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Σύνοψη   

Η παρούσα Ειδική Έκθεση αφορά τον  οικονομικό έλεγχο, διαχειριστικό έλεγχο και έλεγχο 
συμμόρφωσης Δήμων, Κοινοτικών Συμβουλίων, Συμβουλίων Αποχετεύσεων και Συμβουλίων 
Υδατοπρομήθειας με τελευταίο έτος οικονομικού ελέγχου το έτος που έληξε στις 31.12.2016, αλλά 
και παράθεση μεταγενέστερων στοιχείων και πληροφοριών μέχρι την ημερομηνία ελέγχου. 

Κατά κανόνα, η διαχείριση των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης πάσχει, είναι ανεπαρκής, και σε 
πολλές περιπτώσεις οδήγησε στην έναρξη ποινικών ερευνών ή και στην προσαγωγή των υπευθυνών 
ενώπιον της δικαιοσύνης. Προφανώς, υπάρχει επίσης διασπάθιση δημοσίου χρήματος, εις βάρος 
της ευημερίας των πολιτών. 

Η Ελεγκτική Υπηρεσία κρούει για ακόμη μια φορά τον κώδωνα του κινδύνου στο γεγονός ότι η 
κατάσταση στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι βιώσιμη και συνεπώς η αναδιάρθρωση της θα 
έπρεπε να αποτελεί για την Κυβέρνηση, αλλά και την Βουλή των Αντιπροσώπων, θέμα ύψιστης 
προτεραιότητας. 

Ο εξαιρετικά μεγάλος όγκος της παρούσας έκθεσης εύλογα θα μπορούσε να συσχετιστεί με το 
εξαιρετικά μεγάλο αριθμό αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, στοιχείο που θεωρούμε ότι συγκρούεται 
με τις αρχές οικονομίας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας. 
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Α. Σκοπός του ελέγχου και μεθοδολογία. 

1. Σκοπός του ελέγχου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 116 του Συντάγματος, ο Γενικός Ελεγκτής ελέγχει εν ονόματι 
της Δημοκρατίας όλες τις εισπράξεις και πληρωμές και όλους τους λογαριασμούς 
χρηματικών διαθεσίμων και άλλου ενεργητικού ή άλλων υποχρεώσεων που 
αναλαμβάνει η Δημοκρατία ή που δημιουργούνται για λογαριασμό της και ασκεί κάθε 
άλλη εξουσία ή εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ή υποχρεώσεις που 
καθορίζονται ή του αναθέτονται δια νόμου. 

Σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 79 του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), όλες οι οντότητες Γενικής 
Κυβέρνησης και οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης υποβάλλουν τις ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις τους στον Υπουργό και στο Γενικό Λογιστή εντός τεσσάρων (4) μηνών 
από το τέλος του οικονομικού έτους αναφοράς. Επίσης, το εδάφιο (5) του ίδιου 
άρθρου καθορίζει ότι οι οικονομικές καταστάσεις της Κεντρικής Κυβέρνησης και οι   
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Γενικής Κυβέρνησης υποβάλλονται στο 
Γενικό Ελεγκτή για έλεγχο, εντός έξι (6) μηνών από το τέλος του οικονομικού έτους 
αναφοράς. Το δε άρθρο 109 του ίδιου Νόμου καθορίζει ότι κάθε οντότητα Γενικής 
Κυβέρνησης και Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης υποβάλλει στον Γενικό Ελεγκτή  για 
έλεγχο, εντός τεσσάρων (4) μηνών μετά το τέλος κάθε οικονομικού έτους, τις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα 
λογιστικά πρότυπα.  

Πριν τη ψήφιση του πιο πάνω Νόμου Ν.20(Ι)/2014, οι εξουσίες του Γενικού Ελεγκτή 
για έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των δήμων, κοινοτικών συμβουλίων, 
συμβουλίων αποχετεύσεων και συμβουλίων υδατοπρομήθειας, καθορίζονταν στους 
οικείους νόμους, οι πρόνοιες των οποίων εξακολουθούν να τυγχάνουν εφαρμογής 
στο βαθμό που δεν συγκρούονται με τον Νόμο Ν.20(Ι)/2014.  

Σκοπός των οικονομικών ελέγχων, διαχειριστικών ελέγχων και ελέγχων 
συμμόρφωσης που διεξήχθησαν, ήταν η βελτίωση του βαθμού εμπιστοσύνης των 
χρηστών οικονομικών καταστάσεων σε αυτές τις καταστάσεις και  η εξέταση κατά 
πόσο οι ελεγχόμενοι οργανισμοί χρησιμοποιούν τους διαθέσιμους πόρους με 
οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο και κατά πόσο ακολουθούν και 
εφαρμόζουν τη σχετική νομοθεσία και τις βέλτιστες πρακτικές.  

2. Μεθοδολογία. 

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

Όπως ρητά αναφέρεται στις Ελεγκτικές Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τον Γενικό 
Ελεγκτή, οι έλεγχοι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας διεξάγονται σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Ελέγχου (ISAs) που εκδίδονται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών 
(IFAC) και τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ISSAIs) 
που εκδίδει ο Διεθνής Οργανισμός Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (INTOSAI), ο 
οποίος είναι ένας αυτόνομος, ανεξάρτητος, μη-πολιτικοποιημένος Οργανισμός, με 
ειδικό συμβουλευτικό καθεστώς προς το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο 
(ECOSOC) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.  
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2.2 Τα ISSAIs διαχωρίζουν τους ελέγχους που διενεργούνται από τα Ανώτατα 
Ελεγκτικά Ιδρύματα σε τρεις κατηγορίες, τους οικονομικούς ελέγχους (“financial 
audit”), τους ελέγχους συμμόρφωσης (“compliance audit”) και τους διαχειριστικούς 
ελέγχους (“performance audit”). Για τους ελέγχους αυτούς υπάρχει αριθμός 
ελεγκτικών προτύπων που είναι κοινά και αριθμός ελεγκτικών προτύπων που 
αφορούν ειδικά στην κάθε κατηγορία ελέγχου.  

Η διενέργεια του παρόντος ελέγχου διέπεται κυρίως από τις διατάξεις των πιο κάτω 
Προτύπων: 

 ISSAI 100 - Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγχου για τον Δημόσιο Τομέα. 

 ISSAI 200 - Θεμελιώδεις Αρχές Οικονομικού Ελέγχου.  

 ISSAI 300  - Θεμελιώδεις Αρχές Διαχειριστικού Ελέγχου.   

 ISSAI 400 - Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγχου συμμόρφωσης. 

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

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ISSAI 200, οι οικονομικοί έλεγχοι των 
Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων στοχεύουν στη βελτίωση του βαθμού 
εμπιστοσύνης των χρηστών οικονομικών καταστάσεων σε αυτές τις καταστάσεις, 
μέσω της έκφρασης ελεγκτικής γνώμης για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις 
έχουν ετοιμαστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με ένα εφαρμοστέο πλαίσιο 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης ή παρέχουν μια αληθινή και δίκαιη εικόνα, 
σύμφωνα με το εν λόγω πλαίσιο. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ISSAI 300, οι διαχειριστικοί έλεγχοι των 
Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων περιλαμβάνουν την εξέταση προγραμμάτων, 
πράξεων, συστημάτων και διαδικασιών διαχείρισης, προκειμένου να εκτιμηθεί κατά 
πόσον οι πόροι που διατίθενται χρησιμοποιούνται κατά τρόπο οικονομικό, αποδοτικό 
και αποτελεσματικό. Η αρχή της οικονομίας εξετάζει την ελαχιστοποίηση του κόστους 
των πόρων,  η αρχή της αποδοτικότητας εξετάζει την επίτευξη του μεγαλύτερου 
δυνατού αποτελέσματος από τους διαθέσιμους πόρους και η αρχή της 
αποτελεσματικότητας εξετάζει την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου.  Το Πρότυπο 
αναφέρει επίσης ότι, για τον καθορισμό της σημαντικότητας στους ελέγχους αυτούς, 
ο ελεγκτής λαμβάνει επίσης υπόψη το τι είναι κοινωνικά ή πολιτικά σημαντικό, και όχι 
μόνο την οικονομική πτυχή. Όπως επί λέξει αναφέρεται «in performance audit, 
materiality by monetary value may, but need not, be a primary concern. In defining 
materiality, the auditor should consider also what is socially or politically significant 
and bear in mind that this varies over time and depends on the perspective of the 
relevant users and responsible parties».  

Οι έλεγχοι αυτοί, που εξετάζουν και την τήρηση των αρχών της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και στο πλαίσιό 
τους αξιολογούνται διάφορες πτυχές της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
εισροών (τα οικονομικά, ανθρώπινα, υλικά, οργανωτικά ή κανονιστικά μέσα που είναι 
αναγκαία για την υλοποίηση), των υλοποιήσεων (τα παραδοτέα), των 
αποτελεσμάτων (οι επιδράσεις στους άμεσους παραλήπτες ή αποδέκτες) και του 
αντίκτυπου (μακροπρόθεσμες αλλαγές στην κοινωνία).   
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Οι έλεγχοι συμμόρφωσης διέπονται από το Πρότυπο ISSAI 400 και μπορεί να 
διεξαχθούν ως ξεχωριστοί έλεγχοι ή ως μέρος ενός οικονομικού ή/και ενός 
διαχειριστικού ελέγχου. Οι έλεγχοι αυτοί αποσκοπούν στην αξιολόγηση του κατά 
πόσο οι ενέργειες του ελεγχόμενου συνάδουν με τις αρχές ή κανόνες που τον 
διέπουν. Οι αρχές και κανόνες αυτοί μπορεί να αφορούν στη συμμόρφωση με 
διατάξεις της νομοθεσίας, κανονισμών ή συμφωνιών, ή με τις γενικές αρχές χρηστής 
χρηματοοικονομικής διαχείρισης και συμπεριφοράς δημοσίων αξιωματούχων σε 
σχέση με τις γενικές αρχές διοικητικού δικαίου. Οι έλεγχοι συμμόρφωσης παίζουν 
σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση ότι πληρούνται οι αρχές της διαφάνειας, λογοδοσίας 
και καλής διακυβέρνησης.   

2.3 Η λήψη των απαραίτητων για τον έλεγχο στοιχείων έγινε στη βάση των 
προνοιών του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή 
της Δημοκρατίας Νόμου Ν.113(Ι)2002 και των μετέπειτα τροποποιήσεών του, ο 
οποίος παρέχει σαφείς εξουσίες στον Γενικό Ελεγκτή να ζητά στοιχεία σε 
οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής μορφής, επεξηγήσεις 
και πληροφορίες, γραπτές ή προφορικές, που κατά την κρίση του μπορούν να τον 
υποβοηθήσουν στην εκτέλεση του έργου του.  

Τα αρχικά συμπεράσματα του ελέγχου διαβιβάστηκαν για σχόλια και απόψεις στους 
ελεγχόμενους οργανισμούς τους οποίους και ευχαριστούμε για τη συνεργασία κατά τη 
διάρκεια του ελέγχου.  
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B. Ευρήματα 

 

1. ΑΡΧΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

1.1  ΔΗΜΟΙ 

1.1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Με διατάγματα του Υπουργικού Συμβουλίου, τα οποία δημοσιεύτηκαν στις 
19.10.2011 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, οι περιοχές των Κοινοτικών 
Συμβουλίων Γερίου, Τσερίου, Λιβαδιών, Ύψωνα, Σωτήρας και Δρομολαξιάς-Μενεού, 
κηρύχθηκαν σε Δήμους.  Η ίδρυση των νέων Δήμων συνεπάγεται αυξημένη χορηγία 
από το κράτος και αυξημένες δαπάνες για τους Δήμους αυτούς, αφού θα πρέπει να 
πληρωθούν οργανικές και άλλες θέσεις που προβλέπονται στον Νόμο, όπως, για 
παράδειγμα, του Δημοτικού Γραμματέα, Δημοτικού Μηχανικού, Δημοτικού Ταμία κ.ά. 
και θα πρέπει να δημιουργηθούν και στελεχωθούν νέα Τμήματα π.χ. Τεχνική 
Υπηρεσία. Λόγω της μη πλήρωσης αρκετών από τις πιο πάνω θέσεις, 
δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των διαφόρων 
Υπηρεσιών αυτών των Δήμων, οι οποίοι, σε αρκετές περιπτώσεις αναγκάζονται να 
ζητήσουν τη βοήθεια και συνδρομή άλλων γειτονικών Δήμων για να καλύψουν 
κάποιες από τις βασικές τους ανάγκες σε θέματα προσωπικού. Αυξημένες δαπάνες 
θα προκύψουν επίσης για την αντιμισθία, έξοδα παραστάσεως και άλλα επιδόματα 
του Δημάρχου και αποζημίωση, έξοδα παραστάσεως και άλλα επιδόματα των 
Δημοτικών Συμβούλων, καθώς επίσης και για συνταξιοδοτικά ωφελήματα του 
Δημάρχου και των υπαλλήλων.  Σήμερα λειτουργούν 39 Δήμοι, από τους οποίους οι 
9 είναι εκτοπισμένοι, μετά την κατάληψη των περιοχών τους από τα τουρκικά 
στρατεύματα κατοχής. 

Εκτός από τα θέματα γενικής φύσεως που εκτίθενται πιο κάτω, που προέκυψαν από 
τους ελέγχους που διενεργήθηκαν κατά το ελεγκτικό έτος 2016/2017, στοιχεία και 
πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση των Δήμων (αποτελέσματα έτους, έσοδα, 
έξοδα, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις) παρουσιάζονται στο 
Παράρτημα I. Στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙI φαίνεται το προσωπικό που εργοδοτούσαν 
οι ελεύθεροι και οι κατεχόμενοι Δήμοι, αντίστοιχα και στο Παράρτημα ΙV φαίνονται τα 
υπόλοιπα των δανείων των Δήμων. Στα Παραρτήματα αυτά παρέχεται συνολική 
εικόνα, ώστε να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης μεταξύ Δήμων.  

Επίσης, στοιχεία και πληροφορίες, όσον αφορά στα προϋπολογισθέντα έσοδα και 
έξοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού, προϋπολογισθείσες και πραγματικές δαπάνες 
του Προϋπολογισμού Αναπτύξεως, οφειλές του Δήμου στο Ταμείο Συντάξεων και 
Φιλοδωρημάτων, συντάξεις και εφάπαξ φιλοδωρήματα υπαλλήλων, δημόσιες 
κολυμβητικές δεξαμενές, πρατήρια πετρελαιοειδών, αντιμισθία, αποζημίωση και 
έξοδα παραστάσεων Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων και συντάξεις και εφάπαξ 
φιλοδωρήματα πρώην Δημάρχων, παρουσιάζονται σε πίνακες πιο κάτω, ώστε 
επίσης να παρέχεται η δυνατότητα σύγκρισης μεταξύ Δήμων. 

Οικονομική κατάσταση.  Οι περισσότεροι Δήμοι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν 
σοβαρά οικονομικά προβλήματα και προβλήματα που αφορούν στην ρευστότητά 
τους, τα οποία θα ήταν οξύτερα εάν η κρατική χορηγία δεν έφθανε πολλές φορές 
μέχρι και σε ποσοστό 40% των εσόδων των Δήμων, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να 
καλύψουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους. Λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση των 
χορηγιών που παραχωρεί το κράτος, λόγω των περιορισμών που επιβάλλουν οι 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2016 

 

6 

παρούσες συνθήκες στα δημόσια οικονομικά, δεν αναμένεται ότι η οικονομική 
κατάσταση των Δήμων θα βελτιωθεί. 

Για αποτροπή οικονομικής κατάρρευσης, η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως οι Δήμοι 
ετοιμάσουν πρόγραμμα μέτρων οικονομικής περισυλλογής, με στόχο την εξάλειψη ή 
τουλάχιστον τη μείωση των ελλειμμάτων τους.  Αναφέραμε επίσης ότι οι Δήμοι θα 
μπορούσαν να βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση και το πρόβλημα 
ρευστότητας που αντιμετωπίζουν, ασκώντας με πιο αποτελεσματικό, αποδοτικό και 
οικονομικό τρόπο τις εξουσίες που τους παρέχει η σχετική νομοθεσία για την 
είσπραξη καθυστερήσεων φορολογιών, τελών και δικαιωμάτων και την επιβολή και 
είσπραξη όλων των τελών και δικαιωμάτων που προβλέπονται στη νομοθεσία και 
στους σχετικούς Κανονισμούς. 

Υποβολή οικονομικών καταστάσεων για έλεγχο.  Οι οικονομικές καταστάσεις των 
Δήμων ελέγχονται από τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και υποβάλλονται, μαζί 
με τις σχετικές εκθέσεις, στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Σύμφωνα με το άρθρο 81(1) του 
περί Δήμων Νόμου, οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να υποβάλλονται για έλεγχο 
μέχρι την 30ή Απριλίου του έτους που έπεται του οικονομικού έτους. Σύμφωνα με το 
άρθρο 79 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου 
Νόμου, όλες οι οντότητες Γενικής Κυβέρνησης και οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
υποβάλλουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους στον Υπουργό Οικονομικών 
και στον Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας εντός τεσσάρων μηνών από το τέλος του 
οικονομικού έτους αναφοράς. 

Οι Δήμοι Ύψωνα, Γεροσκήπου, Πόλεως Χρυσοχούς, Κερύνειας και Λαπήθου δεν 
είχαν υποβάλει, μέχρι την ετοιμασία της παρούσας Έκθεσης, για έλεγχο, τις 
οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31.12.2016, όπως είχαν 
υποχρέωση, ενώ οι Δήμοι Ύψωνα και Δρομολαξιάς-Μενεού δεν είχαν υποβάλει για 
έλεγχο τις οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31.12.2015.  

Οι Δήμοι Δρομολαξιάς-Μενεού, Παραλιμνίου και Ακανθούς, υπέβαλαν τις οικονομικές 
τους καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31.12.2016 καθυστερημένα, δηλαδή 
μετά τις 30.4.2016. 

Συναφώς αναφέρεται ότι, σύμφωνα με γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας, που αφορά στα Κοινοτικά Συμβούλια, τα Συμβούλια έχουν ποινική 
ευθύνη για τη μη ετοιμασία τελικών λογαριασμών. Σε περίπτωση δε που 
παραβιάζουν οποιαδήποτε διάταξη Νόμου που θέτει σε αυτά υποχρεώσεις τις οποίες 
δεν τηρούν, τότε θα πρέπει να καταγγέλλονται αμέσως στην Αστυνομία. 

Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων. Στον πιο κάτω πίνακα φαίνονται οι Δήμοι για 
τους οποίους ο έλεγχος, μέχρι την ετοιμασία της παρούσας Έκθεσης, ήταν σε 
εξέλιξη. 
 

Δήμος Έτος ελέγχου 

Αγίου Δομετίου 2014-2015 

Λακατάμιας 2014-2015 

Ιδαλίου  2013-2014 

Λάρνακας 2015-2016 

Παραλιμνίου 2014-2015 
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Αποτελέσματα έτους.  Στο Παράρτημα I παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έτους, τα 
έσοδα και έξοδα, καθώς επίσης οι βραχυπρόθεσμες και οι μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις των Δήμων, για τα έτη για τα οποία έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των 
οικονομικών τους καταστάσεων. 

Δάνεια.  Στο Παράρτημα ΙV παρουσιάζονται τα δάνεια που έχουν συνάψει οι Δήμοι, 
καθώς και η οφειλή της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι των εν λόγω δανείων. Τα 
ποσά που φαίνονται στο εν λόγω Παράρτημα, προέρχονται από ελεγμένες ή από μη 
ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ή από οικονομικές καταστάσεις, ο έλεγχος των 
οποίων, κατά την ετοιμασία της παρούσας Έκθεσης, βρισκόταν σε εξέλιξη ή από 
στοιχεία που δόθηκαν από τους Δήμους. 

Αποπληρωμή δανείων από το Κράτος.  Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε, 
στις 19.7.2017, να εγκρίνει την αποπληρωμή από το Κράτος, μέσω του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, της ετήσιας δόσης των εγγυημένων από μέρους του δανείων των 
Δήμων και Κοινοτήτων, η οποία υπολογίζεται γύρω στα €11,3 εκ., νοουμένου ότι οι 
Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα παραμείνουν πρωτοφειλέτες για τα υπό αναφορά 
δάνεια και εξουσιοδότησε τον Υπουργό Οικονομικών να εξεύρει και να περιλάβει τις 
αναγκαίες πιστώσεις στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2018 και στο Μεσοπρόθεσμο 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2018-2020. 

Με βάση στοιχεία της πρότασης, που παραχωρήθηκαν από το Γραφείο Διαχείρισης 
Κυβερνητικών Εγγυήσεων του Γενικού Λογιστηρίου, το συνολικό υπόλοιπο των 
οφειλόμενων εγγυημένων δανείων, για τα οποία η δόση καταβάλλεται από τους 
Δήμους, ανερχόταν στις 31.3.2017 σε €174,6 εκ. και η συνολική ετήσια πληρωτέα 
δόση για τα δάνεια αυτά σε €10,7 εκ. περίπου. 

Προϋπολογισμοί 

(α) Τακτικός Προϋπολογισμός. Εκτός από τους Δήμους Λευκωσίας και Τσερίου, 
ο Προϋπολογισμός των οποίων ήταν ελλειμματικός, ο Προϋπολογισμός όλων των 
άλλων Δήμων, στα έσοδα του οποίου περιλαμβάνεται και η κρατική χορηγία, ήταν 
πλεονασματικός, όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα.  Σημειώνεται ότι, σύμφωνα 
με τους όρους έγκρισης του Προϋπολογισμού από τον Υπουργό Εσωτερικών, ο 
Τακτικός Προϋπολογισμός πρέπει να είναι ισοσκελισμένος ή ακόμη και 
πλεονασματικός, για την αυτοχρηματοδότηση μέρους των επενδυτικών δαπανών. 

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ 

Α/Α Δήμος 

2016 2015 

Προϋπολογισθέντα 
Πλεόνασμα/ 
(έλλειμμα) 

Προϋπολογισθέντα Πλεόνασμ
α/ 

(έλλειμμα) Έσοδα  Έξοδα Έσοδα  Έξοδα 

    € € € € € € 

1 Λευκωσίας 29.153.839 31.623.204 (2.469.365) 29.458.779 29.275.978 182.801 

2 Λεμεσού 38.531.973 32.190.367 6.341.606 38.534.981 33.214.317 5.320.664 

3 Λάρνακας 21.281.200 21.218.450 62.750 20.731.350 20.688.030 43.320 

4 Πάφου 20.223.682 18.274.332 1.949.350 18.866.682 17.373.515 1.493.167 

5 Στροβόλου 17.275.130 16.625.954 649.176 17.575.076 17.573.777 1.299 

6 Αγίου Δομετίου 3.858.643 3.808.630 50.013 3.829.143 4.202.300 (373.157) 

7 Αθηένου 2.143.041 2.141.702 1.339 2.102.436 2.052.053 50.383 

8 Αραδίππου 7.956.216 7.954.522 1.694 7.903.500 8.095.011 (191.511) 

9 Πόλης Χρυσοχούς 2.937.779 2.321.970 615.809 2.518.195 2.346.860 171.335 

10 Παραλιμνίου 20.958.000 18.425.267 2.532.733 16.790.000 16.337.018 452.982 

11 Αγίας Νάπας 15.237.905 12.452.150 2.785.755 15.296.280 12.076.717 3.219.563 

12 Δερύνειας 2.759.750 2.664.422 95.328 3.086.250 2.953.936 132.314 

13 Λευκάρων 949.042 935.333 13.709 988.637 923.703 64.934 
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ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ 

Α/Α Δήμος 

2016 2015 

Προϋπολογισθέντα 
Πλεόνασμα/ 
(έλλειμμα) 

Προϋπολογισθέντα Πλεόνασμ
α/ 

(έλλειμμα) Έσοδα  Έξοδα Έσοδα  Έξοδα 

    € € € € € € 

14 Γεροσκήπου 5.824.550 5.409.533 415.017 5.936.300 5.469.391 466.909 

15 Πέγειας 6.059.285 5.136.770 922.515 6.073.500 4.933.665 1.139.835 

16 Μέσα Γειτονιάς 4.512.444 4.512.358 86 5.145.603 5.114.909 30.694 

17 Γερμασόγειας 5.433.740 4.906.248 527.492 5.489.805 4.874.472 615.333 

18 Κάτω Πολεμιδιών 4.811.653 4.184.580 627.073 4.833.653 4.048.700 784.953 

19 Αγίου Αθανασίου 4.295.468 3.905.392 390.076 4.453.528 3.891.314 562.214 

20 Αγλαντζιάς 5.485.445 5.192.043 293.402 5.493.165 5.006.144 487.021 

21 Έγκωμης 6.197.536 5.657.046 540.490 6.007.131 5.671.037 336.094 

22 Λατσιών 5.383.268 5.072.920 310.348 5.146.867 5.325.881 (179.014) 

23 Ιδαλίου 3.743.986 3.546.276 197.710 3.830.190 3.594.102 236.088 

24 Λακατάμιας 9.705.231 9.639.111 66.120 10.782.031 10.197.242 584.789 

25 Γερίου 2.187.304 2.058.827 128.477 2.327.383 2.225.021 102.362 

26 Τσερίου 1.766.008 1.789.567 (23.559) 1.758.492 1.899.492 (141.000) 

27 Ύψωνα 3.382.600 3.351.364 31.236 3.860.000 3.821.564 38.436 

28 Σωτήρας 2.895.228 2.575.199 320.029 2.958.849 2.480.222 478.627 

29 Λιβαδιών 2.588.700 2.532.351 56.349 2.552.544 2.485.902 66.642 

30 Δρομολαξιάς-Μενεού 2.334.447 2.314.115 20.332 2.239.700 1.973.640 266.060 

Σημείωση: Τα πιο πάνω ποσά προέρχονται από στοιχεία που μας δόθηκαν από τους Δήμους. 

(β) Προϋπολογισμός Αναπτύξεως. Στον πιο κάτω πίνακα, παρουσιάζονται 
στοιχεία σχετικά με εκτέλεση του Προϋπολογισμού Αναπτύξεως των Δήμων. 

