
 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005. 

 

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 2005 υποβλήθηκε έγκαιρα 

στον Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού στις 17.5.04 και, µετά από 

διαβουλεύσεις που έγιναν µε το Υπουργείο Οικονοµικών, εγκρίθηκε από το 

Υπουργικό Συµβούλιο την 1.12.04 και κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων 

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

Προϋπολογισµών) Νόµων στις 16.12.04, ενώ, µε βάση τις πρόνοιες των πιο πάνω 

Νόµων, έπρεπε να είχε κατατεθεί στη Βουλή το αργότερο µέχρι τις 30.9.2004.  Ο 

Προϋπολογισµός ψηφίστηκε σε Νόµο που δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας στις 4.3.2005 (αρ.15(ΙΙ)/2005).  Προνοούσε συνολικές 

δαπάνες ύψους £319,45 εκ.   

(β) Τροποποιητικός Προϋπολογισµός. Στις 10.2.2006 ψηφίστηκε ο Νόµος  

5(ΙΙ)/2006, ο οποίος τροποποιεί τον περί Προϋπολογισµού της Αρχής 

Ηλεκτρισµού Κύπρου Νόµο του 2005.  

 
 

Νόµος 
2006 

 
Κεφ./ 

Άρθρο 

 
 

Κονδύλι 

Ποσά που 
ψηφίστηκαν 
µε το Βασικό 

Νόµο 2005 

Ολικά ποσά που 
απαιτούνται για 

τη χρήση του 
έτους 2005 

  2.           ∆απάνες Λειτουργίας £ £ 
Αρ.2 5(ΙΙ) 2-250 Καύσιµα  101.303.000 125.303.000 

(γ) Αδαπάνητα ποσά Προϋπολογισµού. Οι δαπάνες που προϋπολογίστηκαν 

για έργα αναπτύξεως στον αναθεωρηµένο Προϋπολογισµό της Αρχής για το 2005 
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ήταν £106,95 εκ., ενώ οι πραγµατικές δαπάνες ανήλθαν σε £45,47 εκ., παρέµεινε 

δηλαδή αδαπάνητο ποσό ύψους £61,48 εκ. ή ποσοστό 57%, 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 0,5 0 0,5 100,0% 
4-509 Σταθµός Βασιλικού Μον. 3 16,6 7,7 8,9 53,6% 
4-511 Σταθµός Βασιλικού Μον. 4 35,7 0,4 35,3 98,9% 

4-512 Βελτίωση και επέκταση 
δικτύου µεταφοράς 

15,8 8,7 7,1 44,9% 

4-516 Εγκατάσταση µετρητών 1,0 0,5 0,5 50,0% 

4-518 Βελτίωση και ανέγερση 
κτηρίων και υποστατικών 

8,2 4,6 3,6 43,9% 

 

Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο της Αρχής, η υλοποίηση των αναπτυξιακών έργων 

προγραµµατίζεται ότι θα γίνει κάτω από ιδεώδεις συνθήκες, γι’ αυτό και τα ποσά 

που προβλέπονται είναι τα ανώτατα, ώστε να αποφεύγεται η κατάθεση 

συµπληρωµατικών Προϋπολογισµών, ενώ οι λόγοι για τους οποίους έχουν µείνει 

αδαπάνητα τα πιο πάνω Κονδύλια είναι οι ακόλουθοι: 

4-504  Αιολικό Πάρκο στον Κούρρη (£0,5 εκ). 

Το ΄Εργο δεν υλοποιήθηκε το 2005, επειδή κατά τη διάρκεια του έτους 

λαµβάνονταν µετρήσεις για το αιολικό δυναµικό της περιοχής. 

4-509 Σταθµός Βασιλικού Μον. 3 (£8,9 εκ). 

Οι καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν στην αποπεράτωση της Μονάδας Αρ.3 

οφείλονται κυρίως στον Εργολάβο του Λέβητα και για τις καθυστερήσεις αυτές θα 

εφαρµοστούν οι πρόνοιες του συµβολαίου, το οποίο προβλέπει την επιβολή 

χρηµατικών προστίµων.   

4-511 Σταθµός Βασιλικού Μον. 4 (£35,3 εκ). 

Το αδαπάνητο ποσό προέκυψε λόγω καθυστέρησης στην κατακύρωση του 

∆ιαγωνισµού.  Ο ∆ιαγωνισµός ακυρώθηκε και επαναπροκηρύχθηκε δυο φορές.  Η 

δεύτερη φορά της επαναπροκήρυξης ήταν τον Ιούνιο του 2005 και ως εκ τούτου η 

µόνη δαπάνη ήταν η αµοιβή των Συµβούλων Μηχανικών,  που ανήλθε σε περίπου 

ΛΚ400.000. 
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4-512 Βελτίωση και επέκταση δικτύου µεταφοράς (£7,1 εκ). 

Η µη διάθεση των ποσών του Προϋπολογισµού οφείλεται βασικά σε 

καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων, µε κύρια και βασική αιτία τη µη 

έγκαιρη συµπλήρωση των αναγκαίων διατυπώσεων και τη µη εξασφάλιση των 

αναγκαίων εγκρίσεων, που δεν εξαρτώνται από την ΑΗΚ, όπως Πολεοδοµική 

΄Αδεια, ΄Αδεια Οικοδοµής , Κυβερνητικές Εγκρίσεις κ.λπ. 

4-516 Εγκατάσταση µετρητών (£0,5 εκ). 

Τα προϋπολογισθέντα ποσά για τους µετρητές (£1 εκ.) περιλάµβαναν και την 

αντικατάσταση των µετρητών ηλικίας πέραν των 30 χρόνων, µε νέους 

ηλεκτρονικούς µετρητές, η οποία δεν έγινε κατορθωτή λόγω µεγάλου όγκου 

εργασιών των Περιφερειών. Μετά από  έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

αναµένεται να αρχίσουν οι σχετικές εργασίες από µέλη του Τεχνικού Προσωπικού 

σε δικό τους χρόνο πάνω σε µοναδιαίες τιµές.   

4-518 Βελτίωση και ανέγερση κτηρίων και υποστατικών (£3,6 εκ). 

Η απόκλιση οφείλεται στην καθυστέρηση έκδοσης Πολεοδοµικών Αδειών και 

Αδειών Οικοδοµής. 

(δ) Αναπτυξιακό Πρόγραµµα της Αρχής.  Στις 15.3.05 η Αρχή απέσυρε ποσό 

ευρώ 25 εκ. από δάνειο το οποίο σύναψε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων για τη δεύτερη φάση (µονάδα 3) του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθµού 

του Βασιλικού.   

3. Οικονοµική κατάσταση. 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Σύµφωνα µε τους ελεγµένους λογαριασµούς 

παρουσιάζεται πλεόνασµα £33,21 εκ. πριν από τη φορολογία.  Συνοπτικά τα 

αποτελέσµατα των δυο τελευταίων ετών παρουσιάζονται ως ακολούθως: 

 2005  2004 
 £ εκ.  £ εκ. 
Έσοδα 268,06  224,35 
Έξοδα 234,85  200,45 
Πλεόνασµα έτους (πριν από τη φορολογία) 33,21  23,90 

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

εικόνα της οικονοµικής κατάστασης της Αρχής κατά τα τελευταία δυο έτη: 
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 2005  2004 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις 2,78  2,66 
Κέρδος πριν από τη φορολογία και το έκτακτο Κονδύλι 
προς Απασχολούµενο Κεφάλαιο 

4,38%  5,25%

∆απάνες µόνιµου προσωπικού προς έσοδα 22,48%  26,64%
∆απάνες µόνιµου προσωπικού προς λειτουργικά έξοδα 25,74%*  32,22%

 
* Η διαφορά 6,48% οφείλεται κυρίως στην αύξηση της δαπάνης για τα καύσιµα που συµπεριλαµβάνονται 
στα λειτουργικά έξοδα 

4. Προσωπικό – Μισθοί / Ωφελήµατα – Σχέδια Συντάξεων 

(α) Προσωπικό – Μισθοί.  Η Αρχή εργοδοτούσε 2308 πρόσωπα (2330 για το 

2004), από τα οποία τα 2032 (2050 για το 2004) υπηρετούσαν σε µόνιµες θέσεις 

και 276 σε προσωρινές θέσεις.  Οι εγκεκριµένες θέσεις σύµφωνα µε τον 

Προϋπολογισµό ανέρχονταν σε 2207 για το 2005 (από τις οποίες 69 µε διπλό 

σταυρό), σε σύγκριση µε 2227 για το 2004 (από τις οποίες 89 µε διπλό σταυρό).  

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

κατά τα τελευταία δυο έτη παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 2005  2004 
 £000  £000 
(i)  Μόνιµοι υπάλληλοι    
Μισθοί και τιµαριθµικά επιδόµατα 31.127  30.292 
∆ιάφορα επιδόµατα και υπερωρίες 3.940  3.764 
Εργοδοτικές εισφορές 3.372  3.244 
Ωφελήµατα προσωπικού  2.962  3.207 
Εισφορές στο Ταµείο Συντάξεων  18.861  19.252 
 60.262  59.759 
(ii)  Προσωρινοί υπάλληλοι 2.230  1.837 
 62.492  61.596 

 

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: 

2005  2004  Αύξηση 
£  £   

24.192  23.440  3,2% 
 

Λαµβάνοντας υπόψη την ελλειµµατική εισφορά στο Ταµείο Συντάξεων για 

προηγούµενη υπηρεσία ύψους £11.103.000, το κόστος της Αρχής ανά υπάλληλο 

ανέρχεται στις £29.656, σε σχέση µε £29.150 για το έτος 2004.  

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

στις αναβαθµίσεις θέσεων που απορρέουν από τη συλλογική σύµβαση.  
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(β) Σχέδια Συντάξεων. 

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

κατά τα τελευταία δυο έτη ήταν: 

  2005  2004 
  £000  £000 
 Για τρέχουσα υπηρεσία  7.758 7.545 
 Για προηγούµενη υπηρεσία  11.103 11.707 
  18.861 19.252 

(ii) 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 8 υπάλληλοι, οι οποίοι διατηρούν το δικαίωµα µεταπήδησης 

τους στο Σχέδιο Συντάξεων χωρίς εισφορές κατά την ηµεροµηνία της 

αφυπηρέτησης τους. 

(iii) Έλλειµµατική εισφορά στο Ταµείο Συντάξεων.  Κατά τις 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 παρέµεινε στις 31.12.2002 ήταν 

£46.457.000.  Αυτό το ποσό θα πληρωνόταν µε 5 ετήσιες δόσεις, µε έναρξη 

το 2003 και µε δόσεις των £9.291.000 (£46.457.000/5), πλέον τόκους.  Η 

αντίστοιχη δόση για το 2005 είναι £11.103.000. 

Η τελευταία αναλογιστική εκτίµηση για σκοπούς παρουσίασης στους 

λογαριασµούς έγινε µε ηµεροµηνία αναφοράς τις 31 ∆εκεµβρίου 2005.  Τα 

περιουσιακά στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν για σκοπούς της αναλογιστικής 

µελέτης λήφθηκαν από το προσχέδιο των οικονοµικών καταστάσεων του Ταµείου 

Συντάξεων για το 2005 και ως εκ τούτου η αναλογιστική µελέτη παρουσιάζεται σε 

προσχέδιο και δείχνει έλλειµµα £33,6 εκ.  Αφού αφαιρεθεί η αξία κατά τις 

31.12.2005 των δόσεων για το 2006 και 2007 (µε τις οποίες συµπληρώνονται οι 

πέντε δόσεις για κάλυψη του αρχικού ελλείµµατος που έδειξε η µελέτη στις 

31.12.2002), προκύπτει καθαρό πρόσθετο έλλειµµα ύψους £14,7 εκ το οποίο 

σύµφωνα µε εισήγηση του αναλογιστή θα καλυφθεί από 1.1.2006 για τα επόµενα 
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14 χρόνια, πληρώνοντας συνολικό ποσοστό συνεισφοράς επί των συντάξιµων 

απολαβών 27%.  

(γ) Ωφελήµατα προσωπικού.  Η ανάλυση των ωφεληµάτων προσωπικού 

κατά τα τελευταία δύο έτη έχει ως ακολούθως: 

  2005  2004 
  £  £ 
  Ταµείο Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης  1.436.973  1.393.686 
  Ταµείο Ευηµερίας  638.359  640.466 
  Ταµείο Βοηθείας  196.940  199.967 
  Σχέδιο Υποτροφιών  205.086  207.050 
  Επιδότηση Επιτοκίου Εκπαιδευτικών ∆ανείων  204.425  179.747 
  Επιχορήγηση Κυλικείων  157.524  161.150 
  Οµαδική Ασφάλεια Ζωής  26.321  337.603 
  Ασφάλεια Προσωπικών Ατυχηµάτων  96.634  87.632 
  2.962.262  3.207.301 

(δ) Εργατικά ατυχήµατα.  Κατά τη διάρκεια του 2005 σηµειώθηκαν 26 

εργατικά ατυχήµατα και 3 οδικά (σε ώρες εργασίας), σε σύγκριση µε 21 και 2 

αντίστοιχα για το 2004.  Η απώλεια σε εργατοηµέρες ανερχόταν συνολικά σε 

1551 το 2005 και 875 το 2004. 

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

αποζηµίωση στο προσωπικό της Αρχής, συνολικού ύψους £1.860.272, σε 

σύγκριση µε £1.815.477 το 2004 και £1.733.132 το 2003.  

Σηµειώνεται ότι ποσό ύψους £183.020 καταβλήθηκε σε 91 λειτουργούς της Αρχής 

που κατέχουν µισθολογική κλίµακα Α13 και άνω. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι το θέµα βρίσκεται κάτω από τον αυστηρό 

έλεγχο της ∆ιεύθυνσης της Αρχής και ειδικά του Γενικού ∆ιευθυντή, όσον αφορά 

δε στην υπερωριακή αποζηµίωση Λειτουργών στη µισθολογική κλίµακα Α13 και 

άνω, η Αρχή έχει υποβάλει ανταίτηµα για διαπραγµάτευση στα πλαίσια της 

ανανέωσης της Συλλογικής Σύµβασης, ώστε αυτοί να µην αποζηµιώνονται µε 

υπερωριακή εργασία σε σχέση µε τα καθήκοντα της θέσης τους.  

(στ) Σύστηµα αξιολόγησης.  Το νέο σύστηµα αξιολόγησης των υπαλλήλων της 

Αρχής, για το οποίο καταβλήθηκε ποσό €16.100 και δεν έχει ακόµη εφαρµοστεί, 

ετοιµάστηκε από σύµβουλο του εξωτερικού σε συνεργασία µε την Υπηρεσία 

Ανθρώπινου ∆υναµικού της Αρχής κατά τη διάρκεια του έτους 2003.  Από το 2004 

µέχρι σήµερα έχουν γίνει µερικές παρουσιάσεις και σύµφωνα µε το 

χρονοδιάγραµµα θα τίθετο σε πλήρη εφαρµογή µέχρι τις 31.12.2005.  
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Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι προγραµµατίζεται συνάντηση µε τους 

∆ιευθυντές για τελική συζήτηση και τυχόν τροποποιήσεις του νέου συστήµατος 

αξιολόγησης, προτού τεθεί ενώπιον του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αρχής για 

έγκριση.  

5. Αδυναµίες στο σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου. 

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

Εσωτερικού Ελεγκτή, σε συγκεκριµένες Επαρχίες διαπιστώθηκε ότι οι αυτόµατες 

ταµειακές µηχανές σφραγίσµατος παρουσίασαν  προβλήµατα στην εκτύπωση των 

πληροφοριών, σε περίπου 8% των λογαριασµών που παρουσιάστηκαν για 

εξόφληση, µε αποτέλεσµα οι ταµίες να συνεχίζουν τη χρησιµοποίηση των 

σφραγίδων µε το χέρι, γεγονός που εγκυµονεί κινδύνους στην είσπραξη των 

εσόδων. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι το πρόβληµα αυτό δεν ξαναπαρουσιάστηκε. 

(β) Ελλιπή στοιχεία για πάγια.  ∆ιαπιστώθηκε αδυναµία ελέγχου της φυσικής 

ύπαρξης του εξοπλισµού γραφείου και των οργάνων ελέγχου, όπως αυτά 

παρουσιάζονται στους τελικούς λογαριασµούς και το µηχανογραφικό σύστηµα 

SAP (αναφορά έγινε στην έκθεσή µας για τον έλεγχο των λογαριασµών του 2003). 

Σχετική µελέτη του Εσωτερικού Ελέγχου που ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 

2005 επιβεβαίωσε την ορθότητα των παρατηρήσεων της Υπηρεσίας µας. 

Έγινε αρκετή εργασία και προσπάθεια συµφιλίωσης εντός του 2005 αλλά 

υπάρχουν ακόµη αρκετές εκκρεµότητες.  Συµφιλιώθηκε σε σηµαντικό βαθµό ο 

εξοπλισµός των Σταθµών αλλά εκκρεµεί η συµφιλίωση του εξοπλισµού των 

Περιφερειών.  

Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος, παρά το γεγονός ότι έχουν καταβληθεί 

προσπάθειες και έχει βελτιωθεί σηµαντικά η κατάσταση, υπάρχουν ακόµη κάποιες 

αδυναµίες στο όλο σύστηµα, οι οποίες αναµένεται να ξεπεραστούν εντός του 

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

των διαφόρων Υπηρεσιών προς το προσωπικό δεν έχουν ακόµη εναρµονιστεί µε 

τα σηµερινά δεδοµένα και το νέο µηχανογραφηµένο σύστηµα της Αρχής.  

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ορισµένες οδηγίες ισχύουν από το 1979. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι  έχουν δοθεί οδηγίες για ριζική αναθεώρηση 

των Οδηγιών/Εγκυκλίων που διέπουν τις διάφορες Επιτελικές Μονάδες και 

∆ιευθύνσεις.  

(δ) Αποθέµατα που δεν κινήθηκαν καθόλου για µεγάλο διάστηµα.  Σύµφωνα 

µε σχετικές καταστάσεις που ετοιµάστηκαν από την Υπηρεσία Εσωτερικού 

Ελέγχου, στις αποθήκες των τεσσάρων περιφερειών (µη συµπεριλαµβανοµένων 

των αποθηκών των Σταθµών) υπάρχουν συνολικά αποθέµατα αξίας περίπου £1,6 

εκ. που δεν κινήθηκαν καθόλου από το 1999 µέχρι το 2005.  Σε αυτά δεν 

συµπεριλαµβάνονται άχρηστα υλικά και αγορές των τελευταίων δώδεκα µηνών.   

Η αγορά και αποθήκευση υλικών σε ποσότητες πέραν των τρεχουσών αναγκών 

αποτελεί, κατά την άποψη µας, εγκλωβισµό και επένδυση κεφαλαίων σε µη 

παραγωγικούς τοµείς.  Επιπρόσθετα, ως αποτέλεσµα της πιο πάνω κατάστασης 

αρκετοί χώροι των αποθηκών κατακρατούνται από τα εν λόγω υλικά, οι κωδικοί 

είναι καταχωρισµένοι στο σύστηµα και κατακρατούν τον ανάλογο χώρο και χρόνο 

διαχείρισης και επίσης αποτελούν µέρος της αξίας των περιουσιακών στοιχείων 

που ασφαλίζονται κάθε χρόνο. 

Επισήµανα ότι θα πρέπει να εξεταστούν όλα τα ακίνητα ή/και αργοκίνητα 

αποθέµατα, ώστε να διαχωριστούν τα άχρηστα από τα χρήσιµα και, για αυτά που 

είναι χρήσιµα, να εξεταστούν οι λόγοι για τη µη χρήση τους. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής έχει εγκρίνει 

πρόσφατα τις εισηγήσεις ειδικής Επιτροπής που ερεύνησε το θέµα και 

συγκεκριµένα την πώληση/εκποίηση περίπου 2.000 υλικών (αξίας περίπου 

ΛΚ690.000) που κρίθηκε ότι δεν µπορεί να χρησιµοποιηθούν (π.χ. λόγω παλαιάς 

τεχνολογίας κ.λπ). 

6. ∆ιαχείριση οχηµάτων 

Έλεγχος σχετικά µε το πιο πάνω θέµα διεξήχθη από την Υπηρεσία µας κατά τον 

έλεγχο των λογαριασµών του 2000, όπου εντοπίστηκαν αρκετές αδυναµίες και 

ελλείψεις που αφορούν µεταξύ άλλων στην παρακολούθηση της κατανάλωσης 
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καυσίµων, τη συντήρηση οχηµάτων, αγορά ελαστικών/µπαταριών και απόσυρση 

οχηµάτων. 

∆ιαπιστώθηκε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διάφορα προβλήµατα και 

παραλείψεις σχετικά µε τη διαχείριση των οχηµάτων, όπως αναφέρονται πιο 

κάτω: 

(α) Έλλειψη παρακολούθησης της κατανάλωσης καυσίµων των οχηµάτων. 

Για την περίοδο Οκτωβρίου – ∆εκεµβρίου 2005 δεν υπήρχαν καθόλου στοιχεία για 

την κατανάλωση καυσίµων, ενώ στους υπόλοιπους µήνες που τηρούνταν δεν 

δικαιολογούνταν τυχόν µεγάλες αποκλίσεις από το µέσο όρο. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι το πρόβληµα θα λυθεί µόλις τεθεί σε λειτουργία 

το µέρος του αναβαθµισµένου SAP που αφορά στην ετοιµασία των καταστάσεων 

αυτών. 

(β) Καταχώριση ενδείξεων οδοµέτρων (χιλιόµετρα) των οχηµάτων στο 

µηχανογραφικό σύστηµα SAP.  Υπάρχει µεγάλη ανοµοιοµορφία και σε αρκετές 

περιπτώσεις παράλειψη καταχώρισης των ενδείξεων των οδοµέτρων στο 

σύστηµα.  

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι δόθηκαν σχετικές οδηγίες για ορθή και 

οµοιόµορφη καταχώριση των ενδείξεων των οδοµέτρων.  

