσεις στο Υπουργείο γίνονταν αποδεκτές 

από 26.2.04). Σηµειώνεται ότι επειδή η σχετική αίτηση έπρεπε να υποβληθεί 

πριν την πραγµατοποίηση της επένδυσης η Αρχή παγοποίησε το συµβόλαιο 

από τις 7.7.04 (µέχρι και 21.12.04) µε σχετική ειδοποίηση προς τον εργολάβο. 

Η αίτηση της Αρχής για επιχορήγηση έγινε στις 30.11.04 και έκτοτε εκκρεµεί.  

(iii) Οι σχετικές µετρήσεις έγιναν από την Μετεωρολογική Υπηρεσία για την περίοδο 

Ιουλίου- Οκτωβρίου 2004 και βάσει αυτών διορθώθηκαν οι µετρήσεις ενός 

χρόνου στη συγκεκριµένη περιοχή (η αίτηση απαιτούσε µετρήσεις ενός 

χρόνου). Σύµφωνα µε την σχετική έκθεση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας η 

ταχύτητα του ανέµου στην περιοχή αυτή (περιοχή Καντού) είναι χαµηλότερη 

από την περιοχή του Κούρρη . Σηµειώνεται ότι τα στοιχεία αυτά τέθηκαν και στο 

Συµβούλιο της Αρχής και χαρακτηρίστηκαν ελλιπή για ένα τέτοιο έργο. 

(iv) Σύµφωνα µε την τεχνοοικονοµική µελέτη που ετοιµάστηκε από Οµάδα 

Εργασίας της Αρχής το Νοέµβριο 2004 και η οποία βασίστηκε στην έκθεση της 

Μετεωρολογικής Υπηρεσίας,  το έργο του Αολικού Πάρκου κρίθηκε ότι είναι 

βιώσιµο (µε εσωτερική απόδοση περίπου 6%) µε την προϋπόθεση ότι αφενός 

θα δοθεί η επιχορήγηση από το Πράσινο Ταµείο και αφετέρου θα εξασφαλιστεί 

επιπρόσθετη γη προκειµένου να ξεπεραστούν τα τεχνικά προβλήµατα της 

διάταξης των ανεµογεννητριών.  

(v) Με δεδοµένα τα πιο πάνω και µπροστά στο ενδεχόµενο ακύρωσης του 

διαγωνισµού µε όλα τα επακόλουθα, το Συµβούλιο αποφάσισε (αποφάσεις  

αρ.10.399 και 10.400 ηµ.21.12.04)  να προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου 

και επίσης η Αρχή να προχωρήσει στην απαλλοτρίωση του υπόλοιπου των 

τεµαχίων αρ. 169 και 434  προκειµένου να λυθούν τα τεχνικά προβλήµατα που 

προέκυψαν σχετικά µε την διάταξη των ανεµογεννητριών όπως π.χ. το 

φαινόµενο σκίασης του ανέµου µε επιπτώσεις στην παραγόµενη ενέργεια. 

(vi) Αναφορικά µε το έργο υπάρχουν οι ακόλουθες εκκρεµότητες:  

• Συµφωνία µε την Πολεοδοµική Αρχή για πληρωµή £250.000 για εκτέλεση έργων 

βελτίωσης του περιβάλλοντος (όρος της Πολεοδοµικής Άδειας µε βάση 

απόφαση Υπουργικού Συµβουλίου). 
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• Εκκρεµεί η απαλλοτρίωση του υπόλοιπου των δύο τεµαχίων γης 

(γνωστοποίηση απαλλοτρίωσης 31.3.05) 

• Εκκρεµεί η έκδοση της άδειας οικοδοµής για την υπάρχουσα έκταση η οποία 

εφόσον εκδοθεί θα απαιτηθεί η αναθεώρηση της µετά την απαλλοτρίωση του 

υπόλοιπου των δύο τεµαχίων γης. 

• Θα απαιτηθεί αναθεώρηση της Πολεοδοµικής άδειας για ολόκληρη την έκταση 

γης. 

(vii) Απαιτήσεις του εργολάβου: Ο εργολάβος µε σχετική επιστολή του ηµ. 

28.3.05 απαίτησε ήδη, βάσει του συµβολαίου αποζηµιώσεις ύψους €1.193.596 

λόγω καθυστέρησης στην έναρξη του έργου εξ’ υπαιτιότητας της Αρχής. 

Σηµειώνεται ότι το έργο σύµφωνα µε τα νέα δεδοµένα  προγραµµατίστηκε να 

αποπερατωθεί µέχρι το τέλος του 2005. 

Με βάση τα πιο πάνω, εξέφρασα την άποψη ότι για ένα τόσο µεγάλο και δαπανηρό 

έργο έπρεπε να υπάρχει καλύτερος και επαρκέστερος προγραµµατισµός. 

Ο Πρόεδρος µου ανέφερε ότι διαφωνεί µε την άποψη ότι η πρόταση του 

προσφοροδότη για προκαταβολή 25% αντί 10% που καθόριζε ο διαγωνισµός 

αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και σηµείωσε ότι η απόκλιση αυτή λήφθηκε υπόψη, µε 

βάση την ακολουθητέα πρακτική της Αρχής, για σκοπούς επιβολής επιβάρυνσης 

στο στάδιο της αξιολόγησης.  Επιπρόσθετα µου ανέφερε ότι η προκήρυξη του 

διαγωνισµού έγινε σε ανταπόκριση στο Σχέδιο ∆ράσης που εξήγγειλε η Κυβέρνηση 

για προώθηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και ότι πριν την κατακύρωση 

λήφθηκαν υπόψη ότι η Αρχή θα παίρνει σοβαρή επιχορήγηση από το Ταµείο 

Χορηγιών Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας και ότι µε βάση τις 

οδηγίες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, ανεξάρτητα από το κόστος παραγωγής, οι 

µονάδες αυτές θα έχουν προτεραιότητα στην πρόσβαση στο δίκτυο.  

(στ) ∆ιαγωνισµός αρ. 92/04,  Εµποτισµένοι Ξύλινοι Στύλοι. Ο ∆ιαγωνισµός 

αρ. 92/04 για την προµήθεια εµποτισµένων ξύλινων στύλων   εκδόθηκε στις 8.6.04 

ενώ  η απόφαση για την κατακύρωση του λήφθηκε από το Συµβούλιο στις 5.4.05 

δηλ 10 µήνες µετά. Σύµφωνα µε την απόφαση έγινε κατακύρωση για την οµάδα ΙΙ 

και ΙΙΙ στην ετ. SCANPOLE Νορβηγίας, ενώ για την οµάδα Ι η προσφορά 

ακυρώθηκε και προκηρύχτηκε νέος διαγωνισµός (αρ 90/05). 
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Σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του διαγωνισµού οι πάσσαλοι θα έπρεπε να είναι 

επεξεργασµένοι µηχανικά πριν τον εµποτισµό τους. 