Α/Α Δήμος 
Προϋπολογισμός Πραγματικές δαπάνες 

Αδαπάνητα ποσά/ 
(υπερβάσεις) 

Ποσοστό 
αδαπάνητων 

ποσών/ 
(υπερβάσεων) 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

    € € € € € € % % 

1 Λευκωσίας 58.310.694 47.072.719 15.230.221 12.235.924 43.080.473 34.836.795 74 74 

2 Λεμεσού 3.563.203 7.963.007 1.936.724 6.161.273 1.626.479 1.801.734 46 23 

3 Λάρνακας 4.586.971 3.740.378 1.606.830 1.965.973 2.980.141 1.774.405 65 47 

4 Πάφου 38.706.953 7.980.000 17.579.454 1.384.508 21.127.499 6.595.492 55 83 

5 Στροβόλου 931.713 2.003.686 305.783 909.772 625.930 1.093.914 67 55 

6 Αγίου Δομετίου 1.693.607 1.820.407 401.956 1.690.029 1.291.651 130.378 76 7 

7 Αθηένου 1.316.000 485.000 24.693 104.213 1.291.307 380.787 98 79 

8 Αραδίππου 4.353.000 4.100.000 2.100.525 887.416 2.252.475 3.212.584 52 78 

9 Πόλης Χρυσοχούς 0 0 0 0 0 0 - - 

10 Παραλιμνίου 2.245.000 8.659.000 2.215.586 1.509.797 29.414 7.149.203 1 83 

11 Αγίας Νάπας 1.670.000 1.865.000 865.853 1.388.429 804.147 476.571 48 26 

12 Δερύνειας 3.113.251 4.692.881 55.525 2.221.692 3.057.726 2.471.189 98 53 

13 Λευκάρων 0 0 0 0 0 0 - - 

14 Γεροσκήπου 1.626.054 1.386.465 755.468 545.862 870.586 840.603 54 61 

15 Πέγειας 300.000 300.000 300.000 300.000 0 0 0 0 

16 Μέσα Γειτονιάς 846.200 1.883.500 263.911 24.540 582.289 1.858.960 69 99 

17 Γερμασόγειας 1.290.696 795.000 331.591 150.000 959.105 645.000 74 81 

18 Κάτω Πολεμιδιών 0 0 0 0 0 0 - - 

19 Αγίου Αθανασίου 3.233.614 1.895.000 29.750 142.960 3.203.864 1.752.040 99 92 

20 Αγλαντζιάς 146.775 2.263.818 49.425 108.817 97.350 2.155.001 66 95 

21 Έγκωμης 560.000 0 0 0 560.000 0 100 - 

22 Λατσιών 2.609.037 611.800 1.010.847 84.954 1.598.190 526.846 61 86 

23 Ιδαλίου 1.755.000 2.580.000 567.600 243.657 1.187.400 2.336.343 68 91 
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Α/Α Δήμος 
Προϋπολογισμός Πραγματικές δαπάνες 

Αδαπάνητα ποσά/ 
(υπερβάσεις) 

Ποσοστό 
αδαπάνητων 

ποσών/ 
(υπερβάσεων) 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

    € € € € € € % % 

24 Λακατάμιας 274.300 376.310 187.806 111.828 86.494 264.482 32 70 

25 Γερίου 2.170.000 1.458.820 525.535 88.852 1.644.465 1.369.968 76 94 

26 Τσερίου 261.000 0 31.974 0 229.026 0 88 - 

27 Ύψωνα 400.000 100.000 0 0 400.000 100.000 100 100 

28 Σωτήρας 3.419.470 1.032.660 434.760 134.002 2.984.710 898.658 87 87 

29 Λιβαδιών 0 0 0 0 0 0 - - 

30 
Δρομολαξιάς-
Μενεού 

0 0 0 0 0 0 - - 

 

Σημείωση: Τα πιο πάνω ποσά προέρχονται από στοιχεία που μας δόθηκαν από τους Δήμους. 

 

Αδυναμίες στη λειτουργία των υπηρεσιών των Δήμων. Σε αρκετούς Δήμους 
εξακολουθεί να παρατηρούνται σοβαρές αδυναμίες στην ορθή και αποτελεσματική 
λειτουργία των υπηρεσιών τους, οι οποίες οφείλονται κυρίως στη μη πιστή εφαρμογή 
Νόμων, Κανονισμών και των ενδεδειγμένων διαδικασιών, στις αδυναμίες των 
συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, στη μη ολοκλήρωση της μηχανογράφησης και στα 
προβλήματα που παρουσιάζουν ορισμένα από τα λογισμικά που εφαρμόστηκαν, 
καθώς και στην ελλιπή οργάνωση/διαχείριση του Αρχείου. 

Εσωτερικός έλεγχος.  Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου καλείται να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στην αναβάθμιση των υπηρεσιών σε κάθε Δήμο και ο σύγχρονος 
έλεγχος απαιτεί όπως ο εσωτερικός ελεγκτής ετοιμάζει πρόγραμμα εργασίας, διεξάγει 
μελέτες και έρευνες για να διαπιστώνει την ορθή εφαρμογή των Κανονισμών και των 
ενδεδειγμένων διαδικασιών, καθοδηγεί και συμβουλεύει το προσωπικό σχετικά με 
τον τρόπο επίλυσης προβλημάτων που προκύπτουν, προωθεί, όπου χρειάζεται, την 
εφαρμογή νέων συστημάτων και διαδικασιών για βελτίωση της λειτουργικότητας και 
κατ’ επέκταση της παραγωγικότητας του Δήμου και ετοιμάζει περιεκτικές εκθέσεις για 
τα αποτελέσματα των ελέγχων που διεξάγει, για υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε επανειλημμένα όπως τα Δημοτικά Συμβούλια λάβουν 
μέτρα για σύσταση ή/και οργάνωση ή/και ενδυνάμωση του Τμήματος Εσωτερικού 
Ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις βελτιώσεις που παρατηρήθηκαν, 
εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές αδυναμίες και ελλείψεις στα συστήματα 
εσωτερικού ελέγχου στους περισσότερους Δήμους, που καλύπτουν διάφορες 
δραστηριότητές τους, όπως: 

(α) Αδυναμία παρακολούθησης και έγκαιρης είσπραξης καθυστερήσεων 
φορολογιών. 

(β) Μη ετοιμασία συμφιλιωτικών καταστάσεων για τις φορολογίες. 

(γ) Μη τήρηση ή μη ορθή τήρηση των ενδεδειγμένων μητρώων, που υποβοηθούν 
στην καλύτερη παρακολούθηση και έλεγχο. 

(δ) Μη επιβεβαίωση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και των 
αποθεμάτων/ειδών αποθήκης και υποβολή στην Υπηρεσία μας των σχετικών 
πιστοποιητικών φυσικής καταμέτρησης στο τέλος κάθε χρόνου. 

(ε) Μη κατάλληλη ή/και πλήρης, σε αρκετές περιπτώσεις, συμπλήρωση των 
ενταλμάτων πληρωμής και μη επισύναψη σε αυτά των απαραίτητων 
δικαιολογητικών. 
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(στ) Έλλειψη επαρκών μέτρων ασφαλείας για προστασία του μηχανογραφικού 
εξοπλισμού, λογισμικού και δεδομένων. 

Δαπάνες προσωπικού.  Σε αρκετούς Δήμους, το ποσοστό δαπανών μισθοδοσίας  
του μόνιμου και εργατικού προσωπικού, περιλαμβανομένων των υπερωριών, του 
13ου μισθού και των εισφορών στα διάφορα Ταμεία, προς τα έξοδα, είναι πολύ 
ψηλό. 

Στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ παρουσιάζονται οι δαπάνες προσωπικού και το προσωπικό 
που εργοδοτούσαν οι Δήμοι, για τους οποίους είτε έχει διεξαχθεί ο έλεγχος των 
οικονομικών καταστάσεών τους ή που ο έλεγχός τους, κατά τη διάρκεια της ετοιμασίας της 
παρούσας Έκθεσης, ήταν υπό εξέλιξη, είτε από στοιχεία που μας δόθηκαν από τους 
Δήμους. 

Σημειώνεται ότι στους πιο κάτω Δήμους παρέχεται στο προσωπικό, με βάση τις 
συλλογικές συμβάσεις, 14ος μισθός, κυμαινόμενος σε ποσοστά από 40% έως 70% 
του μηνιαίου μισθού. Το κόστος για τους Δήμους κυμαίνεται, ανάλογα με τον αριθμό 
των υπαλλήλων (μόνιμο προσωπικό και εργάτες), όπως φαίνεται στον πιο κάτω 
Πίνακα, που βασίζεται σε στοιχεία που μας δόθηκαν από τους ίδιους τους Δήμους. 
Θεωρούμε ότι η καταβολή 14ου μισθού θα πρέπει να επανεξεταστεί το συντομότερο, 
σύμφωνα με τις καθορισμένες θεσμοθετημένες διαδικασίες. 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ 14Ο ΜΙΣΘΟ 

Α/Α Δήμος 
2016 2015 

Υπάλληλοι Εργάτες Υπάλληλοι Εργάτες 

    € € € € 

1. Λεμεσού 490.145 56.664 516.988 40.606 

2. Αγίου Αθανασίου 66.621 39.269 20.562 17.646 

3. Γερμασόγειας 38.779 60.463 38.779 60.020 

4. Κάτω Πολεμιδιών 53.814 22.288 56.571 23.891 

5. Μέσα Γειτονιάς 61.197 46.330 63.078 49.262 

6. Γεροσκήπου 27.872 46.514 29.667 46.894 

7. Πέγειας 16.655 19.865 16.655 19.865 

8. Ύψωνα 5.101 12.277 2.555 6.723 

 

Ταμεία Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων 

(α) Σύμφωνα με τους περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων Κανονισμούς, για τη 
λειτουργία και χρηματοδότηση των εν λόγω Ταμείων κατατίθεται κάθε έτος από το 
Δημοτικό Ταμείο στο Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων, ποσό για κάλυψη των 
συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων, το οποίο χρεώνεται στην Κατάσταση 
Συνολικών Εσόδων του Δήμου. 

Με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, για τον υπολογισμό 
του πραγματικού κόστους που πρέπει να χρεώνεται στην Κατάσταση Συνολικών 
Εσόδων για τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των υπαλλήλων και του αναγκαίου ποσού 
που θα πρέπει να καταβάλλεται στο Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων για 
κάλυψη τυχόν ελλειμματικών εισφορών, πρέπει να διενεργείται αναλογιστική 
εκτίμηση σε τακτά χρονικά διαστήματα (συνήθως κάθε τρία χρόνια). 
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Ενόψει των σημαντικών αλλαγών που επήλθαν στη σχετική νομοθεσία, αναφορικά 
με την καταβολή εισφορών και από τους υπαλλήλους και την επέκταση του ορίου 
ηλικίας αφυπηρέτησης, η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως διενεργηθούν 
αναλογιστικές μελέτες, ώστε να εκτιμηθούν οι πραγματικές/σημερινές υποχρεώσεις 
των Δήμων προς τα Ταμεία Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων. 

Παρατηρήθηκε ότι, παρά τις σχετικές υποδείξεις της Υπηρεσίας μας, μέχρι την 
ετοιμασία της παρούσας Έκθεσης, αριθμός Δήμων δεν προχώρησε στη διενέργεια 
επικαιροποιημένων αναλογιστικών εκτιμήσεων, με αποτέλεσμα να μη γνωρίζουν 
επακριβώς τις υποχρεώσεις τους προς το πιο πάνω Ταμείο. 

(β) Λόγω οικονομικών δυσκολιών, οι περισσότεροι Δήμοι συνεχίζουν να μην 
εισφέρουν στα πιο πάνω Ταμεία ή να εισφέρουν μικρότερα ποσά από ότι θα έπρεπε.  
Μετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας μας, σε 28 Δήμους διενεργήθηκαν κατά τα έτη 
2012 μέχρι 2016, αναλογιστικές εκτιμήσεις, από τις οποίες διαφάνηκε ότι, λόγω 
ελλειμματικών εισφορών, οι εν λόγω Δήμοι, με εξαίρεση τους Δήμους Λατσιών, 
Ιδαλίου και Πόλης Χρυσοχούς, οι οποίοι, σύμφωνα και με σχετικό πίνακα πιο κάτω, 
παρουσίαζαν πλεονασματικές εισφορές, όφειλαν μεγάλα ποσά στα Ταμεία 
Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων. Συγκεκριμένα, για 25 Δήμους, οι ελλειμματικές 
υποχρεώσεις τους, προς τα Ταμεία Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων, σύμφωνα με 
σχετικές εκτιμήσεις, ανέρχονταν σε περίπου €156 εκ. 

Σύμφωνα με στοιχεία από ελεγμένες ή από μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ή 
από οικονομικές καταστάσεις, ο έλεγχος των οποίων, κατά την ετοιμασία της 
παρούσας Έκθεσης, βρισκόταν σε εξέλιξη ή από στοιχεία που μας δόθηκαν από τους 
Δήμους, οι οφειλές τους προς τα Ταμεία Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων στις 
31.12.2016 και 31.12.2015, ανέρχονταν σε €153,9 εκ. και €156,6 εκ., αντίστοιχα, 
όπως φαίνονται και στον πιο κάτω πίνακα. 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΗΜΩΝ  

ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ 

Α/Α Δήμος 

Αναλογιστική εκτίμηση Οφειλή 
Δήμου στις 
31.12.2016 

Οφειλή 
Δήμου στις 
31.12.2015 

Ημερομηνία 
αναφοράς 

Ελλειμματικές 
υποχρεώσεις 

      € € € 

1.         Αγίου Δομετίου 31.12.2012 1.557.967 1.557.967 1.557.967 

2.         Αραδίππου 31.12.2012 2.158.722 2.158.722 2.158.722 

3.         Τσερίου 31.12.2012 41.055 0 0 

4.         Μέσα Γειτονιάς 31.12.2012 2.322.774 2.862.847 2.742.402 

5.         Έγκωμης 31.12.2012 2.363.803 2.647.027 2.647.027 

6.         Παραλιμνίου 31.12.2013 3.441.550 3.441.550 2.833.239 

7.         Λάρνακας  31.12.2013 29.618.333 31.472.216 31.679.632 

8.         Πάφου 31.12.2013 2.587.033 959.907 1.413.654 

9.         Λεμεσού 31.12.2013 58.225.991 56.650.150 57.085.150 

10.      Αγίας Νάπας 31.12.2013 2.185.187 2.448.475 2.687.094 

11.      Λιβαδιών 31.12.2013 108.871 108.871 108.871 

12.      Κάτω Πολεμιδιών 31.12.2014 295.993 262.995 295.993 

13.      Δερύνειας 31.12.2014 122.667 0 122.667 

14.      Στροβόλου 31.12.2014 1.620.879 1.293.656 1.439.964 

15.      Αθηένου 31.12.2014 807.614 807.614 807.614 

16.      Πέγειας 31.12.2014 1.180.350 1.180.350 1.180.350 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΗΜΩΝ  

ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ 

Α/Α Δήμος 

Αναλογιστική εκτίμηση Οφειλή 
Δήμου στις 
31.12.2016 

Οφειλή 
Δήμου στις 
31.12.2015 

Ημερομηνία 
αναφοράς 

Ελλειμματικές 
υποχρεώσεις 

      € € € 

17.      Σωτήρας 31.12.2015 385.442 340.899 385.442 

18.      Λακατάμιας 31.12.2015 143.421 143.421 765.880 

19.      Λευκάρων 31.12.2015 344.500 344.500 344.500 

20.      Αγίου Αθανασίου 31.12.2015 630.206 583.833 269.369 

21.      Λευκωσίας 31.12.2015 42.240.092 40.343.240 42.240.092 

22.      Αγλαντζιάς 31.12.2015 1.802.570 1.802.570 1.680.197 

23.      Γερίου 31.12.2015 53.600 490.704 53.600 

24.      Γερμασόγειας 31.12.2015 1.194.977 1.049.977 1.194.977 

25.      Γεροσκήπου 31.12.2016 922.514 922.514 889.066 

  Σύνολο 
 

156.356.111 153.874.005 156.583.469 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

Α/Α 

Δήμος Αναλογιστική εκτίμηση 

  
Ημερομηνία 
αναφοράς 

Πλεονασματικές 
εισφορές  

      € 

1. Λατσιών 31.12.2015 233.292 

2. Ιδαλίου 31.12.2015 463.328 

3. 
Πόλης 
Χρυσοχούς 

31.12.2016 16.369 

  Σύνολο   712.989 
 
 

(γ) Σύμφωνα με στοιχεία που μας δόθηκαν από τους Δήμους, τα ποσά που αφορούν 
σε συντάξεις, εφάπαξ φιλοδωρήματα και έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που 
καταβλήθηκαν σε συνταξιούχους κατά τα έτη 2016 και 2015, φαίνονται στους πιο κάτω 
πίνακες. 

 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΔΗΜΟΙ 

Δήμος 

2016 2015 

Συντάξεις 
Εφάπαξ 

φιλοδωρήματα 

Ιατρο-
φαρμα-
κευτική 

περίθαλψη 

Συντάξεις 
Εφάπαξ 

φιλοδωρήματα 

Ιατρο-
φαρμα-
κευτική 

περίθαλψη 

Ελεύθεροι 
Δήμοι 

Αρ. € Αρ. € € Αρ. € Αρ. € € 

Λευκωσίας 120 1.800.985 1 121.988 99.093 121 1.945.821 1 132.805 91.188 

Λεμεσού 286 3.069.724 7 113.177 13.688 278 2.892.075 15 1.101.099 13.688 

Λάρνακας 69 561.828 5 407.471 - 68 592.708 4 203.515 - 

Πάφου 53 568.063 4 156.407 22.820 54 594.920 3 175.342 21.564 

Στροβόλου 18 218.600 1 62.766 - 16 187.670 3 294.131 - 

Αγίου Δομετίου 4 77.314 - - - 4 80.468 - - 7.287 

Αθηένου 2 21.857 - - - 2 21.857 - - - 

Αραδίππου 3 35.905 - - - 3 37.298 - - - 

Πόλης 
Χρυσοχούς 

2 14.562 - - - 2 14.562 - - - 

Παραλιμνίου 3 40.219 - - 650 3 40.698 - - 648 

Αγίας Νάπας 6 53.569 - - - 6 50.104 - - - 
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ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΔΗΜΟΙ 

Δήμος 

2016 2015 

Συντάξεις 
Εφάπαξ 

φιλοδωρήματα 

Ιατρο-
φαρμα-
κευτική 

περίθαλψη 

Συντάξεις 
Εφάπαξ 

φιλοδωρήματα 

Ιατρο-
φαρμα-
κευτική 

περίθαλψη 

Ελεύθεροι 
Δήμοι 

Αρ. € Αρ. € € Αρ. € Αρ. € € 

Δερύνειας 1 24.686 - - - 1 34.256 1 147.565 - 

Λευκάρων - - - - - - - - - - 

Γεροσκήπου 2 25.629 - - - 2 23.034 1 75.751 - 

Πέγειας 1 12.518 - - - 1 12.518 - - - 

Μέσα Γειτονιάς 6 67.784 1 81.988 - 5 62.680 - - - 

Γερμασόγειας 3 86.148 - - 3.000 4 94.235 - - 5.500 

Κάτω Πολεμιδιών 9 66.433 1 9.530 - 9 61.958 - - - 

Αγίου Αθανασίου 8 54.368 2 5.801 - 8 68.349 1 81.136 - 

Αγλαντζιάς 10 134.265 1 14.717 9.602 9 130.517 2 63.804 10.964 

Έγκωμης 11 146.694 - - 11.564 11 135.419 - - 11.564 

Λατσιών 4 70.563 - - 387 4 28.348 2 209.909 3.693 

Ιδαλίου 2 36.601 - - 2.580 2 36.633 - - 2.580 

Λακατάμιας 4 54.410 - - 432 4 45.058 1 160.646 2.800 

Γερίου - - - - - - - - - - 

Τσερίου - - - - - - - - - - 

Λιβαδιών 1 21.317 - - - 1 21.317 - - - 

Ύψωνα 1 17.997 - - - 1 17.997 - - - 

Σωτήρας - - - - - - - - - - 

Δρομολαξιάς-
Μενεού 

1 22.735 - - - 1 22.735 - - - 

Ολικό 630 7.304.774 23 973.845 163.816 620 7.253.235 34 2.645.703 171.476 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ - ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΙ 

Δήμος 

2016 2015 

Συντάξεις 
Εφάπαξ 

φιλοδωρήματα 

Ιατρο-
φαρμα-
κευτική 

περίθαλψη 

Συντάξεις 
Εφάπαξ 

φιλοδωρήματα 

Ιατρο-
φαρμα-
κευτική 

περίθαλψη 

Κατεχόμενοι 
Αρ. € Αρ. € € Αρ. € Αρ. € € 

Δήμοι   

Αμμοχώστου 67 775.098 - - - 69 800.340 2 195.125 - 

Λευκονοίκου 1 13.000 - - - 1 13.000 - - - 

Ακανθούς 1 14.244 - - - 1 14.244 - - - 

Λύσης 3 55.000 - - - 3 51.413 - - - 

Καραβά 2 32.532 - - - 2 32.532 - - - 

Λαπήθου 4 57.655 - - - 4 57.655 - - - 

Κυθρέας 2 39.911 - - - 2 39.910 1 7.519 - 

Μόρφου 16 212.270 - - - 17 209.228 - - - 

Κερύνειας 6 84.664 - - - 6 84.654 - - - 

Ολικό 102 1.284.374 0 0 0 105 1.302.976 3 202.644 0 

Σύνολο 732 8.589.148 23 973.845 163.816 725 8.556.211 37 2.848.347 171.476 
 

Μηχανογράφηση υπηρεσιών. Όλοι οι Δήμοι έχουν εφαρμόσει μηχανογραφημένα 
συστήματα, τα οποία σε αρκετούς Δήμους υποστηρίζουν όλο το φάσμα των 
υπηρεσιών τους, ενώ σε μερικούς υποστηρίζουν μόνο μέρος αυτών. Σε ορισμένους 
Δήμους, η μηχανογράφηση υπηρεσιών παρουσιάζει αδυναμίες και ελλείψεις, με 
αποτέλεσμα να δημιουργούνται λειτουργικά προβλήματα στις οικονομικές και άλλες 
υπηρεσίες τους. 

Καθυστερήσεις φορολογιών, τελών και δικαιωμάτων.  Παρατηρούνται 
καθυστερήσεις στην είσπραξη φορολογιών, τελών και δικαιωμάτων προηγούμενων 
ετών, που ανέρχονται σε σημαντικά ποσά.  Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενες 
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Εκθέσεις μας, οι κατάλογοι καθυστερήσεων πρέπει να τύχουν προσεκτικής μελέτης, για 
εντοπισμό των ποσών που είναι δυνατόν να εισπραχθούν, ώστε να ληφθούν 
αποτελεσματικά μέτρα για την είσπραξή τους.  Η Υπηρεσία μας υπέδειξε επίσης ότι είναι 
αναγκαίο όπως λαμβάνονται έγκαιρα μέτρα για είσπραξη των φορολογιών και των 
καθυστερήσεων, αφού ο κίνδυνος μη είσπραξής τους, με την πάροδο του χρόνου, 
αυξάνεται σημαντικά.  Εξάλλου, όπως αναφέρει σε σχετικές εγκυκλίους του ο Έφορος 
Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, η μη είσπραξη οφειλών από επιχειρήσεις για 
αδικαιολόγητα μεγάλο χρονικό διάστημα και η συνεχιζόμενη ανοχή μιας κρατικής αρχής, 
συμπεριλαμβανομένων των Δήμων και Κοινοτήτων, στη μη καταβολή οφειλών μιας 
επιχείρησης προς αυτή, ενδέχεται να ισοδυναμεί με τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης. 

Διαγραφές καθυστερήσεων.  Σε αρκετούς Δήμους δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του άρθρου 85(2)(ιε) του περί Δήμων Νόμου και διαγράφονται οφειλόμενα ποσά 
πέραν των €256 (£150), χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση του Υπουργού 
Εσωτερικών, εξουσία που εκχωρήθηκε στον Έπαρχο. 

Δημοτικό τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας.  Σύμφωνα με το άρθρο 74 του περί Δήμων 
Νόμου, κάθε Δημοτικό Συμβούλιο επιβάλλει ετήσιο φόρο πάνω στην αξία της 
ακίνητης ιδιοκτησίας, η οποία προέκυψε από τη γενική εκτίμηση που έγινε με βάση 
τις διατάξεις του άρθρου 69 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και 
Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ. 224.  Στον σχετικό Νόμο δεν υπάρχει διάταξη, ώστε για 
σκοπούς επιβολής τελών ακίνητης ιδιοκτησίας να μπορεί να ληφθεί υπόψη η αξία της 
ιδιοκτησίας, όπως αυτή δυνατόν να αναθεωρηθεί/επανεκτιμηθεί από τον Διευθυντή 
του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, με βάση τις αγοραίες αξίες των 
ακινήτων που ίσχυαν την 1.1.1980, σύμφωνα με τις επιφυλάξεις του άρθρου 66 του 
περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ. 224.  Ως 
αποτέλεσμα, οι Δήμοι έχουν απώλεια εσόδων, καθότι οι αξίες των ακινήτων, μετά την 
τελευταία γενική εκτίμηση της 1.1.1980, αυξήθηκαν σημαντικά, λόγω τροποποιήσεων 
στα τοπικά σχέδια/πολεοδομικές ζώνες και της ανάπτυξης που παρατηρήθηκε σε 
τεμάχια γης, τα οποία εξακολουθούν να φορολογούνται στις πλείστες περιπτώσεις 
ως χωράφια ή οικόπεδα, ενώ έχουν ενταχθεί σε οικιστικές/τουριστικές περιοχές και 
έχουν αξιοποιηθεί ανάλογα. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών, υιοθετώντας σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας μας, 
ετοίμασε νομοσχέδιο για τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε για σκοπούς 
επιβολής τελών ακίνητης ιδιοκτησίας να μπορούν να λαμβάνονται υπόψη οι 
προσωρινές αξίες ή οι επανεκτιμήσεις σε τιμές 1.1.1980, με βάση τις αλλαγές που 
επήλθαν στην ακίνητη ιδιοκτησία, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο 
στις 18.3.2009 και κατατέθηκε στις 15.7.2009 στη Βουλή των Αντιπροσώπων για 
ψήφιση, χωρίς όμως να ψηφιστεί.  

Στα πλαίσια του Μνημονίου Συναντίληψης, το Τμήμα Κτηματολογίου και 
Χωρομετρίας ολοκλήρωσε τη νέα γενική εκτίμηση των ακινήτων σε τιμές 1.1.2013, 
γεγονός που, όπως υπολογίζεται, θα αποφέρει αύξηση στα έσοδα των Δήμων από 
τη φορολογία δημοτικού τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας λαμβάνοντας υπόψη και τις 
σχετικές τροποποιήσεις στον περί Δήμων Νόμο, όσον αφορά, κυρίως, στο ποσοστό 
του δημοτικού τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας. 

Δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές. Σύμφωνα με το άρθρο 85(2)(θ) του περί 
Δήμων Νόμου, του περί Δημοσίων Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμου και τους περί 
Δημοσίων Κολυμβητικών Δεξαμενών Κανονισμούς του 1996, για τη χρήση και 
λειτουργία δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών απαιτείται η έκδοση άδειας 
λειτουργίας από την αρμόδια Αρχή, Δήμο ή Κοινοτικό Συμβούλιο. 
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Σύμφωνα με στοιχεία που μας δόθηκαν από τους Δήμους, στα όρια 25 Δήμων 
λειτουργούσαν στις 31.12.2016, συνολικά 1.177 δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές, 
από τις οποίες οι 809 ή ποσοστό 69%, λειτουργούσαν χωρίς να έχουν εξασφαλίσει 
την απαιτούμενη άδεια, όπως φαίνεται και στον πιο κάτω πίνακα, καθότι δεν 
πληρούσαν τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στους σχετικούς 
Νόμους και Κανονισμούς. Σημειώνεται ότι για 16 δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές 
εκδόθηκε αντικανονικά άδεια λειτουργίας, χωρίς να πληρούν τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της νομοθεσίας. 

Συγκεκριμένα, για παραχώρηση άδειας λειτουργίας θα πρέπει να εξασφαλιστεί 
πιστοποιητικό έγκρισης, σύμφωνα με τον εκάστοτε σε ισχύ Νόμο περί Ρυθμίσεως 
Οδών και Οικοδομών, αναφορικά με τη δεξαμενή και όλες τις άλλες κατασκευές και 
εγκαταστάσεις, οι οποίες σχετίζονται με τη λειτουργία της, βεβαίωση της 
Υγειονομικής Υπηρεσίας, καθώς και πιστοποιητικό καταλληλότητας που εκδίδεται 
από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων, αναφορικά με τις μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές 
εγκαταστάσεις. 