(γ) Οχήµατα που αποσύρονται ή ακινητοποιούνται.  ∆εν ενηµερώνεται 

σχετικά το µηχανογραφικό σύστηµα ή ενηµερώνεται µε µεγάλη καθυστέρηση, µε 

αποτέλεσµα να δηµιουργούνται διάφορα προβλήµατα, όπως για παράδειγµα η 

πληρωµή άδειας κυκλοφορίας και ασφάλειας χωρίς να χρησιµοποιείται το όχηµα. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι έχει ζητηθεί από τη ∆ιεύθυνση Πληροφορικής η 

δηµιουργία  σχετικού πεδίου στο αναβαθµισµένο SAP .  

(δ) Καταχώριση πληροφοριών και παρακολούθηση της συντήρησης των 

οχηµάτων από τους Τοπικούς Υπεύθυνους.  Παρά το γεγονός ότι ορίστηκαν  

Τοπικοί Υπεύθυνοι για παρακολούθηση των οχηµάτων, παρατηρείται ελλιπής ή 

και καθυστερηµένη ενηµέρωση του συστήµατος µηχανογράφησης µε τις 

αναγκαίες πληροφορίες και αδυναµία στην παρακολούθηση των εξόδων των 

οχηµάτων και της διαδικασίας συντήρησης τους. 

Ο Πρόεδρος µε ενηµέρωσε ότι ορίστηκε υπεύθυνος διαχείρισης οχηµάτων πάνω 

σε συνεχή βάση στις περιφέρειες.   
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(ε) Εφαρµογή του αναβαθµισµένου συστήµατος SAP.  Η εφαρµογή του 

αναβαθµισµένου συστήµατος που αφορά στη διαχείριση των οχηµάτων µέχρι και 

την ηµέρα ελέγχου (Απρίλιος 2006) δεν είχε ολοκληρωθεί, αφού αρκετές 

πληροφορίες για τα οχήµατα δεν έχουν εισαχθεί στο σύστηµα, ούτε και 

ετοιµάζονται σχετικές καταστάσεις από το σύστηµα, όπως για παράδειγµα της 

κατανάλωσης καυσίµων ή της συντήρησης των οχηµάτων. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος, η λειτουργικότητα της ∆ιαχείρισης του 

στόλου οχηµάτων στο SAP είχε ολοκληρωθεί πριν από την ηµέρα του ελέγχου 

αλλά εκκρεµεί η εισαγωγή των στοιχείων στο σύστηµα, για την οποία δόθηκαν 

οδηγίες επίσπευσης. 

(στ) Συντήρηση οχηµάτων που δεν καλύπτονται από συµβόλαια συντήρησης 

µε τους προµηθευτές. ∆ιαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει προκαθορισµένη διαδικασία 

συντήρησης για 237 οχήµατα, για τα οποία είτε δεν υπογράφτηκε συµφωνία 

συντήρησης µε τους προµηθευτές, είτε η συµφωνία έληξε, των οποία τα συνολικά 

ετήσια έξοδα συντήρησης ανέρχονται σε περίπου £200.000. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι δόθηκαν σχετικές οδηγίες αναφορικά µε τα 237 

οχηµάτα για τα οποία δεν υπάρχει συµφωνία συντήρησης. 

(ζ) Συγκεντρωτική κατάσταση οχηµάτων της Αρχής.  ∆εν ετοιµάζεται 

κατάσταση που να παρουσιάζει τα οχήµατα κατά κατηγορία, τον ολικό αριθµό 

τους στην αρχή και στο τέλος του χρόνου, καθώς και τα οχήµατα που 

αγοράστηκαν ή αποσύρθηκαν κατά τη διάρκεια του χρόνου.  

Όπως µου ανέφερε ο Πρόεδρος, η εισήγηση µου λήφθηκε υπόψη και θα δοθούν 

σχετικές οδηγίες.  

7. Συµβόλαιο για προµήθεια µαζούτ από συγκεκριµένη εταιρεία - Αρ. 

συµβολ. 122/2004 

Κατά την εκτέλεση του πιο πάνω συµβολαίου διαπιστώθηκαν αρκετά 

προβλήµατα, όπως: 

(α) Παράδοση µαζούτ εκτός προδιαγραφών. Μετά την παραλαβή 

συγκεκριµένων φορτίων από την προµηθεύτρια εταιρεία διαπιστώθηκε ότι, ενώ οι 

αναλύσεις όλων των φορτίων που απέστελλε ο προµηθευτής από το λιµάνι 

φόρτωσης εµφάνιζαν το µαζούτ που επρόκειτο να παραδοθεί ως εντός των 

προδιαγραφών, εντούτοις οι αναλύσεις του ανεξάρτητου αναλυτή που γίνονταν 
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µετά την εκφόρτωση έδειξαν ότι όλα τα πιο πάνω φορτία ήταν εκτός 

προδιαγραφών. 

Επίσης, λόγω καθυστέρησης εκ µέρους του προµηθευτή στην παράδοση του 

συγκεκριµένου φορτίου, καθώς και των χαµηλών επιπέδων στα αποθέµατα 

µαζούτ, η ΑΗΚ αποδέκτηκε φορτίο εκτός προδιαγραφών. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι η Αρχή εφάρµοσε τις σχετικές ρήτρες του 

Συµβολαίου αναφορικά µε την περιεκτικότητα σε θείο και ασφαλτίνη  και απέκοψε 

τα ανάλογα ποσά, ενώ δεν διεκδίκησε επιπλέον ποσό για την ασφαλτίνη, όπως 

έγινε µε το θείο, γιατί δεν υπάρχει στη αγορά συσχετισµός τιµής µαζούτ και 

ασφαλτίνης, για υπολογισµό τυχόν οφέλους του προµηθευτή (όπως υπάρχει για 

το θείο). 

(β) Προσκόµιση δύο διαφορετικών αναλύσεων από το λιµάνι φόρτωσης 

του φορτίου LO4A/05.  Για το φορτίο αυτό που παραδόθηκε στο Η/Σ ∆εκέλειας, ο 

προµηθευτής απέστειλε ανάλυση του φορτίου που έγινε στο λιµάνι φόρτωσης, 

σύµφωνα µε την οποία το φορτίο ήταν εντός προδιαγραφών, ενώ κατά την 

εκφόρτωση στον Η/Σ ∆εκέλειας ο Πλοίαρχος παρέδωσε δεύτερη ανάλυση που 

είχε γίνει επίσης στο λιµάνι φόρτωσης την ίδια ηµεροµηνία και η οποία 

παρουσίαζε το φορτίο εκτός προδιαγραφών.  

Ζήτησα να πληροφορηθώ κατά πόσο η Αρχή έχει διερευνήσει κατά πόσο τα 

αποτελέσµατα των δύο διαφορετικών αναλύσεων οφείλονται σε λάθος του 

χηµείου που προέβη στις αρχικές αναλύσεις ή σε αποτυχηµένη προσπάθεια 

εξαπάτησης της ΑΗΚ αναφορικά µε την ποιότητα του µαζούτ στο υπό αναφορά 

φορτίο. 

Λόγω της προµήθειας µαζούτ κατώτερης ποιότητας από αυτή που προνοείται στο 

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

$750.130  και τον ενηµέρωσε ότι, εκτός των αποκοπών που έγιναν σύµφωνα µε 

το συµβόλαιο για παρέκκλιση από την προβλεπόµενη από το συµβόλαιο ποιότητα 

µαζούτ, επιπρόσθετα θα προβεί και στην αποκοπή του πιο πάνω ποσού. 

Λαµβάνοντας υπόψη τις παραλαβές µαζούτ εκτός προδιαγραφών που 

πραγµατοποιήθηκαν, καθώς και το συνολικό ποσό της απαίτησης από µέρους της 

Αρχής, το οποίο και παραµένει σε εκκρεµότητα, αφού δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί 

η αξιολόγηση της συµβιβαστικής πρότασης που υποβλήθηκε από τον προµηθευτή, 

εισηγήθηκα τη µελλοντική συµπερίληψη στους όρους των συµβολαίων προµήθειας 
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µαζούτ ειδικής ρήτρας, η οποία να κατοχυρώνει τα δικαιώµατα της ΑΗΚ όταν 

διαπιστώνονται σοβαρές παρεκκλίσεις από την προβλεπόµενη από το συµβόλαιο 

ποιότητα του µαζούτ. Επίσης, µε σκοπό τον περιορισµό παρόµοιων καταστάσεων 

εισηγήθηκα όπως σε επόµενα συµβόλαια περιληφθούν αποτρεπτικές ποινές για 

τους προµηθευτές των οποίων το µαζούτ είναι εκτός προδιαγραφών. Η κακή 

ποιότητα του µαζούτ δηµιουργεί ζηµιές και προβλήµατα στα µηχανήµατα της Αρχής, 

ανεβάζει το κόστος συντήρησης και επιδιόρθωσης των καυστήρων και άλλων 

εξαρτηµάτων, αλλά και επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον. Επίσης, είναι πιθανόν να 

επισύρει τις ανάλογες ποινές τόσο από τις Κυπριακές Αρχές όσο και από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Σηµειώνεται ότι για το διαγωνισµό αρ. 154/2005 για την προµήθεια και παράδοση 

µαζούτ για το έτος 2006, ο συγκεκριµένος προµηθευτής έγινε αποδεκτός ως 

προσφοροδότης και κρίθηκε ικανός να εκτελέσει το συµβόλαιο, παρά το ότι τελικά 

δεν του κατακυρώθηκε η προσφορά ένεκα πιο ψηλής τιµής, χωρίς όµως να 

ληφθούν υπόψη οι κακές εµπειρίες που αντιµετώπισε η Αρχή κατά την εκτέλεση 

του συµβολαίου για το έτος 2005. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι, επειδή είναι δύσκολο να διαπιστωθούν λάθη 

εργαστηρίων στα οποία δεν παρευρίσκεται χηµικός της Αρχής, αποφασίστηκε 

όπως γίνεται έλεγχος του φορτίου πριν από την εκφόρτωση, όταν αυτό κρίνεται 

αναγκαίο. Επίσης µου ανάφερε ότι στο νέο συµβόλαιο µαζούτ για το 2006 έχει 

υιοθετηθεί αυστηρότερη   ρήτρα για το θείο.  

8. Τέλη χαρτοσήµων σε έγγραφα/συµβάσεις της ΑΗΚ  

∆ιαπιστώθηκε ότι σχεδόν όλα τα συµβόλαια και γενικά τα έγγραφα της ΑΗΚ που 

αφορούν  σε αγορά υλικών, έργων και υπηρεσιών δεν χαρτοσηµαίνονται 

σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία, µε αποτέλεσµα το ∆ηµόσιο να ζηµιώνει 

αρκετές χιλιάδες λίρες.  Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε στοιχεία της Αρχής, κατά το 

2005 κατακυρώθηκαν Συµβόλαια συνολικής δαπάνης £121.939.462 (ποσό 

£99.286.801 αφορούσε σε ∆ιαγωνισµούς ψηλής δαπάνης ενώ ποσό £22.652.661 

αφορούσε σε ∆ιαγωνισµούς χαµηλής δαπάνης). 

Σύµφωνα µε το άρθρο 19 του περί Χαρτοσήµων Νόµου αρ.19/1963, επιβάλλεται η  

χαρτοσήµανση όλων των εγγράφων τα οποία συντάσσονται στην Κυπριακή 

∆ηµοκρατία και ως εκ τούτου  η Αρχή Ηλεκτρισµού έχει υποχρέωση όπως όλα τα 

έγγραφα της, περιλαµβανοµένων των συµβολαίων που συνοµολογούνται µε 
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τρίτους, είναι δεόντως χαρτοσηµασµένα, ανεξάρτητα από το ποιος βαρύνεται µε 

τα τέλη χαρτοσήµου.  

Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι ο περί Καταργήσεως Φορολογικών Απαλλαγών και 

Απαλλαγών από Τέλη Χαρτοσήµου και Εγγραφής Υποθήκης Νόµος αρ. 164(I)/2004 

έχει καταργήσει, µεταξύ άλλων, το άρθρο 25(β) του περί Ανάπτυξης Ηλεκτρισµού 

Νόµου, Κεφ. 171 και Νόµος 10/60, όπως τροποποιήθηκε.  Έτσι, η εξαίρεση που 

υπήρχε µε βάση το άρθρο 25(β) του Κεφ. 171, που προνοούσε απαλλαγή της Αρχής 

Ηλεκτρισµού από την καταβολή τελών χαρτοσήµων, στις περιπτώσεις όπου ήταν 

υπόχρεη να καταβάλλει τα τέλη χαρτοσήµου, έπαυσε να ισχύει. 

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

µε ηµεροµηνίες 23.6.05 και 19.9.05 µε τις οποίες συστήνεται η χαρτοσήµανση των 

εγγράφων της ΑΗΚ, κάνοντας µάλιστα ειδική αναφορά στην επιβολή προστίµου 

σε περίπτωση µη χαρτοσήµανσης των εγγράφων, µε βάση την ισχύουσα 

Νοµοθεσία. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι έχουν δοθεί οδηγίες για εφαρµογή του σχετικού 

Νόµου. 

9. Ειδική ∆ιατίµηση για Πολύτεκνες και ∆υσπραγούσες Οικογένειες 

Στο προσχέδιο του Πενταετούς Σχεδίου ∆ράσης του Υπουργείου Εµπορίου, 

Βιοµηχανίας και Τουρισµού για την εξοικονόµηση ενέργειας και στα πλαίσια των 

αντισταθµιστικών µέτρων που προτάθηκαν από το εν λόγω Υπουργείο για την 

ανακούφιση των οικονοµικά ασθενέστερων τάξεων και ευπαθών οµάδων του 

πληθυσµού από το ψηλό ενεργειακό κόστος, εντάχθηκε και η εφαρµογή ειδικής 

διατίµησης για τις πολύτεκνες και δυσπραγούσες οικογένειες. 

Με την απόφαση του αρ. 10.703(3) ηµερ. 20.9.05 το Συµβούλιο της Αρχής 

ενέκρινε την εφαρµογή ειδικής διατίµησης για τις πολύτεκνες οικογένειες µε 4 

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

για δυσπραγούσες οικογένειες που παίρνουν δηµόσια βοηθήµατα, την οποία 

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

Υπουργικό Συµβούλιο αποφάσισαν όπως τα µειωµένα κατά £2.000.000 έσοδα 

ετησίως ανακτώνται από τους υπόλοιπους καταναλωτές υπό µορφή υποχρέωσης 

για σκοπούς δηµόσιας ωφέλειας. Σηµειώνεται ότι η Αρχή ανέστειλε την εφαρµογή 

του εν λόγω τρόπου ανάκτησης των χαµένων εσόδων και αποφάσισε την 

αξιολόγησή του µετά από ένα χρόνο.  
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Με την πιο πάνω απόφαση της Αρχής προκύπτουν τα ακόλουθα. 

(α) ∆υσµενής διάκριση πολιτών/καταναλωτών.  Εισηγήθηκα όπως η Αρχή 

εξετάσει µε το Νοµικό της σύµβουλο κατά πόσο η εφαρµογή ειδικής διατίµησης 

για συγκεκριµένη κατηγορία καταναλωτών και ανάκτηση των χαµένων εσόδων 

που θα προκύψουν από την εφαρµογή της ειδικής διατίµησης από τους 

υπόλοιπους καταναλωτές είναι νοµικά ορθή, επειδή, µε την εφαρµογή της πιο 

πάνω απόφασης, τίθενται σε δυσµενή διάκριση οι πελάτες της Αρχής που δεν 

εµπίπτουν στην κατηγορία των πολύτεκνων ή των δυσπραγουσών οικογενειών 

και οι οποίοι θα κληθούν να καταβάλουν το ποσό της απώλειας της Αρχής που θα 

προκύψει από την πιο πάνω απόφαση.  Εξέφρασα την άποψη ότι η εξεύρεση 

άλλων τρόπων βοήθειας, από τα κρατικά ταµεία, των πιο πάνω πολιτών ίσως να 

ήταν ορθότερη και πιο δίκαιη. 

Ο Πρόεδρος µου ανάφερε ότι η ρυθµιστική απόφαση ή οι Κανονισµοί που 

εκδόθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 89 του περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού 

Νόµου  αρ.122(Ι)/2003 προνοούν, µεταξύ άλλων, την ανάκτηση των σχετικών 

εξόδων που υπέστη η ΑΗΚ από την εφαρµογή των υποχρεώσεων δηµόσιας 

ωφέλειας µε τη µορφή επιβάρυνσης στους καταναλωτές για τον ηλεκτρισµό που 

τους παρέχεται. 

(β) Επιβολή ποινής στην ΑΗΚ από την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισµού.  

Η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισµού (ΕΠΑ) διενήργησε αυτεπάγγελτη έρευνα 

εναντίον της ΑΗΚ και οµόφωνα έκρινε ότι η Αρχή παραβίασε τις πρόνοιες του 

άρθρου 6(1) του περί Προστασίας του Ανταγωνισµού Νόµου αρ. 207/89, λόγω της 

κατάχρησης της δεσπόζουσας θέσης της µέσω της επιδότησης ή /και 

σταυροειδούς επιδότησης κατηγοριών καταναλωτών έναντι άλλων, που είχε ως 

αποτέλεσµα ή ενδεχόµενο αποτέλεσµα τη δηµιουργία µη δίκαιων τιµών και 

διακριτικής µεταχείρισης κατηγοριών καταναλωτών, κατά παράβαση του θεσµικού 

πλαισίου. 

Για την παράβαση του άρθρου 6(1) του Νόµου 207/89 η ΕΠΑ επέβαλε, στις 

2.12.2005, πρόστιµο στην ΑΗΚ ύψους £693.000. Σηµειώνεται ότι για τον 

καθορισµό του ύψους του προστίµου η ΕΠΑ έλαβε υπόψη, µεταξύ άλλων, το 

γεγονός ότι η ΑΗΚ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9A του Κεφ. 171, είχε 

νοµική υποχρέωση να υπακούει και να εφαρµόζει τις οδηγίες που προέρχονταν 

από το αρµόδιο νοµοθετικό όργανο, µεταξύ των οποίων ήταν και οι οδηγίες που 

αφορούσαν στο θέµα των διατιµήσεων σε συγκεκριµένες κατηγορίες 
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καταναλωτών, ανεξάρτητα από τις διατιµήσεις που εφαρµόζονταν στις υπόλοιπες 

κατηγορίες. Στη συνεδρία του ηµερ. 13.2.2006, το Συµβούλιο της Αρχής 

αποφάσισε όπως η Αρχή αποδεχτεί και µην εφεσιβάλει την απόφαση της ΕΠΑ για 

επιβολή προστίµου. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω εξέφρασα την άποψη ότι η Αρχή, προτού 

προχωρήσει στην ετοιµασία της ειδικής διατίµησης, έπρεπε να λάβει υπόψη τους 

λόγους της επιβολής του προστίµου των £693.000 από την ΕΠΑ που, κατά την 

άποψη µας, στηρίζονται σε ταυτόσηµα δεδοµένα.  Εξέφρασα  επίσης την άποψη 

ότι επιβάλλεται  να ξεκαθαρίσει η θεσµική ασάφεια που υπάρχει αναφορικά µε την 

υποχρέωση της Αρχής να ακολουθεί τις οδηγίες του αρµόδιου Υπουργείου για 

εφαρµογή κοινωνικής πολιτικής, αλλά ταυτόχρονα να συµµορφώνεται και µε τις 

πρόνοιες του περί Προστασίας του Ανταγωνισµού ή οποιουδήποτε άλλου Νόµου.  

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι συµφωνεί απόλυτα µε την επισήµανση ότι 

πρέπει να ξεκαθαρίσει η θεσµική ασάφεια που υπάρχει.   

10. Αγροτική Πολιτική  

Με σκοπό την αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών και την παραµονή του 

πληθυσµού στην ύπαιθρο, από το 1990 η πολιτική χρέωσης για αγροτικές περιοχές 

επιχορηγείται από ειδικό Κονδύλι που ψηφίζεται από τη Βουλή. Η επιχορήγηση της 

πολιτικής χρέωσης αποσκοπεί στη µείωση της συνεισφοράς του αιτητή για παροχή 

ηλεκτρικού ρεύµατος στις αγροτικές περιοχές, µε τέτοιο τρόπο, ώστε η ΑΗΚ να 

επωµίζεται το µεγαλύτερο µέρος της απαιτούµενης δαπάνης. Σύµφωνα µε τον 

Προϋπολογισµό του 2005, το ποσό της αγροτικής πολιτικής ήταν £2.500.000, ενώ το 

συνολικό ποσό που δαπανήθηκε ανήλθε στα £2.381.242, το οποίο διαχωρίζεται σε 

£638.205 για οικιστικούς σκοπούς και £1.743.037 για αγροτικούς ή άλλους σκοπούς.  

Κατά τον έλεγχο του πιο πάνω Κονδυλιού προέκυψαν τα ακόλουθα θέµατα: 

(α) Κοινότητες που γειτνιάζουν µε αστικά κέντρα.  Με τη ραγδαία ανάπτυξη 

που παρατηρείται όχι µόνο στα αστικά κέντρα αλλά και στις Κοινότητες που 

γειτνιάζουν µε αυτά δεν τίθεται πλέον θέµα ενθάρρυνσης των πολιτών για µόνιµη 

εγκατάσταση στις εν λόγω Κοινότητες (όπως π.χ.  Γέρι, Τσέρι, Ορόκλινη, Λειβάδια, 

Ύψωνα κ.λπ.) αφού κάτι τέτοιο γίνεται ανεξαρτήτως της ύπαρξης του σχεδίου της 

αγροτικής πολιτικής και εποµένως Κοινότητες, οι οποίες γειτνιάζουν µε αστικά 

κέντρα, γίνεται εισήγηση όπως εξαιρεθούν από την Αγροτική Πολιτική για οικιακούς 

σκοπούς. 
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(β) Συµπερίληψη στο Σχέδιο Αγροτικής Πολιτικής εισοδηµατικών 

κριτηρίων.  Με αφορµή καταγγελία που έγινε στον Πρόεδρο της Επιτροπής 

Γεωργίας της Βουλής για κατάχρηση σε σχέση µε το σχέδιο επιδότησης 

ηλεκτρικού ρεύµατος σε αγροτικές περιοχές από µη δικαιούχο σε χωριό της 

Επαρχίας Πάφου, ο Υπουργός Εµπορίου,Βιοµηχανίας και Τουρισµού έδωσε 

οδηγίες στην Αρχή για τη διαµόρφωση του Σχεδίου Αγροτικής Πολιτικής και, 

µεταξύ άλλων, την ετοιµασία τροποποιηµένου σχεδίου, στο οποίο να θέτονταν 

εισοδηµατικά κριτήρια για τους δικαιούχους, µε έµφαση στη βοήθεια των χαµηλών 

εισοδηµατικών στρωµάτων. Προσχέδιο του εν λόγω Νοµοσχεδίου στάλθηκε από 

την Αρχή στο αρµόδιο Υπουργείο στις 5.12.2005 για περαιτέρω προώθηση.  