Υποβλήθηκαν 7 προσφορές µεταξύ των οποίων ήταν και  συγκεκριµένη εταιρεία 

από την Ελλάδα. Στην προσφορά της εν λόγω εταιρείας υπήρχε κατάσταση 

Εξοπλισµού της, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ∆ιαγωνισµού, στην οποία όµως 

δεν περιλαµβανόταν τόρνος αποφλοίωσης. Ενώ η τελευταία ηµεροµηνία υποβολής 

προσφορών ήταν η 11.8.04, κλιµάκιο της Τεχνικής επιτροπής αξιολόγησης 

διεξήγαγε στις 28-29.9.04, επιτόπιο εργοστασιακό έλεγχο και διαπίστωσε ότι η 

εταιρεία δεν διέθετε τόρνο αποφλοίωσης.  Με δεδοµένα τα πιο πάνω, το κλιµάκιο 

ετοίµασε σχετική έκθεση την 1.11.04 και η Τεχνική επιτροπή Αξιολόγησης στις 

30.11.04 σύµφωνα µε την οποία έγινε εισήγηση για κατακύρωση της οµάδας Ι και 

της οµάδας ΙΙ στην πιο πάνω εταιρεία, νοουµένου ότι θα προηγηθεί η εγκατάσταση 

του τόρνου εντός δύο µηνών από την ηµ. κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.   

Σύµφωνα µε γνωµάτευση του Νοµικού Συµβούλου της Αρχής ηµ. 18.1.05, η 

συγκεκριµένη εταιρεία κατά την υποβολή της προσφοράς της δεν είχε ούτε την 

συγκεκριµένη πείρα αλλά ούτε και τον αναγκαίο εξοπλισµό για να κριθεί ως 

ανταποκρινόµενη στους όρους του διαγωνισµού.  Η εκ των υστέρων απόκτηση 

τόσο του αναγκαίου εξοπλισµού όσο και της πείρας στην χρήση του, δεν είναι 

αποδεκτή διότι πλήττει τις αρχές της ισότητας και της ίσης µεταχείρισης των 

προσφοροδοτών. 

Μετά την γνωµάτευση, η επιτροπή Αξιολόγησης διαφοροποίησε την αρχική της 

εισήγηση και ετοίµασε αναθεωρητική έκθεση στις 15.02.05 την οποία υιοθέτησε η 

επιτροπή προσφορών και ενέκρινε το Συµβούλιο της Αρχής ενώ η εταιρεία από την 

Ελλάδα στην οποία δεν έγινε κατακύρωση, καταχώρησε στις 21.4.05 ιεραρχική 

προσφυγή. 

Η πιο πάνω εταιρεία και  ενώ υπήρχε σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης των 

προσφορών, στις 30.11.04 και 01.02.05 απέστειλε επιστολές διαµαρτυρίας σε 

διάφορους αποδέκτες γεγονός που φανερώνει ότι γνώριζε την αρχική εισήγηση της 

επιτροπής αξιολόγησης καθώς και άλλα στοιχεία όπως το χρόνο συζήτησης και 

λήψης σχετικής απόφασης για την εν λόγω προσφορά στο Συµβούλιο. 
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Αναφορικά µε τα πιο πάνω επεσήµανα τα ακόλουθα:  

(i) Λόγω της σηµαντικής καθυστέρησης που σηµειώθηκε στην αξιολόγηση των 

προσφορών η Αρχή αναγκάστηκε να προβεί δύο φορές σε πρόσθετες 

παραγγελίες µε βάση τον ∆ιαγωνισµό αρ. 383/00 ύψους £364.514 προκειµένου 

να ικανοποιήσει τις ανάγκες της σε πασσάλους.  Λόγω της ακύρωσης της 

οµάδας I του συγκεκριµένου διαγωνισµού αναµένεται να γίνει και νέα πρόσθετη 

παραγγελία. 

(ii) Η χρονοβόρα διαδικασία αξιολόγησης είχε ως αποτέλεσµα να ζητηθεί τρεις 

φορές παράταση της ισχύος των προσφορών και των σχετικών εγγυητικών. Ως 

αποτέλεσµα τούτου η εταιρεία FINNTREPO,  η οποία είναι και παραδοσιακός 

προµηθευτής της ΑΗΚ σε ξύλινους στύλους, ενώ παράτεινε την ισχύ της 

προσφοράς της καθυστέρησε (από λάθος) 4 ηµέρες στην ανανέωση της 

εγγυητικής της, µε αποτέλεσµα να τεθεί εκτός του διαγωνισµού  (όρος 1.11.4). 

(iii) Εφόσον η Επιτροπή Αξιολόγησης γνώριζε όχι µόνο από επιτόπια επίσκεψη ότι 

η εταιρεία από την Ελλάδα δεν διέθετε τα απαιτούµενα µηχανήµατα αλλά και 

από σχετική επιστολή της εταιρείας, όφειλε να εισηγηθεί από την αρχή την 

απόρριψη της προσφοράς της.  Εάν υπήρχε αµφιβολία αναφορικά µε την 

ερµηνεία του όρου από την επιτροπή Αξιολόγησης τότε θα έπρεπε έγκαιρα και 

συγκεκριµένα αµέσως µετά τον επιτόπιο έλεγχο να ζητηθεί η σχετική 

γνωµάτευση οπόταν το αποτέλεσµα αναφορικά µε την οµάδα I του 

διαγωνισµού θα ήταν ίσως διαφορετικό. 

(iv) Το γεγονός ότι κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών φαίνεται ότι 

υπήρξαν διαρροές προς τους προσφοροδότες θα πρέπει να ανησυχήσει 

σοβαρά την Αρχή και θα πρέπει να  ληφθούν όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα ώστε 

να τηρείται  πλήρης εχεµύθεια όπως προνοείται στη σχετική νοµοθεσία. 

Ο Πρόεδρος µου ανέφερε ότι το θέµα των διαρροών έχει απασχολήσει την Αρχή και 

έχουν δοθεί, µε σχετικές εγκυκλίους, αυστηρές οδηγίες και οι αρµόδιοι διευθυντές 

έχουν εντολές να παρακολουθούν το θέµα πολύ στενά. 

(ζ)   Προµήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τα έτη 2003 -2004-Προσφορά 

αρ. 11/03, και Προσφορά αρ. 16/04.  Στις 8.4.03 η Αρχή κατακύρωσε στην 

εταιρεία NETCOM LTD τον διαγωνισµό αρ. 11/03 για το ποσό  139.150 USD ή 
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£75.071 για την προµήθεια , 100 Η/Υ µε οθόνες CRT 17’’  και 50 Η/Υ µε οθόνες 

TFT 15’’. Τελικά ο ∆ιαγωνισµός αυτός επεκτάθηκε τέσσερις  φορές µε 

συµπληρωµατικές παραγγελίες. Συγκεκριµένα στις 19.6.2003, στις 30.12.2003, στις 

2.3.04 και την 1.7.04 η Αρχή προµηθεύτηκε  από την ίδια εταιρεία  συνολικά 

επιπλέον 145 Η/Υ αξίας £75.399. 