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος, που άπτεται της ασφάλειας και της υγείας των 
πολιτών, η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για 
συμμόρφωση των ιδιοκτητών των δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών με τις 
διατάξεις των σχετικών Νόμων και Κανονισμών και την εξασφάλιση της 
απαιτούμενης άδειας λειτουργίας, υποδεικνύοντας ότι, σύμφωνα με επιστολή του 
Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ημερ. 5.3.2007, προς τον Γενικό Διευθυντή του 
Υπουργείου Υγείας, η λειτουργία κολυμβητικής δεξαμενής, χωρίς την απαιτούμενη 
άδεια, συνιστά ποινικό αδίκημα και υποδεικνύεται όπως οι δημόσιες κολυμβητικές 
δεξαμενές που λειτουργούν χωρίς άδεια, εντοπισθούν και καταγγελθούν στην 
Αστυνομία. 

 

 
 

 

 

30%

1%69%

Δημόσιες Κολυμβητικές Δεξαμενές

Με άδεια λειτουργίας

Με άδεια που εκδόθηκε αντικανονικά

Χωρίς άδεια λειτουργίας
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ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 

Α/Α Δήμος 
Συνολικός 
αριθμός 

δεξαμενών 

Δεξαμενές 
με άδεια 

λειτουργίας 

Δεξαμενές με 
άδεια λειτουργίας 

που εκδόθηκε 
αντικανονικά 

Δεξαμενές 
χωρίς άδεια 
λειτουργίας 

1 Λευκωσίας 11 5 0 6 
2 Λεμεσού 20 13 3 4 

3 Λάρνακας 18 7 0 11 
4 Πάφου 219 67 0 152 
5 Στροβόλου 5 3 0 2 
6 Αθηένου 1 1 0 0 
7 Αραδίππου 1 1 0 0 
8 Πόλης Χρυσοχούς 45 11 0 34 

9 Παραλιμνίου 300 13 12 275 
10 Αγίας Νάπας 210 141 0 69 
11 Δερύνειας 1 0 0 1 
12 Λεύκαρα 2 0 0 2 
13 Γεροσκήπου 44 43 0 1 
14 Πέγειας 91 19 0 72 

15 Μέσα Γειτονιάς 12 0 0 12 
16 Γερμασόγειας 161 19 0 142 
17 Κάτω Πολεμιδιών 2 0 0 2 
18 Αγίου Αθανασίου 17 3 0 14 
19 Ύψωνας 1 1 0 0 
20 Αγλαντζιάς 3 1 0 2 
21 Έγκωμης 4 1 0 3 

22 Λατσιών 5 2 0 3 
23 Ιδαλίου 2 0 1 1 
24 Λακατάμιας 1 0 0 1 
25 Γερίου 1 1 0 0 

  Σύνολο 1.177 352 16 809 

 

Συναφώς αναφέρεται ότι σε επιστολή της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, 
ημερ. 22.9.2009, προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, με 
αφορμή σημείωμα της Υπηρεσίας μας, σχετικά με το πιο πάνω θέμα, ο Γενικός 
Εισαγγελέας του ζήτησε να ενημερώσει σχετικά τους Δήμους και τις Κοινοτικές Αρχές 
και να τους καλέσει να συνεργαστούν με την Αστυνομία, ώστε να εντοπιστούν τα 
παράνομα υποστατικά και χώροι και να καταγγελθούν. 

Πρατήρια πετρελαιοειδών.  Σύμφωνα με στοιχεία που μας δόθηκαν από τους 
Δήμους, στα όρια 30 Δήμων λειτουργούσαν στις 31.12.2016 συνολικά 212 πρατήρια 
πετρελαιοειδών, από τα οποία τα 52 ή ποσοστό 25%, λειτουργούσαν χωρίς να έχουν 
εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας, όπως προνοείται στο άρθρο 4(1) του περί Ρυθμίσεως 
Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Νόμου, καθότι δεν πληρούν τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία. Σημειώνεται ότι για άλλα 7 
πρατήρια εκδόθηκε αντικανονικά άδεια λειτουργίας, χωρίς να πληρούν τους όρους 
και τις προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας. 
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ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 

Α/Α Δήμος 
Αριθμός 

πρατηρίων 

Πρατήρια με 
άδεια 

λειτουργίας 

Πρατήρια με άδεια 
λειτουργίας που 

εκδόθηκε 
αντικανονικά 

Πρατήρια χωρίς 
άδεια 

λειτουργίας 

1 Λευκωσίας 35 31 2 2 

2 Λεμεσού 31 23 0 8 

3 Λάρνακας 24 23 0 1 

4 Πάφου 9 8 0 1 

5 Στροβόλου 26 15 0 11 

6 Αγίου Δομετίου 4 4 0 0 

7 Αθηένου 2 2 0 0 

8 Αραδίππου 10 8 2 0 

9 Πόλης Χρυσοχούς 4 4 0 0 

10 Παραλιμνίου 9 6 0 3 

11 Αγίας Νάπας 2 0 0 2 

12 Δερύνειας 3 1 0 2 

13 Λευκάρων 1 0 1 0 

14 Γεροσκήπου 4 3 0 1 

15 Πέγειας 3 3 0 0 

16 Μέσα Γειτονιάς 3 2 1 0 

17 Γερμασόγειας 1 1 0 0 

18 Κάτω Πολεμιδιών 7 0 0 7 

19 Αγίου Αθανασίου 5 1 0 4 

20 Αγλαντζιάς 6 1 0 5 

21 Έγκωμης 3 3 0 0 

22 Λατσιών 6 5 0 1 

23 Ιδαλίου 1 0 0 1 

24 Λακατάμιας 3 0 0 3 

25 Σωτήρας 2 2 0 0 

26 Τσερίου 2 2 0 0 

27 Γερίου 1 1 0 0 

28 Ύψωνα 2 1 1 0 

29 Λιβαδειών 1 1 0 0 

30 
Δρομολαξιάς-
Μενεού 

2 2 0 0 

  Σύνολο 212 153 7 52 
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Εναντίον των ιδιοκτητών των πρατηρίων πετρελαιοειδών, για τα οποία δεν 
εξασφαλίστηκε άδεια, δεν λαμβάνονται, πάντοτε, τα ενδεικνυόμενα μέτρα, ενώ 
σύμφωνα με επιστολή του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ημερ. 5.3.2007, 
προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, η λειτουργία πρατηρίων 
πετρελαιοειδών, χωρίς την εξασφάλιση άδειας λειτουργίας, συνιστά, με βάση το 
άρθρο 11 του περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Νόμου, ποινικό αδίκημα 
και υποδεικνύεται όπως οι περιπτώσεις αυτές καταγγελθούν στην Αστυνομία. 

Ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης.  Στους Δήμους Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, 
Πάφου και Στροβόλου λειτουργούν ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης, χωρίς να 
εξασφαλίσουν άδεια οικοδομής και άδεια λειτουργίας, χωρίς να καταβάλουν στους 
Δήμους τα τέλη που προνοούν οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί και χωρίς να 
εξασφαλίσουν την έγκριση των Δήμων για το ύψος των δικαιωμάτων στάθμευσης 
που εισπράττουν. 

Όπως πληροφορηθήκαμε, η Ένωση Δήμων ετοίμασε στις 28.3.2007, ύστερα από 
παράκληση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών στα πλαίσια εξέτασης 
σχετικής Πρότασης Νόμου, τροποποίηση του άρθρου 88(1)(β) του περί Δήμων 
Νόμου (Ρύθμισις τροχαίας κινήσεως), καθώς και προσχέδιο ενιαίων Δημοτικών 
Κανονισμών για χώρους στάθμευσης που θα ισχύουν σε όλους τους Δήμους, τα 
οποία υποβλήθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.  Τα πιο πάνω 
νομοθετήματα δεν προωθήθηκαν για έγκριση, λόγω κυρίως γνωμάτευσης του 
Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ότι στους εν λόγω Κανονισμούς δεν είναι 
νομικά επιτρεπτό να τεθεί πλαίσιο τιμών χρέωσης από τους Δήμους για τους 
ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης. 

Ενόψει των πιο πάνω, εισηγηθήκαμε όπως, μέχρι την έγκριση των ενιαίων 
Δημοτικών Κανονισμών για χώρους στάθμευσης, οι Δήμοι εφαρμόζουν τους 
υφιστάμενους Κανονισμούς, εκτός από τον Κανονισμό που προνοεί ότι τα 
δικαιώματα στάθμευσης στους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης καθορίζονται 
προηγουμένως από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

72%

3%

25%

Πρατήρια Πετρελαιοειδών

Με άδεια λειτουργίας

Με άδεια που εκδόθηκε αντικανονικά

Χωρίς άδεια λειτουργίας



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2016 

 

19 

Χορήγηση σύνταξης στους Δημάρχους. 

(α) Όπως είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, στο άρθρο 52(2) 
του περί Δήμων Νόμου προνοείται η καταβολή σύνταξης σε Δημάρχους, η χορήγηση 
της οποίας, συμπεριλαμβανομένου και του θέματος μεταβίβασης της σύνταξης σε 
χήρες ή/και τέκνα, καθορίζεται με Κανονισμούς που εκδίδονται από το Δημοτικό 
Συμβούλιο, οι οποίοι μπορούν να περιέχουν και διατάξεις περί αναδρομικής 
εφαρμογής τους και τίθενται σε ισχύ μετά από τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη έγκριση, είτε 
από το Υπουργικό Συμβούλιο, είτε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Με βάση το 
πιο πάνω άρθρο, οι Δήμοι εξέδωσαν και δημοσίευσαν, κατά καιρούς, Κανονισμούς 
για τις συντάξεις των Δημάρχων (οι βασικοί Κανονισμοί εκδόθηκαν το 1997). 

Κατά το 2011, με πρωτοβουλία της Ένωσης Δήμων Κύπρου, συντάχθηκαν νέοι 
Κανονισμοί, οι οποίοι υιοθετήθηκαν ομόφωνα από την Εκτελεστική Επιτροπή της 
Ένωσης Δήμων και κατόπιν συμφωνίας δημοσιεύθηκαν στις 20.5.2011, με 
αναδρομική ισχύ από 1.1.2011, πρώτα από τον Δήμο Λάρνακας (Οι περί Χορήγησης 
Σύνταξης στους Δημάρχους Δημοτικοί Κανονισμοί του Δήμου Λάρνακας (ΚΔΠ 
180/2011)), με σκοπό την υιοθέτησή τους από όλους τους Δήμους. Αξιοσημείωτο 
είναι το γεγονός ότι οι διατάξεις των Κανονισμών αυτών εφαρμόζονται και στις 
περιπτώσεις Δημάρχων που αποχώρησαν από το αξίωμά τους πριν από την 
1.1.2011, δηλαδή όλων των προηγούμενων Δημάρχων. 

Στους εν λόγω Κανονισμούς, οι οποίοι υιοθετήθηκαν, μέχρι σήμερα, από σχεδόν 
όλους τους Δήμους, υπάρχουν σημαντικές τροποποιήσεις, σε σύγκριση με τους 
προηγούμενους Κανονισμούς, όπως, για παράδειγμα, η αύξηση της ελάχιστης 
σύνταξης Δημάρχου από £350 (€598) σε €1.200 για υπηρεσία μέχρι μια θητεία και σε 
€1.500 για υπηρεσία πέραν της μιας θητείας, η αναπροσαρμογή κάθε χρόνο της 
ελάχιστης σύνταξης, η αύξηση στους συντελεστές υπολογισμού της σύνταξης 
χηρείας και ο καθορισμός ελάχιστης μηνιαίας σύνταξης χηρείας €900 ή €1.000 
μηνιαία. 

Με την εφαρμογή των περί Χορήγησης Σύνταξης στους Δημάρχους Δημοτικών 
Κανονισμών του 2011 και κυρίως των τροποποιήσεων που αναφέρονται πιο πάνω, 
αλλά και με την αναδρομικότητα για να καλυφθούν όσοι διετέλεσαν Δήμαρχοι, 
απαιτούνται σημαντικότατα ποσά για κάλυψη των αυξήσεων που προέκυψαν ή που 
θα προκύψουν.  Επισημαίνεται ότι σε μερικές περιπτώσεις το ποσό της σύνταξης 
υπερβαίνει ακόμη και το ποσό της ίδιας της αντιμισθίας που λάμβανε ο Δήμαρχος 
όταν κατείχε το αξίωμα. 

Έχοντας υπόψη τις παρούσες δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που βιώνει η χώρα 
μας, τα μέτρα που λαμβάνονται για μείωση των δημοσίων δαπανών, αλλά κυρίως τη 
δεινή οικονομική θέση στην οποία βρίσκονται οι Δήμοι, με μερικούς εξ' αυτών να 
κινδυνεύουν με κατάρρευση, τα πιο πάνω δεδομένα/πληροφορίες τέθηκαν, με αριθμό 
επιστολών μας, υπόψη των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών και των 
Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Οικονομικών και Προϋπολογισμού, Εσωτερικών και 
Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, για προβληματισμό και ενδεχόμενη λήψη 
διορθωτικών μέτρων, εάν κριθεί σκόπιμο, χωρίς όμως μέχρι την ετοιμασία της 
παρούσας Έκθεσής το εν λόγω θέμα να συζητηθεί μεταξύ των εμπλεκομένων 
φορέων, ώστε να ληφθούν οποιεσδήποτε αποφάσεις για αναθεώρηση των σχετικών 
Κανονισμών. 
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(β) Σύμφωνα με στοιχεία που μας δόθηκαν από τους Δήμους για το έτος 2016, τα 
ποσά που αφορούν στην αντιμισθία και έξοδα παραστάσεων των Δημάρχων και 
αποζημίωση και έξοδα παραστάσεων Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων, 
καθώς και τα ποσά που αφορούν στις συντάξεις και εφάπαξ φιλοδωρήματα των 
πρώην Δημάρχων, φαίνονται στους πιο κάτω πίνακες.  Σύμφωνα με τους Γενικούς 
Όρους Έγκρισης Προϋπολογισμών των Δήμων, η αποζημίωση και τα έξοδα 
παραστάσεων του Αντιδημάρχου και των Δημοτικών Συμβούλων δεν μπορεί να 
υπερβεί το 15% των αντίστοιχων ποσών που λαμβάνει ο Δήμαρχος.  Στον πίνακα 
που ακολουθεί φαίνεται ότι τα ποσά που καταβλήθηκαν στους Αντιδημάρχους 
Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Μέσα Γειτονιάς ξεπερνούν το 15% των 
αποδοχών των Δημάρχων. 
 

ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
  Αντιμισθία, αποζημίωση και έξοδα παραστάσεων Πρώην Δήμαρχοι 

  Ελεύθεροι Δήμοι Δήμαρχου 
Αντι-

δήμαρχου 
Δημοτικών 
Συμβούλων 

Συντάξεις 
Εφάπαξ 

φιλοδωρήματα 

    € € Αρ. € Αρ. € Αρ. € 

1 Λευκωσίας 65.907 15.818 25 237.264 2 25.518 - - 

2 Λεμεσού 70.635 16.403 25 205.032 3 53.549 - - 

3 Λάρνακας 62.656 13.733 25 179.400 2 39.052 - - 

4 Πάφου 70.635 9.226 17 104.567 1 12.564 - - 

5 Στροβόλου 70.424 - 26 242.590 1 24.496 - - 

6 Αγίου Δομετίου 56.330 - 14 107.310 2 37.071 - - 

7 Αθηένου 40.746 - 8 40.470 2 14.400 - - 

8 Αραδίππου 53.493 - 12 99.654 2 33.186 - - 

9 Πόλης Χρυσοχούς 56.330 6.182 7 36.133 1 13.697 - - 

10 Παραλιμνίου 45.048 - 10 57.408 1 1.121 - - 

11 Αγίας Νάπας 37.965 - 8 45.558 2 25.500 - - 

12 Δερύνειας 54.466 - 8 65.359 2 31.500 - - 

13 Λευκάρων 40.199 - 8 31.159 3 11.560 - - 

14 Γεροσκήπου 56.510 - 8 64.320 1 13.051 - - 

15 Πέγειας 56.330 - 8 37.709 1 12.000 - - 

16 Μέσα Γειτονιάς 56.509 9.771 11 90.117 3 25.117 - - 

17 Γερμασόγειας 53.598 - 10 80.400 1 3.375 - - 

18 Κάτω Πολεμιδιών 55.719 - 14 96.426 1 15.203 1 25.000 

19 Αγίου Αθανασίου 56.330 - 10 81.018 1 18.000 - - 

20 Αγλαντζιάς 56.284 - 16 128.640 1 18.090 - - 

21 Έγκωμης 56.330 - 12 101.395 3 66.450 - - 

22 Λατσιών 46.355 - 12 81.392 2 32.400 - - 

23 Ιδαλίου 42.300 - 10 64.098 2 28.800 - - 

24 Λακατάμιας  56.508 - 22 179.015 2 17.335 - - 

25 Γερίου 42.000 - 8 53.986 - - - - 

26 Τσερίου 56.330 - 8 67.596 - - - - 

27 Ύψωνα 53.000 - 8 65.045 - - - - 

28 Σωτήρας 37.280 - 8 44.736 - - - - 

29 Λιβαδιών 42.000 - 8 50.400 - - - - 

30 
Δρομολαξιάς-
Μενεού 

42.240 - 8 24.000 - - - - 

  Ολικό 1.590.457 71.133 374 2.762.197 42 573.035 1 25.000 

  Κατεχόμενοι                 
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ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
  Αντιμισθία, αποζημίωση και έξοδα παραστάσεων Πρώην Δήμαρχοι 

  Ελεύθεροι Δήμοι Δήμαρχου 
Αντι-

δήμαρχου 
Δημοτικών 
Συμβούλων 

Συντάξεις 
Εφάπαξ 

φιλοδωρήματα 

    € € Αρ. € Αρ. € Αρ. € 

Δήμοι 

31 Αμμοχώστου 42.156   26 164.405 2 24.700     

32 Λευκονοίκου 28.164   8 33.797 1 13.000     

33 Ακανθούς 28.104   8 33.725 2 35.100     

34 Λύσης 28.104   8 33.725 1 14.625     

35 Καραβά 23.940   8 27.231 1 19.500     

36 Λαπήθου 28.165   8 33.725 1 19.500     

37 Κυθρέας 28.104   8 33.511 2 34.125     

38 Μόρφου 35.130   10 52.695 1 15.600     

39 Κερύνειας 35.130   8 42.156 3 52.000     

  Ολικό 276.997 0 92 454.970 14 228.150 0 0 

  Σύνολο 1.867.454 71.133 466 3.217.167 56 801.185 1 25.000 

 

Γενικά σύνολα αντιμισθίας, αποζημίωσης, εξόδων παραστάσεων, συντάξεων και 
εφάπαξ φιλοδωρημάτων 

  
Ελεύθεροι Δήμοι Κατεχόμενοι Δήμοι Σύνολο 

Αριθμός € Αριθμός € Αριθμός € 

Δήμαρχοι 30 1.590.457 9 276.997 39 1.867.454 

Αντιδήμαρχοι 6 71.133 - 0 6 71.133 

Δημοτικοί Σύμβουλοι 374 2.762.197 92 454.970 466 3.217.167 

Συνταξιούχοι Δήμαρχοι 42 573.035 14 228.150 56 801.185 

Ολικό 
 

4.996.822 
 

960.117 
 

5.956.939 

Εφάπαξ φιλοδωρήματα 
σε πρώην Δημάρχους 

1 25.000 - 0 1 25.000 

 

Αποδοχή μεταχρονολογημένων επιταγών από ορισμένους Δήμους. Ορισμένοι 
Δήμοι αποδέχονται όπως φορολογούμενοι καταβάλουν τις οφειλές τους με την 
έκδοση και αποδοχή από μέρους τους μεταχρονολογημένων επιταγών, ενέργεια η 
οποία, σύμφωνα με τις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες, όχι μόνο δεν 
επιτρέπεται, αλλά εγκυμονεί και κινδύνους για πιθανή απώλεια εσόδων. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι, τυχόν αποδοχή από Δήμο μεταχρονολογημένων 
επιταγών, που αφορούν στην εξόφληση οφειλής για εξαγορά χώρων στάθμευσης και 
στην έκδοση αδειών οικοδομής, δεν διασφαλίζει τα συμφέροντά του, σε περίπτωση 
που μετά την έκδοση της άδειας και την έναρξη των σχετικών εργασιών οι εν λόγω 
επιταγές επιστραφούν από την τράπεζα ως ακάλυπτες. 

Σύμφωνα με τις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες, εισπράξεις μπορεί να 
γίνονται, μεταξύ άλλων, με επιταγές που εκδίδονται πάνω σε Κυπριακές τράπεζες. 
Σύμφωνα με τη Δημοσιονομική Οδηγία 47, τέτοιες επιταγές μπορούν να γίνουν 
αποδεκτές, νοουμένου ότι αυτές δεν φέρουν ημερομηνία μεταγενέστερη από την 
ημερομηνία είσπραξης και οι Λειτουργοί Είσπραξης Εσόδων θα είναι προσωπικά 
υπεύθυνοι αν οι επιταγές που αποδέχτηκαν δεν μπορούν να εξαργυρωθούν. 

Εξέταση αιτήσεων για την έκδοση άδειας οικοδομής. Σε αρκετές περιπτώσεις, 
παρόλο που οι τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων εξετάζουν αιτήσεις για την έκδοση 
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αδειών οικοδομής, οι αιτητές δεν προσέρχονται για την καταβολή των δικαιωμάτων 
και έκδοση της σχετικής άδειας, με αποτέλεσμα οι Δήμοι, οι οποίοι επιβαρύνονται με 
το κόστος εξέτασής τους, να μην έχουν οποιονδήποτε έσοδο, το οποίο να καλύπτει, 
τουλάχιστον, το διοικητικό κόστος. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Δήμος Λάρνακας, όπου για 107 περιπτώσεις 
αιτήσεων αδειών (άδειες οικοδομής, καλυπτικές άδειες και άδειες διαχωρισμού 
οικοπέδων), οι οποίες εγκρίθηκαν από τις υπηρεσίες του Δήμου την περίοδο 2007-
2016, παρόλο που οι αιτητές ειδοποιήθηκαν να προσέλθουν στον Δήμο για την 
έκδοση και παραλαβή των αδειών, καταβάλλοντας τα σχετικά δικαιώματα που 
ανέρχονταν σε €230.000 περίπου, εντούτοις, μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου, 
παρέλειψαν να το πράξουν. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό 62 των 
περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Κανονισμών, δικαιώματα καταβάλλονται για 
τις άδειες που χορηγούνται. Επομένως, η επιβολή από τους Δήμους δικαιωμάτων 
μελέτης αίτησης για έκδοση άδειας οικοδομής στερείται νομικής βάσης. 

Κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με 
τους Δήμους, θα πρέπει να εξετάσει το θέμα αυτό και να προωθήσει την 
τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, ώστε να νομιμοποιηθεί η επιβολή και η 
είσπραξη δικαιωμάτων μελέτης αίτησης για έκδοση άδειας οικοδομής, ώστε οι Δήμοι 
να εισπράττουν, τουλάχιστον, το κόστος που αφορά στα σχετικά διοικητικά έξοδα.  
Νοείται ότι η επιβολή και η είσπραξη των δικαιωμάτων μελέτης πρέπει να γίνεται 
κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης και σε περίπτωση που η αίτηση εγκριθεί και 
η άδεια χορηγηθεί, τα προεισπραχθέντα δικαιώματα μελέτης να αφαιρούνται από τα 
συνολικά δικαιώματα έκδοσης/χορήγησης της άδειας οικοδομής. 

Συναφώς αναφέρεται ότι, για το εν λόγω θέμα, η Υπηρεσία μας κοινοποίησε σχετική 
επιστολή στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, για ενημέρωση και 
κατάλληλη ενέργεια. 

Χρήση υπηρεσιακών οχημάτων από Δημάρχους, Δημοτικούς Γραμματείς και 
άλλους λειτουργούς Δήμων. Η Υπηρεσία μας έγινε δέκτης αριθμού καταγγελιών 
από πολίτες, για τη χρήση υπηρεσιακών οχημάτων από ορισμένους Δημάρχους, 
Δημοτικούς Γραμματείς και λειτουργούς Δήμων, εκτός ωρών εργασίας και με σχετικές 
επιστολές της επεσήμανε τα ακόλουθα. 

(α)  Οι δικαιούχοι σε παραχώρηση υπηρεσιακού οχήματος για αποκλειστική χρήση, 
καθώς και οι όροι και η διαδικασία χρήσης του, προνοούνται στον περί Παροχής 
Ορισμένων Ωφελημάτων σε Καθορισμένους Δικαιούχους του Κρατικού και του 
Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Όροι και Διαδικασία) Νόμο του 2014 (Ν.3(Ι)/2014, 
Ν.85(Ι)/2014 και Ν.145(Ι)/2014), καθώς και στους περί Υπηρεσιακών Οχημάτων του 
Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Κανονισμούς του 2014 (ΚΔΠ 
504/2014). 

Στο άρθρο 5 και στο Παράρτημα του πιο πάνω Νόμου, καθώς και στο Παράρτημα 
των Κανονισμών, αναφέρονται οι αξιωματούχοι που δικαιούνται σε παραχώρηση 
υπηρεσιακού οχήματος για αποκλειστική χρήση, στους οποίους όμως δεν 
συμπεριλαμβάνονται οι Δήμαρχοι και οι Δημοτικοί Γραμματείς. 

Το δικαίωμα για πρόσωπα που κατείχαν υπηρεσιακά όχημα για αποκλειστική χρήση, 
χωρίς τούτο να προβλέπεται σε οποιαδήποτε νομοθεσία ή Κανονισμούς (όπως είναι 
οι Δήμαρχοι και οι Δημοτικοί Γραμματείς), τερματίστηκε αυτοδικαίως στις 31 
Δεκεμβρίου 2015. 
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(β) Σύμφωνα με τον Κανονισμό 10(1), τα υπηρεσιακά οχήματα που διατίθενται για 
μη αποκλειστική χρήση, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για υπηρεσιακούς σκοπούς, 
περιλαμβανομένων κοινωνικών και υπηρεσιακών υποχρεώσεων που απορρέουν 
από τη φύση των καθηκόντων των δικαιούχων εντός και εκτός του κανονικού 
ωραρίου, όπως καθορίζεται από την οικεία αρμόδια Αρχή. Η μετάβαση από τον τόπο 
διαμονής στον τόπο εργασίας δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις υπηρεσιακής 
μετακίνησης, ούτε στους υπηρεσιακούς σκοπούς για τους οποίους δύναται να γίνεται 
χρήση υπηρεσιακού οχήματος.  

Επισημαίνεται επίσης ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου, δικαιούχος στον 
οποίο παραχωρείται η χρήση υπηρεσιακού οχήματος δεν δύναται να υποβάλλει 
απαίτηση για κάλυψη οδοιπορικών. 

Ζητήσαμε από τους Δήμους να εφαρμόζουν τα όσα ορίζουν οι περί Παροχής 
Ορισμένων Ωφελημάτων σε Καθορισμένους Δικαιούχους του Κρατικού και του 
Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Όροι και Διαδικασία) Νόμοι και οι περί Υπηρεσιακών 
Οχημάτων του Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Κανονισμοί, 
λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα που να περιορίζουν τη χρήση των οχημάτων 
μόνο για υπηρεσιακούς σκοπούς και να υιοθετήσουν τις ακόλουθες συστάσεις της 
Υπηρεσίας μας: 

 Εκτός των ωρών εργασίας, τα υπηρεσιακά οχήματα να σταθμεύουν σε χώρο 
τον οποίο να ορίσει ο κάθε Δήμος (όχι όμως στις κατοικίες των χρηστών). 

 Για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, σε υπαλλήλους σε επιφυλακή, 
των οποίων τα καθήκοντα επιβάλλουν την άμεση ανταπόκρισή τους, να 
επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η στάθμευση των υπηρεσιακών οχημάτων σε άλλο 
μέρος που θα εγκρίνει ο Δήμος. Τούτο θα μπορούσε να είναι η οικία των 
υπαλλήλων, νοουμένου ότι αυτό δικαιολογείται αντικειμενικά (π.χ. η κατοικία του 
υπαλλήλου βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από το Δημαρχείο ή από άλλο χώρο 
που ανήκει στον Δήμο και ο οποίος θα μπορούσε να χρησιμοποιείται για τη 
στάθμευση του οχήματος). 