Πληροφοριακά αναφέρεται ότι σε προηγούµενες εκθέσεις της Υπηρεσίας µας είχε 

γίνει εκτενής αναφορά στο θέµα της εξακρίβωσης του αγροτικού εισοδήµατος των 

αιτητών, αλλά η εισήγηση µας για προσκόµιση από τους αιτητές βεβαίωσης 

δήλωσης αγροτικού εισοδήµατος από το Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων δεν 

βρήκε θετική ανταπόκριση. 

(γ) Ανάκτηση του ποσού της επιχορήγησης.  Στο παρελθόν η Αρχή προέβη 

στην επανεξέταση αριθµού περιπτώσεων επιχορήγησης ηλεκτροδότησης µε βάση 

το σχέδιο αγροτικής πολιτικής και ανέκτησε το ποσό της επιχορήγησης στις 

περιπτώσεις όπου διαπιστώθηκε ότι έγινε χρήση του πιο πάνω σχεδίου από µη 

δικαιούχους. Σηµειώνεται ότι, ενώ η Νοµοθεσία δεν προνοεί οτιδήποτε αναφορικά 

µε την ανάκτηση του ποσού της επιχορήγησης, η Αρχή στις συµβάσεις της µε 

τους αιτητές συµπεριλαµβάνει τέτοια πρόνοια για ανάκτηση του ποσού της 

επιδότησης στα πέντε χρόνια. 

Εισηγήθηκα την τροποποίηση της Νοµοθεσίας και συµπερίληψη σ΄αυτή πρόνοιας 

για επιστροφή του ποσού της επιχορήγησης, µε τόκο, σε περίπτωση που το 

άτοµο που επωφελείται από το σχέδιο της Αγροτικής Πολιτικής δεν πληροί τα 

κριτήρια, ανεξαρτήτως χρονικού περιθωρίου. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος οι  εισηγήσεις µου θα προωθηθούν από την 

ΑΗΚ προς το Υπουργείο για τροποποίηση του σχετικού Νόµου, όσον αφορά δε 

στο θέµα της συµπερίληψης εισοδηµατικών κριτηρίων, η Αρχή  έχει ήδη 

αποστείλει σχετική πρόταση προς το Υπουργείο.  
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11. Προσφορές. 

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

διάφορα προβλήµατα που σχετίζονται µε την προκήρυξη/αξιολόγηση/κατακύρωση 

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

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

Συγκεκριµένα αναφέρονται τα πιο κάτω :  

(i) ∆ιαγωνισµοί χωρίς εγγυητική προσφοράς ή /και χωρίς εγγυητική για 

πιστή εκτέλεση του Συµβολαίου. 

• ∆ιαγωνισµοί χωρίς εγγυητική συµµετοχής στην προσφορά. Υπάρχουν 

πολλοί ∆ιαγωνισµοί της Αρχής Ηλεκτρισµού, κυρίως ∆ιαγωνισµοί που 

θεωρούνται µικρής δαπάνης, για τους οποίους δεν απαιτείται η υποβολή 

εγγυητικής προσφοράς (Tender security).  Επειδή εντοπίστηκαν ∆ιαγωνισµοί 

των οποίων η υπολογιζόµενη δαπάνη είναι ψηλή (πέραν των £100.000) και 

δεν απαιτείτο εγγυητική προσφοράς, πχ. ∆ιαγωνισµός 72/05-προµήθεια και 

παράδοση Gasoil στη Μονή (υπολογιζόµενο κόστος £388.740), ∆ιαγωνισµός 

163/05-προµήθεια φορητών υπολογιστών αξίας £276.000, ∆ιαγωνισµός 

αρ.149/05-προµήθεια πετρελαιοειδών στα αυτοκίνητα και στις αποθήκες της 

ΑΗΚ (υπολογιζόµενο κόστος £872.000) κ.ά., εισηγήθηκα όπως, για 

διασφάλιση των συµφερόντων της Αρχής, καθοριστεί ένα ανώτατο ποσό και 

για τους  ∆ιαγωνισµούς που θα ξεπερνούν το εν λόγω ποσό να απαιτείται 

εγγυητική για συµµετοχή στην προσφορά. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι η Αρχή θα υιοθετήσει την εισήγηση µου 

για κατάθεση εγγυητικής συµµετοχής στην προσφορά και για διαγωνισµούς 

πέραν ενός συγκεκριµένου ποσού. 

• ∆ιαγωνισµοί χωρίς εγγυητική για πιστή εκτέλεση του Συµβολαίου. 

Υπάρχουν ∆ιαγωνισµοί για τους οποίους η υπολογιζόµενη δαπάνη είναι 

σηµαντική και δεν περιλήφθηκε στις προδιαγραφές η απαίτηση για υποβολή 

υποβολή εγγυητικής για πιστή εκτέλεση του συµβολαίου (Performance Bond). 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ∆ιαγωνισµοί αρ. 72/05 - προµήθεια και παράδοση 

Gasoil (υπολογιζόµενο κόστος £388.740) και 149/05 - προµήθεια 

πετρελαιοειδών στα αυτοκίνητα και στις αποθήκες της ΑΗΚ (υπολογιζόµενο 

κόστος £872.000), για τους οποίους γίνεται αναφορά πιο πάνω. 
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Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι για σκοπούς διασφάλισης των 

συµφερόντων της Αρχής θα απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής για πιστή 

εκτέλεση του συµβολαίου πέραν ενός συγκεκριµένου ποσού. 

• ∆ιαγωνισµοί για συµβουλευτικές υπηρεσίες. Η Αρχή, σε όλες τις 

περιπτώσεις των ∆ιαγωνισµών που αφορούν στην παροχή συµβουλευτικών 

υπηρεσιών, δεν περιλαµβάνει στους όρους προσφορών την απαίτηση 

υποβολής εγγυητικής προσφοράς και εγγυητικής για πιστή εκτέλεση 

συµβολαίου, όπως συµβαίνει µε άλλους ∆ιαγωνισµούς ψηλής δαπάνης.  

Εξέφρασα την άποψη ότι η Αρχή θα πρέπει να επανεξετάσει την τακτική της 

αυτή, για ευνόητους λόγους.  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για το ∆ιαγωνισµό αρ. 

89/2005, που αφορούσε στην παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για την 4η 

φάση του Βασιλικού, µε βάση και τους όρους του ∆ιαγωνισµού η εταιρεία δεν 

υπέβαλε εγγυητική προσφοράς, ούτε και εγγυητική για πιστή εκτέλεση του 

Συµβολαίου. Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι ο συγκεκριµένος ∆ιαγωνισµός 

κατακυρώθηκε στις 10.2.06 σε συγκεκριµένη  εταιρεία για το ποσό 3.165.400 

EUR και στην εταιρεία καταβλήθηκε ήδη (στις 22.2.05) προκαταβολή ύψους 

119.250 EUR µε βάση όρο που έθεσε η ίδια εταιρεία στην προσφορά της.  Για 

την προκαταβολή αυτή η Αρχή και πάλι δεν ζήτησε σχετική εγγυητική, όπως 

συµβαίνει σε άλλες περιπτώσεις. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι θα µελετηθεί το ενδεχόµενο να ζητείται 

τραπεζική εγγύηση στις περιπτώσεις ∆ιαγωνισµών µεγάλης δαπάνης που 

αφορούν σε συµβουλευτικές υπηρεσίες. 

(ii) Αύξηση του εγκεκριµένου ποσού των Συµβολαίων. Σε ορισµένες 

περιπτώσεις, προκειµένου να ικανοποιηθούν ελλείψεις υλικών ή/και να 

ικανοποιηθούν αυξηµένες ανάγκες για υλικά ή ακόµη γιατί δεν µπορούσε να 

διακόψει νοµικά κάποιο συµβόλαιο, η Αρχή ενέκρινε αύξηση του 

εγκεκριµένου ποσού του Συµβολαίου, που σε συγκεκριµένες περιπτώσεις 

ξεπέρασε το 150% του αρχικού ποσού. Αναφορά σε συγκεκριµένες 

περιπτώσεις  γίνεται σε άλλες παραγράφους της Έκθεσής µου.  

Ο Πρόεδρος συµφώνησε ότι υπήρξε αύξηση στα εγκεκριµένα ποσά 

συγκεκριµένων συµβολαίων, ειδικά για αγωγούς και καλώδια, και µε 

πληροφόρησε ότι αναµένεται, µε τη συνεργασία των Λειτουργών των 

Περιφερειών και µε την πλήρη ενεργοποίηση του MRP (Materials 
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Requirement and Planning), η πρόβλεψη στη χρήση υλικών να γίνεται µε 

περισσότερη ακρίβεια.  

(iii) Επείγουσες/Επαναληπτικές προσφορές. Σε αρκετές περιπτώσεις η Αρχή, 

επικαλούµενη λόγους κατεπείγουσας ανάγκης, προβαίνει σε επαναληπτικές 

προσφορές ή σε παραγγελίες µε απευθείας ανάθεση χωρίς την προκήρυξη 

∆ιαγωνισµών.   ∆ιαπιστώθηκε ότι σε ορισµένες περιπτώσεις η πιο πάνω 

ενέργεια της Αρχής δεν δικαιολογείται, αφού οι επείγουσες ανάγκες που 

προκύπτουν δεν είναι αποτέλεσµα απρόβλεπτων γεγονότων (όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 27(δ) του Νόµου 100(I)/2003) αλλά λόγω κακού 

προγραµµατισµού, λόγω µη ικανοποιητικής παρακολούθησης των 

αποθεµάτων, ή καθυστέρησης στην προκήρυξη ή/και αξιολόγηση των 

προσφορών κ.λπ.  Σχετικές αναφορές γίνονται σε άλλες παραγράφους της 

Έκθεσής µου. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι οι επαναληπτικές παραγγελίες έχουν 

µειωθεί αρκετά σε σύγκριση µε το παρελθόν.  

(iv) ∆ιαγωνισµοί που προκηρύχθηκαν και ακυρώθηκαν την περίοδο 2004-

2005. Κατά τα έτη 2004 και 2005 προκηρύχθηκαν από την Αρχή και 

ακυρώθηκαν αρκετοί ∆ιαγωνισµοί.  Ως λόγοι ακύρωσης αναφέρονται, µεταξύ 

άλλων, η υποβολή µίας ή περιορισµένου αριθµού προσφορών ή/και η ψηλή 

δαπάνη, η υποβολή µίας προσφοράς που δεν πληρούσε τους όρους του 

∆ιαγωνισµού, καθώς επίσης και οι ελλείψεις /λανθασµένες προδιαγραφές 

του ∆ιαγωνισµού (πχ ∆ιαγωνισµός 11/05 - Hardware Infrastructure, 120/05 – 

Personal Firewalls, 192/05 – Supply of tapes for electrical, 35/05 – Street 

lighting lanterns). 

 Επισηµαίνεται το γεγονός ότι µε την ακύρωση και επαναπροκήρυξη των 

∆ιαγωνισµών η Αρχή επιβαρύνεται µε πρόσθετο διοικητικό και άλλο κόστος, 

ενώ δυνατόν να παρατηρούνται καθυστερήσεις σε έργα/ελλείψεις σε υλικά και 

γενικά να επηρεάζεται δυσµενώς η οµαλή διεξαγωγή των εργασιών της Αρχής. 

Για τους πιο πάνω λόγους εισηγήθηκα όπως δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στις 

τεχνικές προδιαγραφές και στους όρους των προσφορών (όπου απαιτείται, 

να λαµβάνεται η γνώµη ειδικών), τα οποία πρέπει να είναι τέτοια, που να 

επιτρέπουν την όσο το δυνατόν µεγαλύτερη συµµετοχή προσφοροδοτών 
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στους ∆ιαγωνισµούς και να µην απαιτείται αναθεώρηση των 

προδιαγραφών/όρων µε την επαναπροκήρυξη του ∆ιαγωνισµού.  

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε  ότι στο µέλλον θα δίνεται ιδιαίτερη έµφαση 

στις τεχνικές προδιαγραφές και στους όρους των διαγωνισµών, ώστε να 

αποφεύγεται η πιθανότητα ακύρωσής τους. 

(v) Μη έγκαιρη προκήρυξη προσφορών – Καθυστέρηση στη διαδικασία 

αξιολόγησης των προσφορών. Σε µερικές περιπτώσεις δεν γίνεται έγκαιρα 

η προκήρυξη προσφορών λόγω µη ικανοποιητικού προγραµµατισµού των 

έργων/αναγκών της Αρχής, αλλά και µη σωστής αξιολόγησης των εµπειριών 

από προηγούµενους ∆ιαγωνισµούς. Παρατηρείται επίσης σε µερικές 

περιπτώσεις µεγάλη καθυστέρηση στην αξιολόγηση των προσφορών και τη 

λήψη σχετικής απόφασης, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται διάφορα 

προβλήµατα αναφορικά µε την εύρυθµη λειτουργία της Αρχής, πχ ελλείψεις 

υλικών, και επιπρόσθετα  η Αρχή  να επιβαρύνεται µε πρόσθετα διοικητικά 

και άλλα έξοδα.  

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι λαµβάνονται τα αναγκαία µέτρα, ενώ 

καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια για βελτίωση του συντονισµού µεταξύ 

των αρµοδίων µονάδων, έτσι ώστε να αποφεύγεται η καθυστέρηση στην 

προκήρυξη και αξιολόγηση διαγωνισµών. 

(vi) Παράταση της ισχύος των προσφορών και των τραπεζικών 

εγγυήσεων.  ∆ιαπιστώθηκε ότι σε αρκετές περιπτώσεις η Αρχή ζήτησε, για 

διάφορους λόγους, όπως π.χ. φόρτος εργασίας των Μελών της Επιτροπής 

Αξιολόγησης, από τους προσφοροδότες την παράταση της ηµεροµηνίας 

ισχύος των προσφορών τους, καθώς και των τραπεζικών εγγυήσεων που 

υπέβαλλαν µαζί µε την προσφορά τους. Το αποτέλεσµα αυτής της ενέργειας 

ήταν η δραστική µείωση των προσφορών που υποβλήθηκαν, αφού πολλοί 

προσφοροδότες δεν ήταν διατεθειµένοι, για διάφορους λόγους, να 

παρατείνουν την ηµεροµηνία ισχύος της προσφοράς τους πέραν του 

χρονικού περιθωρίου που καθορίστηκε  στα έγγραφα του διαγωνισµού. 

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα τέτοιων περιπτώσεων αναφέρονται πιο κάτω: 

• ∆ιαγωνισµός αρ. 194/2004. Από τις δώδεκα προσφορές που αρχικά 

υποβλήθηκαν, οι εννέα προσφοροδότες αποσύρθηκαν µετά τις τρεις 
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παρατάσεις που ζητήθηκαν από την Αρχή, µε αποτέλεσµα ο ανταγωνισµός 

να περιοριστεί σηµαντικά. 

• ∆ιαγωνισµός αρ. 9/2005. Αρχικά υποβλήθηκαν 10 προσφορές αλλά, µετά 

την παράταση ισχύος της προσφοράς που ζητήθηκε από την Αρχή, οι 

προσφοροδότες που επέδειξαν ενδιαφέρον µειώθηκαν στους τέσσερεις. 

• ∆ιαγωνισµός αρ. 193/2004.  Από τις εννέα προσφορές που αρχικά 

υποβλήθηκαν, οι επτά προσφοροδότες αποσύρθηκαν µετά την παράταση 

της ισχύος της προσφοράς που ζήτησε η Αρχή. 

Εξέφρασα την άποψη ότι οποιεσδήποτε παρατάσεις της ισχύος των προσφορών 

πρέπει να εγκρίνονται µόνο σε εξαιρετικά δύσκολες ή απρόβλεπτες καταστάσεις, 

µε σκοπό την επίδειξη ενδιαφέροντος από περισσότερους προσφοροδότες, 

γεγονός που οδηγεί σε υγιή ανταγωνισµό και, κατ’ επέκταση, την εξασφάλιση 

καλύτερων τιµών ή/και υπηρεσιών/προϊόντων από την Αρχή. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος, σε πολλές περιπτώσεις η παράταση της 

ισχύος των προσφορών είναι αποτέλεσµα  της περιπλοκότητας του ∆ιαγωνισµού, 

όσον αφορά δε στους ∆ιαγωνισµούς που αναφέρονται στην έκθεση, οι 

προσφοροδότες που δεν αποδέχθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών 

τους ήταν οι πιο ακριβοί στη σειρά κατάταξης και έτσι η απόφαση τους δεν 

επηρέασε τον ανταγωνισµό. 

(vii) Κατακύρωση προσφορών σε εταιρείες που δεν πληρούσαν τους 

οικονοµικούς όρους του διαγωνισµού. ∆ιαπιστώθηκε ότι σε ορισµένες 

περιπτώσεις κατά την αξιολόγηση των προσφορών δεν λαµβάνονται υπόψη 

από την επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης σοβαροί όροι του διαγωνισµού, που 

σκοπό έχουν την εξακρίβωση της οικονοµικής κατάστασης του 

προσφοροδότη και την αξιολόγηση της δυνατότητας του να εκτελέσει το 

συµβόλαιο. 

 

 

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αναφέρονται πιο κάτω: 

• Σύστηµα Καταγραφής Χρόνου – ∆ιαγωνισµός αρ. 199/2004.  Ο εν λόγω 

διαγωνισµός κατακυρώθηκε σε συγκεκριµένη εταιρεία στην τιµή των 

£125.060, παρόλο που η υποβληθείσα προσφορά δεν πληρούσε σηµαντικό 
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όρο του διαγωνισµού αναφορικά µε την οικονοµική ευρωστία του 

υπεργολάβου. Στην προκειµένη περίπτωση ο υπεργολάβος της 

προσφοροδότριας εταιρείας δεν έδωσε οποιεσδήποτε οικονοµικές 

πληροφορίες. Επίσης, ενόψει των περιορισµένων οικονοµικών πληροφοριών 

που στάλθηκαν από την προσφοροδότρια εταιρεία, η επιτροπή αξιολόγησης 

δεν µπόρεσε να προβεί στη σωστή και ολοκληρωµένη οικονοµική 

αξιολόγηση της εταιρείας του υπεργολάβου. 

•  Τριφασικές Κινητές Γεννήτριες 433V,500kVA – ∆ιαγωνισµός 

αρ.174/2004.  Η Αρχή προκήρυξε το διαγωνισµό αρ.174/2004 για την αγορά 

τριών κινητών γεννητριών 433V, 500kVA για την προσωρινή τροφοδοσία 

καταναλωτών συγκεκριµένων Υποσταθµών ∆ιανοµής, σε περίπτωση που θα 

τεθούν εκτός λειτουργίας για προγραµµατισµένη συντήρηση, ή Υποσταθµών 

∆ιανοµής που πιθανόν να τεθούν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Η 

επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης εισηγήθηκε την κατακύρωση του 

διαγωνισµού σε συγκεκριµένη εταιρεία στην τιµή των £237.642, παρόλο που 

η συγκεκριµένη εταιρεία δεν πληρούσε βασικό όρο του διαγωνισµού 

αναφορικά µε την οικονοµική της ευρωστία για την εκτέλεση του 

διαγωνισµού, αφού, σύµφωνα µε τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις που 

στάλθηκαν στην Αρχή, η εταιρεία αντιµετώπιζε πρόβληµα ρευστότητας. Η 

εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης έγινε αποδεκτή τόσο από την 

επιτροπή προσφορών όσο και από το Συµβούλιο και ο διαγωνισµός 

κατακυρώθηκε στην πιο πάνω εταιρεία.  

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι, αναφορικά µε το ∆ιαγωνισµό αρ. 174/04, 

η παράδοση των τριών κινούµενων γεννητριών ολοκληρώθηκε κανονικά 

χωρίς  πρόβληµα. 

(viii) Στοιχεία για παρακολούθηση των προσφορών. Από τον έλεγχο έχει 

διαπιστωθεί ότι σηµαντικές πληροφορίες για σκοπούς παρακολούθησης και 

ελέγχου προσφορών τηρούνται µηχανογραφικά (σε πρόγραµµα excel) και 

όχι στο µηχανογραφικό σύστηµα της Αρχής SAP. Για σκοπούς τόσο 

εσωτερικού όσο και εξωτερικού ελέγχου εισηγήθηκα όπως ετοιµαστεί ειδικό 

πρόγραµµα στο µηχανογραφικό σύστηµα (SAP) της Αρχής, έτσι ώστε να 

παρουσιάζονται όλοι οι διαγωνισµοί για τις προµήθειες αγαθών και 

υπηρεσιών ανά έτος αναλυτικά και να διαχωρίζονται σε προµήθειες πέραν 

των £100.000, σε προµήθειες κάτω των £100.000 και σε προµήθειες για τις 
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οποίες δεν προκηρύχθηκε διαγωνισµός.  Στις καταστάσεις αυτές να 

περιλαµβάνονται τα αναγκαία στοιχεία, όπως στοιχεία εγγράφου αγοράς 

(SAP doc.), αρ. διαγωνισµού και προσφοράς, όνοµα προσφοροδότη, ποσό 

συµβολαίου κ.λπ. 