Η επέκταση του συµβολαίου της πιο πάνω προσφοράς (11/03) οφείλεται βασικά 

στην καθυστέρηση στην προκήρυξη και αξιολόγηση της προσφοράς µε αρ. 16/04 

που προκηρύχτηκε στις 22/1/04 για την προµήθεια Η/Υ για τις ανάγκες της Αρχής 

και ακυρώθηκε τελικά στις 17/9/04 µε το αιτιολογικό ότι διαφάνηκε ότι υπήρχαν  

αδυναµίες στις προδιαγραφές.  Αναφέρεται ότι µε βάση τους όρους του 

∆ιαγωνισµού η ισχύς των προσφορών ήταν 90 µέρες και µέχρι την λήψη σχετικής 

απόφασης από την Αρχή  ζητήθηκε παράταση των προσφορών τρεις φορές.  Ως 

αποτέλεσµα η Αρχή προµηθευόταν µε τις ίδιες τιµές, εξοπλισµό που σίγουρα λόγω 

της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας δεν θα ήταν σύγχρονης έκδοσης και 

αφετέρου η τάση στα εν λόγω υλικά είναι η αγορά πιο σύγχρονων προϊόντων σε 

χαµηλότερες τιµές. 

Σε απάντηση του Προέδρου αναφέρεται ότι µε τις επαναληπτικές παραγγελίες η 

Αρχή προµηθεύτηκε ηλεκτρονικούς υπολογιστές µε βάση την αρχική τιµή αλλά οι 

υπολογιστές ήταν τελευταίας τεχνολογίας µε αναβαθµισµένα χαρακτηριστικά  σε 

σύγκριση µε αυτούς της αρχικής παραγγελίας. 

(η) ∆ιαγωνισµός 71/04-Περιεκτική Ασφαλιστική Κάλυψη.  Λόγω καθυστέρησης 

που παρατηρήθηκε στην προκήρυξη νέας προσφοράς, η πιο πάνω καθυστέρηση 

οδήγησε την Αρχή στο να αλλάξει την ηµεροµηνία έκδοσης των όρων των 

προσφορών, οι οποίοι ενώ ολοκληρώθηκαν στις 6/4/04, δηµοσιεύτηκαν µε 

ηµεροµηνία 31/3/04 έτσι ώστε να µην εµπίπτουν στις πρόνοιες της νέας νοµοθεσίας 

η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1/4/04.  Η νέα Νοµοθεσία, έδινε δικαίωµα ιεραρχικής 

προσφυγής από προσφοροδότες και οδηγούσε σε παράταση της διαδικασίας των 

προσφορών για ακόµη 40 µέρες, γεγονός, που θα καθυστερούσε ακόµη 

περισσότερο την ανανέωση του ασφαλιστικού συµβολαίου και θα άφηνε την Αρχή 

ανασφάλιστη και εκτεθειµένη έναντι πιθανού µεγάλου ατυχήµατος στις 

εγκαταστάσεις της.  

Η ενέργεια αυτή της Αρχής, δηλαδή να αλλάξει την ηµεροµηνία των όρων 

προσφορών του ∆ιαγωνισµού 71/04, την έφερε σε αδύνατη θέση ενώπιον της 
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Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών, όταν συγκεκριµένος προσφοροδότης 

προσέφυγε µε ιεραρχική προσφυγή εναντίον της για το σχετικό ∆ιαγωνισµό. Η Αρχή 

προκείµενου να µην εξαναγκαστεί από την Αναθεωρητική Αρχή στην ακύρωση του 

∆ιαγωνισµού αφού δεν µπορούσε να αποδείξει ότι οι όροι προσφορών 

ολοκληρώθηκαν στις 31/3/04, ακύρωσε το ∆ιαγωνισµό, ζητώντας παράταση του 

υφιστάµενου συµβολαίου για ακόµα 6 µήνες. Η παράταση αυτή του συµβολαίου 

κόστισε στην Αρχή ασφάλιστρο ύψους ₤553.337 για 6 µήνες. Με βάση την καλύτερη 

προσφορά που έλαβε από συγκεκριµένη ασφαλιστική εταιρεία υπολογίζεται ότι η 

Αρχή θα πλήρωνε ετήσιο ασφάλιστρο ύψους ₤700.000. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι λόγω της πολυπλοκότητας των όρων του 

∆ιαγωνισµού, της στενής αγοράς και της χαµηλής προσφοράς κάλυψης (Loan 

capacity) και της επικείµενης ισχύος της νέας νοµοθεσίας δεν εκτιµήθηκε ορθά ο 

χρόνος που απέµενε για την έκδοση, την αξιολόγηση και την κατακύρωση του 

διαγωνισµού και ως εκ τούτου η Αρχή αναγκάστηκε να επεκτείνει την υφιστάµενη 

τότε ασφαλιστική κάλυψη ώστε να µην µείνει ανασφάλιστη.   

(θ)  Νέα Κεντρικά Γραφεία Α.Η.Κ.  Το συµβόλαιο προβλέπει την εκτέλεση του 

έργου έναντι ποσού £10.450.000, µε ηµεροµηνία έναρξης στις 10.7.2000  και 

συµπλήρωσης την 9.3.2003. 

Από επιτόπιους ελέγχους στο έργο, τον Μάρτιο 2001, τον Μάιο 2002 και τον Μάιο 

2004 παρατηρήθηκε ότι η πρόοδος των εργασιών παρουσίαζε σοβαρές 

καθυστερήσεις οι οποίες µε την πάροδο του χρόνου αυξάνονταν συνεχώς.  Κατά 

την διάρκεια εκτέλεσης του έργου εγκρίθηκαν από τον Αρχιτέκτονα του έργου 

ενδιάµεσες παρατάσεις χρόνου 23 εργάσιµων ηµερών λόγω δυσµενών καιρικών 

συνθηκών. Τον Μάρτιο 2003, ο εργολάβος υπέβαλε απαίτηση για παράταση 

χρόνου µέχρι τις 31.12.2004 λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών και άλλων 

θεµάτων. 