 Για κάθε όχημα, να τηρείται Βιβλίο Κίνησης Οχήματος, το οποίο να 
ενημερώνεται με στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, στις  
διαδρομές, στην απόσταση που διανύθηκε αναλυτικά για κάθε διαδρομή, στην 
προμήθεια με καύσιμα κίνησης, στα αποθέματα καυσίμων στην αρχή και στο 
τέλος του μήνα, στον μέσο όρο κατανάλωσης καυσίμων κ.λπ., ώστε να είναι 
δυνατός ο έλεγχος και η παρακολούθηση των σχετικών εξόδων, σύμφωνα με τα 
όσα προβλέπονται στους Κανονισμούς Κυβερνητικών Αποθηκών (Κανονισμός 
122, 124 και 125) και σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου 
της Δημοκρατίας, ημερ. 8.5.2007. 

Άδειες λειτουργίας επαγγελματικών υποστατικών. Ο περί Δήμων 
Τροποποιητικός Νόμος 217(1)/2012, ο οποίος εγκρίθηκε από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 
28.12.2012, τροποποιεί και αντικαθιστά το εδάφιο (2) του άρθρου 103 του περί 
Δήμων Νόμου, ο οποίος προνοεί, πλέον, όπως άδεια λειτουργίας εκδίδεται σε όσα 
υποστατικά ικανοποιούν τις διατάξεις του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου 
και του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου και αφού τα πρόσωπα που 
ασκούν επιτήδευμα εντός των υποστατικών αυτών πληρώσουν τα σχετικά τέλη 
άδειας λειτουργίας επαγγελματικού υποστατικού. 
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Η Υπηρεσία μας, έχοντας ως γνώμονα τις τροποποιήσεις της νομοθεσίας και με 
πρόθεση την εναρμόνιση των διαδικασιών των Δήμων στα πλαίσια του πιο πάνω 
Νόμου, εισηγήθηκε όπως μην εκδίδεται άδεια λειτουργίας επαγγελματικού 
υποστατικού, χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση των Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου, η οποία έγκριση θα πιστοποιεί ότι το υποστατικό δεν ενέχει παρανομίες, οι 
οποίες μάλιστα μπορούν να θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και ασφάλεια. 

Να σημειωθεί ότι σε αριθμό Δήμων παρατηρήθηκαν περιπτώσεις παράνομων 
υποστατικών, λόγω αυθαίρετων ανεγέρσεων, μη εξασφάλισης άδειας οικοδομής ή 
πολεοδομικής άδειας, παράνομων προσθηκομετατροπών κ.λπ., για τα οποία οι εν 
λόγω Δήμοι έχουν εκδώσει άδεια λειτουργίας, κατόπιν είσπραξης δικαιωμάτων που 
επέβαλαν στα πρόσωπα που ασκούν επιτήδευμα, με βάση το άρθρο 103(2) του περί 
Δήμων Νόμου, με αποτέλεσμα, με την έκδοση της άδειας, να καλύψουν ουσιαστικά 
τα εν λόγω υποστατικά, αλλά να παραμείνουν οι ίδιοι εκτεθειμένοι. 

Υπηρεσίες νομικού συμβούλου. Η Υπηρεσία μας έχει διαπιστώσει ότι στους 
Δήμους, όπως και σε μεγάλο αριθμό Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 
(ΝΠΔΔ), οι νομικές υπηρεσίες παρέχονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια (σε ορισμένες 
περιπτώσεις για δεκαετίες) από τον ίδιο νομικό οίκο. Είναι γεγονός ότι με βάση το 
προηγούμενο νομικό πλαίσιο (Ν.12(Ι)/2006), η ανάθεση των νομικών υπηρεσιών (οι 
οποίες αναφέρονταν στο Μέρος Β του Παραρτήματος ΙΙ του Νόμου), δεν θα έπρεπε 
να γίνεται, αναγκαστικά, τηρώντας τις αυστηρές διαδικασίες που εφαρμόζονταν για 
τις συνήθεις συμβάσεις υπηρεσιών. Ομοίως, στο άρθρο 14 του νέου Νόμου 
Ν.73(Ι)/2016 (που αποτελεί μεταφορά της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/23/ΕΕ), 
καθορίζεται ότι ο Νόμος αυτός δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, 
οι οποίες αφορούν σε νομική εκπροσώπηση πελάτη από δικηγόρο κατά την έννοια 
των άρθρων 2 και 14A του περί Δικηγόρων Νόμου και σε λοιπές νομικές υπηρεσίες, 
οι οποίες συνδέονται, έστω και περιστασιακά, με την άσκηση δημόσιας εξουσίας.  

Από την άλλη, σε Εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου, ημερ. 27.4.2016, διευκρινίζεται 
ότι ακόμη και για συμβάσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 
Ευρωπαϊκών Οδηγιών του τομέα δημοσίων συμβάσεων (2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ), ισχύουν και πρέπει να εφαρμόζονται οι αρχές της διαφάνειας, της 
ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης των οικονομικών φορέων, στις οποίες 
μάλιστα τώρα προστίθεται και η αρχή της προστασίας του ανταγωνισμού, η οποία θα 
πρέπει επίσης να εξυπηρετείται και να διασφαλίζεται, κατά το δυνατόν, ευρύτερα σε 
κάθε είδους δημόσια σύμβαση.   

Η Ελεγκτική Υπηρεσία θεωρεί ότι είναι λογικό για το διοικητικό συμβούλιο ενός ΝΠΔΔ 
να διατηρεί τον ίδιο νομικό οίκο επί σειρά ετών, για την παροχή νομικών συμβουλών 
σε θέματα που σχετίζονται με την άσκηση δημόσιας εξουσίας (θέματα διοικητικού 
δικαίου), δηλαδή νομικών συμβουλών είτε υπό τη μορφή γνωματεύσεων προς το 
διοικητικό συμβούλιο, είτε για την εκπροσώπηση του ΝΠΔΔ σε περιπτώσεις 
προσφυγών ενώπιον του ανωτάτου δικαστηρίου ή του διοικητικού δικαστηρίου. Η 
Ελεγκτική Υπηρεσία δεν θεωρεί όμως ότι υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι που να 
δικαιολογούν τη διατήρηση για μεγάλο χρονικό διάστημα του ίδιου νομικού 
συμβούλου για την εκπροσώπηση του ΝΠΔΔ σε περιπτώσεις αστικών αγωγών ή 
διαιτησιών.  

Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή του νομικού οίκου θα πρέπει να γίνεται στη βάση της 
πιο πάνω εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου.  

Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως, για την παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα 
που σχετίζονται με την άσκηση δημόσιας εξουσίας (θέματα διοικητικού δικαίου), ο 
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Δήμος συνάπτει μακροχρόνιες συμβάσεις (μέχρι πέντε έτη) με νομικούς οίκους, 
ακολουθώντας, κατά το δυνατόν, ανταγωνιστική διαδικασία. Σε αυτή, δεν καθίσταται 
υποχρεωτική η δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει 
την προεπιλογή, προς υποβολή προσφορών, ενός κατάλληλου αριθμού εν δυνάμει 
ενδιαφερόμενων και κατάλληλων συνεργατών, μεταξύ των οποίων θα μπορούσε να 
είναι, αν ο Δήμος το κρίνει σκόπιμο και ο υφιστάμενος συνεργάτης.  Σε περίπτωση εν 
ισχύι συμβάσεων, θα μπορούσε αυτές να συνεχιστούν για μικρή ακόμη περίοδο 
(ενδεικτικά αναφέρεται ως μέγιστο το ένα έτος), ειδικά αν το δημοτικό συμβούλιο 
κρίνει τούτο αναγκαίο. Νοείται ότι, σε περίπτωση που η εν ισχύι σύμβαση δεν 
περιλαμβάνει ρήτρα πρόωρου τερματισμού της, τότε αυτή θα αφεθεί να εκπνεύσει 
κανονικά και δεν θα τερματιστεί πρόωρα (εκτός με τη συναίνεση του νομικού 
συμβούλου), ώστε να μην δημιουργηθεί υπόβαθρο για την υποβολή οποιωνδήποτε 
απαιτήσεων κατά του Δήμου.  

Σε περιπτώσεις αστικών αγωγών ή διαιτησιών, οι Δήμοι να αναθέτουν την 
εκπροσώπησή τους σε νομικούς οίκους που θα επιλέγονται ανά περίπτωση ή για 
ομάδες παρόμοιων υποθέσεων για συγκεκριμένη περίοδο. Θα μπορούσε για την 
επιλογή των οίκων αυτών να δημοσιεύεται πρόσκληση επίδειξης ενδιαφέροντος και 
υποβολής προσφορών (ειδικά αν πρόκειται για συγκεκριμένη υπόθεση με αμοιβή 
μεγάλης αξίας) ή να ζητείται συνδρομή από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, 
ώστε να ενημερωθούν τα μέλη του για επίδειξη ενδιαφέροντος και καταρτισμό 
σχετικού καταλόγου προεπιλογής νομικών συμβούλων, ανά Επαρχία ή Παγκύπρια, 
νοουμένου ότι οποιαδήποτε τέτοια διαδικασία υποστηρίζεται από κατάλληλη 
τεκμηρίωση. Νοείται ότι σε ειδικές περιπτώσεις, στις οποίες κρίνεται ότι την 
εκπροσώπηση του Δήμου θα πρέπει να αναλάβει συγκεκριμένος νομικός 
σύμβουλος, γιατί, για παράδειγμα, χειρίστηκε συναφή προσφυγή που επηρεάζει την 
υπό αναφορά αγωγή, τότε τούτο θα μπορεί να γίνεται κατ’ εξαίρεση, αφού υπάρξει 
κατάλληλη και επαρκής τεκμηρίωση.  

Σε περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη για την εξασφάλιση υπηρεσιών νομικού 
συμβούλου για την ετοιμασία ειδικών μελετών ή εγγράφων διαγωνισμού που θα 
προκηρύξει ο Δήμος, τότε θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις της σχετικής περί 
συμβάσεων νομοθεσίας και οι σχετικές αρχές της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών 
φορέων, της διαφάνειας και της μη διάκρισης λόγω ιθαγένειας και συνεπώς θα 
πρέπει να προκηρύσσονται ανοικτοί διαγωνισμοί, αναλόγως βέβαια και με την 
εκτίμηση της αξίας της εκάστοτε ανάγκης. 

Νομοσχέδια που αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία Επαρχιακών 
Συμπλεγμάτων και στην τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου και του περί 
Κοινοτήτων Νόμου. Σχετικά με τα εν λόγω νομοσχέδια, η Υπηρεσία μας υπέβαλε 
προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών τα 
ακόλουθα σχόλια και εισηγήσεις, που αφορούν στη μεταρρύθμιση της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Επισημαίνεται ότι, παρόλο που το θέμα αυτό συζητείται για αριθμό 
ετών, εντούτοις οι αρμόδιοι φορείς δεν έχουν τροχοδρομήσει ουσιαστικές διαδικασίες, 
οι οποίες να μπορούν να συνεισφέρουν στην υιοθέτηση και εφαρμογή δράσεων για 
υλοποίηση της εν λόγω μεταρρύθμισης, αφού το υφιστάμενο μοντέλο, όπως είναι 
παραδεκτό από όλους τους εμπλεκόμενους, χρήζει αναθεώρησης. 

(α) Σύσταση και λειτουργία Επαρχιακών Συμπλεγμάτων.  

(i)  Το νομοσχέδιο που αφορά στην ίδρυση και λειτουργία Επαρχιακών 
Συμπλεγμάτων, τις αρμοδιότητες αυτών, καθώς και για άλλα συναφή θέματα, 
προβλέπει, μεταξύ άλλων, για την ανάληψη των αρμοδιοτήτων και εξουσιών 
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των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας, Αποχετεύσεων και Εκμετάλλευσης Χώρων 
Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων, τα οποία καταργούνται, των 
αρμοδιοτήτων και εξουσιών κρατικών υπηρεσιών ή/και τοπικών αρχών σε 
σχέση με την υδατοπρομήθεια, τις αποχετεύσεις ή/και τη διαχείριση δημοτικών 
αποβλήτων. 

Το Επαρχιακά Συμπλέγματα, στην περιοχή τους, έχουν επίσης την ευθύνη για 
τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό, την αδειοδότηση ανάπτυξης σύμφωνα με τις 
αρμοδιότητες που εκχωρούνται από τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας 
Νόμο και από τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Υπηρεσία μας επισήμανε ότι σε 
περίπτωση που αποφασιστεί η σύσταση Επαρχιακών Συμπλεγμάτων, αυτά θα 
πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως, ώστε να υπάρχει κάποιο αντιστάθμισμα από 
το κόστος σύστασης και λειτουργίας τους, όπως, για παράδειγμα, με 
συνέργειες με άλλα Επαρχιακά Συμπλέγματα ή/και Δήμους  ή/και Κοινοτικά 
Συμβούλια για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, υιοθέτηση βέλτιστων 
πρακτικών, εισαγωγή και αξιοποίηση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου κ.λπ., 
ώστε να μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες προς όφελος του πολίτη, με πιο 
αποτελεσματικό, αποδοτικό και οικονομικό τρόπο. 

Επισημάναμε επίσης ότι, με τη δημιουργία των Επαρχιακών Συμπλεγμάτων 
δεν αντιμετωπίζεται και το πρόβλημα του υπερβολικά μεγάλου αριθμού Δήμων 
και Κοινοτικών Συμβουλίων, ώστε να μην δημιουργηθεί ανά Επαρχία ακόμη 
ένα δαπανηρό όργανο, στο οποίο μεταφέρονται εξουσίες σχετικά με την έκδοση 
πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών, την κατασκευή, συντήρηση και 
λειτουργία συστημάτων ύδρευσης, την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία 
συστημάτων αποχετεύσεως για υγρά λύματα και όμβρια ύδατα, καθώς και την 
παραλαβή και επεξεργασία των οικιακών αποβλήτων και την ευθύνη 
λειτουργίας του χώρου παράδοσής τους. 

(ii) Αναφέραμε επίσης ότι μας προβληματίζει το γεγονός ότι, από τις αρμοδιότητες 
που εναποτίθενται στα Επαρχιακά Συμπλέγματα, ουσιαστικά μόνο ο 
πολεοδομικός σχεδιασμός αφορά άσκηση πολιτικής που εύλογα θα πρέπει να 
ασκείται από πολιτικό όργανο, στη βάση φυσικά εισηγήσεων τεχνοκρατών που 
έχουν την κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη. Το ίδιος όμως δεν συμβαίνει με την 
έκδοση πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών (στη βάση του προϋπάρχοντος 
πολεοδομικού σχεδιασμού), την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία 
συστημάτων ύδρευσης, την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία συστημάτων 
αποχετεύσεως για υγρά λύματα και όμβρια ύδατα και την παραλαβή και 
επεξεργασία των οικιακών αποβλήτων και την ευθύνη λειτουργίας του χώρου 
παράδοσής τους, αρμοδιότητες που επίσης εναποτίθενται στα Επαρχιακά 
Συμπλέγματα, αλλά που είναι περισσότερο ή και σχεδόν αμιγώς, τεχνοκρατικής 
φύσεως. 

(iii) Εκφράσαμε επίσης τον έντονο προβληματισμό μας για την όλη προσέγγιση 
που έχει ακολουθηθεί. Από τη μια, συστήνονται Επαρχιακά Συμπλέγματα από 
αιρετά μέλη, στα οποία εναποτίθενται πολλές εξουσίες σε τομείς τεχνοκρατικής 
φύσεως και στους οποίους η μέχρι σήμερα εμπειρία δεικνύει εξαιρετικά υψηλό 
κίνδυνο πολιτικής διαφθοράς, από την άλλη, με τη δημιουργία των 
Συμπλεγμάτων αυτών, δεν επιλύεται ούτε καν το πρόβλημα της 
σύστασης/διαχείρισης κοινών υπηρεσιών μεταξύ Δήμων ή/και Κοινοτικών 
Συμβουλίων, που υποτίθεται ήταν το πρώτο ζητούμενο προς ρύθμιση. 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2016 

 

27 

(iv) Συνεπώς, η Υπηρεσία έχει την άποψη ότι, αν τελικά συσταθούν Επαρχιακά 
Συμπλέγματα, θα πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά το πλέγμα και οι δικλίδες 
ασφαλείας και ελέγχου τους και ταυτόχρονα να ανατεθεί, εκ του Νόμου, στα 
Επαρχιακά Συμπλέγματα, η διαχείριση κοινών υπηρεσιών στα όριά τους. 
Δηλαδή, η παροχή κοινών υπηρεσιών να γίνεται από τα Επαρχιακά 
Συμπλέγματα και όχι από τα Συμβούλια Διαχείρισης Κοινών Υπηρεσιών που 
συστήνονται με βάση το νομοσχέδιο περί Δήμων (Τροποποιητικό) Νόμο του 
2015, άρθρο 83Α. Αυτό σημαίνει σημαντική ενίσχυση της εποπτείας τους από 
όργανα του κεντρικού Κράτους, όπως, για παράδειγμα, τους Επάρχους και 
ταυτόχρονα εισαγωγή απόλυτα υγιών και ισχυρών συστημάτων εσωτερικού 
ελέγχου, στη βάση βέλτιστων πρακτικών, που θα προάγουν τη λογοδοσία των 
διοικούντων στα Επαρχιακά Συμπλέγματα και δεν θα αποτελούν, για τους 
διοικούντες, άλλοθι ότι ο εσωτερικός έλεγχος σχεδιάζεται και υλοποιείται από 
φορείς ξένους προς τους ίδιους. 

Η διαχείριση κοινών υπηρεσιών από τα  Επαρχιακά Συμπλέγματα, θα 
επιτρέψει επίσης τις συνέργειες μεταξύ Δήμων ή/και Κοινοτικών Συμβουλίων, 
τα οποία δεν έχουν τις απαιτούμενες υλικοτεχνικές υποδομές, καθώς και το 
ανθρώπινο δυναμικό, για τη  σύσταση, εποπτεία και υλοποίηση των εργασιών 
που αναμένεται να ανατεθούν/αναληφθούν από μέρους τους, στα πλαίσια 
παροχής κοινών υπηρεσιών, ειδικότερα όσον αφορά σε εξειδικευμένες 
υπηρεσίες, όπως, για παράδειγμα, στην παροχή (προς Δήμους και Κοινότητες) 
λογιστικών υπηρεσιών, υπηρεσιών διαχείρισης μηχανογραφικών συστημάτων 
(υλισμικού και λογισμικού), υγειονομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες συντήρησης 
φώτων τροχαίας κ.λπ. 

(v) Επαναλαμβάνουμε επίσης ότι θεωρούμε εντελώς εσφαλμένη την εμπλοκή της 
Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, που συστάθηκε και λειτουργεί δυνάμει του 
περί Εσωτερικού Ελέγχου Νόμου (N.114(I)/2003), στον εσωτερικό έλεγχο των 
αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης (Επαρχιακών Συμπλεγμάτων και Δήμων). Η 
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρεται (λογοδοτεί, υπό την ευρεία έννοια) 
στο Συμβούλιο Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο αποτελεί όργανο που διορίζεται 
από το Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτό είναι απόλυτα ορθό, αφού η Υπηρεσία 
Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου της δημόσιας 
υπηρεσίας και άρα θα πρέπει να λογοδοτεί σε όργανο που διορίζεται από τη 
«διοίκηση» του οργανισμού, που είναι το Υπουργικό Συμβούλιο, διατηρώντας, 
εννοείται, την ανεξαρτησία της από τους ελεγχόμενους οργανισμούς. 
Υπενθυμίζουμε ότι, με βάση τους αναγνωρισμένους κώδικες εταιρικής 
διακυβέρνησης, η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρεται διοικητικά στο 
Διοικητικό Συμβούλιο και λειτουργικά στην Επιτροπή Ελέγχου του Οργανισμού. 
Με τον τρόπο αυτό είναι ανεξάρτητη από τις ελεγχόμενες μονάδες του 
Οργανισμού, πλην όμως αποτελεί εσωτερική διευθέτηση και εσωτερικό 
εργαλείο του ίδιου του Οργανισμού. Στην περίπτωση των αρχών τοπικής 
αυτοδιοίκησης, δεν θεωρούμε ορθή οποιαδήποτε διευθέτηση, βάσει της οποίας 
η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία είναι ξένη προς το Επαρχιακό 
Σύμπλεγμα ή τον Δήμο θα διενεργεί εσωτερικό έλεγχο, αφού τέτοια διευθέτηση 
για εξωτερικό όργανο, που θα ενεργεί ως εσωτερικός ελεγκτής, πρώτον οδηγεί 
σε σύγκρουση αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου με τη μόνη 
υπηρεσία εξωτερικού ελέγχου, που είναι η Ελεγκτική Υπηρεσία της 
Δημοκρατίας και δεύτερο απαλλάσσει τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης από τη 
σημαντική ευθύνη (απαραίτητο συστατικό της εταιρικής διακυβέρνησης) να 
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συστήσουν Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου και να λαμβάνουν μέτρα για την 
επάρκεια των μονάδων αυτών, με σκοπό την παροχή ανεξάρτητης, 
αντικειμενικής και συμβουλευτικής υπηρεσίας, σχεδιασμένης να προσθέτει αξία 
και να βελτιώνει τις εργασίες του ελεγχόμενου οργανισμού. Εισήγησή μας είναι, 
συνεπώς, ότι στο κάθε Επαρχιακό Σύμπλεγμα θα πρέπει να συστήνεται 
Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία θα αναφέρεται διοικητικά στο 
Συμβούλιο και λειτουργικά σε Επιτροπή Ελέγχου που θα αποτελείται από μέλη 
του Συμβουλίου. Στους Δήμους θα πρέπει να ενισχυθούν τα υφιστάμενα 
συστήματα εσωτερικού ελέγχου, τα οποία όμως θα πρέπει οπωσδήποτε να 
παραμείνουν εσωτερικά. 

(β) Χορήγηση σύνταξης στους Δημάρχους. Κατά τη μελέτη του «τελικού κειμένου» 
του νομοσχεδίου που αφορά στον περί Δήμων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2015, 
διαπιστώθηκε ότι, σε σχέση με την προηγούμενη «έκδοση», έχουν διαγραφεί τα 
εδάφια 52(2) και 52(3), σύμφωνα με τα οποία, σε Δήμαρχο, με την αποχώρησή του, 
δεν παραχωρείται εφάπαξ και σύνταξη, αλλά παραχωρείται φιλοδώρημα, το οποίο 
σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει τη μία μηνιαία αποζημίωση για κάθε χρόνο 
θητείας, ενώ τα υφιστάμενα Σχέδια Συντάξεων, Ταμεία Προνοίας ή άλλα συναφή 
Σχέδια, για Δημάρχους που θα υπηρετήσουν μετά την έναρξη ισχύος του εν λόγω 
τροποποιητικού Νόμου, καταργούνται. 

Αναφορικά με το θέμα της χορήγησης σύνταξης στους Δημάρχους, σχετικές είναι οι 
απόψεις της Υπηρεσίας μας που αναφέρονται στην παρούσα έκθεσή μας πιο πάνω. 
Διευκρινίζεται ότι, οι θέσεις της Υπηρεσίας μας υποβάλλονται με γνώμονα το 
δημόσιο συμφέρον, λαμβάνοντας υπόψη της παρούσες συνθήκες στα δημόσια 
οικονομικά, οι οποίες οδήγησαν, μεταξύ άλλων και στην κατάργηση των συντάξεων 
για νεοεισερχόμενους λειτουργούς στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και 
αφορούν, γενικότερα, στην επανεξέταση του θεσμού των επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών παροχών. 

Ανάθεση ελέγχου οικονομικών καταστάσεων Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
σε ιδιώτες ελεγκτές. Λόγω σοβαρής έλλειψης προσωπικού στην Υπηρεσία μας, ο 
Γενικός Ελεγκτής, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 8 του 
περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας Νόμο (Ν113(Ι)/2002), αποφάσισε την ανάθεση, μέσω διαγωνισμών, σε 
ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία, του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων αριθμού 
Δήμων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και τις νομοθεσίες που διέπουν ή 
σχετίζονται με τη λειτουργία των Δήμων, περιλαμβανομένης και της επισκόπησης 
μετρητών και ειδών αποθήκης, καθώς και της επισκόπησης της ικανοποιητικής 
λειτουργίας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. 

Επισημαίνεται ότι οι ιδιώτες ελεγκτές, έχουν την ευθύνη του οικονομικού ελέγχου. Σε 
περίπτωση που κριθεί σκόπιμο, με βάση αξιολόγηση κινδύνων, ενδεχομένως να 
πραγματοποιηθούν από την Υπηρεσία μας πρόσθετοι διαχειριστικοί έλεγχοι, καθώς 
και έλεγχοι συμμόρφωσης. 

Για σκοπούς διαφάνειας και ενημέρωσης, τα αποτελέσματα που αφορούν στην 
κατακύρωση των σχετικών διαγωνισμών φαίνονται στο Παράρτημα V. 
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1.1.2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Πέραν των Γενικών Παρατηρήσεων που διατυπώνονται πιο πάνω, από τον έλεγχο 
των οικονομικών καταστάσεων των Δήμων που διενεργήθηκε είτε από την Υπηρεσία 
μας, είτε από ιδιώτες ελεγκτές, καθώς και από έλεγχο που διενεργήθηκε σε 
διάφορους Δήμους από τις Τεχνικές Υπηρεσίες μας, διαπιστώθηκαν διάφορα 
σοβαρά θέματα, τα κυριότερα εκ των οποίων αναφέρονται πιο κάτω. 

1.1.2.1  ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

Υποβολή οικονομικών καταστάσεων για έλεγχο. Ο Δήμος υπέβαλε τις 
οικονομικές καταστάσεις για τα έτη που έληξαν στις 31.12.2016 και 31.12.2015, 
σύμφωνα με τον περί Δήμων Νόμο. Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων για το 
έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015, βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα θέματα που 
ακολουθούν, αφορούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για το έτος που 
έληξε στις 31.12.2014. 

Επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου. Η οικονομική κατάσταση 
του Δήμου δεν βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο, μετά και από τη σημαντική 
μείωση της κρατικής χορηγίας από το 2011, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να καλύψει 
τη μη χρηματοδοτηθείσα εισφορά προς το Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων, 
ύψους €32.707.796 στις 31.12.2014 (€33.067.223 στις 31.12.2013). Επισημαίνεται 
ότι, σύμφωνα με την τελευταία αναλογιστική εκτίμηση που έγινε το 2016, με 
ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2015, η μη χρηματοδοτούμενη αναλογιστική 
υποχρέωση του Δήμου για ελλειμματικές εισφορές κατά την ημερομηνία αυτή, 
ανερχόταν σε €41.105.343.  

Σημειώνεται ότι η οικονομική κατάσταση του Δήμου φαίνεται να επιδεινώνεται, αφού 
μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος των νέων δανείων το 2012, όταν ο Δήμος άρχισε 
να καταβάλλει τις τοκοχρεωλυτικές του δόσεις, παρατηρείται αύξηση στους πιστωτές 
και στα οφειλόμενα έξοδα, τα οποία, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις στις 
31.12.2014 ανέρχονταν σε €11.605.686 (€11.407.288 στις 31.12.2013), σε σύγκριση 
με €10.927.955 στις 31.12.2012 και €8.750.832 στις 31.12.2011, δηλαδή στις 
31.12.2014 παρουσίασαν αύξηση ύψους €2.854.854 ή ποσοστό 33%, σε σχέση με 
το αντίστοιχο υπόλοιπο στις 31.12.2011. 