(β) Ελλείψεις υλικών ένεκα προφανώς κακού προγραµµατισµού.  ∆ιαπιστώθηκε 

ότι παρατηρούνται ελλείψεις υλικών ένεκα προφανώς κακού προγραµµατισµού, οι 

οποίες αφενός  δυσχεραίνουν την οµαλή διεξαγωγή των εργασιών της ΑΗΚ και 

αφετέρου η Αρχή αναγκάζεται να προβεί, µεταξύ άλλων, σε επαναληπτικές 

προσφορές ή σε παραγγελίες µε απευθείας ανάθεση χωρίς την προκήρυξη 

∆ιαγωνισµών ή ακόµη σε αύξηση του εγκεκριµένου ποσού του συµβολαίου, µε 

αποτέλεσµα, µεταξύ άλλων, να µην εξασφαλίζονται οι καλύτερες δυνατές τιµές για την 

Αρχή.  Ενδεικτικά αναφέρονται τα πιο κάτω: 

(i) Ελλείψεις καλωδίων, κατηγορία υλικών - XLP Underground Cables. O 

∆ιαγωνισµός αρ. 443/03 προγραµµατίστηκε για να καλύψει τις ανάγκες της 

Αρχής σε υπόγεια καλώδια µέχρι και το 2006.  Σχετική κατακύρωση έγινε 

στις 2.3.04 σε δύο εταιρείες και συγκεκριµένα η οµάδα I για το συνολικό 

ποσό των £1.816.598 και η οµάδα II για ποσό £4.621.669.   

 ∆ιαπιστώθηκε ότι κατά τη διάρκεια του 2005 παρατηρήθηκαν σηµαντικές 

ελλείψεις καλωδίων, κυρίως σε καλώδια 3χ300 +CNE χαµηλής τάσης, µε 

αποτέλεσµα η Αρχή να βρεθεί σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, µε κίνδυνο τη µη 

οµαλή διεξαγωγή των εργασιών της.  Συγκεκριµένα, η Αρχή ζήτησε 

επίσπευση των παραλαβών των καλωδίων και πέραν των προνοιών του 

Συµβολαίου (πχ ενώ οι παραλαβές βάσει της προσφοράς θα 

ολοκληρώνονταν µέχρι το Σεπτέµβριο του 2006, µε δικαίωµα αλλαγής στο 

πρόγραµµα των παραλαβών µέχρι 3 µήνες, η ολοκλήρωση τους έγινε  µέχρι 

τον Ιανουάριο του 2006), προέβη σε δύο παραγγελίες καλωδίων απευθείας 

από συγκεκριµένες εταιρείες µε τις οποίες η Αρχή είχε προηγούµενες 

παραγγελίες ή συµβόλαια, µε τη δικαιολογία του κατεπείγοντος (η µια 

παραγγελία 134.430 ευρώ και η δεύτερη USD 101.192) και ταυτόχρονα 

έκανε χρήση της πρόνοιας των Συµβολαίων για αύξηση των ποσοτήτων κατά 

20%.  Σηµειώνεται επίσης ότι η Αρχή ενδιάµεσα προέβη σε προκήρυξη δύο 

∆ιαγωνισµών, των 107/05 και 110/05, οι οποίοι και κατακυρώθηκαν, ο µεν 

πρώτος στις 19.7.05 για ποσό περίπου £1.027.445 (όρος στις προσφορές 

ήταν να παραδοθούν το 50% των ποσοτήτων σε 10 εβδοµάδες και οι 
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υπόλοιπες ∆εκέµβριο του 2005) και ο δεύτερος κατακυρώθηκε στις 29.11.05 

για το ποσό των £10.043.664. 

 Από τα πιο πάνω αλλά και τη σχετική αλληλογραφία,  διαφάνηκε ότι το 

πρόβληµα της έλλειψης των καλωδίων κατά το 2005 ήταν ιδιαίτερα οξύ, ενώ 

διαπιστώθηκε ότι η Αρχή δεν ήταν σε θέση να προβλέψει ικανοποιητικά τις 

ανάγκες της και να προγραµµατίσει ανάλογα την έγκαιρη προκήρυξη 

σχετικών ∆ιαγωνισµών. 

(ii) Ελλείψεις καλωδίων, κατηγορία υλικών – Conductors and Cables. 

Ένεκα καθυστέρησης στην προκήρυξη, αξιολόγηση και κατακύρωση του 

∆ιαγωνισµού αρ. 185/04, παρουσιάστηκαν ελλείψεις καλωδίων (Cables 

PVC), µε αποτέλεσµα η Αρχή να προβεί σε 2 πρόσθετες παραγγελίες (ηµ. 

27.5.05 και 5.7.05) από συγκεκριµένους προµηθευτές της ΑΗΚ, για κάλυψη 

των αναγκών της, µε τη δικαιολογία του κατεπείγοντος. 

(iii) Ελλείψεις υλικών σύνδεσης για καλώδια µέχρι 22KV. Κατά το 2005 

παρατηρήθηκαν σοβαρές ελλείψεις υλικών σύνδεσης καλωδίων µέχρι 22 KV, 

µε αποτέλεσµα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής να εγκρίνει µε απόφαση 

του ηµ. 26.4.05 αύξηση του ποσού  του Συµβολαίου 427/02 κατά £472.190 ή 

ποσοστό 32,8%, ώστε να ικανοποιηθούν οι αυξηµένες ανάγκες της Αρχής 

µέχρι την αναµενόµενη παράδοση τέτοιων υλικών µε το νέο ∆ιαγωνισµό αρ. 

96/05. 

 Ειδικότερα αναφέρεται ότι ο ∆ιαγωνισµός 427/2002, ο οποίος αφορούσε στην 

προµήθεια υλικών σύνδεσης για καλώδια µέχρι 22KV, κατακυρώθηκε στις 

29.5.03 και έληγε στις 31.12.05.  Στο ∆ιαγωνισµό υπήρχαν ενδεικτικές 

ποσότητες κατά είδος, ενώ δεν υπήρχε οποιαδήποτε πρόνοια για αύξηση του 

σχετικού ποσού του Συµβολαίου.  Κατά την αξιολόγηση, η επιτροπή 

προσφορών αύξησε κατά 10% το ποσό της προσφοράς, για να καλυφθούν 

ενδεχόµενες αυξηµένες ανάγκες της Αρχής. 

 Στις 26.4.05 το ∆Σ της Αρχής αποφάσισε αύξηση του εγκεκριµένου ποσού 

του Συµβολαίου κατά 800.317 ευρώ, περίπου £472.190 ή ποσοστό αύξησης 

32,8%. Ως λόγος  αύξησης του ποσού του Συµβολαίου αναφέρθηκε η 

αλλαγή πολιτικής  και η αναβάθµιση του ∆ικτύου από 11KV σε 22KV, οπότε 

οι ανάγκες σε υλικά διαφοροποιήθηκαν.  Έτσι, ενώ υπήρχαν υλικά 11KV στις 

αποθήκες της Αρχής  σηµαντικής αξίας, απαιτήθηκαν αυξηµένες ανάγκες 
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υλικών µέχρι 22KV, οι οποίες δεν µπορούσε να καλυφθούν µε βάση τα 

αποθέµατα και το Συµβόλαιο 427/02.     

 Επισηµαίνεται ότι η αύξηση του εγκεκριµένου ποσού του Συµβολαίου 

βρίσκεται σε αντίθεση µε τη σχετική νοµοθεσία και τις νόµιµες διαδικασίες  

προκήρυξης ∆ιαγωνισµού για αγορά αγαθών και υπηρεσιών, ενώ 

διαπιστώνεται και πάλι ότι η Αρχή παρουσίασε σοβαρές αδυναµίες κατά τον 

προγραµµατισµό των έργων και των αναγκών της, σε σχέση πάντα µε τα 

αναπτυξιακά της προγράµµατα.  Εξέφρασα την άποψη ότι η πολιτική της 

Αρχής αναφορικά µε την αναβάθµιση του  ∆ικτύου  της θα έπρεπε να 

συνδυαστεί παράλληλα µε ορθό προγραµµατισµό των αναγκών της, τόσο σε 

υλικά 22KV όσο και σε 11 KV, τα οποία να προµηθευτεί µε τις νόµιµες 

διαδικασίες. 

 Αναφορικά µε το παλαιό απόθεµα υλικών 11KV ζήτησα να πληροφορηθώ 

πώς προτίθεται η Αρχή να το διαθέσει. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι οι προβλέψεις της ΑΗΚ σε υλικά δεν ήταν 

ακριβείς λόγω αυξηµένης ανάπτυξης έργων της Αρχής, αύξησης σε έργα 

από ιδιώτες και ∆ήµους, απρόβλεπτες βλάβες στο δίκτυο της Αρχής κ.λπ.  

Αναµένεται ότι, µε την πλήρη ενεργοποίηση του αυτόµατου συστήµατος 

παρακολούθησης υλικών (MRP, τέλος του 2006), ο προγραµµατισµός των 

αναγκών της Αρχής σε υλικά θα είναι πιο αποτελεσµατικός. 

Όσον αφορά στο παλαιό απόθεµα υλικών 11kV, ο Πρόεδρος µε 

πληροφόρησε ότι ορισµένα από αυτά θα εκποιηθούν και κάποια ποσότητα 

θα παραµείνει σε απόθεµα, για επιδιόρθωση υφιστάµενου εξοπλισµού 11kV. 

(γ) Επέκταση υφιστάµενων Συµβολαίων, σε συνδυασµό µε την προκήρυξη 

νέων ∆ιαγωνισµών για εκσκαφή λάκκων, χανδάκων κ.λπ. Για την περίοδο 

2002-2004 η Αρχή είχε συνάψει συµβόλαια, µε διάφορους εργολάβους σε όλες τις 

Περιφέρειες, για την εκσκαφή λάκκων και χανδάκων για διάφορες εργασίες, ενώ 

προχώρησε στην προκήρυξη 12 νέων ∆ιαγωνισµών για κάλυψη των επόµενων 

τριών χρόνων (2005-2007).  

Από το σχετικό έλεγχο προέκυψαν τα πιο κάτω: 

(i) Καθυστέρηση στην προκήρυξη/αξιολόγηση/κατακύρωση των νέων 

∆ιαγωνισµών, µε αποτέλεσµα να απαιτηθεί επέκταση των υφιστάµενων 

Συµβολαίων µέχρι και τρεις µήνες, ενώ σε ένα Συµβόλαιο, παρόλο που  
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δόθηκε έγκριση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για επέκταση 3 µηνών, το 

Συµβόλαιο επεκτάθηκε στους 7 µήνες. 

(ii) Μη αξιοποίηση των εµπειριών της Αρχής από προηγούµενους παρόµοιους 

∆ιαγωνισµούς (πχ επεκτάσεις προηγούµενων συµβολαίων Επαρχιών 

Λεµεσού και Πάφου). 

(iii) Λανθασµένος προγραµµατισµός εκ µέρους της Αρχής.  Η επέκταση των πιο 

πάνω συµβολαίων δεν δικαιολογείται υπό τις περιστάσεις, αφού οι λόγοι της 

επέκτασης οφείλονται βασικά σε λανθασµένο προγραµµατισµό των 

αρµοδίων της Αρχής και όχι λόγω απρόβλεπτης και επείγουσας ανάγκης 

που θα µπορούσε να καλυφθεί από το άρθρο 27(δ) της σχετικής 

Νοµοθεσίας. 

(iv) Αδικαιολόγητη και χρονοβόρα διαδικασία έγκρισης για την επέκταση (πχ 

µετά τη λήξη των συµβολαίων, 31.12.04 έγιναν διαδοχικά 5 εκθέσεις µε 

σκοπό την επέκταση των συµβολαίων, δαπανήθηκε πολύτιµος  χρόνος σε 

βάρος άλλων εργασιών της ΑΗΚ). 

(v) Ως αποτέλεσµα της διαδικασίας: 

•  συνεχίζονταν οι εργασίες χωρίς σχετική έγκριση 

•  ορισµένοι  εργολάβοι πληρώνονταν για τις εργασίες τους µετά τις 31.12.04, 

ανεξάρτητα από την έγκριση ή µη της επέκτασης, ενώ σε αρκετές 

περιπτώσεις τα τιµολόγια συσσωρεύονταν. 

(vi) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναγκάστηκε λόγω των πιο πάνω να εγκρίνει εκ 

των υστέρων την επέκταση των συµβολαίων. 

(vii) Σε ορισµένες περιπτώσεις οι εργολάβοι συνέχιζαν τις εργασίες τους και 

πέραν του χρόνου επέκτασης που δόθηκε από το ∆.Σ. (πχ για την 

Περιφέρεια Λεµεσού ο εργολάβος για την περίοδο 1.4.05 - 31.7.05 δεν είχε 

σχετική έγκριση για τις εργασίες του). 

(viii) Σηµειώθηκαν υπερβάσεις πληρωµών πέραν του αυξηµένου εγκεκριµένου 

ποσού των Συµβολαίων, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των £936.917 και 

για τα οποία δεν υπάρχει οποιαδήποτε σχετική έγκριση, ούτε και εκ των 

υστέρων.  

Εξέφρασα την άποψη ότι οι πιο πάνω ∆ιαγωνισµοί θα πρέπει να προκηρύσσονται 

τουλάχιστον 4-5 µήνες νωρίτερα, µε βάση τουλάχιστον τις µέχρι σήµερα εµπειρίες. 
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Υπέδειξα επίσης ότι η πληρωµή ποσών πέρα από τα εγκεκριµένα ποσά του 

συµβολαίου θα πρέπει να αποφεύγεται, ενώ, όπου καθίσταται αναγκαία, θα 

πρέπει να δικαιολογείται και να λαµβάνονται εκ των προτέρων οι σχετικές 

εγκρίσεις.  Επιπρόσθετα εξέφρασα την άποψη ότι, στις περιπτώσεις συµβολαίων 

µε ενδεικτικές ποσότητες στους όρους των ∆ιαγωνισµών, αυτές θα πρέπει να 

εκτιµώνται ορθολογιστικά, µε βάση τα προγραµµατισµένα έργα της Αρχής, ώστε 

να πλησιάζουν τις πραγµατικές ποσότητες. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι δόθηκαν οδηγίες όπως η έκδοση των 

διαγωνισµών αυτών γίνεται τουλάχιστον 6 µήνες πριν από τη λήξη των 

υφιστάµενων συµβολαίων, ενώ θα µελετηθούν περαιτέρω οι προδιαγραφές για 

αύξηση του αριθµού των εργολάβων που  ικανοποιούν τους όρους του 

∆ιαγωνισµού. 

(δ)  Στρατηγικοί Συνεργάτες της Αρχής.  H Αρχή προκήρυξε στις 15.6.01 το 

∆ιαγωνισµό 120/01, «Ζήτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Στρατηγική 

Συνεργασία για την Εκµετάλλευση του ∆ικτύου Οπτικών Ινών και άλλης Υποδοµής 

της Αρχής Ηλεκτρισµού για Τηλεπικοινωνιακούς Σκοπούς».  Αποτέλεσµα του 

∆ιαγωνισµού αυτού, µετά από εισήγηση  των Συµβούλων της Αρχής, οι οποίοι 

κατά την αξιολόγηση επισήµαναν σοβαρές αδυναµίες τόσο στους ίδιους τους 

Αιτητές όσο και στα επιχειρησιακά τους σχέδια, ήταν να διαφοροποιήσει η Αρχή 

την αρχική της πρόθεση, που ήταν  η δηµιουργία εταιρείας  περιορισµένης 

ευθύνης µεταξύ της Αρχής και ενός Στρατηγικού Συνεργάτη (Joint Venture) και να 

υιοθετήσει το µοντέλο «Carriers’ Carrier», δηλ να εκµισθώσει υποδοµή και 

υπηρεσίες σε Οργανισµούς που παρέχουν επίµέρους τηλεπικοινωνιακές 

υπηρεσίες. Έτσι η Αρχή σύναψε συµφωνίες µε δύο Στρατηγικούς Συνεργάτες.  

Όπως αναφέρθηκε στην Έκθεσή µας για τους λογαριασµούς του 2004, τόσο το 

τελικό κείµενο του Memorandum of Understanding όσο και οι ίδιες οι βασικές 

συµφωνίες που υπογράφτηκαν µεταξύ των δύο Συνεργατών και της Αρχής, καθώς 

και οι εκχωρήσεις που έγιναν, δεν επικυρώθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

Αρχής, το οποίο εκ των υστέρων εντόπισε κάποιες σοβαρές αδυναµίες  στις 

υπάρχουσες συµφωνίες.  

Προβλήµατα/Εκκρεµότητες µε τους Συνεργάτες: 

Στρατηγικός Συνεργάτης “Α” 
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(i) Λόγω µη συµµόρφωσης της συγκεκριµένης εταιρείας – Στρατηγικός 

Συνεργάτης “Α” µε τις συµβατικές της υποχρεώσεις και µετά από σχετικές 

προειδοποιήσεις/ παρατάσεις που δόθηκαν στην εταιρεία, η Αρχή, µε βάση τις 

πρόνοιες του άρθρου 6.12 της συµφωνίας, τον Οκτώβριο 2005 τερµάτισε τη 

συνεργασία της µε την εταιρεία.   

(ii) Παρά το γεγονός ότι η συµφωνία τερµατίστηκε και η εξάµηνη 

προειδοποίηση, µε βάση τον όρο 6.13 της Συµφωνίας, για αποµάκρυνση 

του εξοπλισµού και όλων των κατασκευών της εταιρείας από τις 

εγκαταστάσεις της Αρχής έληξε στις 11.4.06, εντούτοις η εταιρεία δεν έχει 

αποµακρύνει µέχρι σήµερα τον εξοπλισµό της.   

(iii) Η Αρχή, εξακολουθεί να παρέχει ηλεκτρικό ρεύµα στον εξοπλισµό της 

εταιρείας ο οποίος δεν έχει αφαιρεθεί ακόµη από τις εγκαταστάσεις της 

Αρχής και χρησιµοποιείται από την εταιρεία χωρίς η εταιρεία να πληρώνει 

τους σχετικούς λογαριασµούς.  

(iv) Η εταιρεία οφείλει προς την Αρχή το ποσό £398.385 για ενοίκια και άλλες 

υπηρεσίες, περιλαµβανοµένων τόκων µέχρι 30.9.05. Στο ποσό αυτό 

συµπεριλαµβάνεται ποσό £258.750 που αφορά σε ενοίκια για τους 

πρώτους 9 µήνες της συµφωνίας, το οποίο παραπέµφθηκε σε διαιτησία. Η 

εταιρεία οφείλει επίσης ποσά που αφορούν στην παροχή ηλεκτρικού 

ρεύµατος στον εξοπλισµό της (µέχρι το Νοέµβριο του 2005 υπολογίζονται 

σε περίπου £8.300).  Σηµειώνεται ότι στους λογαριασµούς της Αρχής για 

το 2005 έγινε πρόβλεψη για διαγραφή επισφαλών χρεωστών ύψους 

£398.385, που αφορά στο πιο πάνω οφειλόµενο ποσό. 

(v) Η εταιρεία δεν συνεργάστηκε στην προώθηση της διαιτησίας για το 

διαφιλονικούµενο ποσό (£258.750), µε αποτέλεσµα η διαδικασία να 

παραµείνει στάσιµη.    

(vi) Η Αρχή, µετά την οριστική της απόφαση για τερµατισµό της συγκεκριµένης 

συνεργασίας, δεν προχώρησε στη δηµοσιοποίηση του τερµατισµού της 

συµφωνίας. Συναφώς αναφέρεται ότι, όταν υπογράφτηκε η συµφωνία, η 

Αρχή εξέδωσε σχετικό ∆ελτίο Τύπου ηµ. 5.9.03 (δηµοσιεύµατα υπήρξαν 

στον εγχώριο τύπο). 

 Εξέφρασα την άποψη ότι η ΑΗΚ είχε ηθική υποχρέωση προς το κοινό να 

δηµοσιοποιήσει τον τερµατισµό της συµφωνίας, ώστε να µη 
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χρησιµοποιείται το όνοµα της Αρχής και να δίνονται αναληθείς 

πληροφορίες προς το κοινό.  Σηµειώνεται ότι η εταιρεία και µετά τη 

διακοπή της συνεργασίας της µε την Αρχή, εξακολουθεί να διατηρεί στην 

ιστοσελίδα της σχετική διαφήµιση για την υπηρεσία CABLENET, ως  

προϊόν συνεργασίας της µε την ΑΗΚ (στην ιστοσελίδα της Αρχής γίνεται 

αναφορά για τους δύο στρατηγικούς συνεργάτες. 

Λόγω του γεγονότος ότι εντοπίστηκαν σοβαρές αδυναµίες κατά την αξιολόγηση 

των προσφορών του σχετικού ∆ιαγωνισµού(120/01) και των συµφωνιών που 

υπογράφτηκαν, εισηγήθηκα όπως µελετηθεί το ενδεχόµενο διεξαγωγής σχετικής 

έρευνας και απόδοση τυχόν ευθυνών. 

Στρατηγικός Συνεργάτης “Β” 

 (i) Οικονοµικές εκκρεµότητες. Η συγκεκριµένη εταιρεία - Στρατηγικός 

Συνεργάτης “Β”  από το Φεβρουάριο του 2004 αµφισβήτησε την καταβολή 

ενοικίων για τους πρώτους 7 µήνες της συµφωνίας (συνολικό ποσό 

£201.250) και το θέµα παραπέµφθηκε σε διαιτησία, η διαδικασία της οποίας 

ξεκίνησε µε µεγάλη καθυστέρηση (στις 18.3.05) και έκτοτε εκκρεµεί.  Επίσης 

µέχρι το Μάιο του 2006 η εταιρεία χρωστούσε ποσό ύψους £96.194 για 
καθυστερηµένα ενοίκια και άλλες υπηρεσίες. 