Τόσο η Οµάδα ∆ιεύθυνσης Έργου της Α.Η.Κ. όσο και ο Αρχιτέκτονας απέρριψαν 

την απαίτηση του εργολάβου εκφράζοντας την άποψη ότι την αποκλειστική ευθύνη 

για όλη την καθυστέρηση, πέραν αυτής που είχε εγκριθεί , φέρει ο εργολάβος.  Τον 

Ιούλιο 2003 αποφασίστηκε από την Επιτροπή Πολιτιστικών Υποθέσεων και 

Κτηριακών Σχεδιασµών της Αρχής όπως παραπεµφθεί το θέµα των 

καθυστερήσεων για εξέταση σε µη δεσµευτική διαµεσολάβηση.  Επειδή το πόρισµα 
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του ∆ιαµεσολαβητή διέφερε σηµαντικά από την Απόφαση του Αρχιτέκτονα, η Αρχή 

διόρισε τριµελή Τεχνική Επιτροπή για µελέτη του και υποβολή σχετικής έκθεσης 

προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  Στην έκθεση της, η οποία ετοιµάστηκε τον Ιούλιο 

2004, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι: 

• Ο εργολάβος δεν στοιχειοθέτησε ικανοποιητικά τις απαιτήσεις του, οι 

σηµαντικότερες των οποίων υποβλήθηκαν εκπρόθεσµα. 

• Ο ∆ιαµεσολαβητής παρέθεσε τις απόψεις του χωρίς να έχει υπόψη του όλα τα 

στοιχεία. 

• Εκ πρώτης όψεως δικαιολογείται παράταση του συµβολαίου µέχρι της 

2.6.2003, ενώ για τον υπόλοιπο χρόνο µέχρι τη συµπλήρωση του έργου, ο 

Εργολάβος υπόκειται σε καταβολή προκαθορισµένων αποζηµιώσεων. 

Τον Οκτώβριο 2004 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής αποφάσισε όπως ζητήσει 

από τον εργολάβο να υποβάλει προς τον Αρχιτέκτονα τις τελικές του απαιτήσεις οι 

οποίες να είναι ολοκληρωµένες και να συνοδεύονται µε πλήρη και τεκµηριωµένα 

στοιχεία.  Τον Φεβρουάριο 2005 , ο εργολάβος υπέβαλε τις απαιτήσεις του µε τις 

οποίες ζητά παράταση χρόνου 89 εβδοµάδων και αποζηµίωση £2,46 εκ. 

Η Αρχή διόρισε υπηρεσιακή οµάδα για τη µελέτη των απαιτήσεων του εργολάβου 

και υποβολή πρότασης προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για φιλικό διακανονισµό της 

διαφοράς. 

Τελικά η προσωρινή παραλαβή του έργου έγινε στις 18.3.2005.      

(ι) Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στα νέα Κεντρικά Γραφεία. Την εγκατάσταση 

των φωτοβολταϊκών στα νέα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής ανέλαβε ως διορισµένος 

υπεργολάβος η εταιρεία ISOFOTON S.A. Ισπανίας (διαγωνισµός 399/01) έναντι του 

ποσού των £283.829 και µε αρχική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του έργου 09.03.03 

όπως και για το υπόλοιπο κτίριο. 

Την ανέγερση των Νέων Κεντρικών Γραφείων ανέλαβε η εταιρεία General 

Construction Company (GCC) ως ο κυρίως εργολάβος αλλά λόγω διαφόρων 

προβληµάτων υπήρξαν καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του έργου (σχετική 

αναφορά γίνεται στην πιο πάνω παράγραφο).  Τελικά προσωρινή παραλαβή των 

Νέων Κεντρικών Κτιρίων έγινε στις 18.03.05 
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Παρά το γεγονός ότι τα Νέα Κεντρικά Γραφεία παραλήφθηκαν προσωρινά και έγινε 

µετακόµιση του προσωπικού στις 18.03.05 µέχρι την ηµέρα ελέγχου (6.05.05) το 

σύστηµα των φωτοβολταϊκών δεν λειτουργεί.    

Ως αιτία της µη ολοκλήρωσης του έργου από τον υπεργολάβο είναι η µη πληρωµή 

του από τον κυρίως εργολάβο ποσού ύψους €300.000 για εκτελεσθείσα εργασία. 

Στο συµβόλαιο της Αρχής µε τον εργολάβο (όρος 55 (1) (η)) αναφέρεται ότι «σε 

περίπτωση που ο Εργολάβος δεν παρουσιάσει απόδειξη ότι έχει πληρώσει στο 

∆ιορισµένο Υπεργολάβο όλα τα προηγούµενα ποσά που είχαν πιστοποιηθεί ότι του 

οφείλονται, τότε ο Εργοδότης (ΑΗΚ) δικαιούται να πληρώνει κατ’ ευθεία το 

∆ιορισµένο Υπεργολάβο και να αποκόπτει τα σχετικά ποσά από ποσά που 

οφείλονται ή που θα οφείλονται στον Εργολάβο.» 

Ζήτησα να πληροφορηθώ γιατί δεν ενεργοποιήθηκε η εν λόγω πρόνοια του 

συµβολαίου για να διασφαλιστεί η έγκαιρη λειτουργία του συστήµατος. 

∆εδοµένης της µεγάλης σηµασίας που δίδεται στη χρήση των ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας, της πολιτικής εξοικονόµησης ηλεκτρικής ενέργειας και ότι πρόκειται ίσως 

για το µεγαλύτερο σύστηµα φωτοβολταϊκών στην Κύπρο, εξέφρασα την άποψη ότι 

θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια λειτουργίας του το συντοµότερο δυνατό. 

Σε απάντηση του Προέδρου αναφέρεται ότι ο όρος 55(ι)(η) εφαρµόζετο στις 

περιπτώσεις που Υπεργολάβοι θα κοινοποιούσαν στην Αρχή ότι ο εργολάβος 

καθυστερούσε τις πληρωµές του και ότι  στην περίπτωση του Υπεργολάβου 

Φωτοβολταϊκών δεν υπήρξε τέτοια κοινοποίηση και  κατ΄ επέκταση δεν µπορούσε να 

ενεργοποιηθεί η εν λόγω πρόνοια.  Όπως  πληροφορήθηκα η Αρχή κατέληξε σε 

προκαταρκτική συµφωνία µε τον Εργολάβο για επίλυση του θέµατος. 

(ια) Ανέγερση Υποσταθµού Μεταφοράς Α.Η.Κ. “Μελιζόνας” στο Παραλίµνι.   

H έναρξη των εργασιών έγινε στις 18.11.03 έναντι ποσού £663.934 και µε 

ηµεροµηνία λήξης την 18.11.04 . 

Από επιτόπιο έλεγχο στο έργο, τον Οκτώβριο 2004, παρατήρησα ότι ο εργολάβος 

ένα µήνα µετά την έναρξη των εργασιών ανέστειλε την εκτέλεση τους µέχρι την 

έκδοση της άδειας οικοδοµής του έργου .   Οι εργασίες επανάρχισαν στις 15.1.04, 

ενώ η άδεια οικοδοµής εκδόθηκε στις 5.2.04. 
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Τον Μάρτιο 2004 , ο εργολάβος υπέβαλε απαίτηση για παράταση χρόνου 58 

εργάσιµων ηµερών λόγω  της αναστολής των εργασιών, βροχερού καιρού και 

εκτέλεσης επιπλέον εργασιών.  Παρατήρησα ότι ενώ είχαν παρέλθει 7 µήνες από 

την ηµέρα υποβολής της απαίτησης του εργολάβου, ο Μηχανικός του έργου δεν είχε 

ακόµα αξιολογήσει τις καθυστερήσεις, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει καταληκτική 

ηµεροµηνία συµπλήρωσης του έργου, ούτε και να είναι δυνατή η αναθεώρηση του 

προγράµµατος του έργου, για έγκαιρη συµπλήρωση των εργασιών. 