Επίσης, παρά τις προσπάθειες του Δήμου να βελτιώσει την οικονομική του 
κατάσταση, λαμβάνοντας μέτρα για έγκαιρη είσπραξη όλων των οφειλόμενων 
ποσών, συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων φορολογιών, τελών, αδειών 
και δικαιωμάτων, που στις 31.12.2014 ανέρχονταν, μετά την πρόνοια για επισφαλείς 
χρεώστες ύψους €2.362.583, σε €10.150.749 (€11.026.640 στις 31.12.2013 και 
€10.356.466 στις 31.12.2012) και επιβάλλοντας δικαιώματα για διαφημιστικές 
πινακίδες και για ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης, για την κατασκευή και λειτουργία 
των οποίων απαιτείται η έκδοση άδειας οικοδομής και άδειας λειτουργίας, η 
βιωσιμότητά του στηρίζεται στη συνέχιση της καταβολής από το κράτος της σχετικής 
χορηγίας, η οποία το 2014 ανήλθε στο 33,6% των συνολικών εσόδων, σε σύγκριση 
με 37,3% το 2013. Χαρακτηριστικά αναφέρεται επίσης ότι η κρατική χορηγία κατά το 
2011, ανήλθε σε 42,6% των συνολικών εσόδων του Δήμου. 

Στην απάντησή του ο Δήμαρχος, μας ανέφερε ότι έχει εισηγηθεί στους Υπουργούς 
Οικονομικών και Εσωτερικών όπως, το κράτος, «επιστρέψει» μέρος της κρατικής 
χορηγίας που έχει αποκόψει από τους Δήμους, να αναλάβει την αποπληρωμή των 
δανείων των Δήμων που επενδύθηκαν σε υποδομές, θέμα για το οποίο έχουν ληφθεί 
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από το κράτος σχετικές αποφάσεις, καθώς και να εγγυηθεί τις συντάξεις των 
εργαζομένων. 

Ο Δήμαρχος μάς ενημέρωσε επίσης ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν οι 
προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις της απέναντι στους δημότες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε 
θέματα πρωτίστως ασφάλειας και υγείας, επισημαίνοντας ότι το σημερινό οικονομικό 
μοντέλο έχει κλείσει τον κύκλο του και δεν μπορεί να συνεχιστεί. 

Αναφορικά με τις ενέργειες του Δήμου για βελτίωση της οικονομικής κατάστασής του, 
ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στο μέτρο της πρόωρης αφυπηρέτησης εργατικού 
προσωπικού, καθώς και στη δημιουργία ομάδας για είσπραξη των καθυστερήσεων 
φορολογιών, τελών και δικαιωμάτων, ενώ όσον αφορά στην καθυστέρηση που 
παρατηρείται στην αποπληρωμή των πιστωτών, σημείωσε ότι αυτό οφείλεται κυρίως 
στο ότι το κράτος δεν τηρούσε τα καθορισμένα χρονοδιαγράμματα για την καταβολή 
της κρατικής χορηγίας.        

Καταγγελία συμφωνιών δανείων μεταξύ του Δήμου και της KA Finanz AG. Με 
επιστολή της, ημερ. 11.11.2013, η τράπεζα KA Finanz AG κατήγγειλε τις πιο πάνω 
δανειακές συμβάσεις, οι οποίες καλύπτονταν με κρατική εγγύηση, επικαλούμενη 
παράβαση συμβατικής υποχρέωσης του Δήμου και απαίτησε την πλήρη 
αποπληρωμή των οφειλομένων. 

Η Κυβέρνηση ανέλαβε την αποπληρωμή των δανείων αυτών και το Υπουργείο 
Οικονομικών, με επιστολή του, διαβίβασε σχετική συμφωνία, ημερ. 23.12.2014, η 
οποία υπογράφηκε από τον Δήμαρχο και τον Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με 
την οποία ο Δήμος δεσμεύεται να εξοφλήσει, προς την Κυβέρνηση, το ποσό των 
€2.382.922, που ήταν το υπόλοιπο του δανείου που αποπληρώνεται από τον Δήμο, 
με τους ίδιους όρους και υποχρεώσεις που περιλαμβάνονταν στη συμφωνία δανείου 
με την KA Finanz AG. 

Εσωτερικός έλεγχος.  Παρά τη βελτίωση στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, 
εξακολουθούν να παρατηρούνται ορισμένες αδυναμίες και ελλείψεις, όπως μη 
τήρηση ή μη ορθή τήρηση όλων των απαραίτητων μητρώων, μη συμπλήρωση, σε 
αρκετές περιπτώσεις, των μηχανογραφημένων ενταλμάτων πληρωμής και μη 
υπογραφή, σε ορισμένες περιπτώσεις, των τιμολογίων από τον υπεύθυνο λειτουργό 
που παρέλαβε τα αγαθά/υπηρεσίες. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις συμβάσεις που υπέγραψε ο Δήμος με ελεγκτικά γραφεία για 
την αγορά υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου και την ετοιμασία σχετικών 
εκθέσεων/εισηγήσεων, για βελτίωση των διαδικασιών που ακολουθεί, καθώς επίσης 
και την εμπλοκή των Υπηρεσιών του Δήμου και της Διαχειριστικής του Επιτροπής 
στη διαδικασία αυτή, αναμένεται η λήψη μέτρων για υλοποίηση τυχόν εισηγήσεων 
που θα υποβληθούν και που θα αφορούν στην ενίσχυση και βελτίωση των 
συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. 

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου είναι 
υπεύθυνη να παρακολουθεί και να επιβεβαιώνει ότι οι πιο πάνω εισηγήσεις 
υλοποιούνται. Μας ανέφερε επίσης ότι οι διορθωτικές ενέργειες που λαμβάνονται, 
παρουσιάζονται στη Διαχειριστική Επιτροπή του Δήμου. 

Μηχανογράφηση υπηρεσιών του Δήμου 

(α) Σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Ο Δήμος δεν έχει ετοιμάσει σχέδιο επιχειρησιακής 
συνέχειας, το οποίο να περιλαμβάνει σχέδιο αποκατάστασης καταστροφών και 
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εναλλακτικές διαδικασίες για επαναφορά των συστημάτων πληροφορικής, για 
συνέχιση των εργασιών του μετά από φυσική καταστροφή ή δολιοφθορά, η 
ανυπαρξία του οποίου μπορεί να οδηγήσει στη δυσλειτουργία των λογισμικών 
συστημάτων ή/και στην απώλεια σημαντικών δεδομένων.  

Ο Δήμαρχος μάς ενημέρωσε ότι η ετοιμασία του εν λόγω σχεδίου θα εξεταστεί μετά 
την εγκατάσταση των υπηρεσιών του Δήμου στο νέο κτήριο του Δημαρχείου. 

Σύσταση: Το ολοκληρωμένο σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας να προσδιορίζει, 
μεταξύ άλλων, τις άμεσες ενέργειες για αποκατάσταση των συστημάτων 
πληροφορικής σε περίπτωση καταστροφής. Τα επιχειρησιακά σχέδια και οι 
εναλλακτικές διαδικασίες να δοκιμάζονται, στη βάση σχετικών σεναρίων, με τη 
συμμετοχή των χρηστών σε ετήσια βάση. 

(β) Λογισμικό τήρησης μητρώου πάγιου ενεργητικού. Παρόλο που το 
λογισμικό μητρώου πάγιου ενεργητικού εγκαταστάθηκε από το 2006, εντούτοις, μέχρι 
την ολοκλήρωση του ελέγχου, δεν είχε τεθεί σε πλήρη εφαρμογή, αφού στο εν λόγω 
μητρώο δεν είχαν καταχωριστεί τα περιουσιακά στοιχεία που αφορούν στη γη, κτίρια, 
επιστρώσεις οδών, πίνακες, εκθέματα μουσείων, εξοπλισμό γραφείου και έργα υπό 
εκτέλεση. 

Για το θέμα αυτό, ο Δήμαρχος μάς πληροφόρησε ότι έχει καταχωριστεί μεγάλος 
αριθμός στοιχείων πάγιου ενεργητικού, καθώς και ότι συνεχίζεται η προσπάθεια 
καταχώρισης και των υπολοίπων.   

Σύσταση: O Δήμος να ενημερώσει το εν λόγω μητρώο, με το σύνολο των πάγιων 
περιουσιακών του στοιχείων, καταχωρίζοντας πλήρη στοιχεία σχετικά με το κόστος 
των περιουσιακών στοιχείων, τις προσθήκες, τις εκποιήσεις, την κρατική χορηγία και 
τις αποσβέσεις. Στο τέλος κάθε έτους να πραγματοποιείται φυσική καταμέτρηση των 
πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 

Παρεμφερή ωφελήματα προσωπικού. Στο συνολικό κόστος προσωπικού ύψους 
€14,9 εκ. το 2014 και €15,7 εκ. το 2013, περιλαμβάνονται και παρεμφερή ωφελήματα 
ύψους €755.730 και €902.309 το 2014 και 2013, αντίστοιχα (€900.073 το 2012), που 
αφορούν σε εισφορά στο Ταμείο Ευημερίας, εισφορά σε σχέδια ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης, ασφάλεια ζωής και προσωπικών ατυχημάτων και άλλα κατ' αποκοπή 
επιδόματα (οδοιπορικών, εποπτών θεαμάτων, πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.λπ.). 

Ενόψει των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Δήμος, η Υπηρεσία μας 
εισηγήθηκε την επαναξιολόγηση των πιο πάνω ωφελημάτων και τη λήψη μέτρων για 
περιορισμό τους. 

Η Υπηρεσία μας σημείωσε επίσης, κατ’ ανάλογο τρόπο που έχει θέσει το θέμα και σε 
άλλους ελεγχόμενους, περιλαμβανομένων και ημικρατικών οργανισμών, ότι τα ποσά 
που δίνονται σε παρεμφερή ωφελήματα προσωπικού δεν θα πρέπει πλέον να 
επιβαρύνουν τον Δήμο, αλλά τους υπαλλήλους του.  Όσον αφορά στην εισφορά 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, υπενθυμίζεται ότι στους δημόσιους υπαλλήλους 
έχει καταργηθεί από το 2013 η δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αφού με 
βάση σχετικούς Κανονισμούς, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι εκπαιδευτικοί και οι άλλοι 
κρατικοί αξιωματούχοι συνεισφέρουν 1,5% επί των ακαθάριστων απολαβών τους, 
ώστε να μπορούν να λαμβάνουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.   

Ο Δήμαρχος μάς ανέφερε ότι, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πιο πάνω παρεμφερή 
ωφελήματα ρυθμίζονται μέσω συλλογικών συμβάσεων, αυτά θα συζητηθούν με τις 
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συντεχνίες και θα επαναξιολογηθούν κάτω από το φώς των οικονομικών 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Δήμος.  

Σύσταση:  Ο Δήμος να επαναξιολογήσει τα πιο πάνω ωφελήματα, στα πλαίσια των 
θεσμοθετημένων διαδικασιών και να ληφθούν μέτρα για περιορισμό τους και κατ’ 
ανάλογο τρόπο που έχει τεθεί το θέμα και σε άλλους ημικρατικούς οργανισμούς, τα 
ποσά που δίνονται σε παρεμφερή ωφελήματα προσωπικού δεν πρέπει πλέον να 
επιβαρύνουν τον Δήμο, αλλά τους υπαλλήλους του. Οι εργοδοτούμενοι από τον 
Δήμο να συνεισφέρουν 1,5% επί των ακαθάριστων απολαβών τους στα σχέδια 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή εναλλακτικά ο Δήμος να θέσει οροφή στη δική του 
συνεισφορά, ως ποσοστό επί των ακαθάριστων απολαβών των υπαλλήλων. 

Φορολογία φόρου εισοδήματος και έκτακτης εισφοράς για την άμυνα. Το 
Τμήμα Φορολογίας με επιστολή του, ημερ. 28.12.2015, απαίτησε την καταβολή από 
τον Δήμο ποσού €295.880, για οφειλές φόρων για το έτος 2009, που αφορούσε σε 
φόρο εισοδήματος που έπρεπε να παρακρατηθεί για επιδόματα και ωφελήματα που 
παραχωρήθηκαν στο προσωπικό (€230.824), φόρο εισοδήματος που προκύπτει από 
εμπορικά εισοδήματα (€50.880) και έκτακτη εισφορά για την άμυνα για τόκους και 
ενοίκια (€14.176). 

Ο Δήμος, με επιστολή εγκεκριμένου Λογιστικού γραφείου προς τον Έφορο 
Φορολογίας, υπέβαλε ένσταση αναφορικά με τη φορολογία φόρου εισοδήματος, 
ύψους €230.824, που έπρεπε να παρακρατηθεί για επιδόματα και ωφελήματα που 
παραχωρήθηκαν στο προσωπικό, η οποία, σύμφωνα με την εν λόγω επιστολή, 
βασίζεται σε γενικούς και ειδικούς λόγους, χωρίς όμως, μέχρι την ολοκλήρωση του 
ελέγχου, να είχε ολοκληρωθεί η εξέτασή της. 

Αντιμισθία και έξοδα παραστάσεως Αντιδημάρχου. Σύμφωνα με επιστολή του 
Υπουργείου Εσωτερικών προς τον Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων Κύπρου, ημερ. 
8.9.2010, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους Δήμους και σύμφωνα με τους όρους 
έγκρισης των Προϋπολογισμών των Δήμων, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
(περιλαμβανομένου και του Αντιδημάρχου) λαμβάνουν αντιμισθία και έξοδα 
παραστάσεως μέχρι 15% των αντίστοιχων ποσών που λαμβάνει ο Δήμαρχος. 

Παρά τα πιο πάνω, στους Προϋπολογισμούς για τα έτη 2011 μέχρι 2015 
περιλήφθηκε πρόνοια για τα οικονομικά ωφελήματα του Αντιδημάρχου, μεγαλύτερη 
από το 15% των αντίστοιχων ποσών που θα ελάμβανε ο Δήμαρχος. 

Σαν αποτέλεσμα, κατά τα έτη 2015, 2014, 2013, 2012 και 2011 καταβλήθηκαν στους 
τότε Αντιδημάρχους ωφελήματα συνολικού ύψους €15.818, €15.818, €14.335, 
€15.323 και €15.709, αντί €9.886, €9.886, €9.886, €9.886 και  €9.818, αντίστοιχα, 
δηλαδή πληρώθηκαν περισσότερα €5.932 τα έτη 2015 και 2014, €4.449 το 2013, 
€5.437 το 2012 και €5.891 το 2011. 

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε την Υπηρεσία μας ότι ο Αντιδήμαρχος, λόγω του 
αναβαθμισμένου ρόλου που έχει, πάντοτε ελάμβανε αυξημένες απολαβές και ότι θα 
είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει η πρακτική αυτή, θέση η οποία δεν γίνεται αποδεκτή 
από την Υπηρεσία μας, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο οφείλει να εφαρμόσει τα όσα 
συμφωνήθηκαν/εγκρίθηκαν από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών, σε 
σχετικό, συλλογικό, αίτημα των Δήμων, μέσω της Ένωσης Δήμων. 

Σύσταση: Τα ωφελήματα του Αντιδημάρχου να μην ξεπερνούν το 15% αυτών του 
Δημάρχου και τα επιπλέον ποσά που καταβλήθηκαν σε πρώην Αντιδημάρχους να 
ανακτηθούν το συντομότερο δυνατόν. 
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Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων. 

(α) Αναλογιστική εκτίμηση. Σύμφωνα με την τελευταία αναλογιστική εκτίμηση 
που έγινε το 2016, με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2015, η μη 
χρηματοδοτούμενη αναλογιστική υποχρέωση του Δήμου για ελλειμματικές εισφορές 
κατά την ημερομηνία αυτή, ανερχόταν σε €41,1 εκ., σε σύγκριση με €34,8 εκ. κατά 
την 31.12.2012, με βάση την προηγούμενη αναλογιστική εκτίμηση που έγινε το 2014. 

Με σκοπό την πλήρη χρηματοδότηση του πιο πάνω ελλείμματος, ο αναλογιστής 
προτείνει την άμεση καταβολή από τον Δήμο ποσού €41,1 εκ. ή ετήσιες καταβολές 
ύψους €9 εκ. για 5 χρόνια ή €4,8 εκ. για 10 χρόνια ή €3,4 εκ. για 15 χρόνια, ενώ σε 
περίπτωση που το έλλειμμα αυτό χρηματοδοτηθεί κατά τη διάρκεια της μέσης 
μελλοντικής υπηρεσίας των μελών του Ταμείου, η οποία ανέρχεται σε 17,5 χρόνια, 
σταθμισμένης με τον μισθό τους, τότε ο Δήμος θα πρέπει  να εισφέρει ποσοστό 
66,4% επί των ολικών μισθών των παρόντων μελών, πλέον ποσοστό 10,8% που 
αφορά στο Κανονικό Ποσοστό Εισφοράς (ΚΠΕ) κατά την ημερομηνία αναφοράς, για 
τη μελλοντική υπηρεσία των παρόντων μελών, δηλαδή συνολικό ποσοστό ίσο με 
77,2% των μισθών. 

(β) Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων του Ταμείου. Παρόλο που οι περί 
Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων Κανονισμοί του Δήμου Λευκωσίας του 2013 τέθηκαν 
σε ισχύ από 29.11.2013, εντούτοις, μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου, δεν είχαν 
τεθεί σε εφαρμογή και δεν ετοιμάστηκαν ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις για το 
Ταμείο, με αποτέλεσμα, ταμειακά διαθέσιμα του εν λόγω Ταμείου ύψους €11,1 εκ., να 
περιλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και στις μη 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, στις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου για το έτος 
που έληξε στις 31.12.2014. 

Ο Δήμαρχος μάς ενημέρωσε ότι θέση του Δήμου είναι όπως τις υποχρεώσεις του 
προς το Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων, πρέπει να τις εγγυηθεί το κράτος. 
Μας ανέφερε επίσης ότι το Ταμείο εγκρίθηκε από τον Έφορο Ταμείων 
Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών στις 19.12.2015, καθώς και ότι τον 
Οκτώβριο του 2017 ανατέθηκε σε ιδιώτη ελεγκτή ο έλεγχος των οικονομικών 
καταστάσεων του Ταμείου.    

Σύσταση: Ο Δήμος, όπως και η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου, να 
εφαρμόσουν τον περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των 
Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών παροχών Νόμο του 2012, καθώς και 
τους περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων Κανονισμούς του Δήμου Λευκωσίας του 
2013. 

Πάγιο ενεργητικό 

(α) Επανεκτίμηση στοιχείων πάγιου ενεργητικού. Η επανεκτίμηση, με 
ημερομηνία αναφοράς την 30.11.2013, έγινε από ανεξάρτητο ιδιώτη εκτιμητή και 
αφορούσε στη Γη και στα Κτίρια του Δήμου. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η 
επανεκτίμηση, σε αντίθεση με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 16–Ενσώματα Πάγια 
(Μέθοδος αναπροσαρμογής), δεν περιέλαβε ορισμένα περιουσιακά στοιχεία, τα 
οποία έχουν εκμισθωθεί με μακροχρόνια μίσθωση ή/και έχουν ανεγερθεί σε γη που 
εκμισθώθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία, όπως, για παράδειγμα, το Δημοτικό 
Κολυμβητήριο.  

Παρατηρήθηκε επίσης ότι η προηγούμενη επανεκτίμηση πραγματοποιήθηκε από τον 
Δήμο κατά το 2003, παρόλο ότι το εν λόγω Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο απαιτεί όπως 
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η αναπροσαρμογή της αξίας ενσώματων παγίων, με επουσιώδεις μόνο μεταβολές 
στην εύλογη αξία τους, γίνεται κάθε τρία ή τέσσερα χρόνια. 

Σύσταση: Ο Δήμος να προβεί σε επανεκτίμηση του συνόλου της ακίνητης 
ιδιοκτησίας του, σύμφωνα με το πιο πάνω Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο.  

(β) Προμήθεια 13 μικρών λεωφορείων. 

(i) Με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 26.6.2013, εγκρίθηκε η 
παραχώρηση μέγιστου ποσού επιχορήγησης ύψους €1,2 εκ. από το Τετραετές 
Πρόγραμμα Αναζωογόνησης/Αναβίωσης Περιοχών Πράσινης Γραμμής 
Λευκωσίας (Δήμοι Λευκωσίας και Αγίου Δομετίου για τα έτη 2009-2012) προς 
τον Δήμο Λευκωσίας, για την υπηρεσία μικρών λεωφορείων για την 
εξυπηρέτηση του ιστορικού κέντρου της Λευκωσίας και τη διασύνδεσή του με το 
αστικό κέντρο έξω από τα τείχη, με την προϋπόθεση ότι η χορηγία θα 
χρησιμοποιηθεί μόνο για την αγορά λεωφορείων και την κατασκευή των 
αναγκαίων υποδομών, όπως είναι οι σταθμοί λεωφορείων. 

Ο Δήμος Λευκωσίας προκήρυξε διαγωνισμό, με εκτίμηση δαπάνης ύψους €1 
εκ., για την προμήθεια 13 μικρών λεωφορείων και στις 22.12.2014 υπογράφηκε 
σχετική σύμβαση με συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία προνοούσε την παράδοση 
και την εκπαίδευση στη χρήση των εν λόγω λεωφορείων, για ποσό €1.136.200 
πλέον €215.878 ΦΠΑ, δηλαδή για συνολικό ποσό €1.352.078. 

Διαπιστώθηκε ότι, σύμφωνα και με τη σύμβαση, ο Δήμος κατέβαλε προς τον 
Ανάδοχο προκαταβολή ύψους €270.416 (ποσοστό 20%), πλέον ενδιάμεση 
πληρωμή €540.831 (40%) στις 8.4.2015, καθώς και αντίστοιχο ποσό στις 
8.12.2015, για την πλήρη εξόφληση της αξίας τους, δηλαδή €1.352.078, 
συνολικά. 

(ii) Σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄ της  σχετικής πρότασης προς το Υπουργικό 
Συμβούλιο, η πιο πάνω απόφαση αφορούσε σε συνολικό ποσό ύψους €1,2 εκ., 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το κόστος 
κατασκευής των αναγκαίων  υποδομών, όπως είναι οι σταθμοί λεωφορείων. 

Η Υπηρεσία μας παρατήρησε ότι το πρόσθετο κόστος που αφορά στην αγορά 
των λεωφορείων ύψους €152.078, καταβλήθηκε από τον Δήμο, ενώ το κόστος 
των υποδομών αναμενόταν επίσης να χρηματοδοτηθεί από τον Δήμο μέσω των 
Προϋπολογισμών του, αφού το ποσό της χορηγίας, με βάση την πιο πάνω 
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ανέρχεται σε €1,2 εκ. μόνο. 

Σύμφωνα με τον Δήμο, το κόστος που προκύπτει για τις υποδομές (στάσεις, 
στέγαστρα κ.λπ.) δεν θα χρηματοδοτηθεί από τον Δήμο, αλλά  από το Τμήμα 
Δημοσίων Έργων, μέσω του Κονδυλίου  Μεταφορών του Υπουργείου 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, όπως γίνεται  Παγκύπρια. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ρητώς 
προϋπόθετε ότι η χορηγία θα χρησιμοποιείτο μόνο για την αγορά λεωφορείων 
και την κατασκευή των αναγκαίων υποδομών, η Υπηρεσία μας έχει την άποψη 
ότι, τυχόν εκταμίευση οποιωνδήποτε πρόσθετων ποσών μέσω του Υπουργείου 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (ΥΜΕΕ), για χρηματοδότηση των 
αναγκαίων υποδομών, επίσης θα πρέπει να τύχει της έγκρισης του Υπουργικού 
Συμβουλίου, αφού το σύνολο της χορηγίας, σε αντίθεση με την εν λόγω 
απόφαση, χρησιμοποιήθηκε μόνο για την αγορά των λεωφορείων. 
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(iii) Σύμφωνα με τη σύμβαση, η οποία, όπως αναφέρεται και πιο πάνω, 
υπογράφηκε στις 22.12.2014, η παράδοση των μικρών λεωφορείων ορίστηκε 
σε οκτώ μήνες από την υπογραφή της, δηλαδή μέχρι τις 21.8.2015. 

Σύμφωνα με τον Δήμο, εξ υπαιτιότητας της εταιρείας, 8 λεωφορεία 
παραλήφθηκαν μέχρι τις 13.11.2015, ενώ τα υπόλοιπα 5 στις 7.12.2015, 
δηλαδή η παραλαβή τους ολοκληρώθηκε με καθυστέρηση 4 μηνών περίπου. 

Όπως έχουμε ενημερωθεί, οι καθυστερήσεις προκλήθηκαν κυρίως λόγω των 
κεφαλαιακών ελέγχων (capital controls) που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα και τη 
δικαιολογημένη  επίκληση από την εταιρεία, της πρόνοιας της Σύμβασης περί 
"ανωτέρας βίας", η οποία και έγινε αποδεκτή από τον Δήμο.  

(iv) Διαπιστώθηκε επίσης ότι, μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου, τα εν λόγω 
οχήματα βρίσκονταν ακινητοποιημένα σε χώρο του ανάδοχου. Επισημαίνεται 
ότι, με βάση τη σύμβαση, η εγγύηση των οχημάτων καθορίστηκε για περίοδο 
τριών ετών από την ημερομηνία παραλαβής τους, δηλαδή μέχρι τις 12.11.2018 
για τα 8 λεωφορεία και μέχρι 6.12.2018, για τα υπόλοιπα 5. 

Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως ο Δήμος και ο Ανάδοχος συζητήσουν το 
θέμα της επέκτασης της περιόδου εγγύησης των οχημάτων, ώστε αυτή να 
καλύπτει περίοδο τριών ετών από την ημερομηνία κατά την οποία θα τεθούν σε 
χρήση/υπηρεσία. 

Απαντώντας ο Δήμαρχος, μας ενημέρωσε ότι με βάση σχετική συμφωνία με το 
ΥΜΕΕ, η οποία έχει εξάμηνη διάρκεια με δικαίωμα ανανέωσής της για ακόμα 6 
μήνες, άρχισε την 1.6.2017 η πιλοτική λειτουργία 2 από τις 3 γραμμές που έχουν 
σχεδιαστεί, ενώ όσον αφορά στο θέμα της εγγύησης των οχημάτων, μας 
πληροφόρησε ότι ο Δήμος ζήτησε προσφορά για επέκτασή της για ακόμα δύο χρόνια 
από την ημερομηνία αγοράς/παράδοσής τους.  

Σύσταση: Ο Δήμος να ενημερώσει την Υπηρεσία μας, σχετικά με τους λόγους της μη 
αξιοποίησης των λεωφορείων, παρόλο που αυτά έχουν παραληφθεί και εξοφληθεί 
από τον Δεκέμβριο του 2015, κατά πόσο έχει ετοιμάσει συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα ενεργειών για αξιοποίησή τους, καθώς και κατά πόσο εκκρεμούν 
οποιαδήποτε έργα κατασκευής των αναγκαίων υποδομών, με εκτίμηση του σχετικού 
κόστους. 

Τέλος θεάματος.  Κατά το έτος 2014 εισπράχθηκε τέλος θεάματος ύψους €19.296, 
σε σύγκριση με  €19.818 κατά το 2013, ενώ διαπιστώθηκαν περιπτώσεις όπου για 
θεατρικές παραστάσεις δεν καταβλήθηκαν τα νενομισμένα τέλη. 