(ii) Τραπεζική εγγύηση.  Η τραπεζική εγγύηση της εταιρείας έληξε από τις 

11.2.05 και η εταιρεία αρνείτο να την ανανεώσει, καθότι  ο  όρος 4.6 της 

αρχικής Συµφωνίας αναφέρεται σε τραπεζική εγγύηση ύψους £300.000 για 

κάλυψη όλων των οικονοµικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της 

Συµφωνίας, ενώ ο όρος 3(α) της συµπληρωµατικής Συµφωνίας (συµφωνία 

εκχώρησης) αναφέρεται στην έκδοση τραπεζικής εγγύησης για τον πρώτο 

χρόνο της αρχικής Συµφωνίας. 

 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, κατόπιν έντονου προβληµατισµού, αναγκάστηκε, 

λόγω της σχετικής πρόνοιας στην τροποποιητική συµφωνία, να συµβιβαστεί, 

µε αποτέλεσµα, µετά την απόφαση της διαιτησίας (για το διαφιλονικούµενο 

ποσό), η τραπεζική εγγύηση να περιορίζεται στο ποσό των £150.000 

ετησίως, που καλύπτει περίπου 5 από τους 12 µήνες.  Επειδή όµως το 

ετήσιο ενοίκιο των οπτικών κυκλωµάτων ήδη άρχισε να ξεπερνά τις 

£300.000 ετησίως, η εγγυητική αναµένεται να καλύπτει οικονοµικές 

υποχρεώσεις του Συνεργάτη µόνο για περίπου 3 µήνες το χρόνο. 
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(iii)  Εκκρεµεί η συνοµολόγηση της Συµπληρωµατικής Συµφωνίας Αρ.3 µεταξύ της 

ΑΗΚ και της εταιρείας , σύµφωνα µε την απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου ηµ. 6.9.05. 

(iv) Με σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αρ.10.806, ηµ. 6.12.05, 

παραχωρήθηκαν στην εταιρεία επιπλέον διευκολύνσεις, οι οποίες δεν 

καλύπτονται από τη βασική και τη συµπληρωµατική συµφωνία. 

Συγκεκριµένα παραχωρήθηκε το δικαίωµα χρήσης δύο υπόγειων σωλήνων 

(µια στα Λατσιά και µια στη Λεµεσό) µε ετήσιο ενοίκιο £1.920/χιλιόµετρο. Η 

χρησιµοποίηση εκτεταµένου µήκους σωλήνων δεν καλύπτεται από τη 

συµπληρωµατική συµφωνία. 

 Επειδή οι απαιτήσεις της εταιρείας για παραχώρηση υπόγειων 

τηλεπικοινωνιακών σωλήνων της ΑΗΚ είναι αυξηµένες, επείγει η 

κοστολόγηση της υπόγειας τηλεπικοινωνιακής υποδοµής της Αρχής, ώστε 

εάν το ενοίκιο που θα προκύψει (περιλαµβανοµένων αποσβέσεων, λογικής 

απόδοσης κ.ά.) είναι ψηλότερο, τότε να είναι ανάλογη και η χρέωση για το 

Συνεργάτη. Επισηµαίνεται εξάλλου ότι, µε βάση τον όρο 4.5(ii) της 

συµφωνίας, η Αρχή έχει δικαίωµα αναθεώρησης των τελών µισθώµατος 

των οπτικών ινών µέσα σε πέντε χρόνια µετά την υπογραφή της 

συµφωνίας. 

(v) Με βάση τον όρο 6.6 της Συµφωνίας, η Αρχή έχει δικαίωµα 50% επί του 

κέρδους των υπηρεσιών που µπορεί να προσφέρεται σε αδειούχες 

εταιρείες τηλεπικοινωνιών.  Για το σκοπό αυτό εισηγήθηκα όπως ζητούνται 

ελεγµένοι λογαριασµοί της εταιρείας για επιβεβαίωση της ύπαρξης ή µη 

τέτοιου κέρδους. 

(vi) Από τη µέχρι σήµερα πορεία της στρατηγικής συνεργασίας της εταιρείας µε 

την ΑΗΚ, διαπιστώνεται ότι αυτή είναι ετεροβαρής σε βάρος της Αρχής,  

αφού ο Στρατηγικός Συνεργάτης αναµένεται να έχει πολύ σηµαντικά κέρδη 

από την εν λόγω συνεργασία, ενώ η Αρχή θα περιορίζεται σε έσοδα µόνο 

£300.000 το χρόνο.   

Εξέφρασα την άποψη ότι, επειδή και η εταιρεία φαίνεται να έχει επενδύσει πολύ 

µεγάλα ποσά, γι’ αυτό και έχει τώρα περισσότερες απαιτήσεις προκειµένου να 

πετύχει τους στόχους της, η οποιαδήποτε απόφαση της Αρχής για παραχώρηση 

περισσότερων διευκολύνσεων προς την εταιρεία, που δεν περιλαµβάνονται στην 
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αρχική συµφωνία, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα µελετηµένη και να στοχεύει 

µεταξύ άλλων στη βελτίωση τουλάχιστον κάποιων όρων της συµφωνίας ή /και 

επαναδιαπραγµάτευση της συµφωνίας και οπωσδήποτε στη διασφάλιση των 

συµφερόντων της Αρχής.  Προς το σκοπό αυτό, και δεδοµένου ότι η ΑΗΚ µελετά 

και το ενδεχόµενο συµµετοχής της στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 

(δικαίωµα που παρέχεται µε βάση τη συµφωνία), εισηγήθηκα όπως µελετηθεί το 

ενδεχόµενο αγοράς συµβουλευτικών υπηρεσιών, µε σκοπό την αξιολόγηση της 

Στρατηγικής Συµφωνίας, σε συνδυασµό µε τις ευκαιρίες στον τοµέα των 

τηλεπικοινωνιών,  και τη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων, εάν κριθεί ότι δεν 

υπάρχει η αναγκαία τεχνογνωσία εκ µέρους της Αρχής. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι έχει µελετηθεί προσεκτικά η ανάλυση των 

προβληµάτων και εκκρεµοτήτων που απορρέουν από τις συµφωνίες 

συνεργασίας στις τηλεπικοινωνίες και γενικά συµφωνεί µε τα πορίσµατα της 

Έκθεσής µου.   

Αναφορικά µε το Στρατηγικό Συνεργάτη “A”, ο Πρόεδρος µου ανέφερε ότι,  λόγω 

µη συµµόρφωσης της εταιρείας, η Αρχή θα προχωρήσει η ίδια µε την αφαίρεση 

του εξοπλισµού και θα διεκδικήσει τα έξοδα της από την εταιρεία. 

Αναφορικά µε το Στρατηγικό Συνεργάτη “Β”, ο Πρόεδρος µου ανέφερε ότι θα 

ληφθούν οι ανάλογες ενέργειες και ότι η Αρχή είναι σε προχωρηµένο στάδιο για 

την εξασφάλιση συµβουλευτικών υπηρεσιών για την αξιολόγηση της συµφωνίας 

και των ευκαιριών που παρέχονται στον τοµέα τηλεπικοινωνιών, σύµφωνα µε τις 

επισηµάνσεις της Υπηρεσίας µου. 

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

Αιολικού Πάρκου στον Κούρρη (Καντού).  Ο σχετικός  ∆ιαγωνισµός 

προκηρύχθηκε στις 10.4.02 και στις 29.1.04 υπογράφτηκε το σχετικό συµβόλαιο 

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

ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών καθορίστηκε η 1.2.04, µε ηµεροµηνία 

αποπεράτωσης του έργου σε ένα χρόνο. Η ΑΗΚ, σύµφωνα µε όρους που 

υπέβαλε η ίδια η εταιρεία στην προσφορά της, κατέβαλε ήδη ποσό προκαταβολής 

ύψους €2.049.742 (25%) προς την εταιρεία. 

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα πιο κάτω: 

(i) Ο ∆ιαγωνισµός κατακυρώθηκε χωρίς να προηγηθούν οι απαραίτητες 

µετρήσεις  και χωρίς να γίνει τεχνοοικονοµική µελέτη βιωσιµότητας του 
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έργου, µε αποτέλεσµα να προκύψουν εκ των υστέρων αρκετά προβλήµατα. 

(ii) Η τεχνοοικονοµική µελέτη και οι µετρήσεις στην περιοχή έγιναν εκ των 

υστέρων προκειµένου να γίνει αποδεκτή αίτηση της ΑΗΚ (ηµ. 30.11.04) για 

συµµετοχή στο Σχέδιο Χορηγιών, χωρίς όµως να κριθούν ικανοπιοητικά τα 

αποτελέσµατα από το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού. 

(iii) Η Αρχή, στην προσπάθεια της για επανεξέταση της αίτησης της για 

επιχορήγηση, τοποθέτησε η ίδια στο Αιολικό Πάρκο 3 ανεµόµετρα για 

σχετικές µετρήσεις, κατακύρωσε δύο ∆ιαγωνισµούς σε συγκεκριµένη εταιρεία 

για τη λήψη σχετικών µετρήσεων (ευρώ 15.300 ή £8.773) και για την 

επαλήθευση των µετρήσεων αυτών στο πραγµατικό ύψος των 

ανεµογεννητριών (περίπου £3.278).  Οι µετρήσεις άρχισαν στις 8.10.05 και 

τον Απρίλιο 2006 συνεχίζονταν. 

(iv) Τα σχόλια των Συµβούλων Αξιολογητών της Ελλάδας (για σκοπούς 

επιχορήγησης), ηµ. 31.1.06, δεν ήταν ενθαρρυντικά, αφού το αιολικό 

δυναµικό κρίθηκε ότι εξακολουθεί να είναι χαµηλό και ότι η διάρκεια των 

µετρήσεων δεν ήταν ικανοποιητική.  Οι Σύµβουλοι πρότειναν όπως 

εκπονηθεί ενεργειακή µελέτη µε βάση τις υφιστάµενες µετρήσεις και 

συσχέτιση αυτών µε µακροχρόνια δεδοµένα και γίνει προσπάθεια επέκτασης 

του υφιστάµενου γηπέδου εγκατάστασης. 

(v) Η Αρχή τον Απρίλιο 2006 ζήτησε την επανεξέταση της αίτησης της, 

παραθέτοντας σχετική µελέτη συγκεκριµένης εταιρείας µε τις νέες µετρήσεις, 

µε την παράκληση να θεωρηθεί το θέµα ως εξαιρετικά επείγον. 

(vi) Αναστολή εργασιών του έργου - Απαιτήσεις του εργολάβου.  Η Αρχή 

ανέστειλε την έναρξη του έργου (ουσιαστικά δεν άρχισε το έργο, το οποίο θα 

έπρεπε να αποπερατωθει µέχρι το Φεβρ. 2005), µε αποτέλεσµα ο 

εργολάβος να έχει απαιτήσεις.  Το Μάρτιο 2005 απαίτησε αποζηµιώσεις 

ύψους €1.193.596 λόγω καθυστέρησης στην έναρξη του έργου εξ 

υπαιτιότητας της Αρχής, ενώ, µε βάση πρόσφατες επιστολές του, φαίνεται 

ότι θα έχει αυξηµένες απαιτήσεις για αποζηµιώσεις.  

(vii) Τεχνολογία ανεµογεννητριών.  Η τεχνολογία των ανεµογεννητριών που 

παραγγέλθηκαν πριν από περίπου 4 χρόνια  δυνατόν να υστερεί, σε 

σύγκριση µε ανεµογεννήτριες νέου τύπου, που δυνατόν να είναι 

καταλληλότερες και πιο αποδοτικές.   
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(viii) Αναφορικά µε το έργο υπάρχουν σήµερα οι ακόλουθες εκκρεµότητες:  

• Εκκρεµεί η Συµφωνία µε την Πολεοδοµική Αρχή για πληρωµή £250.000 για 

εκτέλεση έργων βελτίωσης του περιβάλλοντος 

• Υπάρχουν εκκρεµότητες σχετικά µε τις απαλλοτριώσεις γης 

• Εκκρεµεί η έκδοση της άδειας οικοδοµής για ολόκληρη την έκταση 

• Εκκρεµεί η αναθεώρηση της πολεοδοµικής άδειας που θα απαιτηθεί για 

εγκατάσταση των ανεµογεννητριών για ολόκληρη την έκταση της γης.  

• Eκκρεµεί η απόφαση για επιχορήγηση του έργου από το Ταµείο Α.Π.Ε. 

• Εκκρεµεί η οριστική απόφαση του Συµβουλίου σχετικά µε τη βιωσιµότητα και 

υλοποίηση του έργου. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι η αναστολή του έργου κατέστη αναγκαία λόγω 

της απαίτησης του Υπουργείου για επιπλέον µετρήσεις για σκοπούς χορηγίας και 

ότι, σε περίπτωση απόφασης για υλοποίηση του έργου, θα απαιτηθούν 

πρόσθετες ενέργειες αναφορικά µε την εκτέλεση έργων βελτίωσης του 

περιβάλλοντος. 

(στ) Προσφορά 11/05, HARDWARE INFRASTRUCTURE.  Ο ∆ιαγωνισµός 

11/05 προκηρύχθηκε στις 18.1.05 και αφορά στην προµήθεια υλιστικού 

εξοπλισµού (HARDWARE INFRASTRUCTURE) για την υποστήριξη του 

αναβαθµισµένου συστήµατος SAP. Ο ∆ιαγωνισµός τελικά ακυρώθηκε µε 

απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ηµ. 24.11.05. 

Σχετικά µε τον πιο πάνω ∆ιαγωνισµό σηµειώνονται τα ακόλουθα: 

(i) Οι λόγοι ακύρωσης δεν αναφέρονται/διευκρινίζονται στην απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

(ii) Η εκτίµηση (£1εκ.) του ποσού της προσφοράς εκ µέρους της ΑΗΚ ήταν 

ιδιαίτερα χαµηλή (εξωπραγµατική) σε σχέση µε τις προδιαγραφές που 

τέθηκαν, αφού και οι τρεις ανταποκρινόµενες προσφορές (που πληρούσαν 

τους όρους προσφοράς) κυµαίνονταν στα ίδια πλαίσια, µεταξύ £2εκ. και 

£2,3εκ.  

(iii) Οι προδιαγραφές του ∆ιαγωνισµού ήταν τέτοιες, που σίγουρα τυχόν 

κατακύρωση του θα επιβάρυνε την Αρχή µε αχρείαστο πρόσθετο κόστος της 

τάξης του περίπου ενός εκατοµµυρίου λιρών.  
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(iv) Λόγω της ακύρωσης του ∆ιαγωνισµού 11/05, απαιτήθηκε επείγουσα αγορά 

πρόσθετου εξοπλισµού (αναβαθµισµένος εξυπηρετητής) αξίας £165.000 

που διαφορετικά δεν θα αγοραζόταν, ενώ επιβαρύνθηκε η Αρχή και µε 

πρόσθετο διοικητικό και άλλο κόστος για επαναπροκήρυξη του σχετικού 

διαγωνισµού.   

Εξέφρασα την άποψη ότι, όταν πρόκειται για εξειδικευµένο εξοπλισµό ή εργασίες 

για τις οποίες δεν υπάρχουν οι ανάλογες γνώσεις/εµπειρίες εντός της Αρχής, για 

την ετοιµασία των προδιαγραφών, αλλά και για τη λογική εκτίµηση της δαπάνης 

προσφοράς, θα πρέπει να επιδιώκεται η εξασφάλιση υπηρεσιών ειδικών 

συµβούλων, προς αποφυγή προβληµάτων και διασφάλιση των συµφερόντων της 

Αρχής. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος, κανένας δεν µπορεί να εκτιµήσει αν µία τιµή 

είναι εξωπραγµατική ή όχι, αφού αυτό εξαρτάται από την έκπτωση που οι 

προµηθευτές θα δώσουν και η οποία µπορεί να δηµιουργήσει διαφορά µέχρι και 

£1εκ. 

(ζ) ∆ιαγωνισµός αρ. 8/04-Εκσκαφές Χανδάκων στην Περιφέρεια Λευκωσίας. 

Ο ∆ιαγωνισµός αρ. 8/04 κατακυρώθηκε για την περιοχή Α σε συγκεκριµένη εταιρεία 

(£338.300), για την περιοχή Β σε άλλη εταιρεία (£333.700) και για την  περιοχή Γ σε 

τρίτη εταιρεία (£304.845).  

Από το σχετικό έλεγχο προέκυψαν τα πιο κάτω: 

• ∆ιακοπή Συµβολαίου 4600000881 για εκσκαφές Χανδάκων στην 

Περιφέρεια Λευκωσίας.   

Το ∆εκέµβριο του 2004 τερµατίστηκε το πιο πάνω συµβόλαιο που αφορούσε στην 

περιοχή Β, το οποίο είχε ισχύ 4.6.04-31.12.05, επειδή η εταιρεία δεν 

ανταποκρινόταν ικανοποιητικά στα καθήκοντα της που απόρρεαν από το 

συµβόλαιο, πράγµα που προκαλούσε σοβαρότατα προβλήµατα στην εύρυθµη 

διεξαγωγή των εργασιών της Αρχής. 

Στις 26.4.05, δηλαδή 4 µήνες µετά τη διακοπή του πιο πάνω συµβολαίου, 

κατακυρώθηκε στην ίδια εταιρεία ο ∆ιαγωνισµός αρ. 230/04 – Κατασκευή 

Εναέριων ∆ικτύων, για ποσό £812.455. 

Η πιο πάνω απόφαση της Αρχής πάρθηκε παρά τα προβλήµατα που υπήρχαν µε 

την συγκεκριµένη εταιρεία, όπως αυτά αναφέρονται σε σχετικές επιστολές σε 
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σχέση µε δύο τουλάχιστον πρόσφατα συµβόλαια, αλλά και µε προηγούµενα 

συµβόλαια. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι ο ∆ιαγωνισµός 230/2004 αφορούσε σε εργασίες 

στα Εναέρια ∆ίκτυα της ΑΗΚ και στη συγκεκριµένη εργασία η Αρχή είχε πολύ 

ικανοποιητική συνεργασία µε τον εν λόγω Εργολάβο. 

• Υπερβάσεις εγκεκριµένων ποσών του προϋπολογισµού σε σχέση µε 

τα συµβόλαια. 

Σχετικά µε τα άλλα δύο συµβόλαια διαπιστώθηκαν τα πιο κάτω : 

(i) Yπερβάσεις των εγκεκριµένων ποσών των συµβολαίων κατά £211.920 ή 

62,64% και £218.264 ή 71,6% του εγκεκριµένου ποσού των συµβολαίων. 

(ii) Παράταση των συµβολαίων µέχρι τις 31.12.06, παρά τις πιο πάνω 

υπερβάσεις και χωρίς οποιαδήποτε σχετική έγκριση, η οποία, υπό τις 

περιστάσεις, ήταν αναγκαία. 

(iii) Αύξηση του εγκεκριµένου ποσού του ενός συµβολαίου κατά £490.000 ή 

ποσοστό αύξησης 144,84% και του άλλου συµβολαίου επίσης κατά 

£490.000 ή ποσοστό αύξησης 160,7%.  

(iv) Αδυναµία στην παρακολούθηση των εγκεκριµένων ποσών των 

Συµβολαίων, σε σχέση µε τις πραγµατικές δαπάνες, για να διαπιστωθεί η 

ύπαρξη ή µη διαθέσιµων πιστώσεων πριν από την έγκριση/εξουσιοδότηση 

πληρωµών για τα σχετικά συµβόλαια.  

(v) Παρατηρήθηκαν χρεώσεις για εργασία τα Σαββατοκύριακα, για τις οποίες 

δεν υπάρχει ένδειξη κατά πόσο σε όλες τις περιπτώσεις υπήρχε σχετική 

έγκριση της ΑΗΚ και αν εκπρόσωπος της Αρχής επέβλεπε τη σχετική 

εργασία.   

(vi) Σύµφωνα µε έκθεση του Εσωτερικού Ελέγχου, «σε αρκετές περιπτώσεις οι 

επιµετρήσεις ποσοτήτων βάσει των οποίων γίνεται η χρέωση στα τιµολόγια 

του εξωτερικού εργολάβου δεν συνάδουν µε την εργασία που διεξήχθη, 

χωρίς να υπάρχει εξήγηση».  

Εισηγήθηκα όπως, λόγω της πιο πάνω διαπίστωσης και της µεγάλης διαφοράς 

που προέκυψε µεταξύ του αρχικού εγκεκριµένου ποσού και της πραγµατικής 

δαπάνης για τα δύο πιο πάνω αναφερόµενα συµβόλαια, διεξαχθεί σχετική έρευνα 

για να εξακριβωθούν τυχόν υπερτιµολογήσεις από τους δύο πιο πάνω 
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εργολάβους και να δοθούν σχετικές οδηγίες για λεπτοµερή παρακολούθηση και 

σχετικό έλεγχο όλων των τιµολογίων και χρεώσεων. 

Επιπρόσθετα υπέδειξα ότι θα πρέπει να γίνεται ορθός προγραµµατισµός των 

έργων της Αρχής και των εργασιών της, έγκαιρη προκήρυξη ∆ιαγωνισµών για 

κάλυψη των αναγκών της, ορθολογιστική οργάνωση της εργασίας και εκτίµηση 

του προϋπολογιζόµενου ποσού  της προσφοράς που προκηρύσσεται, µε βάση τα 

προγραµµατισµένα έργα και τις εργασίες της Αρχής.  Τούτο προϋποθέτει όπως  οι 

ενδεικτικές ποσότητες που καθορίζονται και αναφέρονται στους όρους των 

∆ιαγωνισµών εκτιµώνται σωστά, ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγµατικές 

ποσότητες που απαιτούν οι ανάγκες της Αρχές. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι λήφθηκε υπόψη η αδυναµία σε σχέση µε τις 

υπερβάσεις, ώστε να καθίσταται αδύνατη η πληρωµή ποσού πέρα από το 

εγκεκριµένο, και ότι δόθηκαν σχετικές οδηγίες για παρακολούθηση των 

συµβολαίων και για εκτίµηση των πραγµατικών αναγκών σε υλικά πριν από την 

έκδοση των ∆ιαγωνισµών.  