Παρατήρησα επίσης ότι ο εργολάβος δεν υπέβαλε τις αναγκαίες πληροφορίες για 

την αξιολόγηση της ορθότητας του προγράµµατος από το Μηχανικό του έργου, για 

την παρακολούθηση της φυσικής και οικονοµικής προόδου του έργου, καθώς και 

για την αξιολόγηση των απαιτήσεων του εργολάβου. 

Τον Ιανουάριο 2005 , η Αρχή µε πληροφόρησε ότι το έργο άρχισε πριν την έκδοση 

της άδειας οικοδοµής ώστε να επισπευθεί η εκτέλεση του για την έγκαιρη παροχή 

ηλεκτρισµού στο νέο Νοσοκοµείο Αµµοχώστου . Με πληροφόρησε επίσης ότι οι 

απαιτήσεις του εργολάβου έχουν τώρα αξιολογηθεί ενώ για το θέµα του 

προγράµµατος εργασιών , ότι καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε οι εργολάβοι να 

ανταποκρίνονται στους όρους των συµβολαίων για τον καλύτερο προγραµµατισµό 

των έργων . 

(ιβ) Οικοδοµικές εργασίες στον Υποσταθµό “Κοφίνου”Αρ. ∆ιαγ. 96/2003.  

Από επιτόπιο έλεγχο στο έργο, τον Ιανουάριο2005, παρατήρησα ότι ενώ η 

προσφορά κατακυρώθηκε σε µία εταιρεία , έναντι ποσού £214.454, το έντυπο 

προσφοράς υπογράφτηκε από τους ∆ιευθυντές δύο εταιρειών οι οποίες υπέβαλαν 

γραπτή συµφωνία συνεργασίας µεταξύ τους και ότι η εγγύηση συµµετοχής 

υποβλήθηκε µόνο από την δεύτερη εταιρεία. 

 Τον Φεβρουάριο 2005,  µε επιστολή µου προς την Αρχή παρατήρησα ότι µε βάση 

γνωµατεύσεις του Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας, προσφορές των οποίων η 

εγγύηση συµµετοχής δεν είναι – σε περίπτωση συνεργασίας ή κοινοπραξίας 

εργολάβων – στο όνοµα και των δύο συνεργατών είναι άκυρες. 

 Σύµφωνα µε εκτίµηση του Μηχανικού του έργου, παρατηρείται καθυστέρηση 6 

µηνών στην πρόοδο των εργασιών, που οφείλεται βασικά στον εργολάβο.  Κατά τον 

έλεγχο δεν κατέστη δυνατόν να εξακριβωθεί η πραγµατική καθυστέρηση, λόγω της 
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µη παρουσίασης προγράµµατος εργασίας του έργου στους εκπροσώπους της 

Υπηρεσίας µας. 

Όσον αφορά στον έλεγχο ποιότητας των εργασιών, παρατηρήθηκε ότι δεν έχουν 

υποβληθεί από τον εργολάβο στο Μηχανικό του έργου τα εργαστηριακά 

αποτελέσµατα που προνοούνται στο συµβόλαιο. 

(ιγ) ∆ιαγωνισµός αρ. 83/2004 – Υπεργολαβία Μηχανολογικών εγκαταστάσεων 

των Νέων Αποθηκών της Αρχής στην Πάφο.  Ο διαγωνισµός κατακυρώθηκε το 

∆εκέµβριο 2004 στον τρίτο χαµηλότερο προσφοροδότη, του οποίου η προσφορά 

αξιολογήθηκε ότι πληρούσε τις προδιαγραφές, έναντι £299.900 + Φ.Π.Α.  Ο 

δεύτερος χαµηλότερος προσφοροδότης προσέφυγε στην Αναθεωρητική Αρχή 

Προσφορών (Α.Α.Π.), ζητώντας ακύρωση της απόφασης της Αρχής Ηλεκτρισµού.  

Μετά από 15 µέρες καταχώρισε και αίτηση στην Α.Α.Π. για έκδοση προσωρινού 

διατάγµατος αναστολής της διαδικασίας ανάθεσης και υπογραφής της σύµβασης.  

Και τα δύο αιτήµατα του πιο πάνω προσφοροδότη έγιναν αποδεκτά από την Α.Α.Π. 

η οποία στις 16.12.2004 ειδοποίησε την Αρχή Ηλεκτρισµού για την απόφαση της ότι 

δικαιολογείται η λήψη προσωρινού µέτρου αναστολής υπογραφής της σύµβασης 

και στις 21.12.2004 ότι η προσφυγή του εν λόγω προσφοροδότη επέτυχε και η 

απόφαση της για ανάθεση του διαγωνισµού στον τρίτο χαµηλότερο προσφοροδότη, 

ακυρώνεται. 

Η Αρχή Ηλεκτρισµού είχε στο µεταξύ προχωρήσει (στις 2.12.2004) στην αποστολή 

της επιστολής ανάθεσης της σύµβασης προς τον επιτυχόντα προσφοροδότη, αφού 

έλαβε προηγουµένως και την άποψη του νοµικού της συµβούλου, ο οποίος όµως 

παράλληλα, είχε θέσει υπόψη της ότι, σε περίπτωση επιτυχίας της εκκρεµούσας 

προσφυγής ενδεχοµένως να υποχρεωνόταν στην καταβολή αποζηµιώσεων. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι η Αρχή προχώρησε στην αποστολή 

της επιστολής ανάθεσης της σύµβασης προς τον επιτυχόντα προσφοροδότη, 

επειδή είχε εκπνεύσει η προθεσµία που µε βάση τη νοµοθεσία η Αρχή κωλύετο να 

συνάψει σύµβαση, χωρίς να λάβει γνώση του αιτήµατος του δεύτερου χαµηλότερου 

προσφοροδότη προς την Α.Α.Π., για λήψη προσωρινού µέτρου. Το αίτηµα αυτό είχε 

κοινοποιηθεί στην Α.Η.Κ την εποµένη της αποστολής της επιστολής ανάθεσης.   
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Κατά την άποψη µου, οι Κανόνες της χρηστής διοίκησης υπαγόρευαν όπως η Αρχή 

αναµένει την απόφαση της Α.Α.Π. προτού προχωρήσει στην ανάθεση της 

σύµβασης. 