Με την απόφασή του, ημερ. 25.2.1993, ο Δήμος απάλλαξε συγκεκριμένο θέατρο από 
την καταβολή του οφειλόμενου φόρου θεάματος και από τον φόρο θεάματος 
μελλοντικών παραστάσεων, απόφαση η οποία ισχύει μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα 
την απώλεια εσόδων από τον Δήμο, αλλά και την άρνηση άλλων θεατρικών ομάδων 
να καταβάλουν φόρο θεάματος για τις θεατρικές τους παραστάσεις, επικαλούμενοι 
την απαλλαγή που δόθηκε στο εν λόγω θέατρο. Σύμφωνα με το άρθρο 85(2)(i)(iv) 
του περί Δήμων Νόμου, ο Δήμος δύναται να εξαιρεί την πληρωμή του συνόλου ή 
μέρους του τέλους θεάματος, σε περίπτωση που οι εισπράξεις οποιουδήποτε 
δημόσιου θεάματος διατίθενται ολόκληρες ή μερικώς για φιλανθρωπικούς, 
εκπαιδευτικούς ή αγαθοεργούς σκοπούς ή για την προώθηση των αθλημάτων ή 
αθλητισμού, που στην προκειμένη περίπτωση δεν ισχύει. 
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Παρόλο που για το θέμα αυτό η Υπηρεσία μας, επανειλημμένα, έχει συστήσει στον 
Δήμο να εφαρμόσει τη σχετική νομοθεσία, εντούτοις καμιά ενέργεια δεν έγινε από 
μέρους του.  

Παραχώρηση σε κατόχους κέντρων αναψυχής υποάδειας χρήσης πεζοδρόμου 
και χρεώσεις/εισπράξεις δικαιωμάτων. Συγκεκριμένος εστιάτορας, ο οποίος 
δραστηριοποιείται στην περιοχή των πεζοδρόμων Λήδρας-Ονασαγόρου-Φανερωμένης, 
υπέβαλε καταγγελία προς την Υπηρεσία μας, σχετικά με παράνομες χρεώσεις/ 
εισπράξεις δικαιωμάτων που επιβάλλει ο Δήμος σε κατόχους κέντρων αναψυχής στην 
εν λόγω περιοχή. Κατά τη σχετική διερεύνηση διαπιστώθηκε, σύμφωνα με το Γενικό 
Καθολικό, ότι τα έσοδα του Δήμου για τα έτη 2016 και 2015 ανήλθαν σε €352.661 και 
€345.390, αντίστοιχα, ενώ όσον αφορά στο 2017, τα έσοδα μέχρι 20.6.2017 ανήλθαν σε 
€164.925. 

(α) Σύμφωνα με το άρθρο 9Α(1) του περί Δημοσίων Οδών (Τροποποιητικού) 
Νόμου του 2014, το Υπουργικό Συμβούλιο ή ο Διευθυντής Δημοσίων Έργων, σε 
περίπτωση που έχει εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από το Υπουργικό Συμβούλιο, 
μπορούν να παραχωρήσουν σε οποιονδήποτε Δήμο, άδεια χρήσης πεζοδρόμου ή 
μέρους αυτού που βρίσκεται εντός των δημοτικών του ορίων, υπό τέτοιους όρους ή 
περιορισμούς που δυνατόν να θεωρήσουν αναγκαίο ή σκόπιμο να επιβάλουν. 

Σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 9Α, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να 
εκδίδει Κανονισμούς, που δημοσιεύονται στην  Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας, για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος, το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό 
καθορισμού σε σχέση με το εν λόγω άρθρο. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφασή του, ημερ. 14.7.2015, εξουσιοδότησε τον 
Διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων Έργων όπως: 

 Παραχωρεί τις Άδειες Χρήσης σε Πεζόδρομους, σύμφωνα με τις πρόνοιες των 
περί Δημοσίων Οδών Νόμων.  

 Εξετάζει τα σχετικά αιτήματα των Δήμων και παραχωρεί τις Άδειες Χρήσης, 
καθορίζει τους όρους παραχώρησης, καθώς και τη διαδικασία ελέγχου και 
ανάκλησης της Άδειας. 

(β) Ο Διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Έργων παραχώρησε στον Δήμο 
Λευκωσίας Άδεια Χρήσης για την πιο πάνω περιοχή, για περίοδο τριών ετών, 
σύμφωνα με «Προϋποθέσεις και Όρους Λειτουργίας Άδειας Χρήσης», τους οποίους 
ο Δήμος αποδέχτηκε στις 21.8.2015, δηλαδή μέχρι 20.8.2018. 

Σύμφωνα με το άρθρο 137Β(1) του περί Δήμων Νόμου, τηρουμένων των διατάξεων 
του άρθρου 9Α του περί Δημοσίων Οδών Νόμου, με την προηγούμενη γραπτή 
έγκριση του Συμβουλίου και τηρουμένων τέτοιων όρων ή περιορισμών που το 
Συμβούλιο ήθελε θεωρήσει αναγκαίο ή σκόπιμο να επιβάλει, ο Δήμος κέκτηται 
εξουσίας να παραχωρεί σε οποιονδήποτε τρίτο άδεια χρήσης ή υποάδεια χρήσης, 
ανάλογα με την περίπτωση, πεζοδρόμου ή μέρους αυτού που βρίσκεται εντός των 
δημοτικών ορίων και κατέχεται από τον Δήμο ή ανήκει στον Δήμο ή σε σχέση με τα 
οποία έχει παραχωρηθεί στον Δήμο άδεια χρήσης. 

Κατά τη διερεύνηση της καταγγελίας, διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν εκδοθεί και 
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας από το Υπουργικό, 
Κανονισμοί για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό 
καθορισμού, σε σχέση με το άρθρο 9Α(1) του περί Δημοσίων Οδών Νόμου, 
ειδικότερα, μεταξύ άλλων, όσον αφορά στο ύψος και στον τρόπο υπολογισμού και 
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επιβολής των δικαιωμάτων παραχώρησης σε οποιονδήποτε τρίτο άδειας χρήσης ή 
υποάδειας χρήσης. 

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, ο καθορισμός τελών με αποφάσεις του Δημοτικού 
Συμβουλίου είναι πιο λειτουργικός και επιτρέπει στον Δήμο να είναι πιο ευέλικτος. 
Μας ενημέρωσε επίσης ότι θα μελετηθεί το ενδεχόμενο ρύθμισης του εν λόγω 
θέματος με Κανονισμούς, σε συνεννόηση με τους νομικούς του συμβούλους και το 
Υπουργείο Εσωτερικών. 

Η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι η επιβολή οποιονδήποτε φορολογιών, τελών και 
δικαιωμάτων, όπως και το ύψος τους, πρέπει να ρυθμίζεται με βάση τις διατάξεις 
Νόμων ή/και Κανονισμών. 

Σύσταση: Για σκοπούς διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης, ο Δήμος, σε συνεργασία 
με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, να ετοιμάσει Κανονισμούς που να ρυθμίζουν, 
μεταξύ άλλων, την επιβολή και το ύψος των δικαιωμάτων υποάδειας χρήσης. Οι εν 
λόγω Κανονισμοί, σύμφωνα με το άρθρο 9Α(3) του περί Δημοσίων Οδών Νόμου, να 
εκδοθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

Χρεώστες.  Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, οι χρεώστες στις 31.12.2014, 
μετά την πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες, ανέρχονταν σε €10.150.749, σε 
σύγκριση με €11.026.640 στις 31.12.2013. 

Στους πιο πάνω χρεώστες περιλαμβάνονται καθυστερήσεις φορολογιών που 
αφορούν σε επαγγελματικές άδειες, τέλη σκυβάλων και άδειες λειτουργίας 
επαγγελματικών υποστατικών, συνολικού ύψους €4.472.832, σε σύγκριση με 
€4.306.596 στις 31.12.2013.  

Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, διαπιστώνονται 
ορισμένες αδυναμίες στην αποτελεσματική είσπραξη φορολογιών, τελών και 
δικαιωμάτων που επιβάλλονται από τον Δήμο, με αποτέλεσμα σημαντικά ποσά να 
παραμένουν κάθε χρόνο ανείσπρακτα και η είσπραξή τους, με την πάροδο του 
χρόνου, να καθίσταται δύσκολη ή/και αδύνατη. 

Διαπιστώθηκε επίσης ότι σημαντικός αριθμός υποθέσεων που καταχωρίζονται στο 
δικαστήριο, σχετικά με καθυστερήσεις φορολογιών, τελών και δικαιωμάτων, καθώς 
και για ανείσπρακτα εξώδικα, παραμένουν ανεπίδοτες, λόγω ελλιπών στοιχείων των 
οφειλετών. 

Όπως μας ενημέρωσε ο Δήμαρχος, από το πιο πάνω ποσό χρεωστών στις 
31.12.2014, ποσό ύψους €4,6 εκ. είναι στο στάδιο δικαστικής διαδικασίας, ενώ ποσό 
ύψους €4,8 εκ. αφορά σε χρεώστες κάτω των 150 ημερών στους οποίους 
επικεντρώνονται οι προσπάθειες του Δήμου για είσπραξή τους.   

Σύσταση: Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για είσπραξη των καθυστερήσεων. 

Χρεώστες δημοτικού τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας. Στους φορολογικούς 
καταλόγους των ετών 2014, 2013 και 2012 δεν παρουσιάζονται 7.897, 8.013 και 
8.109 περιπτώσεις ιδιοκτητών ακίνητης ιδιοκτησίας, αντίστοιχα, οι οποίοι 
εξακολουθούν να οφείλουν δημοτικό τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας ύψους €111.973, 
€112.651 και €118.187, αντίστοιχα, που τους επιβλήθηκε τα έτη 1992-2004. 

Σύμφωνα με τον Δήμο, οι πιο πάνω περιπτώσεις διερευνώνται, σε συνεργασία με το 
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, για να διαπιστωθούν οι λόγοι για τους 
οποίους οι εν λόγω ιδιοκτήτες δεν παρουσιάζονται στους φορολογικούς καταλόγους 
του 2014 (δηλαδή, δεν τους είχε επιβληθεί τέλος), αφού, σύμφωνα με τους 
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καταλόγους καθυστερήσεων προηγούμενων ετών, εξακολουθούσαν να οφείλουν 
τέλη ακίνητης ιδιοκτησίας. 

Όπως μας έχει αναφερθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, όταν το 
Επαρχιακό Κτηματολόγιο πραγματοποιεί οριζόντιους διαχωρισμούς σε ακίνητα, δεν 
υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες να προσκομίζουν βεβαιώσεις εξόφλησης του δημοτικού 
τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται νέοι κωδικοί 
εγγραφής και να εκδίδονται νέοι τίτλοι ιδιοκτησίας, χωρίς να εξοφλούνται τυχόν 
καθυστερήσεις τελών από τους προηγούμενους ιδιοκτήτες, οι οποίοι είναι 
καταχωρισμένοι στους καταλόγους καθυστερήσεων με κωδικό εγγραφής που έχει 
αντικατασταθεί με νέο. 

Σύμφωνα με τον Δήμο, για αποφυγή έκδοσης νέων τίτλων ιδιοκτησίας από το 
Κτηματολόγιο, μετά από οριζόντιο διαχωρισμό και τη δημιουργία νέων τεμαχίων και 
κωδικών εγγραφής, συμφωνήθηκε, σε σύσκεψη που έγινε με τον Διευθυντή του 
Κτηματολογίου, τον Απρίλιο του 2015, όπως οι Τεχνικές Υπηρεσίες, πριν από την 
έκδοση πιστοποιητικού τελικής έγκρισης άδειας διαχωρισμού, ζητούν από το 
Δημοτικό Ταμείο βεβαίωση εξόφλησης οφειλών που πιθανό να βαρύνει το 
συγκεκριμένο ακίνητο. 

Σύσταση: Δεδομένου ότι για την πώληση ή μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας 
απαιτείται βεβαίωση που εκδίδεται από τον Δήμο ότι δεν οφείλονται τέλη, θα πρέπει 
να ολοκληρωθεί η διερεύνηση όλων των πιο πάνω περιπτώσεων, σε συνεργασία με 
το Επαρχιακό Κτηματολόγιο Λευκωσίας, ώστε να διαπιστωθούν οι λόγοι/συνθήκες 
μεταβίβασής τους. Επίσης, ο Δήμος να προχωρήσει στην επισκόπηση των 
φορολογικών καταλόγων και στην ταυτοποίηση των ιδιοκτητών, για 
τακτοποίηση/διόρθωση των όσων αναφέρονται πιο πάνω. 

Σκυβαλότοπος Κοτσιάτη. Ο Δήμος Λευκωσίας έχει την ευθύνη για τη διαχείριση 
του σκυβαλότοπου Κοτσιάτη και μεριμνά για τον επιμερισμό του κόστους διαχείρισης 
και λειτουργίας του, αφαιρουμένων των εσόδων από τέλη χρήσης του 
σκυβαλότοπου από ιδιώτες, στους εξυπηρετούμενους Δήμους και  Κοινότητες.   

Κατά τα έτη 2014 και 2013, τα έξοδα του σκυβαλότοπου ανήλθαν σε €642.226 και 
€549.925 πλέον ΦΠΑ, ενώ τα έσοδα ανήλθαν σε μόνο €48.376 και €63.452, 
αντίστοιχα. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Δήμαρχος, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η 
οποία λήφθηκε κατά το 2014, η ευθύνη διαχείρισης του σκυβαλότοπου ανατέθηκε 
στη Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ). 
Ωστόσο, μέχρι την ετοιμασία της παρούσας Έκθεσής μας, η διαχείριση του 
σκυβαλότοπου εξακολουθούσε να γίνεται από τον Δήμο, χωρίς οποιαδήποτε 
έγκριση. 

Συμφωνία μεταξύ Δήμου Λευκωσίας και ΑΤΗΚ για παροχή υπηρεσιών 
τηλεπληροφορικής για λύση ολοκληρωμένης διαχείρισης χώρων στάθμευσης.  

(α) Για τις πιο πάνω υπηρεσίες, ο Δήμος υπέγραψε στις 30.7.2010 συμφωνία με 
την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ), διάρκειας πέντε ετών, με προοπτική 
αυτόματης ανανέωσης από έτος σε έτος, μέχρι να τερματιστεί από οποιονδήποτε εκ 
των συμβαλλομένων. Με βάση τη συμφωνία, η οποία προνοεί την άδεια χρήσης από 
τον Δήμο συγκεκριμένου μηχανογραφημένου συστήματος, ο κάθε δημότης θα 
μπορεί, με γραπτό μήνυμα (SMS) μέσω του κινητού τηλεφώνου του, να καταβάλλει 
τα δικαιώματα στάθμευσης του οχήματός του στους διάφορους χώρους στάθμευσης 
και παρκόμετρα του Δήμου, χωρίς τη χρήση κερμάτων, με αυτόματη χρέωση του 
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λογαριασμού του από την ΑΤΗΚ. Ακολούθως, η ΑΤΗΚ θα εμβάζει τα σχετικά 
δικαιώματα στον Δήμο, αποκόπτοντας ποσοστό επί των εισπραχθέντων ποσών 
(10% για μηνιαίες εισπράξεις μέχρι €100.000 και 20% πέραν των €100.000). Επίσης, 
θα εισπράττει ποσοστό επί των εσόδων όλων των εξωδίκων προστίμων για 
παράνομη στάθμευση, με ελάχιστο ποσοστό 5% και μέγιστο ποσοστό 20% για 
μηνιαία ποσά μέχρι €41.667 και πέραν των €125.000, αντίστοιχα. Η λειτουργία του 
πιο πάνω συστήματος άρχισε τον Ιανουάριο του 2011. 

Παρατηρήθηκε ότι, με βάση τους όρους της συμφωνίας, η ΑΤΗΚ δεν είναι 
υποχρεωμένη να τεκμηριώνει στον Δήμο τα ποσά που του καταβάλλει, για αυτό και 
τα μηνιαία εμβάσματα δεν συνοδεύονται με αναλυτικές καταστάσεις, στις οποίες να 
φαίνονται τα δικαιώματα από γραπτά μηνύματα (SMS) που δύναται να εισπράξει η 
ΑΤΗΚ κάθε μήνα και τα πραγματικά δικαιώματα που εισέπραξε, βάσει των οποίων να 
εμβάζει στον Δήμο το μερίδιο που του αναλογεί. 

Με επιστολή της, ημερ. 2.12.2014, η ΑΤΗΚ ενημέρωσε τον Δήμο για την πρόθεσή 
της να τερματίσει την εν λόγω συμφωνία και στις 2.2.2015, σύμφωνα με 
συγκεκριμένο όρο της εν λόγω σύμβασης, έδωσε γραπτή προειδοποίηση 2 μηνών 
για τον τερματισμό της. Στις 15.4.2015, ο Δήμος ζήτησε γραπτώς από την ΑΤΗΚ 
παράταση της μεταξύ τους συμφωνίας μέχρι και τις 31.8.2015, αίτημα που έγινε 
αποδεκτό από την ΑΤΗΚ στις 13.5.2015. 

(β) Την 1.2.2016, καθώς και στις 9.5.2016 και 8.6.2016, ο Δήμος υπέγραψε τρεις 
ξεχωριστές συμφωνίες με παρόχους κινητής τηλεφωνίας, μεταξύ των οποίων και η 
ΑΤΗΚ, που αφορούν στην πληρωμή/είσπραξη δικαιωμάτων στάθμευσης με τη χρήση 
κινητού τηλεφώνου, μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS). Οι εν λόγω συμφωνίες 
προνοούν, μεταξύ άλλων, όπως οι πάροχοι καταβάλλουν στον Δήμο ποσοστό ύψους 
55% των δικαιωμάτων στάθμευσης, ενώ ποσοστό 45%, το οποίο η Υπηρεσία μας 
θεωρεί υπερβολικά ψηλό, θα κατακρατείται από τους ίδιους. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, φαίνεται ότι δεν λήφθηκαν όλα τα απαραίτητα 
μέτρα, ώστε τα δικαιώματα και συμφέροντα του Δήμου να διασφαλίζονται με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο. 

(γ) Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν επίσης διαφορές στους όρους της συμφωνίας 
που υπογράφηκε με τον κάθε πάροχο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι πιο κάτω όροι, 
παρά τις επιφυλάξεις της Υπηρεσίας μας, όπως αυτές αναφέρθηκαν και σε 
προηγούμενες Εκθέσεις μας, συμπεριλήφθησαν και στη νέα συμφωνία που 
υπογράφηκε την 1.2.2016 με την ΑΤΗΚ. 

 Η ΑΤΗΚ σε καμιά περίπτωση θα καταβάλει στον Δήμο μερίδιο για οποιαδήποτε 
ποσά, εκτός εάν αυτά έχουν εισπραχθεί. 

 Όσον αφορά στα εισπραχθέντα ποσά και στα πληρωτέα ποσά προς τον Δήμο, 
αποφασίζει τελειωτικά η ΑΤΗΚ και η απόφασή της δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. 

 Σε περίπτωση που ο χρήστης-συνδρομητής, με γραπτή δήλωσή του, αρνείται 
να πληρώσει στην ΑΤΗΚ το ποσό που αναλογεί στα γραπτά μηνύματα (SMS) 
για στάθμευση, η ΑΤΗΚ θα έχει το δικαίωμα να αφαιρεί από τον λογαριασμό του 
συνδρομητή τα δικαιώματα στάθμευσης του οχήματός του και να δέχεται 
πληρωμή του υπόλοιπου λογαριασμού, παραπέμποντάς τον στον Δήμο για 
διακανονισμό της διαφοράς του. 

 Σε περίπτωση που ένα μέρος της συμφωνίας (είτε η ΑΤΗΚ, είτε ο Δήμος) δεν 
πληρώσει το ποσό που οφείλει στο άλλο μέρος, σύμφωνα με τους όρους της 
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συμφωνίας, το άλλο μέρος θα έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει αυτό το ποσό από 
οποιαδήποτε οφειλή έχει προς το μέρος που δεν πλήρωσε την οφειλή του. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Υπηρεσία μας ζήτησε από τον Δήμο να μας 
ενημερώσει κατά πόσο, πριν από την υπογραφή των πιο πάνω συμφωνιών, έχει 
προβεί σε εκτίμηση κόστους/οφέλους, σύμφωνα και με προηγούμενες συστάσεις 
μας. 

Ο Δήμαρχος μάς ανέφερε ότι ο Δήμος πάντα υπολογίζει το κόστος κάθε δράσης του, 
χωρίς όμως να αποφεύγει δράσεις που έχουν πρώτιστο σκοπό την εξυπηρέτηση των 
δημοτών και επισκεπτών της πόλης. 

Συμφωνίες μεταξύ Δήμου και διαφημιστικών εταιρειών. Ο Δήμος σύναψε 
συμφωνίες με δύο διαφημιστικές εταιρείες για την παραχώρηση δικαιωμάτων 
τοποθέτησης 160 διαφημιστικών πινακίδων για περίοδο 10 ετών από 1.12.1999 
μέχρι 30.11.2009 και 100 ειδικών μηχανισμών ανάρτησης διαφημιστικών επιφανειών 
(banners) για περίοδο 5 ετών (1.12.1999-30.11.2004), αντίστοιχα, με αντάλλαγμα την 
είσπραξη μισθωμάτων και διαφημιστικών δικαιωμάτων, οι οποίες όμως 
τερματίστηκαν στις 30.9.2003, μετά τη θέσπιση του περί Οδικής Ασφάλειας 
(Τροποποιητικού) Νόμου Ν. 50 (Ι)/2003. 

Τον Φεβρουάριο του 2004, ο Δήμος έλαβε δικαστικά μέτρα εναντίον των πιο πάνω 
εταιρειών, για οφειλόμενα μισθώματα και διαφημιστικά δικαιώματα ύψους €330.573 
από την πρώτη εταιρεία και €256.307 από τη δεύτερη.  

Η αγωγή εναντίον της δεύτερης εταιρείας εκδικάστηκε υπέρ του Δήμου για ποσό 
€216.390 πλέον νόμιμο τόκο από 20.2.2004 και έξοδα. Ωστόσο, όπως μας 
αναφέρθηκε από τον Δήμο, η εν λόγω εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση με 
διαχειριστή τον Έφορο Εταιρειών, ο οποίος εφεσίβαλε την 1.3.2012 την πρωτόδικη 
απόφαση που εκδόθηκε υπέρ του Δήμου, η οποία, μέχρι την ολοκλήρωση του 
ελέγχου, δηλαδή μετά από 5 χρόνια, όχι μόνο δεν είχε εκδικαστεί, αλλά ούτε και είχε 
οριστεί ημερομηνία εκδίκασής της.  

Όσον αφορά στην πρώτη εταιρεία, στις 20.6.2013 κατέθεσε τροποποιημένη 
υπεράσπιση και ανταπαίτηση, αναφέροντας ότι έχει ζημιωθεί από τον τερματισμό 
της συμφωνίας, απαιτώντας αποζημιώσεις ύψους €2.841.553. Διαπιστώθηκε ότι 
μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας έγινε εξώδικη διευθέτηση, για την καταβολή προς 
τον Δήμο ποσού €70.000 πλέον ΦΠΑ και δικηγορικά έξοδα, παρόλο που, όπως 
αναφέρεται πιο πάνω, τα οφειλόμενα μισθώματα και διαφημιστικά δικαιώματα 
ανέρχονταν σε €330.573, χωρίς να εξασφαλίσει την έγκριση του Επάρχου για τη 
διαγραφή/μη είσπραξη ποσού ύψους €260.573.  

Για το θέμα αυτό, ο Δήμαρχος μάς πληροφόρησε ότι η σχετική υπόθεση 
διευθετήθηκε τελεσίδικα στο δικαστήριο για ποσό €70.000 πλέον τόκο 4% και έξοδα 
αγωγής, ως σχετική εισήγηση της Γενικής Εισαγγελίας για αποδοχή του 
συμβιβασμού και διαγραφή του υπόλοιπου ποσού. 

Διαγωνισμός για την ετοιμασία οικονομικής μελέτης και εγγράφων διαγωνισμού 
για επιλογή οικονομικού φορέα, ο οποίος θα επιδιορθώσει, θα συντηρεί και θα 
λειτουργεί το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, με τη μέθοδο αυτοχρηματοδότησης. 
Στις 24.5.2011, ο Δήμος ζήτησε από τρεις συμβούλους/μελετητές της επιλογής του, 
όπως καταθέσουν προσφορά για την ετοιμασία οικονομικής μελέτης και εγγράφων 
διαγωνισμού, για την επιλογή οικονομικού φορέα, ο οποίος θα επιδιορθώσει, θα 
συντηρεί και θα λειτουργεί το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, με τη μέθοδο 
αυτοχρηματοδότησης (Build, Operate, Transfer – BOT), για περίοδο άνω των 15 
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χρόνων. Σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού, στα καθήκοντα των 
συμβούλων/μελετητών περιλαμβανόταν και η αξιολόγηση των προσφορών που θα 
υπέβαλλαν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό οικονομικοί φορείς. 

Στις 7.6.2011, η Επιτροπή που αποτελείται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου 
Προσφορών, τον Δημοτικό Γραμματέα και τον Δημοτικό Ταμία αποφάσισε όπως 
αναθέσει τη σύμβαση σε συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία κατέθεσε τη χαμηλότερη 
προσφορά ύψους €13.000 πλέον ΦΠΑ. 

Στις 29.5.2012, ο πιο πάνω σύμβουλος/μελετητής παρέδωσε στον Δήμο τα έγγραφα 
του διαγωνισμού για την επιλογή οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τα οποία η 
εκτίμηση δαπάνης ανήλθε σε €3 εκ., ενώ η μέγιστη περίοδος/διάρκεια της σύμβασης 
υπολογίστηκε στα 50 χρόνια και η ελάχιστη στα 33. Στη διάρκεια της σύμβασης 
συνυπολογίζεται και ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση των εργασιών 
επιδιόρθωσης του θεάτρου, ο οποίος εκτιμάται σε τριάντα μήνες. 

Παρόλο που το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 21.6.2012 την προκήρυξη του 
διαγωνισμού, σύμφωνα με τα έγγραφα που ετοίμασε ο σύμβουλος/μελετητής, 
εντούτοις ο διαγωνισμός δεν προκηρύχθηκε, αλλά ούτε και στον σχετικό φάκελο του 
Αρχείου είχαν καταχωριστεί οποιαδήποτε έγγραφα, τα οποία να αναφέρουν τους 
λόγους της μη προκήρυξης του διαγωνισμού.  

Σύμφωνα με τον Δήμο, παρόλο που έγιναν όλες οι προπαρασκευαστικές ενέργειες, 
όπως ετοιμασία εγγράφων του διαγωνισμού και ενημέρωση της Επιτροπής και του 
Συμβουλίου Προσφορών, εντούτοις δεν έγινε τελικά η προκήρυξη, διότι η 
οικονομοτεχνική μελέτη για αυτοχρηματοδότηση κατέδειξε ότι το έργο δεν ήταν 
βιώσιμο. 

Η Υπηρεσία μας διερωτάται γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 21.6.2012 
την προκήρυξη του διαγωνισμού, αφού η μελέτη υπέδειξε ότι η υλοποίηση του έργου 
με  αυτοχρηματοδότηση δεν ήταν βιώσιμη.  

Παρατηρήθηκε επίσης ότι ο εν λόγω Ανάδοχος ετοίμασε και τα έγγραφα του 
διαγωνισμού, ενώ αυτά θα έπρεπε να ετοιμαστούν μόνο σε περίπτωση που η 
οικονομική μελέτη καταδείκνυε ότι το έργο θα ήταν βιώσιμο, δηλαδή, οι όροι του 
διαγωνισμού θα έπρεπε να προβλέπουν την εκτέλεσή/υλοποίησή του, όπως και την 
αντίστοιχη αμοιβή του Ανάδοχου, σε τρεις φάσεις (οικονομική μελέτη, ετοιμασία 
εγγράφων διαγωνισμού και επιλογή οικονομικού φορέα). 