(η) ∆ιαγωνισµός αρ. 123/05, Προµήθεια Μετασχηµατιστών ∆ιανοµής.  Ο πιο 

πάνω ∆ιαγωνισµός αφορούσε στην προµήθεια 67 Μετασχηµατιστών ∆ιανοµής. 

Με τη δικαιολογία της επείγουσας ανάγκης για την προµήθεια των πιο πάνω, η 

πρόσκληση για το διαγωνισµό στάλθηκε σε τρεις µόνο γνωστούς κατασκευαστές 

µε τους οποίους η Αρχή έχει συνεργαστεί στο παρελθόν. Μόνο δύο από αυτούς 

ανταποκρίθηκαν και η προσφορά κατακυρώθηκε στο χαµηλότερο στην τιµή 

προσφοροδότη, µε εισήγηση για αύξηση των ποσοτήτων κατά 20% (δηλαδή οι 

µετασχηµατιστές από 67 αυξήθηκαν σε 80) και το τελικό κόστος ανήλθε στο ποσό 

των €628.832 (περίπου £361.149).  Σχετικά µε τον  εν λόγω διαγωνισµό 

παρατηρήθηκαν τα πιο κάτω:   

(i)  Το άρθρο 27 του περί της Σύναψης Συµβάσεων (Προµήθειες, Έργα και 

Υπηρεσίες στους Τοµείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και 

των Τηλεπικοινωνιών) Νόµου αρ.Ν.100(Ι)/2003 προνοούσε ότι «οι 

αναθέτοντες φορείς δύναται να συνάπτουν συµβάσεις προσφεύγοντας στη 

διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς να έχει προηγηθεί δηµοσίευση 

σχετικής προκήρυξης διαγωνισµού, στο µέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο 

για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόµενης σε γεγονότα απρόβλεπτα 

για τους ενδιαφερόµενους αναθέτοντες φορείς, η οποία δεν συµβιβάζεται µε 

τις προθεσµίες που προβλέπονται για τις ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες». 
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Εξέφρασα την άποψη ότι στην πιο πάνω περίπτωση φαίνεται ότι η 

κατεπείγουσα ανάγκη προήλθε µάλλον από κακό προγραµµατισµό της 

Αρχής παρά από απρόβλεπτα γεγονότα.  

(ii)  Με βάση απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αρχής ηµεροµηνίας 

12.10.2004, όταν λόγω έκτακτης ανάγκης (όπως στην περίπτωση πιο πάνω) 

ακολουθούνται συνοπτικές διαδικασίες, την έγκριση για τη σύναψη 

σύµβασης άνω των £200.000 λαµβάνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Στην πιο 

πάνω περίπτωση, όπου η σύµβαση ανήλθε στο ποσό των £361.149, την 

έγκριση έδωσε η Επιτροπή Προσφορών. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος, στο συγκεκριµένο ∆ιαγωνισµό η Αρχή 

αποφάσισε να προχωρήσει µε το σύστηµα προεπιλογής, ενώ εκ παραδροµής η 

έκθεση εγκρίθηκε από την Επιτροπή Προσφορών και όχι από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της Αρχής. 

(θ) Προδιαγραφές για συστήµατα πυρόσβεσης – (∆ιαγωνισµοί αρ. 132/04 

και 9/05).  Κατά την αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν για το 

διαγωνισµό αρ. 132/04 (Αναδιαρρύθµιση Υφιστάµενου Κτηρίου του Υποσταθµού 

ΑΗΚ «Επαρχιακά Γραφεία στη Λευκωσία») λήφθηκε σοβαρά υπόψη το γεγονός 

κατά πόσο οι προσφοροδότες πληρούσαν τις προδιαγραφές που τέθηκαν από την 

Αρχή αναφορικά µε το σύστηµα πυρόσβεσης. Λόγω των προδιαγραφών που 

τέθηκαν, η Αρχή προχώρησε στην τεχνοοικονοµική αξιολόγηση µόνο ενός 

προσφοροδότη, ενώ οι άλλοι δύο προσφοροδότες αποκλείστηκαν, αφού 

υπέβαλαν άγνωστο στην Αρχή σύστηµα πυρόσβεσης, µε ελλιπή πληροφόρηση 

αναφορικά µε το σύστηµα που πρότειναν. Το Συµβούλιο µε την απόφαση του αρ. 

10.453 και ηµερ. 25.1.05 ενέκρινε οµόφωνα την εισήγηση όπως ο πιο πάνω 

∆ιαγωνισµός κατακυρωθεί σε συγκεκριµένη Εργοληπτική Εταιρεία. 

Κατά την κατακύρωση του διαγωνισµού αρ. 132/04, µέλη του Συµβουλίου 

εξέφρασαν  την άποψη ότι θα πρέπει να γίνει πρόνοια, έτσι που η συµµετοχή σε 

προσφορές να είναι µεγαλύτερη µε την αποδοχή και άλλων συστηµάτων που 

χρησιµοποιούνται για τον πιο πάνω σκοπό, και ζήτησαν από τους αρµόδιους 

λειτουργούς όπως λάβουν σοβαρά υπόψη τα σχόλια τους αναφορικά µε την 

προσπάθεια συµµετοχής µεγαλύτερου αριθµού κατάλληλων προσφοροδοτών, 

ώστε να αποφεύγεται η πιθανότητα µονοπωλιακής εκµετάλλευσης. 
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Σε µεταγενέστερο στάδιο (Φεβρουάριο του 2005) η Αρχή προχώρησε στην 

προκήρυξη του διαγωνισµού αρ. 9/2005 «Κτίριο Υποσταθµού Αγίου Αθανασίου» 

µε τις ίδιες προδιαγραφές συστηµάτων πυρόσβεσης. Κατά την αξιολόγηση των 

τεσσάρων προσφορών που υποβλήθηκαν, οι δύο αποκλείστηκαν, αφού δεν 

πληρούσαν τις προδιαγραφές του συστήµατος πυρόσβεσης που τέθηκαν από την 

Αρχή. Η απόφαση για κατακύρωση του εν λόγω διαγωνισµού σε συγκεκριµένη 

εταιρεία λήφθηκε στη συνεδρία του Συµβουλίου ηµερ. 10.10.2005 (αρ. απόφ. 

10.716). Στην ίδια συνεδρία, τα µέλη του Συµβουλίου έδωσαν οδηγίες όπως 

επανεξεταστούν και διαµορφωθούν οι προδιαγραφές όσον αφορά στα συστήµατα 

πυρόσβεσης, µε τρόπο που να µην αποκλείονται προσφοροδότες που 

χρησιµοποιούν άλλα συστήµατα, έτσι ώστε να αποφεύγεται η πιθανότητα 

µονοπωλιακής εκµετάλλευσης. 

Εξέφρασα την άποψη ότι αµέσως µετά την κατακύρωση του διαγωνισµού αρ. 

132/04 έπρεπε να ληφθούν σοβαρά υπόψη τα σχόλια των µελών του Συµβουλίου 

και οι αρµόδιοι να προβούν σε άµεση αναθεώρηση των προδιαγραφών του 

συστήµατος πυρόσβεσης, ώστε να επιτρέπεται η χρήση και άλλων συστηµάτων, 

µε σκοπό τη δηµιουργία ανταγωνισµού, προς όφελος της Αρχής. 

Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος, λήφθηκαν σχετικές αποφάσεις για σκοπούς 

αύξησης του αριθµού των προσφοροδοτών και παράλληλα αποφασίστηκε όπως 

στο µέλλον δίνεται ειδική έµφαση στις τεχνικές προδιαγραφές και στους όρους 

των διαγωνισµών που εκδίδει η Αρχή. 

(ι) Ηλεκτροπαραγωγός Σταθµός Βασιλικού (Φάση ΙΙΙ – Προκήρυξη 

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

µεταξύ της ΑΗΚ και των Συµβούλων Μηχανικών συµφωνία για παροχή 

συµβουλευτικών υπηρεσιών για την 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 το σχεδιασµό, την προµήθεια, την κατασκευή, την ανέγερση, τις δοκιµές, 

την παράδοση και τη συντήρηση της µονάδας για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.   

Τα έγγραφα του ∆ιαγωνισµού (Αρ. ∆ιαγ. 440/2003) ετοιµάστηκαν από τους 

Συµβούλους τον Ιούνιο 2003 και οι προσφορές υποβλήθηκαν το Σεπτέµβριο 

2003. Υποβλήθηκαν συνολικά 4 προσφορές.  Τον Οκτώβριο 2003 ετοιµάστηκε 

από Επιτροπή Αξιολόγησης της Αρχής και τους Συµβούλους Μηχανικούς η 
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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. 

Το ∆εκέµβριο 2003,  αφού έγιναν µετατροπές στα έγγραφα και διευκρινίστηκαν 

ορισµένοι όροι, επαναπροκηρύχθηκε ο ∆ιαγωνισµός (Αρ. ∆ιαγ. 450/2003).   

Το Φεβρουάριο 2004 υποβλήθηκαν 4 προσφορές από τους ίδιους 

προσφοροδότες που είχαν υποβάλει προσφορά στον ακυρωθέντα ∆ιαγωνισµό. 

Η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών (Στάδια 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 τη 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 τον  Ιούλιο 2004 στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο έγγραφο, 

σύµφωνα µε το οποίο υιοθετούσε κατά πλειοψηφία τις εισηγήσεις της Επιτροπής 

Αξιολόγησης.  Λόγω του ότι ο Νοµικός Σύµβουλος της Αρχής, εξέφρασε 

αµφιβολία για τη νοµιµότητα της σύστασης της Επιτροπής Προσφορών και την 

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

∆ιαγωνισµού λόγω των διαφορετικών συµπερασµάτων στα οποία 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 που επιδέχονταν διάφορες ερµηνείες και 

υποκειµενικές προσεγγίσεις και (β) συγκεκριµένοι όροι του ∆ιαγωνισµού, που 

αφορούσαν στην 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 όπως προκηρυχθεί νέος ∆ιαγωνισµός, αφού 

πρώτα λειτουργοί της Αρχής σε συνεργασία µε τους Συµβούλους Μηχανικούς 

επεξεργαστούν τους όρους των εγγράφων, έτσι ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε 

στοιχείο αβεβαιότητας ως προς την ερµηνεία των όρων του ∆ιαγωνισµού.   Η νέα 

προκήρυξη του ∆ιαγωνισµού (Αρ. ∆ιαγ. 40/2005)  έγινε τον Απρίλιο 2005 µε 

ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών τον Ιούλιο 2005. Υποβλήθηκαν συνολικά 

2 προσφορές. 

Τον Αύγουστο 2005, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής αποφάσισε όπως 

εγκρίνει την προκαταρκτική αξιολόγηση (Στάδιο Α) των προσφορών που 

υπέβαλαν οι Σύµβουλοι Μηχανικοί, η Επιτροπή Αξιολόγησης και η Επιτροπή 

Προσφορών, καθώς και τη σχετική εισήγηση τους όπως προχωρήσει η 

αξιολόγηση του τεχνικού µέρους (Στάδιο Β) των δύο προσφορών. 

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

εκθέσεις αξιολόγησης των Συµβούλων Μηχανικών και των Επιτροπών 

Αξιολόγησης και Προσφορών της Αρχής, αποφάσισε όπως προχωρήσει η 

αξιολόγηση της οικονοµικής πρότασης (Στάδιο Γ) µόνο του ενός από τους δύο 

προσφοροδότες, ενώ για τον άλλο προσφοροδότη αποφάσισε όπως η προσφορά 

του απορριφθεί και αποκλειστεί από περαιτέρω αξιολόγηση, λόγω ουσιώδους 

απόκλισης από τις απαιτήσεις του ∆ιαγωνισµού. Αποφασίστηκε επίσης όπως µην 

ανοιχθεί ο οικονοµικός φάκελος του επιτυχόντος προσφοροδότη, σε περίπτωση 

που υποβληθεί από τον αποτυχόντα προσφοροδότη  προσφυγή στην 

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών. 

Το Φεβρουάριο 2006, ο αποτυχών προσφοροδότης προσέφυγε στην 

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών. Παράλληλα προσέφυγε και στη Γενική 
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∆ιεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον Απρίλιο 2006, η 

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών αποφάσισε να απορρίψει τη σχετική προσφυγή, 

κρίνοντας ότι ορθά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής απέρριψε την πιο πάνω 

προσφορά. Εκκρεµεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής  Ένωσης για το πιο πάνω 

θέµα. 

Παρατήρησα ότι, λόγω της ακύρωσης δύο φορές του ∆ιαγωνισµού, εκτός του ότι η 

Αρχή υπέστη αδικαιολόγητα έξοδα για πληρωµές των Συµβούλων και έξοδα 

διοίκησης, έχει επηρεαστεί η υλοποίηση του αναπτυξιακού προγράµµατος της 

Αρχής, βάσει του οποίου η λειτουργία της 4ης Μονάδας του Ηλεκτροπαραγωγού 

Σταθµού προβλεπόταν να αρχίσει πριν από το καλοκαίρι του 2007.  Σύµφωνα µε 

το αναθεωρηµένο πρόγραµµα της Αρχής, η λειτουργία της πιο πάνω Μονάδας 

µετατέθηκε περί το τέλος του 2008. 

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

Σηµείωσε όµως ότι η παροχή Ηλεκτρικής Ενέργειας δεν θα επηρεαστεί. 

(ια) Ηλεκτροπαραγωγός Σταθµός Βασιλικού, Φάση ΙΙ. 

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

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 130 MW στον Ηλεκτροπαραγωγό 

Σταθµό Βασιλικού. 

Το κόστος των συµβολαίων που έχουν υπογραφεί ανέρχεται σε £79.586.562 

και περιλαµβάνει τα συµβόλαια για τα έργα Πολιτικού Μηχανικού, του 

λέβητα, του ατµοστρόβιλου, της µονάδας αποθείωσης, του ηλεκτρολογικού 

εξοπλισµού και καλωδιώσεων και των µετασχηµατιστών ισχύος.  Μέχρι το 

Μάρτιο  2006 πληρώθηκε προς τους εργολάβους του Έργου  ποσό £74,9 εκ. 

έναντι εκτελεσθείσης εργασίας και εξοπλισµού.  Με βάση το αρχικό 

πρόγραµµα του Έργου, η εµπορική λειτουργία της Μονάδας αναµενόταν να 

αρχίσει τον Ιούνιο 2005.  Η Μονάδα αρ. 3 λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2005 

και προσφέρει στο σύστηµα παραγωγής.  Η παραλαβή όµως της Μονάδας 

αναµένεται να γίνει τον Ιούλιο 2006, λόγω προβληµάτων σε διάφορα 

συστήµατα του λέβητα. 

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

µε ηµεροµηνία λήξης τις 17.12.2004.  Το κόστος των εργασιών σύµφωνα µε 

το συµβόλαιο ανέρχεται στα £8.924.911, ενώ το αναµενόµενο τελικό κόστος 

ανέρχεται στα £10,32 εκ. Η αύξηση στο κόστος οφείλεται σε αλλαγές των 
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σχεδίων που εκδόθηκαν από τους Συµβούλους Μηχανικούς, στην 

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 επιµέρους 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.  

 Το 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 την Παρακολούθηση του Έργου. 

 Τον Απρίλιο 2005,  η Αρχή ενέκρινε την καταβολή προς τον εργολάβο του 

ποσού των £137.604, λόγω της αυξηµένης περιπλοκότητας της µεταλλικής 

κατασκευής του κτηρίου των Ατµοστροβίλων. 

 Τον Μάιο 2005, ο εργολάβος αµφισβήτησε τις παρατάσεις χρόνου που του 

παραχώρησε ο Μηχανικός του Έργου, ενώ τον Ιούνιο 2005 υπέβαλε 

επιπλέον απαίτηση για ισχυριζόµενη επιτάχυνση στο Έργο, που ανέρχεται 

στο ποσό των £230.859, µειώνοντας όµως το κόστος που διεκδικεί για την 

παράταση χρόνου από £1.230.000 σε £958.821.  Τον Οκτώβριο 2005, ο 

Μηχανικός του Έργου υπέβαλε στην Αρχή Έκθεση Αξιολόγησης για το θέµα 

της επιτάχυνσης, µε την οποία εισηγήθηκε όπως καταβληθεί στον εργολάβο 

το ποσό των £9.750.  Η εισήγηση αυτή έγινε αποδεκτή από την Αρχή. Όσον 

αφορά στην αξιολόγηση του συνεπαγόµενου κόστους της παράτασης 

χρόνου, ο Μηχανικός του Έργου ζήτησε από τον εργολάβο όπως του 

υποβάλει αναλυτικά στοιχεία, σε συνάρτηση µε τις παρατηρούµενες 

καθυστερήσεις. Λόγω καθυστέρησης του εργολάβου να υποβάλει τα στοιχεία 

αυτά, µετά από παραίνεση της Οµάδας του Έργου, ο Μηχανικός του Έργου 

αξιολόγησε το πιο πάνω κόστος και κατέληξε στο ποσό των £36.000, το 
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οποίο η Οµάδα του Έργου θεώρησε λογικό και τεκµηριωµένο. Τον Ιανουάριο 

2006, η Αρχή ενέκρινε την καταβολή προς τον εργολάβο των ποσών των 

£9.750 και £36.000 για την επιτάχυνση και την παράταση χρόνου, 

αντίστοιχα. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι οι καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν στην 

αποπεράτωση της Μονάδας Αρ.3 οφείλονται κυρίως στον Εργολάβο του Λέβητα, 

λιγότερη δε καθυστέρηση καταλογίζεται στον Εργολάβο της Τουρµπίνας.  Για τις 

καθυστερήσεις αυτές θα εφαρµοστούν οι πρόνοιες του συµβολαίου που 

προβλέπει την επιβολή χρηµατικών προστίµων. 

(iii) Ευθύνες Συµβούλων Μηχανικών για τις καθυστερήσεις στη 

συµπλήρωση του Έργου.  Τον Οκτώβριο 2003, ο ∆ιευθυντής του Έργου, 

µε Σηµείωµα του προς το Γενικό ∆ιευθυντή της Αρχής, ανέφερε ότι οι 

καθυστερήσεις που παρατηρούνται στις εργασίες, καθώς και ο ρόλος και η 

ευθύνη όλων των εµπλεκοµένων στο θέµα αυτό, απασχολούν την 

Υπεπιτροπή της Αρχής για την Παρακολούθηση του Έργου. Σε σχετική 

έκθεση που ετοίµασε η Οµάδα του Έργου για το ίδιο θέµα, παρουσιάζεται το 

σύνολο των γεγονότων που προκάλεσαν τις καθυστερήσεις, καταγράφοντας 

ως λόγους, µεταξύ άλλων, και την καθυστέρηση στην έκδοση οδηγιών, 

πληροφοριών και σχεδίων από τους Συµβούλους Μηχανικούς.  Ωστόσο οι 

Σύµβουλοι επιρρίπτουν όλη την ευθύνη για την καθυστέρηση στους 

εργολάβους του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, οι οποίοι, σύµφωνα µε 

αυτούς, δεν τους υπέβαλαν έγκαιρα τις απαιτούµενες πληροφορίες για την 

ετοιµασία των κατασκευαστικών σχεδίων. 

 Το ∆εκέµβριο 2004, έγινε η προσωρινή παραλαβή των έργων Πολιτικής 

Μηχανικής σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του συµβολαίου. 

Παρατηρήθηκαν όµως καθυστερήσεις στα επιµέρους τµήµατα του Έργου, 

για τις οποίες ο εργολάβος υπέβαλε το Σεπτέµβριο 2004 απαιτήσεις για 

παράταση χρόνου 60 εβδοµάδων και οικονοµική αποζηµίωση £1,23 εκ.  Το 

Μάρτιο 2005, οι Σύµβουλοι Μηχανικοί του Έργου, αφού αξιολόγησαν τις 

χρονικές απαιτήσεις του εργολάβου, υπέβαλαν στην Αρχή εισήγηση για 

παραχώρηση ενδιάµεσων παρατάσεων χρόνου για τα διάφορα τµήµατα του 

Έργου. 

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

παρατήρησα ότι το θέµα της κατανοµής ευθυνών από την Αρχή για την 
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καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών αποτελεί σηµαντική πτυχή στην 

ορθή διαχείριση του Έργου, επειδή επηρεάζει άµεσα την ανάκτηση από την 

Αρχή µέρους της αποζηµίωσης που αυτή τελικά θα καταβάλει για 

καθυστερήσεις στον εργολάβο των έργων Πολιτικής Μηχανικής, και ζήτησα 

όπως ενηµερωθώ για τις εξελίξεις στο θέµα αυτό. 

 Λόγω των πιο πάνω καθυστερήσεων, κατέστη αναγκαία η παρουσία των 

Συµβούλων Μηχανικών στο εργοτάξιο πέραν του Ιουνίου 2005, όπως 

προβλεπόταν στο συµβόλαιο τους, µε αποτέλεσµα να υπάρχει υπέρβαση 

του καθορισµένου από το συµβόλαιο αριθµού των ανθρωποµηνών. Μέχρι το 

τέλος Ιανουαρίου 2006 πληρώθηκε από την Αρχή προς τους Συµβούλους το 

επιπρόσθετο ποσό των £216.512. Το Νοέµβριο 2004, οι Σύµβουλοι 

Μηχανικοί υπέβαλαν απαίτηση για πληρωµή ποσού £115.740 σχετικά µε τη 

µελέτη και αξιολόγηση των απαιτήσεων του εργολάβου των έργων Πολιτικής 

Μηχανικής. Τον Ιανουάριο 2005, η Αρχή απέρριψε την απαίτηση των 

Συµβούλων και το θέµα βρίσκεται σε εκκρεµότητα. 

 Τον Απρίλιο 2006, η Αρχή µε πληροφόρησε ότι το θέµα των ευθυνών των 

Συµβούλων Μηχανικών είναι συσχετισµένο µε τις επιµέρους ευθύνες όλων 

των συντελεστών του Έργου, τόσο των Συµβούλων όσο και των εργολάβων. 