Η Υπηρεσία µου, από τη διερεύνηση της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών, 

διαπίστωσε ότι στις εκθέσεις αξιολόγησης που ετοιµάστηκαν από τον ιδιώτη 

σύµβουλο καθώς και την αρµόδια επιτροπή της Αρχής, δεν είχαν 

καταγραφεί/υποδειχθεί ουσιώδεις αποκλίσεις της προσφοράς του τρίτου 

χαµηλότερου (επιτυχόντα) προσφοροδότη.  Επίσης διαπιστώθηκε ότι στο ένα 

αντίγραφο της προσφοράς του, περιλαµβανόταν ουσιώδες έγγραφο, το οποίο είχε 

ληφθεί υπόψη στην έκθεση αξιολόγησης του συµβούλου, το οποίο όµως δεν 

περιλαµβανόταν στο ασφαλισµένο δεύτερο αντίγραφο της προσφοράς, 

δηµιουργώντας έτσι εύλογα ερωτηµατικά για το χρόνο υποβολής του.  

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι η αρµόδια επιτροπή της Αρχής και ο 

ιδιώτης σύµβουλος δεν θεώρησαν τις αποκλίσεις ως ουσιώδεις και ότι τον 

διαβεβαίωσαν ότι το εν λόγω έγγραφο περιλαµβανόταν στο αντίγραφο της 

προσφοράς που τους είχε δοθεί. 

 (ιδ) Τελικοί λογαριασµοί οικοδοµικών έργων.  Σύµφωνα µε τους όρους  του 

συµβολαίου για οικοδοµικά έργα, η τελική ρύθµιση του ποσού συµβολαίου (τελικός 

λογαριασµός) θα συµπληρώνεται εντός περιόδου 12 µηνών από την ηµεροµηνία 

«έµπρακτης συµπλήρωσης» των εργασιών. 

Τον Ιούλιο 2004 , µετά από δειγµατοληπτικό έλεγχο συµβολαίων Υποσταθµών της 

Αρχής, παρατήρησα ότι η πρόνοια αυτή δεν τηρείται, και η ετοιµασία του τελικού 

λογαριασµού καθυστερούσε κατά 6 – 24 µήνες. 

Παρατήρησα επίσης ότι η έγκαιρη ρύθµιση του ποσού συµβολαίου είναι ουσιώδης, 

επειδή ο έλεγχος των λογαριασµών θα πρέπει να γίνεται ενόσω τα γεγονότα και τα 

γραπτά στοιχεία είναι πρόσφατα και το υπεύθυνο προσωπικό δεν  έχει εµπλακεί σε 

άλλα καθήκοντα. Ζήτησα επίσης από την Αρχή όπως οι λογαριασµοί που 

καθυστερούν αποσταλούν στην Υπηρεσία µου για έλεγχο. 

Τον Σεπτέµβριο 2004, η Αρχή µε πληροφόρησε ότι λόγω της φύσης των 

ηλεκτρολογικών εργασιών που γίνονται στους Υποσταθµούς οι οποίες σε αρκετές 

περιπτώσεις διαρκούν και πέραν της περιόδου συντήρησης, δεν επιτρέπουν την 



 46

ολοκλήρωση των οικοδοµικών εργασιών ώστε να γίνει έγκαιρα ο τελικός 

λογαριασµός τους. Περαιτέρω µε πληροφόρησε ότι δόθηκαν οδηγίες στο Τοµέα 

∆οµικών Έργων για αποστολή των τελικών λογαριασµών των Υποσταθµών που 

καθυστερούν στην Υπηρεσία µου. Παρατήρησα ότι µέχρι σήµερα δεν έχουν ληφθεί 

οι λογαριασµοί αυτοί για έλεγχο. 

Ο Πρόεδρος της Αρχής µε πληροφόρησε ότι παρόλο που ρύθµιση των τελικών 

λογαριασµών συνήθως γίνεται εντός της περιόδου που αναφέρεται στα συµβόλαια, 

µερικές φορές, λόγω  φόρτου εργασίας των λειτουργών της Αρχής ή κωλυσιεργίας 

των εργολάβων, µπορεί να υπάρξει καθυστέρηση. 

(ιε) Καθυστέρηση στην διαδικασία Αξιολόγησης των Προσφορών και  

Λήψης σχετικής απόφασης/Εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα κατά τη 

διαδικασία των προσφορών.  

(i) Σε µερικές περιπτώσεις παρατηρείται µεγάλη καθυστέρηση στην αξιολόγηση 

των προσφορών και την λήψη σχετικής απόφασης µε αποτέλεσµα να 

δηµιουργούνται διάφορα προβλήµατα αναφορικά µε την εύρυθµη λειτουργία της 

Αρχής και επιπρόσθετα  η Αρχή  να επιβαρύνεται µε πρόσθετα ∆ιοικητικά και 

άλλα έξοδα. Ενδεικτικά παραδείγµατα σηµαντικών προσφορών στις οποίες 

υπήρξε σηµαντική καθυστέρηση στην αξιολόγηση των προσφορών και στη 

λήψη σχετικής απόφασης αναφέρονται πιο κάτω: 
 

Αρ. 
∆ιαγωνισµού 

Ηµερ. 
Προκήρυξης/Τελευτ. 

Ηµερ. Υποβολής* 

Ισχύς 
Προσφορά

(µέρες) 

Ηµερ. 
Απόφασης 

Λεπτοµέρειες 

440/03 17.6.03/ 29.9.03 180 11.11.03 Ακύρωση (III Φάση 
Βασιλικού ) 

450/03 16.12.03/ 25.2.04 180 9.1.05 Ακύρωση (III Φάση 
Βασιλικού), εκκρεµεί 
νέος διαγωνισµός. 

435/03 24.6.03 / 31.10.03 180 5.4.05 Κατακύρωση/ ιεραρχική 
προσφυγή (Billing)  

92/04 8.6.04    / 4.6.04 120 5.4.05 Κατακύρωση /ακύρωση 
µέρους της 
προσφφοράς 

16/04 22.1.04 /5.5.04 90 µέρες 17.9.04 Ακύρωση 
195/04 14.10.04/26.11.04 90 µέρες 13.4.05 Κατακύρωση 

 

*Γίνεται αναφορά στην τελευταία ηµερ. Υποβολής προσφορών µετά και από τυχόν 

παρατάσεις που έγιναν. 
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Όπως µου ανέφερε ο Πρόεδρος, καθυστερήσεις παρατηρούνται συνήθως σε 

µεγάλους και δύσκολους ∆ιαγωνισµούς όπως αυτούς που αναφέρονται στην 

Έκθεση µου και όπου χρειάζεται να ληφθούν Νοµικές Συµβουλές. 

(ii) Από τον έλεγχο των προσφορών , την σχετική αλληλογραφία, τα εσωτερικά 

σηµειώµατα Λειτουργών της Αρχής αναφορικά µε συγκεκριµένες προσφορές 

αλλά και τα πρακτικά του Συµβουλίου, εξάγεται το συµπέρασµα ότι σε µερικές 

περιπτώσεις υπάρχουν διαρροές πληροφοριών προς τους προσφοροδότες και 

δεν τηρείται  πλήρης εχεµύθεια ούτε διασφαλίζεται ο εµπιστευτικός χαρακτήρας 

όλων των πληροφοριών που σχετίζονται µε προσφορές σύµφωνα και µε το 

άρθρο 35(1)του Περί Σύναψης Συµβάσεων (Προµήθειες , έργα και Υπηρεσίες) 

Νόµου του 2003, Ν. 100(I)/2003. Ενδεικτικά αναφέρονται οι  περιπτώσεις των 

προσφορών αρ. 435/03 που αφορά την προµήθεια, εγκατάσταση, προσαρµογή 

και παραµετροποίηση συστήµατος Εξυπηρέτησης και Τιµολόγησης Πελατών 

καθώς επίσης την προσφορά αρ.92/04 για την προµήθεια εµποτισµένων 

ξύλινων στύλων. 

Ο Πρόεδρος µου ανέφερε ότι το θέµα έχει απασχολήσει σοβαρά την Αρχή. Αναφορά 

γίνεται  και στην παράγραφο   17 (στ) της έκθεσης µου. 

18. Απαίτηση για αποζηµιώσεις λόγω διέλευση εναέριων γραµµών.  

Εναντίον της Αρχής καταχωρίστηκε προσφυγή αρ. 495/00 η οποία αφορούσε τη 

διέλευση αγωγών υψηλής τάσης (132KV) από τα τεµάχια των αιτητών στην περιοχή 

Κάτω Πολεµιδιών - Ύψωνα. Οι αιτητές δεν είχαν δώσει τη συγκατάθεση τους για τη 

διέλευση των εναέριων γραµµών και η Αρχή, µε βάση τις πρόνοιες του άρθρου 31(1) 

του περί Ηλεκτρισµού Νόµου, προχώρησε στην τοποθέτηση των γραµµών µε τη 

συγκατάθεση του Eπάρχου Λεµεσού.  

Στις 18.9.02 το Ανώτατο ∆ικαστήριο αποδέχθηκε την προσφυγή και ακύρωσε την 

πράξη, επειδή δεν είχε γίνει η δέουσα έρευνα από το Γραφείο του Επάρχου.   

Από τις 18.9.02, όταν εκδόθηκε η ακυρωτική απόφαση, η Αρχή δεν προέβη σε 

οποιαδήποτε ενέργεια επανεξέτασης της πιο πάνω υπόθεσης, για συµµόρφωση µε 

την ακυρωτική απόφαση του Ανώτατου ∆ικαστηρίου. Η πιο πάνω καθυστέρηση στην 

αντιµετώπιση του θέµατος από την Αρχή είχε ως αποτέλεσµα οι αιτητές να 

καταχωρίσουν την αγωγή µε αρ. 5542/03 εναντίον της Αρχής, για µείωση της αξίας 
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του ακινήτου λόγω της διέλευσης της γραµµής και λόγω της παράνοµης επέµβασης.  

Τον Νοέµβριο του 2003 η Αρχή αποτάθηκε στον Έπαρχο Λεµεσού για να δώσει εκ 

νέου την συγκατάθεση του, την οποία και έδωσε στις 15.12.03  

Η αγωγή βρίσκεται στο στάδιο της καταχώρισης της Υπεράσπισης προς όφελος της 

Αρχής.  

19.  Λιµενικά δικαιώµατα. 

Το Υπουργικό Συµβούλιο, κατά τις συνεδρίες του ηµερ. 31.3.77 και 2.9.77, ενέκρινε 

τους Κανονισµούς της Αρχής Λιµένων Κύπρου (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 

Αρχή Λιµένων να προσφέρει ουσιαστικές λιµενικές διευκολύνσεις στην Αρχή, αφού 

οι αγωγοί εκφόρτωσης βρίσκονται στη θάλασσα και τα πλοία δεν προσεγγίζουν τις 

αποβάθρες.  Σύµφωνα µε τους Νοµικούς της Συµβούλους, η Αρχή έχει δικαίωµα να 

καταγγείλει την Αρχή Λιµένων Κύπρου στην Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισµού 

για υπερχρεώσεις αφού η χρέωση δεν ανταποκρίνεται στα πραγµατικά έξοδα της 

Αρχής Λιµένων Κύπρου.  

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι η Αρχή κατά τη διάρκεια του 2004, κατόπιν 

νοµικών συµβουλών προέβηκε επανειληµµένα σε ενέργειες/παραστάσεις προς 

πολλές κατευθύνσεις περιλαµβανοµένων συναντήσεων µε εκπροσώπους της ίδιας 

της Αρχής Λιµένων για επίλυση του θέµατος ενώ προτίθεται να καταγγείλει, σε 

εύθετο χρόνο, την Αρχή Λιµένων στην Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισµού. 

20. Εκκρεµή θέµατα. 

(α) Αναθεώρηση τιµών χρέωσης υπηρεσιών.  Έχει διαπιστωθεί ότι αρκετές 

υπηρεσίες που προσφέρονται προς το κοινό χρεώνονται σε πολύ χαµηλές τιµές, σε 

σχέση µε τα πραγµατικά κόστα της Αρχής. 

Σε σχετική µελέτη του Τµήµατος Εµπορικών Υπηρεσιών αναφέρονται δεκάδες είδη 

υπηρεσιών για τις οποίες η υφιστάµενη χρέωση  είναι πάρα πολύ χαµηλή σε σχέση 

µε τα πραγµατικά κόστα. Η εν λόγω µελέτη υποβλήθηκε στις 2.4.02 στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο για λήψη απόφασης, γεγονός που µέχρι σήµερα εκκρεµεί. Σηµειώνεται  
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ότι, σε µερικές περιπτώσεις, η επιτόπια επίσκεψη συνεργείου της Αρχής γίνεται 

ύστερα από αίτηση ή και υπαιτιότητα του καταναλωτή (όπως π.χ. 