Με πληροφόρησε επίσης ότι για να είναι δυνατή η κατανοµή ευθυνών από 

την Αρχή, θα πρέπει πρώτα οι Σύµβουλοι να ετοιµάσουν και υποβάλουν 

σχετική έκθεση µε τον επιµερισµό των ευθυνών του κάθε µέρους στα 

διάφορα συµβόλαια. Για το θέµα αυτό οι Σύµβουλοι είχαν υποβάλει το 

Νοέµβριο 2005 προκαταρκτική έκθεση και αναµένεται η υποβολή της τελικής 

τους έκθεσης. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι αναµένεται έκθεση από τους Συµβούλους 

του ΄Εργου, την οποία η Αρχή θα µελετήσει και  θα καταλήξει στον 

επιµερισµό ευθύνης, ενηµερώνοντας σχετικά την Υπηρεσία µου.  Το 

συµβόλαιο µε τους Συµβούλους του ΄Εργου προβλέπει τις τιµές µε τις οποίες 

θα πληρώνονται για καθυστερήσεις, πράγµα που εφαρµόζεται. 

(ιβ) Νέα Κεντρικά Γραφεία Α.Η.Κ.  Η κατασκευή του Έργου άρχισε στις 

10.7.2000, έναντι ποσού συµβολαίου £10.450.000 και µε ηµεροµηνία 

συµπλήρωσης τις 9.3.2003. Από επιτόπιους ελέγχους στο Έργο, το Μάρτιο 

2001, το Μάιο 2002 και το Μάιο 2004 παρατηρήθηκε ότι η πρόοδος των 

εργασιών παρουσίαζε σοβαρές καθυστερήσεις, οι οποίες, µε την πάροδο του 
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χρόνου, αυξάνονταν συνεχώς. Τελικά το Έργο συµπληρώθηκε στις 

18.3.2005, µε συνολική καθυστέρηση 2 χρόνων.  

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου εγκρίθηκαν από τον Αρχιτέκτονα του 

Έργου ενδιάµεσες παρατάσεις χρόνου 23 εργάσιµων ηµερών, λόγω δυσµενών 

καιρικών συνθηκών. Τον Απρίλιο 2003, ο εργολάβος υπέβαλε απαίτηση για 

παράταση χρόνου µέχρι τις 31.12.2003 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 του ∆ιαµεσολαβητή διέφερε σηµαντικά από την απόφαση του 

Αρχιτέκτονα, η Αρχή διόρισε τριµελή Τεχνική Επιτροπή για τη 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.  Το Νοέµβριο 2004, ο εργολάβος υπέβαλε τις απαιτήσεις 

του µε τις οποίες ζητούσε συνολική παράταση χρόνου 94 εβδοµάδων - µέχρι τις 

31.12.2004 -και αποζηµίωση £2,46 εκ. Τον Απρίλιο 2005, ο εργολάβος 

αναθεώρησε τις απαιτήσεις του, αυξάνοντας το χρόνο παράτασης σε 105 

εβδοµάδες - µέχρι την ηµεροµηνία προσωρινής παραλαβής του Έργου - και των 

αποζηµιώσεων σε £2,71 εκ. 
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Οι απαιτήσεις του εργολάβου εξετάστηκαν από τον Αρχιτέκτονα του Έργου καθώς 

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

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

Αρχής σχετική έκθεση, µε εισήγηση όπως παραχωρηθεί στον εργολάβο συνολική 

παράταση χρόνου 96 ηµερολογιακών ηµερών, σύµφωνα µε την οποία η 

συµβατική ηµεροµηνία συµπλήρωσης των εργασιών παρατάθηκε µέχρι τις 13 

Ιουνίου 2003. Ο υπόλοιπος χρόνος, µέχρι την προσωρινή παραλαβή του Έργου, 

θεωρήθηκε ως αδικαιολόγητος, λόγω καθυστέρησης στη συµπλήρωση των 

εργασιών εκ µέρους του εργολάβου. Σηµειώνεται ότι ο Αρχιτέκτονας του Έργου 

στη δική του έκθεση προτείνει όπως παραχωρηθεί στον εργολάβο παράταση 

χρόνου µέχρι τις 17 Ιουλίου 2003.  Το Φεβρουάριο 2006, η Επιτροπή 

Πολιτιστικών Υποθέσεων της Αρχής, αφού εξέτασε την έκθεση της Ειδικής 

Τεχνικής Επιτροπής, αποφάσισε όπως υιοθετήσει τις εισηγήσεις της. 

Το Μάρτιο 2006, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής αποφάσισε όπως εγκρίνει 

την εισήγηση για παραχώρηση παράτασης χρόνου στον εργολάβο µέχρι τις 13 

Ιουνίου 2003. Αποφάσισε επίσης και προχώρησε στο διορισµό ειδικού Συµβούλου 

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

η Αρχή σε περίπτωση που ο εργολάβος δεν αποδεχθεί το χρόνο παράτασης και 

παραέµψει το θέµα σε διαιτησία. 

(ιγ) Νέες Αποθήκες Α.Η.Κ. στη Λάρνακα.  Η κατασκευή του Έργου άρχισε το 

Μάρτιο 2004 έναντι ποσού συµβολαίου £3.138.469.  Από επιτόπιο έλεγχο στο 

Έργο, το Σεπτέµβριο 2005, παρατηρήθηκε ότι η πρόοδος των εργασιών 

παρουσίαζε σηµαντική καθυστέρηση, περίπου 6 µηνών, που οφειλόταν βασικά 

στους ακόλουθους λόγους. 

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

οικοπέδου. 

(ii) Αλλαγή του τύπου της θεµελίωσης των κτηρίων λόγω ψηλής στάθµης των 

υπόγειων υδάτων και ακαταλληλότητας του υφιστάµενου εδάφους. 

(iii) Αύξηση των ποσοτήτων των χωµατουργικών εργασιών και των εργασιών 

του σκυροδέµατος της υποδοµής, λόγω της αλλαγής στη µελέτη της 

θεµελίωσης και των τελικών υψοµέτρων των κτηρίων. 

(iv) Επιπλέον εργασία για την κατασκευή συστήµατος αποχέτευσης των οµβρίων 

υδάτων. 
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Το Σεπτέµβριο 2005, µε επιστολή µου προς το Γενικό ∆ιευθυντή της Αρχής, 

παρατήρησα ότι τα πιο πάνω προβλήµατα αφορούν σε θέµατα τα οποία θα 

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

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

καθυστερήσεις στο Έργο που πιθανόν να επιφέρουν αχρείαστες δαπάνες για την 

Αρχή, όπως οικονοµικές αποζηµιώσεις προς τον εργολάβο και αύξηση του 

κόστους διαχείρισης και επίβλεψης των εργασιών.  

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

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

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

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

της Υπηρεσίας µου ότι οι πιο πάνω καθυστερήσεις είναι δυνατόν να επιφέρουν 

οικονοµικές δαπάνες στην Αρχή. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι οι καθυστερήσεις οφείλονταν σε χωροταξικά 

προβλήµατα, στη στάθµη υπόγειων υδάτων και σε απεργία από ιδιοκτήτες 

βαρέων οχηµάτων. 

(ιδ) Αναδιαρρύθµιση υφιστάµενου κτηρίου του Υποσταθµού ΑΗΚ 

“Επαρχιακά Γραφεία” στη Λευκωσία.  Η κατασκευή του Έργου άρχισε το 

Φεβρουάριο 2005 έναντι ποσού συµβολαίου £696.085. Από επιτόπιο έλεγχο στο 

Έργο, το ∆εκέµβριο 2005, παρατηρήθηκε ότι η πρόοδος των εργασιών 

παρουσίαζε καθυστέρηση 2 µηνών. 

Στις 11.10.2005, ο εργολάβος, µε επιστολή του προς την Αρχή, υπέβαλε συνολική 

απαίτηση για παράταση χρόνου 26 εργάσιµων ηµερών, λόγω (α) εκτέλεσης 

επιπλέον εργασιών, (β) βροχερού καιρού και (γ) απεργίας των οδηγών φορτηγών.  

Στις 12.10.2005, οι Αρχιτέκτονες του Έργου, µε επιστολή τους προς την Αρχή, 

ανέφεραν ότι εγκρίνουν παράταση χρόνου 20 εργάσιµων ηµερών, χωρίς να 

υπάρχουν τα αναγκαία στοιχεία για την αιτιολόγηση της.  Στις 19.10.2005, ο 

εκπρόσωπος της ΑΗΚ ζήτησε από τους Αρχιτέκτονες όπως υποβάλουν σχετική 

αναλυτική έκθεση.   

Τελικά, στις 27.10.2005, οι Αρχιτέκτονες µε επιστολή τους προς τον εργολάβο, 

παρόλο που ενέκριναν ήδη στις 12.10.2005 σχετική παράταση χρόνου, του 

ζήτησαν όπως στοιχειοθετήσει την απαίτησή του για παράταση χρόνου. 
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Το ∆εκέµβριο 2005, µε επιστολή µου προς το Γενικό ∆ιευθυντή της Αρχής 

παρατήρησα ότι µε βάση τα πιο πάνω προέκυπτε ότι η Αρχή δεν είχε καταλήξει σε 

αξιολόγηση της καθυστέρησης που παρατηρείτο στο Έργο, µε αποτέλεσµα να µην 

υπάρξει καταληκτική ηµεροµηνία συµπλήρωσης του Έργου, ούτε και να ήταν 

δυνατή η αναθεώρηση του προγράµµατος για έγκαιρη συµπλήρωση των 

εργασιών. 

Τον Ιανουάριο 2006, ο Γενικός ∆ιευθυντής της Αρχής µε πληροφόρησε ότι η 

απαίτηση του εργολάβου για παράταση χρόνου έχει τώρα αξιολογηθεί και του έχει 

παραχωρηθεί δικαιολογηµένη παράταση χρόνου 21 ηµερών. 

(ιε) Υποσταθµός Μεταφοράς Α.Η.Κ.“Οµόνοια” στη Λεµεσό.  Η κατασκευή του 

Έργου άρχισε τον Ιούλιο 2005 έναντι ποσού συµβολαίου £570.061. Από επιτόπιο 

έλεγχο στο Έργο, το Φεβρουάριο 2006, παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

(i) Πρόοδος των εργασιών.  Στο Έργο παρατηρήθηκε καθυστέρηση δύο 

µηνών.  Στις 8.12.2005, ο εργολάβος, µε επιστολή του προς τον Αρχιτέκτονα 

του Έργου, απαίτησε παράταση χρόνου 40 εργάσιµων ηµερών, λόγω, όπως 

ανέφερε, προβληµάτων µε τη ρυµοτοµία του οικοπέδου. 

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

παρατήρησα ότι  επιβάλλεται όπως, µαζί µε τον Αρχιτέκτονα, η Αρχή 

εξετάσει το συντοµότερο το θέµα των καθυστερήσεων και, σε περίπτωση 

που δεν δικαιολογείται οποιαδήποτε παράταση χρόνου, να ενηµερώσει 

γραπτώς τον εργολάβο για τις ευθύνες του σχετικά µε την έγκαιρη παράδοση 

του Έργου.  

(ii) Μηνιαίες εκθέσεις προόδου των εργασιών και ποιοτικού ελέγχου.  

Σύµφωνα µε τους όρους του συµβολαίου, ο εργολάβος είχε υποχρέωση να 

ετοιµάζει και υποβάλλει στον Αρχιτέκτονα κάθε µήνα έκθεση προόδου των 

εργασιών, στην οποία να ενσωµατώνει και έκθεση ποιοτικού ελέγχου.  

Παρατηρήθηκε ότι οι πιο πάνω πρόνοιες του συµβολαίου δεν εφαρµόζονταν, 

µε αποτέλεσµα ο έλεγχος τόσο της προόδου όσο και της ποιότητας των 

εργασιών να καθίσταται δύσκολος.   

 (iii) Πίνακες κοπής οπλισµού.  Σύµφωνα µε τους όρους του συµβολαίου, ο 

εργολάβος είχε υποχρέωση να ετοιµάζει πίνακες κοπής οπλισµού και να 

τους υποβάλλει στον Αρχιτέκτονα για έγκριση, το αργότερο εντός δύο 

εβδοµάδων πριν από την ηµεροµηνία εκτέλεσης των εργασιών. Η 
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υποχρέωση αυτή του εργολάβου αποτελούσε, σύµφωνα µε το σχετικό 

άρθρο του συµβολαίου, απαραίτητη προϋπόθεση για να πληρωθεί 

οποιαδήποτε ποσότητα οπλισµού στα πιστοποιητικά πληρωµών.  

∆ιαπιστώθηκε ότι δεν είχε εφαρµοστεί η σχετική πρόνοια του συµβολαίου. 

 

 

Το Μάρτιο 2006, η Αρχή µε πληροφόρησε  τα ακόλουθα όσον αφορά στα πιο 

πάνω θέµατα: 

• Η απαίτηση του εργολάβου για παράταση χρόνου, αφού µελετήθηκε από τον 

Αρχιτέκτονα του Έργου, έχει απορριφθεί. 

• Έχει ζητηθεί από τον εργολάβο όπως υποβάλλει τις απαιτούµενες µηνιαίες 

εκθέσεις προόδου των εργασιών και ποιοτικού ελέγχου. 

• Έχει επανειληµµένα ζητηθεί από τον εργολάβο να υποβάλει πίνακες κοπής 

οπλισµού. Τελικά ο εργολάβος υπέβαλε τους πίνακες για όλες τις µέχρι 

στιγµής εκτελεσθείσες εργασίες στις 17.3.2006. 

Σε απάντηση του, ο Πρόεδρος της ΑΗΚ ανέφερε ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες 

ενέργειες σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας µου,  µετά και από επιτόπια 

επίσκεψη. 

(ιστ) Εκσκαφή Χανδάκων και Τοποθέτηση Υπόγειων Καλωδίων στην 

Περιφέρεια Λεµεσού – Αρ. ∆ιαγωνισµού 190/2004.  Η εκτέλεση των εργασιών 

άρχισε τον Απρίλιο 2005, έναντι ποσού συµβολαίου £1.450.000.  Από επιτόπιο 

έλεγχο στο Έργο, το Μάρτιο 2006, παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

(i) Ποιότητα εργασίας.  Με υποδείξεις λειτουργών της Υπηρεσίας µου και στην 

παρουσία εκπροσώπων της Αρχής, έγινε διάνοιξη χάνδακα, για σκοπούς 

διενέργειας δειγµατοληπτικού ελέγχου της εργασίας που εκτέλεσε ο 

εργολάβος.  Κατά τον έλεγχο παρατηρήθηκε ότι: 

• Η επιχωµάτωση περιείχε ακατάλληλα υλικά (µεγάλες πέτρες, κυβόλιθους 

κ.ά.). 

• Η επιχωµάτωση έγινε χωρίς να συµπιεστεί το υλικό σύµφωνα µε τις πρόνοιες 

των τεχνικών προδιαγραφών. 
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• Η προειδοποιητική ταινία σήµανσης των υπόγειων καλωδίων ήταν 

λανθασµένα τοποθετηµένη.  

 Παρατήρησα ότι παρόµοιες περιπτώσεις κακοτεχνιών έχουν εντοπιστεί και 

από τους υπεύθυνους λειτουργούς της Αρχής, οι οποίοι έχουν προβεί σε 

σχετικές γραπτές παρατηρήσεις προς τον εργολάβο. 

(ii) Πληρωµές εργασιών.  Από τον έλεγχο των πληρωµών προς τον εργολάβο 

διαπιστώθηκε αδυναµία στο σύστηµα καταγραφής, µε τη χρήση του 

ηλεκτρονικού προγράµµατος της Αρχής, των εργασιών που έχουν 

τροποποιηθεί, σε σχέση µε τις προκαθορισµένες στο συµβόλαιο εργασίες, 

όπως είναι για παράδειγµα η αλλαγή στις διαστάσεις της εκσκαφής των 

χανδάκων.  

 Τον Απρίλιο 2006, µε επιστολή µου προς το Γενικό ∆ιευθυντή της Αρχής 

εισηγήθηκα όπως, για την αντιµετώπιση της αδυναµίας του συστήµατος, 

δοθούν για τις τροποποιηµένες εργασίες κωδικοί αριθµοί, όπως αυτοί που 

έχουν δοθεί για τα είδη εργασιών που περιλαµβάνονται στο συµβόλαιο, και 

αυτοί να εισαχθούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα καταγραφής των 

εκτελεσθεισών εργασιών.  Με τη µέθοδο αυτή θα αποφευχθούν πιθανά λάθη 

στον υπολογισµό των ποσών πληρωµής προς τον εργολάβο. Η πιο πάνω  

κωδικοποίηση θα βοηθήσει επίσης στην εξαγωγή συµπερασµάτων για την 

ολική ποσότητα του κάθε είδους από τις τροποποιηµένες εργασίες, έτσι 

ώστε να εξακριβώνονται οι πραγµατικές ανάγκες της Αρχής, οι οποίες θα 

λαµβάνονται υπόψη στον καθορισµό των ειδών εργασίας σε µελλοντικά 

συµβόλαια. 

(iii) Τιµολόγηση τροποποιηµένων εργασιών 

• Στο συµβόλαιο προνοείται ότι, σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση της 

εργασίας, για τεχνικούς λόγους, η Αρχή θελήσει να ζητήσει να γίνει εκσκαφή, 

η οποία να διαφέρει από τις προκαθορισµένες διαστάσεις, η εργασία θα 

πληρώνεται κατ’ αναλογία µε βάση τις τιµές µονάδας του εντύπου 

προσφοράς.  

• ∆ιαπιστώθηκε ότι σε συγκεκριµένη περίπτωση, στην οποία αποφασίστηκε 

από την Αρχή η εκτέλεση χάνδακα µε διαστάσεις πλάτους 90 εκ., για το οποίο 

δεν προνοείται στο συµβόλαιο τιµή µονάδας, η τιµολόγηση της εργασίας 

αυτής έγινε µε βάση την τιµή µονάδας του συµβολαίου για το χάνδακα µε 
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πλάτος 45 εκ. εκ., µε αποτέλεσµα η νέα τιµή µονάδας να ανέλθει στις £8,40 

ανά τρέχον µέτρο εκσκαφής.  Στην περίπτωση αυτή υπέδειξα ότι η 

τιµολόγηση θα έπρεπε να γίνει µε βάση την τιµή µονάδας για χάνδακα 

πλάτους 60 εκ., αφού το πλάτος του νέου χάνδακα   είναι πλησιέστερο στο 

πλάτος των 60 εκ., αντί 45 εκ., πράγµα που θα είχε ως αποτέλεσµα νέα τιµή 

µονάδας ύψους £7,20 ανά τρέχον µέτρο, δηλαδή κατά £1,20 ανά τρέχον 

µέτρο φθηνότερη.   

12. Αυξηµένο κόστος παραγωγής λόγω καθυστέρησης στην αποπεράτωση 

της µονάδας 3 (2η φάση) του Η/Σ Βασιλικού 

Ένεκα της καθυστέρησης στη συµπλήρωση της 3ης µονάδας (2η φάση) στον Η/Σ 

Βασιλικού, η οποία υπολειτουργεί από τον Ιούλιο του 2005 και η παραλαβή της 

αναµένεται τον Ιούλιο του 2006, η Αρχή αναγκάστηκε να αυξήσει την παραγωγή 

των Η/Σ ∆εκέλειας και Μονής, οι οποίοι όµως είναι πιο δαπανηροί στη λειτουργία 

τους, σε σύγκριση µε τον Η/Σ Βασιλικού. 

Σύµφωνα µε στοιχεία που δόθηκαν στην Υπηρεσία µας, το κόστος παραγωγής 

ανά kWh, λαµβανοµένου υπόψη του κόστους των καυσίµων, το 2005 είχε ως 

ακολούθως: 

 ∆εκέλεια Μονή Μονή Βασιλικό Βασιλικό 
 Ατµοστρό 

βιλοι 
Ατµοστρό 

βιλοι 
Αεριοστρό 

βιλοι 
Ατµοστρό 

βιλοι 
Αεριοστρό 

βιλοι 
Μονάδες που  
εξήχθησαν (MWh) 1.828.667 497.348 37.768 1.735.560 3.141 
Κόστος καυσίµων/ 
Μονάδα εξαγωγής 
(σ/kWh) 

2,868 3,775 9,151 2,625 8,723 

 
Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι η µη έγκαιρη αποπεράτωση και λειτουργία του 

Η/Σ Βασιλικού είχε ως αποτέλεσµα την παραγωγή περισσότερων µονάδων από 

τους αεριοστρόβιλους του Η/Σ Μονής, οι οποίοι χρησιµοποιούνται σε έκτακτες 

περιπτώσεις και σε περιόδους αιχµής, µε κόστος 9,151σεντ/Kwh, σε σύγκριση µε 

8,723 σεντ/Kwh στον Η/Σ Βασιλικού. Επίσης, είναι φανερό ότι µε τη µη έγκαιρη 

λειτουργία της 3ης µονάδας υπήρξε αυξηµένη παραγωγή από τους 

ατµοστρόβιλους τόσο του Η/Σ Μονής όσο και του Η/Σ ∆εκέλειας, των οποίων το 

κόστος παραγωγής είναι 3,775 σεντ/Kwh και 2,868 σεντ/Kwh, αντίστοιχα. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι οι καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν στην 

αποπεράτωση της Μονάδας Αρ. 3 οφείλονταν κυρίως στον  Εργολάβο του 

Λέβητα, λιγότερη δε καθυστέρηση καταλογίζεται στον Εργολάβο της Τουρµπίνας. 
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Για τις καθυστερήσεις αυτές θα εφαρµοστούν οι πρόνοιες του συµβολαίου που 

προβλέπουν την επιβολή χρηµατικών προστίµων. 

13. Αποτελεσµατική διαχείριση φορτίου - Κάλυψη πιθανού ελλείµµατος της 

παραγωγής το 2007. 