διακοπή/επανασύνδεση λόγω µη πληρωµής λογαριασµού ή παράνοµης επέκτασης 

ή επικίνδυνης εγκατάστασης, σπασµένος ασφαλειοφορέας ή µικροδιακόπτης, 

διαδικασία για είσπραξη ακάλυπτων επιταγών κ.τ.λ.)  Εξέφρασα την άποψη ότι, σε  

τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να γίνεται είσπραξη του πραγµατικού κόστους της 

υπηρεσίας, διαφορετικά σε τελευταία ανάλυση, το κόστος θα βαρύνει την ΑΗΚ και 

τους υπόλοιπους  καταναλωτές.  Μερικά παραδείγµατα αναφέρονται πιο κάτω:  

 

 
Είδος υπηρεσίας 

Υφιστάµενη 
χρέωση 

Κόστος 
υπηρεσίας 

 £ £ 
∆ιακοπή/επανασύνδεση λόγω µη πληρωµής  
του λογαριασµού 

  2  19,80 

∆ιακοπή/επανασύνδεση λόγω παράνοµης επέκτασης  
ή εγκατάστασης 

  2  27,25 

∆ιακοπή µετά από αίτηση του πελάτη. 
(α) από τις ασφάλειες 
(β)από την παροχή 

 
  3 
  3 

 
 17,20 
 24,80 

Επέµβαση και αλλοίωση στις ασφάλειες του µετρητή 15 67,03 
Σπασµένος ασφαλειοφορέας ή αυτόµατος 
µικροδιακόπτης πχ ασφαλειοφορέας 1-ph 

22 72,59 

Εκπόνηση φωτοτεχνικής µελέτης για λογαριασµό 
Αρχών Τοπικής ∆ιοίκησης 

- ; 

Χρέωση για ακάλυπτες επιταγές - ; 

 

Σε σχετική απάντηση του Προέδρου της Αρχής σε προηγούµενη µου έκθεση, 

ανέφερε ότι το θέµα θα υποβαλλόταν ξανά στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής για 

έγκριση και ότι θα κινούνταν τάχιστα όλες οι διαδικασίες, ώστε να καταστεί δυνατή η 

εφαρµογή των νέων χρεώσεων το συντοµότερο δυνατόν.  Το θέµα συζητήθηκε στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 5/10/04 (αρ. 10.283) το οποίο επεσήµανε ότι κάποιες από 

τις αναθεωρηµένες χρεώσεις πιθανό να επιφέρουν αναστάτωση στο κοινό και 

κάλεσε την Υπηρεσία να επανεξετάσει τις αναθεωρηµένες χρεώσεις.  Εξακολουθώ 

να πιστεύω ότι στις περιπτώσεις όπου οι χρεώσεις γίνονται κατόπιν υπαιτιότητας 

του καταναλωτή, η αναθεώρηση πρέπει να γίνει άµεσα και στο πραγµατικό κόστος.  

∆ιαφορετικά θα ήταν άδικο για τους υπόλοιπους καταναλωτές.  Στις υπόλοιπες 

περιπτώσεις οι χρεώσεις θα πρέπει να τύχουν της έγκρισης της Ρυθµιστικής Αρχής 

Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) µε βάση το Νόµο 122(Ι) 2003 σύµφωνα µε τον οποίο οι 



 50

χρεώσεις των υπηρεσιών θα ανέρχονται στο πραγµατικό κόστος ή θα παραµείνουν 

σε χαµηλότερα επίπεδα, µε υπουργική απόφαση, οπότε η διαφορά θα καλύπτεται 

µέσω των υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών δηµόσιας ωφελείας (public services 

obligations – PSO). 

Ο Πρόεδρος µου ανέφερε ότι το θέµα της χρέωσης των υπηρεσιών συζητήθηκε 

προκαταρκτικά µε την ΡΑΕΚ και διαφάνηκε ότι η Αρχή  µπορεί να προχωρήσει µε 

χρέωση του πραγµατικού κόστους για ορισµένες υπηρεσίες και ότι το θέµα θα 

επανεξεταστεί από το Συµβούλιο για λήψη τελικών αποφάσεων και προώθησή τους 

για έγκριση και εφαρµογή. 

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

Λεµεσό.  Το Υπουργικό Συµβούλιο µε την απόφαση του αρ. 48.611 ηµερ. 5.11.98 

ενέκρινε συµφωνία που επιτεύχθηκε µεταξύ του Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας 

και Τουρισµού και της Μητρόπολης Λεµεσού. Η Μητρόπολη Λεµεσού επέστρεψε 

στην Αρχή Ηλεκτρισµού ποσό £1.100.000 στις 28.9.99, ενώ στις 27.9.99 ενέγραψε 

στο όνοµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας εννέα οικόπεδα, τα οποία είχαν εκτιµηθεί 

από το Κτηµατολόγιο σε £325.415, ποσό που, προστιθέµενο στις £1.100.000, 

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

κτηµάτων µε αριθµούς εγγραφής Η161, Η292 και Η163 στη Μέσα Γειτονιά το 1997, 

πράξη η οποία τελικά ακυρώθηκε. 

Το 2001 ζητήθηκαν προσφορές από το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και 

Τουρισµού για πώληση των εννέα οικοπέδων, αλλά τελικά δεν έγινε κατακύρωση, 

επειδή λήφθηκαν προσφορές µόνο για τα 7 οικόπεδα, έναντι ολικού ποσού 

£230.550.  

Σε παλαιότερες εκθέσεις µου εισηγήθηκα όπως η Αρχή ζητήσει από το πιο πάνω 

Υπουργείο όπως επαναλάβει τις προσφορές, µε σκοπό την πώληση τους και την 

τελική διευθέτηση του θέµατος, άποψη η οποία έγινε αποδεκτή από την Αρχή, 

χωρίς ωστόσο να γίνουν οποιεσδήποτε ενέργειες µέχρι σήµερα. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι ετοιµάζεται εισήγηση της Αρχής προς το αρµόδιο 

Υπουργείο για επανάληψη των προσφορών. 

(γ)  Ανεξόφλητοι λογαριασµοί ∆ήµου Μέσα Γειτονιάς.  Όπως ανέφερα και στην 

προηγούµενη επιστολή µου, ο ∆ήµος Μέσα Γειτονιάς οφείλει στην Αρχή 
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λογαριασµούς σηµαντικού ποσού. Παρά τις διαβεβαιώσεις της Αρχής ότι το 

οφειλόµενο ποσό θα διευθετείτο εντός του 2004, εντούτοις κατά την 31/1/2005 το 

οφειλόµενο ποσό µετά τόκων ανερχόταν στις £205.575.   

Σε απάντηση του ο Πρόεδρος µου ανέφερε ότι κατόπιν απόφασης αρµόδιας 

επιτροπής της Αρχής, θα διευθετηθεί συνάντηση µε εκπροσώπους του ∆ήµου για 

οριστική επίλυση του θέµατος. 

(δ)  Ασφάλεια πυρός και άλλων κινδύνων (Αγωγή αρ. 8936/1995).  Σχετικά µε 

την πιο πάνω αγωγή οι δικηγόροι της Αρχής παρευρέθηκαν σε ακρόαση που 

ορίστηκε στις 15/12/04 στην οποία οι τρεις από τις τέσσερις εναγόµενες εταιρείες 

υποχρεώθηκαν από το ∆ικαστήριο στην καταβολή του ποσού των ₤70.000 ως 

αποζηµίωση πλέον ₤2.000 δικηγορικά έξοδα. Η υπόθεση µε την τέταρτη  εταιρεία 

ορίστηκε για ακρόαση στις 10.10.05.    

 
 
 
 
 
(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 
Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ηµοκρατίας 
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