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της Αρχής, για την καλοκαιρινή περίοδο του 2007 η 

ζήτηση αναµένεται να παρουσιάσει αύξηση, µε αποτέλεσµα να είναι δύσκολη η 

ικανοποίηση της σε περίπτωση βλάβης. Το πρόβληµα κρίνεται οξύτερο µετά την 

ακύρωση του διαγωνισµού για τη µονάδα αεριοστρόβιλου συνδυασµένου κύκλου 

αρ. 4 στον Η/Σ Βασιλικού, αφού, σε περίπτωση αδυναµίας της ΑΗΚ να 

ικανοποιήσει την αυξηµένη ζήτηση, ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς θα 

προβεί στη διακοπή της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε πελάτες της Αρχής, µε 

όλες τις δυσάρεστες επιπτώσεις. 

Η Αρχή προέβη στην εξέταση σειράς µέτρων για αντιµετώπιση οποιουδήποτε 

πιθανού ελλείµµατος  παραγωγής και, αφού εξασφάλισε την έγκριση της 

Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου, θέσπισε ειδική διατίµηση για τους πελάτες 

µε εγκατεστηµένα κεντρικά συστήµατα κλιµατισµού, έτσι ώστε να αποδεχθούν τη 

διακοπή της παροχής της ηλεκτρικής ενέργειας στα κεντρικά συστήµατα 

κλιµατισµού τους κατά τις ώρες αιχµής. Επίσης αναθεώρησε την υφιστάµενη 

εγκεκριµένη ειδική διατίµηση για τους πελάτες µε εγκατεστηµένες εφεδρικές 

γεννήτριες, οι οποίοι θα χρησιµοποιήσουν την εφεδρική τους γεννήτρια για 

ηλεκτροδότηση των υποστατικών τους. Σηµειώνεται ότι η εναλλακτική λύση των 

εφεδρικών γεννητριών εφαρµόστηκε και κατά το καλοκαίρι του 2005, λόγω της 

καθυστέρησης στη λειτουργία της µονάδας 3 του Βασιλικού, και η ανταπόκριση 

των πελατών στην επιστολή που τους στάλθηκε από την Αρχή έφθασε στο 34% 

του συνολικού αριθµού των πελατών µε εγκατεστηµένες εφεδρικές γεννήτριες, 

ενώ παρόµοια διερεύνηση δεν έγινε για τους καταναλωτές µε εγκατεστηµένα 

κεντρικά συστήµατα κλιµατισµού. 

Ενόψει του γεγονότος ότι στην επιστολή που στάλθηκε στους πελάτες τον Ιούλιο 

του 2005, αναφορικά µε τις εφεδρικές γεννήτριες, δεν έγινε οποιαδήποτε αναφορά 

στο χρονικό διάστηµα στο οποίο δεσµεύονται όσοι αποδέκτηκαν την πρόταση της 

ΑΗΚ, εισηγήθηκα την επαναβεβαίωση του ενδιαφέροντος που υπάρχει από 

µέρους των πελατών της ΑΗΚ για το καλοκαίρι του 2007. Ανάλογη διερεύνηση 

εισηγήθηκα  να γίνει και για τους πελάτες µε εγκατεστηµένα κεντρικά συστήµατα 

κλιµατισµού, αφού, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, γι’ αυτή την κατηγορία δεν έχει 
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γίνει οποιαδήποτε ενέργεια. Υπέδειξα ότι οι πιο πάνω διερευνήσεις πρέπει να 

πραγµατοποιηθούν σε εύλογο χρονικό διάστηµα, το οποίο να παρέχει τη 

δυνατότητα εξέτασης εναλλακτικής λύσης για την κάλυψη πιθανού ελλείµµατος 

παραγωγής το 2007, σε περίπτωση που η ανταπόκριση των πελατών στις πιο 

πάνω προτεινόµενες λύσεις δεν είναι θετική ή/και ικανοποιητική. 

Όπως µου ανάφερε ο Πρόεδρος της ΑΗΚ, την άνοιξη του 2007 θα ζητηθεί και 

πάλι από τους κατόχους γεννητριών που δεν έχουν ενταχθεί στο σχέδιο να 

δηλώσουν τυχόν ενδιαφέρον τους για συµµετοχή στην ειδική αυτή διευθέτηση.  

Επίσης θα σταλθεί υπενθύµιση προς όλους τους κατόχους γεννητριών που έχουν 

εκδηλώσει ενδιαφέρον. 

14. Εκκρεµή θέµατα. 

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

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

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 1999, πράξη η οποία τελικά ακυρώθηκε. 

Το 2001 ζητήθηκαν προσφορές από το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και 

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

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

£230.550.  

Το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού ζήτησε ξανά προσφορές 

από ιδιώτες για την πώληση των εννέα οικοπέδων, οι οποίες πρέπει να 

κατατεθούν στο κιβώτιο προσφορών του Υπουργείου το αργότερο µέχρι τις 

2.6.2006.   

Πληροφοριακά αναφέρεται ότι και στις δύο περιπτώσεις οι προσφορές ζητήθηκαν 

µετά από παράκληση της Αρχής. 

(β) Ασφάλεια πυρός και άλλων κινδύνων (αγωγή αρ. 8936/1995).  Σχετικά 

µε την πιο πάνω αγωγή οι δικηγόροι της Αρχής παρευρέθηκαν σε ακρόαση που 
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ορίστηκε στις 25.10.05, στην οποία ζητήθηκε η απόσυρση της αγωγής, ως 

διευθετηθείσα µετά από εξώδικο συµβιβασµό, και η Αρχή έλαβε το ποσό των 

£7.000, πλέον £500 (δικηγορικά έξοδα). 

(γ) Μεταφορά από Κονδύλι του Προϋπολογισµού σε λογαριασµό 

αποθεµατικού.  Στην Έκθεσή µας για το 2004, είχαµε αναφέρει ότι ποσό 

£245.432 µεταφέρθηκε από Κονδύλι του Προϋπολογισµού σε λογαριασµό 

αποθεµατικού  (Λογαριασµό Εκκρεµών Υποχρεώσεων – Accrued Liabilities αρ. 

311005).  Το ποσό αυτό µε απόφαση του ∆.Σ. της Αρχής (ηµερ. 10.6.03) 

πιστώθηκε αρχικά σε ειδικό λογαριασµό αυτασφάλισης (reserve account – αρ. 

453001) και στη συνέχεια µεταφέρθηκε στον πιο πάνω λογαριασµό. Το πιο πάνω 

ποσό θεωρήθηκε ως εξοικονόµηση από την καταβολή ασφαλίστρων 

(∆ιαγωνισµός 110/03) λόγω αύξησης του αφαιρετέου ποσού από πιθανή 

αποζηµίωση, καθώς και της µη συµπερίληψης των υποσταθµών διανοµής στον εν 

λόγω διαγωνισµό.  

Είχα επίσης αναφέρει ότι η µεταφορά ποσών από Κονδύλια του Προϋπολογισµού 

συγκεκριµένου έτους και η πίστωση τους σε ειδικούς λογαριασµούς χωρίς την 

αγορά προµηθειών ή υπηρεσιών, όπως αναφέρονται στον Προϋπολογισµό, είναι 

αντίθετη µε το Νόµο.  

Σε απάντηση του, ο Πρόεδρος  της ΑΗΚ ανέφερε ότι τυχόν διόρθωση ολόκληρου 

του ποσού µέσα στο 2005 θα επηρέαζε αρνητικά τη σύγκριση µεταξύ των ποσών 

για το 2005 και προηγούµενων ετών.  Για τούτο αποφασίστηκε όπως η διαγραφή 

του ποσού αυτού γίνει τµηµατικά σε περίοδο 5 χρόνων. 

(δ) 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. 

Κατόπι γνωµάτευσης των Νοµικών της Συµβούλων,  η Αρχή κατάγγειλε την Αρχή 

Λιµένων στην Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισµού αναφορικά µε τα δικαιώµατα 

που καταβάλλονται στην Αρχή Λιµένων, χωρίς να της προσφέρεται οποιαδήποτε 
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ουσιαστική υπηρεσία. Η ΕΠΑ δεν ανταποκρίθηκε στην επιστολή της Αρχής, µε 

αποτέλεσµα να της σταλθεί επιστολή υπενθύµισης στις 28.3.2006, ζητώντας 

ενηµέρωση αναφορικά µε το όλο θέµα. 

(ε) ∆ιερευνώµενες υποθέσεις κλοπής ηλεκτρικού ρεύµατος και άλλες 

καταγγελίες. 

(i) 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.  

Μέχρι τον Απρίλιο του 2006, ο συνολικός αριθµός χρεώσεων που στάλθηκαν 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 σε 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 στα £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 υπέβαλε αίτηση για έκδοση απαγορευτικού 
διατάγµατος για µη διακοπή του ρεύµατος και το 
δικαστήριο απέρριψε την αίτηση του καταναλωτή.  Στη 
συνέχεια υπέβαλε 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 καταχωρίστηκε ακόµη από τους Νοµικούς Συµβούλους 
υπεράσπιση και ανταπαίτηση εκ µέρους της ΑΗΚ 

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

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

καταναλωτών  
86 ∆ιευθετήθηκε η πληρωµή των οφειλόµενων ποσών 

4 Αφορούν στον ίδιο καταναλωτή, καταβλήθηκε ένα ποσό ως 
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, µε αθωωτική απόφαση.   

168  

 
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 2005 µέχρι τον Απρίλιο του 2006 δεν εισπράχθηκε οποιοδήποτε 

ποσό, ούτε προέκυψε οποιαδήποτε νέα περίπτωση υποκλοπής. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αρχής, µετά από παραίνεση του δικαστηρίου και µε 

τη σύµφωνη γνώµη των Νοµικών Συµβούλων, αποφάσισε οµόφωνα στις 

15.11.2005 (αρ. απόφ. 10.777) όπως καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια 

εξώδικης διευθέτησης των υποθέσεων υποκλοπών ηλεκτρικής ενέργειας.   

Συγκεκριµένα, µεταξύ άλλων αποφασίστηκαν τα πιο κάτω : 

• Να µη χρεώνονται τα έξοδα διερεύνησης και τα διοικητικά έξοδα, σύµφωνα µε 

την πρακτική του δικαστηρίου, ενώ οι τόκοι που θα χρεώνονται να 

περιορίζονται στα χρονικά πλαίσια της επίδικης περιόδου. 

• Ο τελικός διακανονισµός κάθε υπόθεσης θα εγκρίνεται από το Γενικό 

∆ιευθυντή, µετά από εισήγηση του Εκτελεστικού ∆ιευθυντή Εξυπηρέτησης 

Πελατών. 

Η Αρχή, µετά από παρότρυνση και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου ∆ηµοσίων ∆απανών 

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

Νοµοθεσίας, ώστε να διευκολύνονται οι ποινικές καταδίκες.  Συγκεκριµένα 

ετοιµάστηκε, σε συνεργασία µε τους Νοµικούς Συµβούλους της ΑΗΚ, σχετικό 
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νοµοσχέδιο, το οποίο στις 21.3.2006 στάλθηκε στο Υπουργείο Εµπορίου, 

Βιοµηχανίας και Τουρισµού. 

Μέσα στα πλαίσια προστασίας του εισοδήµατος της η Αρχή προωθεί την 

εγκατάσταση νέων ηλεκτρονικών µετρητών.  Σχετική αναφορά γίνεται σε άλλη 

παράγραφο της Έκθεσης αυτής. 

Εντός του 2005 σταµάτησαν να υποβάλλονται προς τη Βουλή εκθέσεις προόδου 

για την παρακολούθηση του θέµατος των υποκλοπών. 

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι η Αρχή συνεργάστηκε µε το Υπουργείο 

Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού και ετοίµασε  σχετικό τροποποιητικό 

Νοµοσχέδιο, το οποίο στις 17.05.2006 υποβλήθηκε στη Νοµική Υπηρεσία για την 

απαραίτητη νοµοτεχνική επεξεργασία. 

(ii) 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, η οποία αναστάλθηκε, αφού ασκήθηκε η ποινική 

δίωξη αρ. 9459/05 στο Επαρχιακό ∆ικαστήριο Πάφου. 

(στ) ∆ιεκδίκηση επιστρεπτέου ποσού ύψους £189.283 από το Τµήµα 

Τελωνείων.  Με το φορτίο αρ. 9Μ/04 η Αρχή παρέλαβε ποσότητα µαζούτ 

προερχόµενο από τη Βουλγαρία, χωρίς να καταθέσει το έντυπο EUR1 για να 

ισχύσει προτιµησιακό ποσοστό δασµού 0%. Μετά την παραλαβή όλων των 

αναγκαίων στοιχείων, η Αρχή αποτάθηκε στο Τελωνείο για διευθέτηση της 

εκκρεµότητας, όπου πληροφορήθηκε ότι έπρεπε να καταθέσει το ποσό των 

£420.000 για να καλύψει ΦΠΑ, εισαγωγικό δασµό, επιβάρυνση, τόκο και 

πρόστιµο, για µη τήρηση των προνοιών του Νόµου. 

Η Αρχή κατέθεσε το ποσό των £420.000 και ζήτησε την ανάκληση της απαίτησης 

του Τελωνείου για καταβολή εισαγωγικού δασµού, προστίµου και τόκων, 

διεκδικώντας επιστρεπτέο ποσό ύψους £189.283. 

Το Τµήµα Τελωνείων, κρίνοντας την ενέργεια της Αρχής ως αδίκηµα, 

παρακράτησε το ποσό των £31.827, το οποίο περιλαµβάνει χρηµατική 
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επιβάρυνση, τόκο και πρόστιµο για παράλειψη καταβολής του ΦΠΑ, ενώ το 

υπόλοιπο ποσό ύψους £157.456 επιστράφηκε στην Αρχή το Μάιο του 2005. 

Η Αρχή δεν προχώρησε στην καταχώριση προσφυγής για ακύρωση της 

απόφασης του Τελωνείου, αφού η γνωµάτευση των Νοµικών της Συµβούλων ήταν 

ότι δεν στοιχειοθετούνταν λόγοι προσβολής του επιβληθέντος τέλους, δεδοµένου 

ότι η επιβολή του τέλους οφείλεται, σε τελική ανάλυση, στη χρήση λανθασµένων 

εντύπων. 

(ζ) Σύστηµα Ποιότητας ISO 9001.  Για σκοπούς διασφάλισης του Συστήµατος 

Ποιότητας που εφαρµόζει η ΑΗΚ, πραγµατοποιήθηκε το 2005 έλεγχος από την 

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

υποβλήθηκε στην Αρχή τον Ιούλιο του 2005,  γίνεται αναφορά για µια κύρια και 

δύο απλές µη συµµορφώσεις. Η κύρια µη συµµόρφωση εστιάζεται στο γεγονός ότι 

η Αρχή δεν έχει προβεί σε ικανοποιητικές διορθωτικές ενέργειες αναφορικά µε τις 

µη συµµορφώσεις που αναφέρθηκαν σε προηγούµενες εκθέσεις της ΚΕΠ, όπως  

εκπόνηση σχεδίων δράσης σε περιπτώσεις αποκλίσεων κρίσιµων δεικτών 

απόδοσης από τους προκαθορισµένους στόχους, λήψη ενεργειών σε εισηγήσεις/ 

καινοτόµες ιδέες του προσωπικού κά.   

Εκτός των πιο πάνω διαπιστώσεων, η ΚΕΠ προέβη και σε εισήγηση 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. Η Αρχή έχει ήδη 

τροχοδροµήσει τις απαιτούµενες ενέργειες για εφαρµογή της πιο πάνω εισήγησης.  

Ο Πρόεδρος µε πληροφόρησε ότι δόθηκαν σχετικές οδηγίες για τη λήψη των 

αναγκαίων διορθωτικών ενεργειών και την παρακολούθηση των αποτελεσµάτων 

αναφορικά µε τις µη συµµορφώσεις που καταγράφηκαν σε προηγούµενες 

επιθεωρήσεις του ΚΕΠ. 

(η) 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  την 1η Μαρτίου 2003 και η Φάση Β την 1η Μαΐου 2005. 
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Η εισαγωγή νέων διατιµήσεων θα γίνει µετά την έγκριση τους από τη Ρυθµιστική 

Αρχή Ενέργειας Κύπρου. 

Στις 30 Ιανουαρίου 2006 η ΡΑΕΚ απέστειλε στην Αρχή προσχέδιο της 

Μεθοδολογίας ∆ιατιµήσεων Ηλεκτρισµού, για το οποίο η Αρχή απέστειλε τα 

σχόλια της την 1.3.06, ενώ µε την απόφαση αρ. 10.881 ηµερ. 31.1.06 το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο ενέκρινε τη µελέτη των εµπειρογνωµόνων αναφορικά µε τη 

∆ιαµόρφωση ∆ιατιµήσεων Ηλεκτρικού Ρεύµατος.  

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

ακολουθεί οµοιόµορφη πολιτική στις περιπτώσεις όπου η διέλευση εναέριων 

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

περιπτώσεις η Αρχή προβαίνει στην αγορά των επηρεαζόµενων τεµαχίων, σε 

άλλες αποζηµιώνει τους ιδιοκτήτες, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις δεν καταβάλλεται 

οποιαδήποτε αποζηµίωση, µε αποτέλεσµα οι ιδιοκτήτες γης να καταφεύγουν στα 

δικαστήρια, διεκδικώντας αποζηµιώσεις για την επιβλαβή επίδραση στην 

περιουσία τους.  

Το θέµα αναφέρθηκε στην Έκθεση µας για το 2004 και σε απάντηση της η Αρχή 

ανέφερε ότι η εισήγηση µας ότι η Αρχή πρέπει να καταβάλλει αποζηµιώσεις σε 

όλους τους ιδιοκτήτες των επηρεαζόµενων τεµαχίων, λόγω ανάπτυξης του 

ηλεκτρικού δικτύου που γίνεται προς όφελος όλων των πολιτών, θα ληφθεί 

σοβαρά υπόψη σε επικείµενη κωδικοποίηση της ακολουθητέας πρακτικής. 

Ζήτησα να  ενηµερωθώ σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εν λόγω κωδικοποίηση. 

Σε απάντηση του, ο Πρόεδρος της Αρχής µου ανέφερε ότι το θέµα των 

αποζηµιώσεων θα πρέπει να ρυθµιστεί νοµοθετικά µε την ψήφιση του 

τροποιητικού Νοµοσχεδίου που εκκρεµεί στη Νοµική Υπηρεσία και το οποίο θα 

επιλύσει τα σοβαρά προβλήµατα που παρουσιάζονται και θα καταστήσει δυνατή 

την εγκαθίδρυση οµοιόµορφης πολιτικής όσον αφορά στις αποζηµιώσεις. 

(ι) Προστασία του εισοδήµατος της Αρχής - Αλλαγή µετρητών 

καταναλωτών, για το λόγο ότι ξεπέρασαν κατά πολύ το περιθώριο χρήσιµης 

ζωής.  Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούµενη µου Έκθεση για τους 

λογαριασµούς του 2004, µεγάλος αριθµός µετρητών (περίπου 75.000 είναι άνω 

των 30 χρόνων) έχουν ξεπεράσει εδώ και αρκετά χρόνια την περίοδο χρήσιµης 

ζωής τους χωρίς να αντικατασταθούν.  Ως αποτέλεσµα, υπάρχει µεγάλη 

πιθανότητα αρκετοί από αυτούς τους µετρητές να µην καταγράφουν σωστά την 
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καταναλωθείσα ποσότητα ρεύµατος και έτσι να µην υπάρχει ικανοποιητική 

προστασία τόσο του εισοδήµατος της Αρχής όσο και των καταναλωτών. 

Το Συµβούλιο της Αρχής σε συνεδρία του στις 30.8.2005 αποφάσισε οµόφωνα 

όπως, για την υλοποίηση του Έργου αντικατάστασης των µετρητών άνω των 30 

χρόνων λειτουργίας, γίνουν προσπάθειες µετακίνησης του πλεονάζοντος 

προσωπικού από τους Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθµούς και, εάν εντός δύο - τριών 

µηνών µελέτης και προσπάθειας η Αρχή δεν καταλήξει, το θέµα να τεθεί και πάλι 

ενώπιον του Συµβουλίου για λήψη απόφασης. 

Επιπρόσθετα από τα πιο πάνω, και λόγω των νέων Κανόνων Μεταφοράς, 

προέκυψε και η ανάγκη αναθεώρησης της περιόδου καταγραφής της Μέγιστης 

Ζήτησης Φορτίου από 20 λεπτά σε 30 λεπτά.  Ως εκ τούτου πρέπει όλοι οι 

ηλεκτρονικοί µετρητές να επαναπρογραµµατιστούν και όσοι είναι 

ηλεκτροµηχανικοί να αντικατασταθούν.  Το θέµα συζητήθηκε σε συνεδρία του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 4.10.2005, το οποίο οµόφωνα αποφάσισε όπως οι 

σχετικές εργασίες αρχίσουν όσο το δυνατόν πιο σύντοµα και όπως το Έργο 

αντικριστεί παράλληλα µε την υλοποίηση του Έργου για την αντικατάσταση των 

µετρητών άνω των 30 χρόνων. 

Επειδή εντός του 2005 δεν κατέστη δυνατόν να αρχίσει η αντικατάσταση των 

παλαιών µετρητών, εντός του 2006 το ∆.Σ. αποφάσισε στις 28.2.2006 (αρ. απόφ. 

10.920) όπως προσωρινά για 3 µήνες, από τη στιγµή της έναρξης του Έργου, η 

αντικατάσταση αναληφθεί από το υφιστάµενο προσωπικό εκτός ωρών εργασίας 

και η αποζηµίωση να βασίζεται µε το τεµάχιο, σε τιµή και όρους που θα 

συµφωνηθούν, χωρίς υπερωρίες.   

 
 
 
 
(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 
Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ηµοκρατίας 

 
 
Λευκωσία, 15 Ιουνίου 2006  
 
 
 
REF.: HOREPR/ΒΟΥΛΗ. Β00 