Συναφώς αναφέρεται ότι ο Δήμαρχος μάς ενημέρωσε ότι μεταξύ του Δήμου και του 
Κράτους επήλθε συμφωνία για τον τρόπο και τη διαδικασία ανάπλασης του 
Δημοτικού Θεάτρου. 

Εταιρεία Δήμος Λευκωσίας (Δημόσιες Επιχειρήσεις) Λτδ. 

(α) Διαχείριση δημοτικών χώρων στάθμευσης. Το Δημοτικό Συμβούλιο 
αποφάσισε στις 9.5.2013, την παραχώρηση της διαχείρισης και συντήρησης των 
Δημοτικών Χώρων Στάθμευσης (ΔΧΣ) Λήδρας-Αριάδνης, Φανερωμένης, Ντ’ Αβίλα 
και Τρίπολη στην εταιρεία Δήμος Λευκωσίας (Δημόσιες Επιχειρήσεις) Λτδ, της 
οποίας αποκλειστικός μέτοχος είναι ο Δήμος Λευκωσίας. 

Σύμφωνα με τα πρακτικά της Επιτροπής Κυκλοφοριακού και Χώρων Στάθμευσης, 
ημερ. 22.3.2013, η πιο πάνω απόφαση λήφθηκε για να μπορέσει ο Δήμος να 
εκμεταλλευτεί την ευελιξία της δικής του πιο πάνω εταιρείας, η οποία ιδρύθηκε το 
1998, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 63(6) του περί Δήμων Νόμου, σύμφωνα με 
το οποίο το Συμβούλιο κέκτηται εξουσία όπως βελτιώνει ή αξιοποιεί με οποιονδήποτε 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2016 

 

42 

τρόπο, κάθε κινητή ή ακίνητη ιδιοκτησία κατεχόμενη ή που ανήκει στον Δήμο και να 
δημιουργεί δημόσιες επιχειρήσεις.  

(β) Χρηματοδότηση.  Για τη χρηματοδότησή της, η εταιρεία υπέγραψε στις 
20.12.2013 συμφωνία δανείου με τον Δήμο, για ποσό ύψους €400.000, το οποίο 
παραχωρήθηκε με την εκροή ταμειακών διαθεσίμων από τον λογαριασμό του Ειδικού 
Ταμείου Εξαγοράς Χώρων Στάθμευσης. Σύμφωνα με τους σχετικούς όρους, η 
εξόφληση του δανείου θα γίνει με δόσεις εντός 10 ετών από την υπογραφή της, ενώ 
το εκάστοτε οφειλόμενο υπόλοιπο, μέχρι της τελικής εξόφλησης, θα φέρει νόμιμο 
τόκο, όπως ορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών. Σημειώνεται ότι, μέχρι την 
ολοκλήρωση του ελέγχου, το συνολικό ποσό που εκταμιεύθηκε από το πιο πάνω 
Ειδικό Ταμείο για τις ανάγκες της εταιρείας, ανήλθε σε €477.968. 

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε την Υπηρεσία μας ότι, αρχικά, το πιο πάνω δάνειο δόθηκε 
στην εταιρεία για την αγορά και εγκατάσταση των μηχανημάτων στους τέσσερεις 
χώρους στάθμευσης. Συναφώς αναφέρεται ότι το συνολικό κόστος των 
συγκεκριμένων μηχανημάτων, σύμφωνα με την Έκθεσή μας για το έτος 2014, ανήλθε 
σε €294.882 μόνο. 

Ο Δήμαρχος μάς ανέφερε επίσης ότι η αρχική σκέψη ήταν όπως τα έσοδα από τους 
χώρους στάθμευσης να εισπράττονται από την εταιρεία και η εταιρεία να πληρώνει 
τις υποχρεώσεις της, όμως στην πορεία διαφάνηκε ότι το αρχικό πλάνο θα επιβάρυνε 
τα κέρδη με εταιρικό φόρο και για τον λόγο αυτό τα πιο πάνω μηχανήματα 
πωλήθηκαν από την εταιρεία στον Δήμο, ώστε η κυριότητά τους, μαζί με τα σχετικά 
έσοδα, να είναι κάτω από τον Δήμο. 

Στην Έκθεσή της για το 2014, η Υπηρεσία μας επισήμανε ότι όλες οι ενέργειες που 
πραγματοποιήθηκαν αναφορικά με την αξιοποίηση των δημοτικών χώρων 
στάθμευσης, θα μπορούσαν να γίνουν από τον ίδιο τον Δήμο, μέσα στα πλαίσια της 
εκτέλεσης των εργασιών/αποστολής του. 

(γ) Απασχόληση προσωπικού από τον Δήμο, μέσω της εταιρείας Δήμος 
Λευκωσίας (Δημόσιες Επιχειρήσεις) Λτδ. Ο Δήμος, μέσω της εν λόγω εταιρείας, 
της οποίας είναι αποκλειστικός μέτοχος, απασχόλησε 42 άτομα για την περίοδο 
1.1.2016 μέχρι 30.11.2016, 53 άτομα το 2015, 60 άτομα το 2014 και 33 άτομα κατά 
το 2013, το συνολικό κόστος των οποίων ανήλθε σε €508.215, €644.655, €769.976 
και €106.232, αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι μέρος του πιο πάνω κόστους 
χρηματοδοτήθηκε μέσω του Σχεδίου Επιδότησης της Απασχόλησης με Ευέλικτες 
Ρυθμίσεις, του οποίου φορέας διαχείρισης ήταν το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ), 
ενώ το υπόλοιπο κόστος καλύφθηκε από την εν λόγω εταιρεία, η χρηματοδότηση της 
οποίας γίνεται αποκλειστικά από τον Δήμο Λευκωσίας. 

Διαπιστώθηκε, σύμφωνα και με τον Δήμο, ότι μόνο ορισμένα από τα πιο πάνω άτομα 
απασχολήθηκαν για σκοπούς της εταιρείας και πιο συγκεκριμένα για τη διαχείριση 
των χώρων στάθμευσης, ενώ τα περισσότερα (εξειδικευμένο επιστημονικό 
προσωπικό, με ειδικότητες, όπως, αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, επιμετρητές, 
συγκοινωνιολόγος, μηχανικός περιβάλλοντος, ενεργειακός μηχανικός και τεχνικοί) 
απασχολήθηκαν ή/και απασχολούνται από τον Δήμο, με σκοπό την προετοιμασία και 
υποβολή Μελέτης Στρατηγικής για Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη και τη 
διεκδίκηση πόρων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, με την έγκριση του Υπουργείου για άμεση εκτέλεση των 
πιο πάνω έργων, ο Δήμος θεώρησε ότι είχε, έμμεσα και την έγκριση να προσλάβει 
εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ώστε τα Κονδύλια να απορροφηθούν το 
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συντομότερο δυνατό. Πρόσθεσε, επίσης, ότι η συγκεκριμένη ενέργεια ήταν επιτυχής, 
αφού εγκρίθηκε η χρηματοδότηση έργων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία συνολικού 
ύψους €55 εκ. Όσον αφορά στους χώρους στάθμευσης τους οποίους διαχειρίζεται η 
εταιρεία, ο Δήμαρχος μάς ανέφερε ότι κατά το 2014 προσλήφθηκαν 20 άτομα, 
μακροχρόνια άνεργοι, μέσω του Τμήματος Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

(δ)  Ετοιμασία Προϋπολογισμών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Σε 
σχέση με την Εταιρεία Δήμος Λευκωσίας (Δημόσιες Επιχειρήσεις) Λτδ, η Υπηρεσία 
μας επεσήμανε προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα ακόλουθα: 

(i) Σύμφωνα με τον περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου Νόμο του 2014, «κρατική επιχείρηση» σημαίνει εταιρεία, σωματείο ή 
ίδρυμα, στο οποίο η Δημοκρατία δύναται να ασκεί αποφασιστική επιρροή, με 
εξαίρεση τις εισηγμένες εταιρείες σε οργανωμένη αγορά, η οποία αποφασιστική 
αυτή επιρροή εκ μέρους της Δημοκρατίας τεκμαίρεται, όταν η Δημοκρατία 
άμεσα ή έμμεσα: 

 κατέχει το μεγαλύτερο μέρος του εκδομένου κεφαλαίου της επιχείρησης ή 

 διαθέτει την πλειονότητα των ψήφων, οι οποίες αντιστοιχούν στους τίτλους 
που έχει εκδώσει η επιχείρηση ή 

 δύναται να διορίζει περισσότερα από τα μισά μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου της επιχείρησης. 

(ii) Σύμφωνα με εγκύκλιο του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, 
ημερ. 16.6.2014, με θέμα «Ετοιμασία Προϋπολογισμών Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου για το 2015», οι Προϋπολογισμοί των Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου πρέπει να συνάδουν, κατά αναλογία, με τις κατευθυντήριες 
γραμμές που περιλήφθηκαν στο Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής 
(ΣΠΔΠ) 2015-2017 και εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 
23.5.2014. Το ΣΠΔΠ 2015-2017 καθορίζει τις βασικές κατευθύνσεις και 
προτεραιότητες πολιτικής της κυβέρνησης για την τριετία και καλύπτει τόσο τη 
Γενική Κυβέρνηση (Κεντρική Κυβέρνηση και Τοπικές Αρχές), όσο και τους 
κρατικούς οργανισμούς/επιχειρήσεις. 

Σύσταση: Η διαχείριση των δημοτικών χώρων στάθμευσης να γίνεται από τον Δήμο, 
με βάση τα σχετικά εδάφια του άρθρου 88 του περί Δήμων Νόμου. Επίσης, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση της πιο πάνω εταιρείας γίνεται από τον 
Δήμο, ο οποίος είναι και ο αποκλειστικός μέτοχός της, οποιαδήποτε πρόσληψη 
προσωπικού να γίνεται μόνο για τις ανάγκες της εταιρείας, μετά από έγκριση των 
Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών, δηλαδή, η Εταιρεία Δήμος Λευκωσίας 
(Δημόσιες Επιχειρήσεις) Λτδ, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως «όχημα» για την 
πρόσληψη προσωπικού, το οποίο να απασχολείται για τις ανάγκες του Δήμου. 
Επιπλέον, η εταιρεία να ετοιμάζει οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες να ελέγχονται 
από εγκεκριμένους ελεγκτές και ο Δήμος, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 10, να ετοιμάζει ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις. 

Αναφορικά με την πιο πάνω σύστασή μας, ο Δήμαρχος στην απάντησή του μας 
ανέφερε ότι η εν λόγω εταιρεία δεν χρησιμοποιείται από τον Δήμος ως «όχημα» για 
την πρόσληψη προσωπικού, αλλά χρησιμοποιήθηκε για να απορροφηθούν 
Ευρωπαϊκά Κονδύλια το συντομότερο δυνατό, καθώς και για να προσφερθεί εργασία 
σε ανέργους. 
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Επιβολή ετήσιων δικαιωμάτων επαγγελματικής άδειας σε νομικά πρόσωπα, 
των οποίων το εγγεγραμμένο γραφείο ή/και η διαχείριση των εργασιών τους 
γίνεται από δικηγορικά ή/και λογιστικά/ελεγκτικά γραφεία ή/και γραφεία 
παροχής γραμματειακών υπηρεσιών. 

(α) Σύμφωνα με τον περί Δήμων Νόμο, άρθρο 104, το Δημοτικό Συμβούλιο 
επιβάλλει σε νομικά πρόσωπα τα οποία ασκούν οποιαδήποτε επιχείρηση, 
βιομηχανία, βιοτεχνία, εργασία, εμπόριο, επιτήδευμα ή επάγγελμα, εντός των 
δημοτικών του ορίων, ετήσια δικαιώματα σύμφωνα με τον Τρίτο Πίνακα του εν λόγω 
Νόμου. 

(β) Από ειδική έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία μας κατά το 
2015, διαπιστώθηκε ότι οι Υπηρεσίες του Δήμου δεν επιβάλλουν δικαιώματα 
επαγγελματικής άδειας στον μεγαλύτερο αριθμό των νομικών προσώπων, των 
οποίων το εγγεγραμμένο γραφείο ή/και η διαχείριση των εργασιών τους γίνεται από 
δικηγορικά ή/και λογιστικά/ελεγκτικά γραφεία ή/και γραφεία παροχής γραμματειακών 
υπηρεσιών, τα οποία έχουν την έδρα τους στα όρια του Δήμου.  

Στην απάντησή του ο Δήμαρχος για την Έκθεσή μας για το έτος 2014, μας 
ενημέρωσε ότι παρόλο που κάθε χρόνο αποστέλλει επιστολές στα μεγάλα 
δικηγορικά/λογιστικά/ ελεγκτικά γραφεία, ζητώντας να δηλώσουν τις εταιρείες που 
είναι εγγεγραμμένες στα γραφεία τους, εντούτοις, στις περιπτώσεις των δικηγορικών 
γραφείων, κανένα δεν ανταποκρίνεται. 

(γ) Ο Δήμος, με βάση στοιχεία που τηρούνται από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και 
Επίσημου Παραλήπτη, την 1.12.2014 εξέδωσε και παρέδωσε με το χέρι τιμολόγια 
επιβολής δικαιωμάτων επαγγελματικής άδειας σε 500 περίπου νομικά πρόσωπα, 
συνολικού ύψους €88.500 (500x€177), που έχουν την έδρα τους σε συγκεκριμένο 
δικηγορικό γραφείο στα δημοτικά όρια Λευκωσίας. Το εν λόγω δικηγορικό γραφείο 
δεν αποδέχθηκε την επιβολή των δικαιωμάτων, επιστρέφοντας στον Δήμο τα 
τιμολόγια μαζί με επιστολή/γνωμάτευσή του, ημερ. 2.12.2014 και ακολούθως 
καταχώρησε σχετικές προσφυγές (αιτήσεις) στο δικαστήριο για 2 από τα πιο πάνω 
νομικά πρόσωπα, για παράνομη επιβολή επαγγελματικού φόρου από τον Δήμο, η 
εκδίκαση των οποίων, μέχρι την ετοιμασία της παρούσας Έκθεσης, εκκρεμούσε. 

(δ) Η Υπηρεσία μας, λαμβάνοντας υπόψη ότι χιλιάδες νομικά πρόσωπα έχουν ως 
εγγεγραμμένο γραφείο τους δικηγορικά, λογιστικά/ελεγκτικά ή/και άλλα γραφεία, 
καθώς και ότι η διαχείριση των εργασιών τους γίνεται από τα εν λόγω γραφεία, τις 
παρούσες συνθήκες στα δημόσια οικονομικά και την τραγική οικονομική κατάσταση 
στην οποία βρίσκονται οι Δήμοι, των οποίων η ρευστότητα ή/και η βιωσιμότητα 
εξαρτάται, σε πολύ μεγάλο βαθμό, από την κρατική χορηγία, έχει την άποψη ότι οι 
Δήμοι, για σκοπούς χρηστής διοίκησης και ίσης φορολογικής μεταχείρισης των 
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στα δημοτικά τους όρια, έχουν υποχρέωση, όπως 
τούτο προκύπτει από τη σχετική νομοθεσία, να επιβάλλουν δικαιώματα 
επαγγελματικής άδειας, με βάση τις κατηγορίες και το ύψος που ορίζονται στον Τρίτο 
Πίνακα του περί Δήμων Νόμου. 

Ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και του Περιβάλλοντα Χώρου. Αρ. 
Διαγωνισμού 75/2014.  Το θέμα περιγράφεται με λεπτομέρεια στις ετήσιες Εκθέσεις 
της Υπηρεσίας μας για τα έτη 2013 και 2014 και 2015. 

Τον Φεβρουάριο του 2014, μετά τον τερματισμό της αρχικής σύμβασης (Αρ. Διαγ. 
39/2010) που περιλάμβανε την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και του 
περιβάλλοντα χώρου, συμπεριλαμβανομένου του υπόγειου χώρου στάθμευσης στη 
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λεωφόρο Ομήρου, ο Δήμος αποφάσισε να διαχωρίσει το έργο σε δύο φάσεις με την 
προκήρυξη δύο ξεχωριστών διαγωνισμών, έτσι ώστε να επισπευσθεί η εκτέλεση του 
έργου της πλατείας. Ο ένας διαγωνισμός αφορούσε τις υπολειπόμενες εργασίες για 
την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και του περιβάλλοντα χώρου και ο άλλος την 
κατασκευή του υπόγειου χώρου στάθμευσης στη λεωφόρο Ομήρου. 

Στις 23.11.2014, το Συμβούλιο Προσφορών του Δήμου αποφάσισε την κατακύρωση 
του διαγωνισμού (Αρ. Διαγ. 75/2014) για την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και 
του περιβάλλοντα χώρου στον χαμηλότερο προσφοροδότη, έναντι του ποσού των 
€13.505.247. Η σύμβαση με τον Ανάδοχο υπογράφηκε στις 23.12.2014, με 
ημερομηνία έναρξης εργασιών την 14.1.2015 και ολοκλήρωσης την 6.4.2016. 

Στο έργο παρατηρήθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις στην πρόοδο των εργασιών. 
Στις 18.8.2015, ο Ανάδοχος υπέβαλε απαίτηση για παράταση χρόνου 173 
ημερολογιακών ημερών, επικαλούμενος διάφορους λόγους. Στις 6.11.2015, η 
Τεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης Έργων (ΤΕΠΕ) του Δήμου, μετά από εισήγηση 
του Αρχιτέκτονα, ενέκρινε την παραχώρηση στον Ανάδοχο παράτασης χρόνου 64 
ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι τις 9.6.2016, και την καταβολή ποσού ύψους 
€71.934, ως αποζημίωση. 

Στις 8.2.2016, ο Δήμος και ο Ανάδοχος υπέγραψαν Τροποποιητική Συμφωνία με 
βάση την οποία, ως νέα ημερομηνία αποπεράτωσης των εργασιών καθορίστηκε η 
30.11.2016. 

Στην πιο πάνω Τροποποιητική Συμφωνία προνοείτο επίσης όπως ο Δήμος 
καταβάλει στον Ανάδοχο τα ακόλουθα, κατ΄ αποκοπή ποσά: 

(α) Ποσό €71.934, το οποίο είχε εγκριθεί προηγουμένως (6.11.2015) από την 
ΤΕΠΕ και αφορούσε την αρχική παραχώρηση παράτασης χρόνου για τη σύμβαση 
της πλατείας μέχρι τις 9.6.2016. 

(β) Ποσό €219.558, για τη συμπλήρωση ολόκληρου του έργου, με βάση την πιο 
πάνω Τροποποιητική Συμφωνία, μέχρι τις 30.11.2016. 

Στις 9.3.2017, η Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ), αρμόδιο 
πλέον όργανο με τη νέα νομοθεσία που τέθηκε σε ισχύ στις 28.4.2016 για Διαχείριση 
της Εκτέλεσης των Συμβάσεων και των αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κάλεσε τους 
συντελεστές του έργου σε συνεδρία της, για συνολική διαπραγμάτευση όλων των 
θεμάτων/διαφορών που εκκρεμούσαν, προς διευθέτηση τους, καθώς και οριστική 
διευθέτηση των νέων απαιτήσεων του Αναδόχου για παράταση χρόνου, στα πλαίσια 
φιλικού διακανονισμού, με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας για τον καθορισμό νέου 
χρονοδιαγράμματος για ολοκλήρωση του έργου. 

Με βάση το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

(α)  Παραχώρηση παράτασης χρόνου προς τον Ανάδοχο μέχρι τις 3.1.2018, χωρίς 
οικονομική αποζημίωση. Η παράταση θα καλύπτει όλους ανεξαίρετα τους λόγους 
που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν παράταση χρόνου για γεγονότα που 
συνέβησαν μέχρι τις 9.3.2017. Μετά την ημερομηνία αυτή, εάν υπάρξει καθυστέρηση 
στη συμπλήρωση του έργου, θα επιβάλλεται η προβλεπόμενη από τη σύμβαση 
ποινική ρήτρα ύψους €6.000 ανά ημέρα, ενώ δεν θα γίνει οποιαδήποτε τμηματική 
παραλαβή του έργου, ανεξάρτητα της προγραμματισμένης παράδοσης της γέφυρας 
για χρήση από το κοινό.  

(β)  Παραχώρηση προκαταβολών – έναντι εγγυητικής επιστολής – για αγορά 
υλικών. Το ύψος της προκαταβολής θα ανέρχεται στο ποσοστό του 80% της αξίας 
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των υλικών και αυτή θα ανακτάται σταδιακά με την παραλαβή των υλικών και της 
έγκρισης της σχετικής πληρωμής τους. 

Από επιτόπιο έλεγχο στο πιο πάνω έργο, ο οποίος έγινε στις 20.10.2017, 
παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα:  

Η πρόοδος των εργασιών παρουσίαζε περαιτέρω καθυστέρηση λόγω διαφόρων 
προβλημάτων, για τα οποία ο Ανάδοχος υπέβαλε νέες απαιτήσεις. 

Στις 8.6.2017, ο Ανάδοχος με ηλεκτρονικό μήνυμα υπέβαλε προς τον Αρχιτέκτονα 
απαίτηση για παραχώρηση επιπρόσθετης παράτασης χρόνου 145 ημερολογιακών 
ημερών, για διάφορους λόγους τους οποίους ο ίδιος παρέθεσε, θεωρώντας ότι αυτοί 
δικαιολογούσαν την παραχώρηση παράτασης χρόνου. 

Εναλλακτικά, ο Ανάδοχος πρότεινε με το πιο πάνω μήνυμα του, όπως του 
παραχωρηθεί έγκριση να προχωρήσει με επιτάχυνση των εργασιών, με στόχο τη 
διατήρηση της ημερομηνίας παράδοσης στις 3.1.2018, εξαιρουμένων όπως 
αναφέρθηκε στο εν λόγω μήνυμα, περιορισμένου αριθμού εργασιών. 

Στις 17.7.2017, ο Ανάδοχος με νέο ηλεκτρονικό μήνυμα προς τον Αρχιτέκτονα, 
αναφέρθηκε στο προηγούμενο μήνυμα του ημερ. 8.6.2017 και, παρέθεσε περαιτέρω 
στοιχεία αναφορικά με την πρόταση του για επιτάχυνση των εργασιών, το κόστος της 
οποίας υπολόγισε προκαταρκτικά σε €597.000. 

Στις 24.7.2017, ο Αρχιτέκτονας με επιστολή του, υπέβαλε προς τη Συντονίστρια 
Έργου λεπτομερή αξιολόγηση της πιο πάνω απαίτησης του Αναδόχου ημερ. 
8.6.2017, σύμφωνα με την οποία η εν λόγω απαίτηση απερρίπτετο ως μη 
τεκμηριωμένη, ελλειπής και αδικαιολόγητη. 

Στις 25.7.2017, η Συντονίστρια Έργου με ηλεκτρονικό μήνυμα της, υπέβαλε προς τον 
Ανάδοχο την πιο πάνω αξιολόγηση του Αρχιτέκτονα καθώς και την απόφαση της 
ΚΕΑΑ ημερ. 9.3.2017. 

Στις 13.9.2017, ο Αρχιτέκτονας με επιστολή του προς τον Ανάδοχο, τον 
πληροφόρησε, μεταξύ άλλων, ότι η πιο πάνω απαίτηση του για επιτάχυνση των 
εργασιών ημερ. 17.7.2017, αποτελούσε απλή καταγραφή θεμάτων χωρίς 
ανάλυση/τεκμηρίωση, καθώς και επεξήγηση των θέσεων του και, ως εκ τούτου, 
ζήτησε όπως του υποβάλει τη σχετική με το θέμα της επιτάχυνσης τεκμηρίωση, το 
συντομότερο δυνατό.  

Στις 13.10.2017, η Συντονίστρια Έργου με επιστολή της προς τον Αρχιτέκτονα, τον 
πληροφόρησε, μεταξύ άλλων, ότι σε περίπτωση μη συμπλήρωσης ολόκληρου του 
έργου μέχρι την εγκεκριμένη από την ΚΕΑΑ ημερομηνία παράτασης χρόνου 
(3.1.2018), θα ενεργοποιείτο η πρόνοια της σύμβασης για τμηματική παραλαβή 
μέρους της γέφυρας, των κόμβων και των λεωφόρων Παντελίδη και Παλαιολόγου 
και, ζήτησε από τον Αρχιτέκτονα να ενημερώσει ανάλογα τον Ανάδοχο και να 
αξιολογήσει τον χρόνο αποπεράτωσης ολόκληρου του έργου.  

Περαιτέρω, τον πληροφόρησε ότι ο Δήμος επιφυλάσσει τα δικαιώματα του έναντι του 
Αναδόχου, σε περίπτωση που δεν γίνει κατορθωτή η αποπεράτωση ολόκληρου του 
έργου μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία.  

Τέλος, τον πληροφόρησε ότι εξακολουθούσε να υφίσταται η διαφορά ερμηνείας όσον 
αφορά το θέμα της ανάληψης της ευθύνης για τη μελέτη και κατασκευή του δυτικού 
στηθαίου της πλατείας, υποδεικνύοντας ότι ο Δήμος θεωρούσε ότι ο Αρχιτέκτονας 
έχει τη συνολική ευθύνη για τη μελέτη του έργου και, ως εκ τούτου, έχει και την 
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ευθύνη για τη μελέτη του δυτικού στηθαίου, σύμφωνα με την οποία θα διασφαλίζεται 
η στατική επάρκεια της κατασκευαστικής λύσης που θα προταθεί από τον Ανάδοχο 
για την εκτέλεση της εν λόγω εργασίας.  

Στις 10.10.2017, ο Αρχιτέκτονας με ηλεκτρονικό μήνυμα του, ζήτησε από τον 
Ανάδοχο να υποβάλει Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Εργασίας. Ο Ανάδοχος υπέβαλε 
το εν λόγω Πρόγραμμα στις 17.10.2017, σύμφωνα με το οποίο η παράδοση 
ολόκληρου του έργου (εκτός ενός Ανελκυστήρα και του μαρμάρου των υδάτινων 
στοιχείων της Δυτικής Τάφρου) προβλέπεται να γίνει στις 17.7.2018. 

Τον Οκτώβριο 2017, με επιστολή μας προς τον Δήμαρχο, παρατηρήσαμε ότι το έργο 
παρουσίαζε σημαντική επιπλέον καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών. Ως εκ 
τούτου, εκφράσαμε την άποψη ότι η ΤΕΠΕ θα έπρεπε άμεσα να εξετάσει το θέμα της 
νέας καθυστέρησης – με βάση την αξιολόγηση του Αρχιτέκτονα ημερ. 24.7.2017 στην 
απαίτηση του Αναδόχου για παράταση χρόνου 145 ημερολογιακών ημερών – και να 
το παραπέμψει με σχετική εισήγηση στην ΚΕΑΑ για λήψη απόφασης, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι παραμένει ελάχιστος χρόνος για ολοκλήρωση του έργου (3.1.2018), 
σύμφωνα με την εγκριθείσα από την ΚΕΑΑ τελευταία παράταση χρόνου. Υποδείξαμε 
επίσης ότι ο Δήμος θα πρέπει να θέσει ενώπιον της ΚΕΑΑ για εξέταση, το θέμα της 
κατασκευής του δυτικού στηθαίου, καθότι αυτό επηρεάζει άμεσα την ημερομηνία 
ολοκλήρωσης και παράδοσης του έργου.  

Ενόψει των πιο πάνω, ζητήσαμε όπως μας πληροφορήσει τα μέτρα που λαμβάνει ο 
Δήμος για την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου στον χρόνο που καθορίστηκε από την 
ΚΕΑΑ (3.1.2018), καθώς και για τον τρόπο που προτίθετο να προχωρήσει για 
επίλυση του θέματος του δυτικού στηθαίου.  

Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν από τον Δήμο Λευκωσίας αναφορικά με τα 
πιστοποιητικά πληρωμής του Εργολάβου, παρουσιάζονται πιο κάτω, ξεχωριστά και 
αθροιστικά, γραφικές παραστάσεις των χρηματικών ροών του έργου «Ανάπλαση της 
Πλατείας Ελευθερίας και του Περιβάλλοντα Χώρου», τόσο για το Κυρίως Συμβόλαιο 
του έργου, όσο και για τις «Επιπλέον Εργασίες που αφορούν την Πλατεία Ελευθερίας 
στην περιοχή του υποσταθμού ΑΗΚ» και τις εργασίες «Μεταφορά Τμημάτων 
Εργασιών Β’ Φάση σε σχέση με τη Σύμβαση 75/2014(Γ)», με προβολή του 
υπολειπόμενου ποσού του Συμβολαίου μέχρι την εγκεκριμένη ημερομηνία 
ολοκλήρωσης του έργου δηλαδή τις 3.1.2018 - που αφορά το μισό σε εργασία που 
υπολείπεται να εκτελεσθεί και το άλλο μισό σε υλικά υψηλής αξίας. Στην ίδια γραφική 
παράσταση δίδεται επίσης γραφικά η αρχική χρηματική ροή του Εργολάβου για το 
κυρίως Συμβόλαιο. Το γεγονός ότι παραμένει προς εκτέλεση εργασία αξίας πέραν 
των €7εκ., δεικνύει ότι είναι σχεδόν αδύνατο το έργο να ολοκληρωθεί εντός των 
χρονοδιαγραμμάτων που υποβάλλει ο εργολάβος και αποδέχεται ως ρεαλιστικά η 
αναθέτουσα αρχή.  
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Τέλος, ζητήσαμε όπως μας πληροφορήσει τα ακόλουθα: 

(α) Κατά πόσο είχε ολοκληρωθεί ο εργαστηριακός έλεγχος της επιτόπου 
χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος της πλάκας της γέφυρας, ο οποίος 
αποφασίστηκε να γίνει μετά από εισήγηση του Συμβούλου Πολιτικού Μηχανικού του 
έργου. 

(β) Κατά πόσο είχε εξεταστεί από τον Σύμβουλο Πολιτικό Μηχανικό του έργου, η 
έκθεση που υπέβαλε στις 31.7.2017 στον Δήμο, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 
αναφορικά με τις ρωγμές που έχουν παρατηρηθεί στα βάθρα της γέφυρας.  

Τον ίδιο μήνα, η Συντονίστρια Έργου με επιστολή της, μας πληροφόρησε – μεταξύ 
άλλων – τα ακόλουθα: 

(i) Το Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Εργασίας που υπέβαλε ο Ανάδοχος στις 
17.10.2017, αξιολογείται από τον Αρχιτέκτονα. Ο Δήμος θεωρεί ότι με βάση τα 
μέχρι τη συγκεκριμένη στιγμή δεδομένα, υπάρχει δυνατότητα ολοκλήρωσης 
μέρους του έργου που αφορά τη γέφυρα καθώς και τους κόμβους και τις 
διαβάσεις των περιμετρικών δρόμων. Το θέμα του χειρισμού των 
καθυστερήσεων θα τεθεί άμεσα στην ΚΕΑΑ για εξέταση και λήψη απόφασης. 

(ii) Όσον αφορά το θέμα του δυτικού στηθαίου, αυτό παραμένει σε εκκρεμότητα, 
ενώ αναμένεται όπως κληθεί από την ΚΕΑΑ σε συνεδρία της ο Αρχιτέκτονας, 
για τη συζήτηση και επίλυση του.  

(iii) Έγινε δοκιμαστική φόρτιση της γέφυρας από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 
Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν έχει επηρεαστεί ο στατικός φορέας της 
κατασκευής, ενώ μελετώνται προτάσεις για σφράγιση των ρωγμών στα βάθρα 
της γέφυρας, με τρόπο που να μην επηρεάζεται η αισθητική του έργου. 

Τον Δεκέμβριο 2017, ο Δήμαρχος μας πληροφόρησε – μεταξύ άλλων – τα ακόλουθα:  

(i) Λαμβάνοντας υπόψη τα τελευταία πιστοποιητικά πληρωμής που υποβλήθηκαν 
από τον Ανάδοχο τα οποία περιλαμβάνουν τόσο κατασκευαστικές εργασίες όσο 
και υλικά, οι Επιμετρητές του έργου εκτιμούν ότι θα υπάρξει περαιτέρω 
απορρόφηση 1,5εκ. μέχρι το τέλος του χρόνου και ως εκ τούτου, το 
υπολειπόμενο ποσό προς απορρόφηση θα μειωθεί σε 5,5εκ. 
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(ii) Έχουν ληφθεί μέτρα για βελτίωση του ρυθμού προόδου των κατασκευαστικών 
εργασιών. Το έργο παρουσιάζει ψηλό βαθμό δυσκολίας αλλά ο Εργοδότης 
επεξεργάστηκε τρόπους για να ολοκληρωθεί σε τακτό χρονικό διάστημα. 

(iii) Ο Αρχιτέκτονας του έργου ζήτησε από τον Ανάδοχο όπως υποβάλει νέο 
χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών το οποίο αξιολόγησε. Για την 
τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων ανά τμήμα του έργου, προτάθηκαν και 
συζητήθηκαν στην ΤΕΠΕ και ακολούθως στην ΚΕΑΑ, σειρά μέτρων διαχείρισης 
του έργου, περιλαμβανομένης της αύξησης του αριθμού των εργαζομένων 
καθώς και της εκτέλεσης υπερωριακής εργασίας. 

(iv) Το θέμα του δυτικού στηθαίου συζητήθηκε στην ΚΕΑΑ σε σχέση και με τις 
ευθύνες που φέρει η κάθε συμβαλλόμενη στο έργο πλευρά (Αρχιτέκτονας/ 
Ανάδοχος). Λόγω των εξειδικευμένων απαιτήσεων του σχεδιασμού της 
κατασκευής του στηθαίου, ο Ανάδοχος ζήτησε προσφορές από οίκους του 
εξωτερικού. 

(v) Έχει υποβληθεί από τον Σύμβουλο Πολιτικό Μηχανικό του έργου επιστολή 
βεβαίωσης για τη στατική επάρκεια της πλάκας της γέφυρας. 

Η ΚΕΑΑ κατά την εξέταση του θέματος της ολοκλήρωσης του έργου που έγινε σε 
συνεδρία της στις 6.12.2017, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, να εγκρίνει τα ακόλουθα:  

(i) Τη δημιουργία προσβάσεων για τη διέλευση πεζών διαμέσου της γέφυρας 
καθώς και, αυτοκινήτων και πεζών διαμέσου των περιμετρικών δρόμων 
Παλαιολόγου και Παντελίδη εντός του Ιανουαρίου 2018. 

(ii) Όπως η πιο πάνω διευθέτηση δεν αποτελεί τμηματική παραλαβή του έργου και, 
ως εκ τούτου, δεν διαφοροποιούνται οι υφιστάμενες συμβατικές υποχρεώσεις 
του Αναδόχου. 

(iii) Τον καθορισμό 5 χρονικών οροσήμων για τμηματική ολοκλήρωση του έργου, 
χωρίς να γίνεται τμηματική παραλαβή, για σκοπούς πιο αποτελεσματικής 
παρακολούθησης της προόδου των εργασιών.  

(iv) Την εισήγηση του Δήμου για αναστολή της εφαρμογής των ρητρών 
καθυστέρησης ώστε να διασφαλιστεί η χρηματοοικονομική ροή του έργου. 

(v) Την εφαρμογή αναλογικών ρητρών καθυστέρησης με αναδρομική ισχύ από τις 
4.1.2018, σε περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι καθορισμένες ημερομηνίες των 
χρονικών οροσήμων για τις οποίες δεσμεύτηκε ο Ανάδοχος. 

(vi) Όπως η αναστολή της εφαρμογής των ρητρών καθυστέρησης δεν θα ισχύει και 
θα τίθεται σε άμεση εφαρμογή, στην περίπτωση που δεν γίνει κατορθωτή η 
παραχώρηση των προσωρινών προσβάσεων, εντός Ιανουαρίου 2018. 

(vii) Την παραχώρηση προκαταβολής προς τον Ανάδοχο ποσού ύψους €475.000, 
έναντι τραπεζικής εγγύησης, για αγορά υλικών. 

(viii) Την παραλαβή ολόκληρου του έργου με την έμπρακτη συμπλήρωση του.  

Τον Ιανουάριο 2018, η Συντονίστρια Έργου μας πληροφόρησε ότι το ακριβές ποσό 
που έχει απορροφηθεί για τις κατασκευαστικές εργασίες και τα υλικά μέχρι το τέλος 
του 2017, με βάση τα πιστοποιητικά πληρωμής, ανήλθε σε €1.608.157. 

Στις 31.1.2018, ολοκληρώθηκε η δημιουργία των προσβάσεων για τη διέλευση των 
πεζών και των αυτοκινήτων, σύμφωνα με το χρονικό ορόσημο που καθορίστηκε.  

Σύσταση: Ο Δήμος θα πρέπει να εξετάζει και να επιλύει άμεσα τα προβλήματα που 
παρουσιάζονται στο έργο, για την αποφυγή καθυστερήσεων και οικονομικών 
απαιτήσεων του Αναδόχου. 
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Διαγωνισμός για τη δημιουργία Υπόγειου Χώρου Στάθμευσης στη λεωφόρο 
Ομήρου – Αρ. Διαγωνισμού 64/2016.  Τον Απρίλιο 2017, με επιστολή μας προς 
τον Δήμαρχο, παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 

Στον Τόμο Α των εγγράφων, καθορίστηκε ως εκτιμώμενη αξία του έργου το ποσό 
των €5.200.000 και, ως διάρκεια εκτέλεσης του, χρονικό διάστημα 12 μηνών από την 
ημερομηνία έναρξης του έργου. 

Με την επιστολή μας εκφράσαμε επιφυλάξεις για το εφικτό του χρονοδιαγράμματος 
που είχε τεθεί και, εάν τούτο δεν επιβαλλόταν για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, 
εισηγηθήκαμε την επιμήκυνση του. 

Περαιτέρω, παρατηρήσαμε ότι στον ίδιο Τόμο, καθορίστηκε ως αποζημίωση για 
καθυστερήσεις το ποσό των €1.500 ανά ημέρα καθυστέρησης, ενώ σε σχετική 
πρόνοια των εν λόγω εγγράφων τονιζόταν ιδιαίτερα ότι η ημερομηνία εκτέλεσης του 
έργου είναι μέγιστης σημασίας για τον Εργοδότη και πρέπει να τηρηθεί αυστηρά. Για 
τον σκοπό αυτό ο Εργολάβος πρέπει να περιλάβει στην προσφορά του όλα τα έξοδα 
για όλη την απαιτούμενη απασχόληση εκτός του κανονικού ωραρίου, κατά την 
διάρκεια αργιών, με το σύστημα βάρδιας κ.λπ. 

Ενόψει των πιο πάνω και, λαμβάνοντας υπόψη τα στενά χρονικά πλαίσια που 
καθορίστηκαν στα έγγραφα του διαγωνισμού για ολοκλήρωση του έργου, καθώς και 
το μέγεθος του, η Υπηρεσία μας εξέφρασε την άποψη ότι το εν λόγω ποσό της 
αποζημίωσης για καθυστερήσεις, δεν θα ήταν αποτρεπτικό για τον Ανάδοχο, ώστε να 
προσπαθήσει να αποφύγει την πρόκληση καθυστερήσεων εξ΄ υπαιτιότητας του. 
Ενδεικτικά, σημειώσαμε ότι το αντίστοιχο ποσό για αποζημίωση για καθυστερήσεις 
(ποινική ρήτρα) που προβλέπεται στη σύμβαση της Πλατείας Ελευθερίας και του 
Περιβάλλοντα Χώρου, ανέρχεται στις €6.000 ανά ημέρα καθυστέρησης, που είναι 
τετραπλάσιο από αυτό του έργου του Υπόγειου Χώρου Στάθμευσης. 

Τέλος, παρατηρήσαμε ότι η ημερήσια αξία του εν λόγω έργου, λαμβάνοντας υπόψη 
το ύψος της εκτίμησης (€5.200.000) καθώς και τον χρόνο εκτέλεσης (12 μήνες), 
ανέρχεται στις €14.246, δηλαδή το ύψος της ρήτρας που καθορίστηκε ανέρχεται 
μόλις στο 10,5% της ημερήσιας αξίας του έργου, που είναι πολύ χαμηλό για το 
συγκεκριμένο έργο. Ως εκ τούτου, εισηγηθήκαμε να διπλασιαστεί, ώστε να ανέρχεται 
στο 20%, δηλ. €3.000/ημέρα. 

Τον ίδιο μήνα, η Αν. Δημοτικός Μηχανικός με επιστολή της, μας πληροφόρησε ότι ο 
Δήμος, αφού μελέτησε τις εισηγήσεις της Υπηρεσίας μας έχει προβεί στις αναγκαίες 
τροποποιήσεις στα έγγραφα του διαγωνισμού, ενώ έχει εξασφαλιστεί και 
πιστοποιητικό συμβατότητας τους από το Γενικό Λογιστήριο. 

Στις 20.7.2017, το Συμβούλιο Προσφορών του Δήμου αποφάσισε την κατακύρωση 
του διαγωνισμού στον χαμηλότερο προσφοροδότη έναντι του ποσού των 
€5.137.000+ΦΠΑ, ενώ στις 25.8.2017, ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας απέστειλε 
επιστολή ανάθεσης του έργου στον επιτυχόντα προσφοροδότη. 

Η χρονική περίοδος ολοκλήρωσης των εργασιών καθορίστηκε – βάσει των προνοιών 
του διαγωνισμού – σε 16 μήνες. Ωστόσο, μέχρι τον Νοέμβριο 2017, δεν είχε 
υπογραφεί η σύμβαση εκτέλεσης του έργου. Ο Αν. Δημοτικός Μηχανικός με επιστολή 
του προς τον επιτυχόντα προσφοροδότη ημερ. 23.11.2017, του ζήτησε όπως 
παρατείνει την ημερομηνία ισχύος της προφοράς του – η οποία έληγε στις 
29.11.2017 – για ένα μήνα, δηλαδή μέχρι τις 29.12.2017, με αντίστοιχη παράταση 
της ισχύος της εγγύησης συμμετοχής μέχρι τις 29.1.2018. 
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Τον Δεκέμβριο 2017, ο Δήμαρχος μας πληροφόρησε τα ακόλουθα:  

Ο Δήμος έχει ακολουθήσει όλες τις συστάσεις της Υπηρεσίας μας και έχει προβεί σε 
όλες τις σχετικές τροποποιήσεις στα έγγραφα του διαγωνισμού σε σχέση με τον 
χρόνο υλοποίησης του έργου αλλά και την αύξηση της ποινικής ρήτρας. 

Ο λόγος που δεν είχε υπογραφεί έγκαιρα η σύμβαση με τον Ανάδοχο ήταν για να 
διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω προβλήματα και ταλαιπωρίες των 
δημοτών της Λευκωσίας, εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων. Ο Δήμος λαμβάνει 
όλα τα μέτρα ώστε η υπογραφή της σύμβασης να γίνει το συντομότερο. 

Σύσταση: Με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων του, ο Δήμος θα πρέπει στα 
έγγραφα των διαγωνισμών που ετοιμάζει, να θέτει τους κατάλληλους όρους, ανάλογα 
με το έργο και τη σημασία που έχει η έγκαιρη ολοκλήρωση του. 

Ανέγερση νέου Δημαρχείου Λευκωσίας – Φάση Β΄ – Ανέγερση κτηρίων Β1.1, 
Β1.2, Β1.3 – Αρ. Διαγωνισμού 173/2010.  

Το θέμα περιγράφεται με λεπτομέρεια στις Ετήσιες Εκθέσεις της Υπηρεσίας μας για 
τα έτη 2013, 2014 και 2015. 

Η εκτέλεση των εργασιών ανέγερσης μέρους της Φάσης Β΄ – Κτίρια Β1.1, Β1.2 και 
Β1.3 – του νέου Δημαρχείου άρχισε τον Οκτώβριο 2011, με ημερομηνία 
ολοκλήρωσης την 9.4.2013, έναντι του ποσού των €6.664.224. Στο έργο 
παρατηρήθηκαν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις και δόθηκαν διαδοχικές παρατάσεις, 
εξαιτίας κυρίως της ανεύρεσης αρχαιοτήτων.  

Η Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) κάλεσε τους συντελεστές του 
έργου (Δήμαρχο Λευκωσίας, Αρχιτέκτονα, Ανάδοχο) όπως παραστούν σε συνεδρία 
της στις 9.3.2017, για διαπραγμάτευση όλων των θεμάτων που αφορούν τα 
προβλήματα του έργου καθώς και τις απαιτήσεις του Αναδόχου λόγω των 
καθυστερήσεων, τα οποία προέκυψαν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του, στα 
πλαίσια φιλικού διακανονισμού, με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας για τον καθορισμό 
νέου χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης του έργου. 

Με βάση το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

(α) Παραχώρηση παράτασης χρόνου προς τον Ανάδοχο μέχρι τις 30.11.2017. Η 
παράταση θα καλύπτει όλους ανεξαίρετα τους λόγους που θα μπορούσαν να 
δικαιολογήσουν παράταση χρόνου για γεγονότα που συνέβησαν μέχρι τις 9.3.2017. 
Μετά την ημερομηνία αυτή, εάν υπάρξει καθυστέρηση στη συμπλήρωση του έργου, 
θα επιβάλλεται η προβλεπόμενη από τη σύμβαση ποινική ρήτρα ύψους €2.500 ανά 
ημέρα, ενώ δεν θα γίνει οποιαδήποτε τμηματική παραλαβή του έργου.  

(β) Πέραν του ποσού των €522.000 που καταβλήθηκε ήδη στον Ανάδοχο λόγω της 
εγκριθείσας – μέχρι τότε – από τον Αρχιτέκτονα παράτασης χρόνου, εγκρίθηκε από 
την ΚΕΑΑ για τη νέα παράταση χρόνου, η καταβολή πρόσθετου ποσού ύψους 
€400.000. Η συνολική αποζημίωση των €922.000 καλύπτει πλήρως τις 
δικαιολογημένες παρατάσεις χρόνου, είτε αυτές έχουν εγκριθεί από τον Αρχιτέκτονα 
είτε όχι, για όλα τα γεγονότα που είχαν συμβεί και είτε είχαν υποβληθεί είτε όχι 
απαιτήσεις από τον Ανάδοχο, μέχρι τις 9.3.2017. 

Στις 6.7.2017, ο Ανάδοχος με επιστολή του προς τον Αρχιτέκτονα υπέβαλε 
αναθεωρημένο Πρόγραμμα Εργασίας καθώς και απαίτηση για παραχώρηση 
παράτασης χρόνου επιπλέον 87 ημερολογιακών ημερών, πέραν της πιο πάνω 
εγκριθείσας παράτασης (30.11.2017), με την οποία η ημερομηνία ολοκλήρωσης του 
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έργου μετατίθεται για τις 26.2.2018. Ο Ανάδοχος, στην εν λόγω απαίτηση του 
αναφέρει ότι το αίτημα του βασίζεται στις ιδιαίτερα ψηλότερες για την εποχή 
θερμοκρασίες που επικρατούσαν το καλοκαίρι του 2017, οι οποίες είχαν ως 
αποτέλεσμα τον επηρεασμό των εργασιών διάστρωσης ανυδρίτη στα δάπεδα των 
κτηρίων του έργου καθώς και της τοποθέτησης των κεραμικών πετασμάτων στις 
εξωτερικές επενδύσεις των κτηρίων. 

Στις 12.7.2017, ο Δήμος με επιστολή του προς τον Ανάδοχο, απέρριψε την πιο πάνω 
απαίτηση του, υποδεικνύοντας ότι δεν έχουν επισυμβεί γεγονότα, μετά την πιο πάνω 
συμφωνία με την ΚΕΑΑ που είχε γίνει στις 9.3.2017, που να δικαιολογούν νέα 
παραχώρηση χρόνου, καθώς κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία, ήταν σε γνώση του 
Αναδόχου όλες οι ανάγκες που προέκυπταν για την υλοποίηση του έργου, λόγω των 
προδιαγραφών των υλικών και της μεθοδολογίας εκτέλεσης των εργασιών. 

Στις 28.7.2017, ο Δήμος, με Σημείωμα της Συντονίστριας του έργου, ενημέρωσε την 
ΚΕΑΑ για το πιο πάνω θέμα και τη θέση του Αναδόχου, ο οποίος με νέα επιστολή 
του ημερ. 20.7.2017, ειδοποίησε τον Δήμο ότι διαφωνεί με την απόφαση του για 
απόρριψη της απαίτησης του και, ως εκ τούτου, ζητά όπως στα πλαίσια των 
προνοιών του άρθρου 67.1 της σύμβασης, γίνει προσπάθεια για φιλικό διακανονισμό 
της διαφοράς. Ο Δήμος, με το εν λόγω Σημείωμα της Συντονίστριας του έργου, ζητά 
από την ΚΕΑΑ όπως αποφασίσει για το άτομο ή όργανο στο οποίο θα ανατεθεί η 
προσπάθεια για επίτευξη φιλικού διακανονισμού της πιο πάνω διαφοράς. 

Στις 2.8.2017, η ΚΕΑΑ σε συνεδρία της ενημερώθηκε για το εν λόγω θέμα και 
αποφάσισε όπως κληθούν σε μελλοντική συνεδρία της οι συντελεστές του έργου για 
συζήτηση του θέματος. Τον Δεκέμβριο 2017, ο Δήμαρχος μας πληροφόρησε ότι ο 
Δήμος έχει λάβει υπόψη του τη σύσταση της Υπηρεσίας μας. 

Σύσταση: Η χωροθέτηση έργων σε περιοχές όπου ενδεχομένως να υπάρχουν 
αρχαιότητες, θα πρέπει να γίνεται κατόπιν λεπτομερούς μελέτης και σε συνεργασία 
με το Τμήμα Αρχαιοτήτων, για την αποφυγή καθυστερήσεων και οικονομικών 
απαιτήσεων του Αναδόχου. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να γίνεται σχετική πρόνοια στα 
έγγραφα του διαγωνισμού, ώστε να αντιμετωπίζεται επαρκώς το ενδεχόμενο 
ανεύρεσης αρχαιοτήτων. 

Ολοκληρωμένη ανάπλαση του Εμπορικού Τριγώνου Μακαρίου – Στασικράτους 
– Ευαγόρου για την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας. Κατασκευαστική 
Φάση Α – Εργασίες τοποθέτησης δαπεδοστρώσεων.  Τον Φεβρουάριο 2016, με 
επιστολή μας προς τον Δήμαρχο, παρατηρήσαμε ότι στα Δελτία Ποσοτήτων και στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές του εν λόγω έργου, είχαν περιληφθεί εργασίες τοποθέτησης 
δαπεδοστρώσεων με πλάκες και κυβόλιθους από φυσικό γρανίτη, λευκό μάρμαρο και 
φυσικό πέτρωμα μαύρου βασάλτη, που δεν κατασκευάζονται/παράγονται στην 
Κύπρο. 

Ενόψει των πιο πάνω, εισηγηθήκαμε όπως ο σχεδιασμός του πιο πάνω έργου, δεν 
θα έπρεπε να αποκλείει τη δυνατότητα τοποθέτησης και άλλων υλικών, επιτόπιας 
προέλευσης, που να συνάδουν αφενός με τον τοπικό χαρακτήρα και, αφετέρου, με 
την αισθητική του χώρου του συγκεκριμένου έργου, τα οποία παράγονται από 
τοπικές βιομηχανίες και, είναι σημαντικά χαμηλότερου κόστους. Τέλος, υποδείξαμε 
ότι με τον τρόπο αυτό, αναμένετο να αναπτυχθεί μεγαλύτερος ανταγωνισμός και να 
εξασφαλιστούν καλύτερες τιμές, προς όφελος του Δήμου, ενώ ταυτόχρονα θα 
δινόταν και η ευκαιρία χρήσης προϊόντων τοπικής προέλευσης.  
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Τον Απρίλιο 2016, η Δημοτική Μηχανικός μας πληροφόρησε – μεταξύ άλλων – ότι η 
χωροθέτηση του συγκεκριμένου έργου στον πυρήνα του αστικού εμπορικού κέντρου 
της πόλης, απαιτεί σχεδιασμό και χρήση υλικών ψηλής ποιότητας και αντοχής, 
χαμηλής απορροφητικότητας και χαμηλής συσσώρευσης και αντανάκλασης 
θερμότητας, χαρακτηριστικά τα οποία δεν διαθέτουν τα υλικά/προϊόντα επιτόπιας 
κατασκευής. 

Τον Ιούνιο 2016, με νέα επιστολή μας προς τον Δήμαρχο, υποδείξαμε ότι το επίπεδο 
ποιότητας και οι ιδιότητες των υλικών θα μπορούσαν να διασφαλιστούν με τον 
καθορισμό των τεχνικών χαρακτηριστικών τους καθώς και των προτύπων που θα 
πρέπει να πληρούν τα εν λόγω προϊόντα (μεταξύ των οποίων και τα Κυπριακά, τα 
οποία δεν θα έπρεπε να αποκλείονται εκ προοιμίου).  

Τον Αύγουστο 2016, η Δημοτική Μηχανικός μας πληροφόρησε – μεταξύ άλλων – ότι 
ο Δήμος, ο οποίος είναι ο μελετητής του έργου, έχει την ευθύνη επιλογής του υλικού 
δαπεδόστρωσης και του τελικού αποτελέσματος που θα προκύψει με την 
ολοκλήρωση του έργου. Μας πληροφόρησε επίσης ότι ο Δήμος προέβηκε σε 
εργαστηριακούς ελέγχους για σύγκριση των τεχνικών χαρακτηριστικών του γρανίτη 
και των προκατασκευασμένων προϊόντων σκυροδέματος (που κατασκευάζονται στην 
Κύπρο), τα αποτελέσματα των οποίων έχουν καταδείξει ότι τόσο η αντοχή όσο και η 
απορροφητικότητα του γρανίτη υπερτερούν κατά πολύ αυτών των 
προκατασκευασμένων προϊόντων. 

Τέλος, μας πληροφόρησε ότι ο Δήμος χρησιμοποίησε στο παρελθόν και συνεχίζει να 
χρησιμοποιεί σε υπό εξέλιξη έργα σε ολόκληρη την πόλη, προκατασκευασμένα υλικά 
σκυροδέματος, τα οποία κατασκευάζονται από Κυπριακές βιομηχανίες. 

Τον Σεπτέμβριο 2016, με νέα επιστολή μας προς τον Δήμαρχο, αναφερθήκαμε στην 
πιο πάνω πληροφόρηση της Δημοτικού Μηχανικού και, επισημάναμε ότι η Υπηρεσία 
μας θεωρεί ότι για το συγκεκριμένο έργο, η επιλογή της χρήσης γρανίτη ως υλικού 
δαπεδόστρωσης έγινε κατ΄ εξαίρεση από τον Δήμο, ως εκ τούτου, αναμένεται ότι σε 
μελλοντικά έργα, ο Δήμος θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην 
αποκλείεται η εγκατάσταση προϊόντων/υλικών επιτόπιας προέλευσης, παρέχοντας 
έτσι τη δυνατότητα ανάπτυξης μεγαλύτερου ανταγωνισμού και εξασφάλισης 
καλύτερων τιμών προς όφελος του Δήμου. 

Τον Νοέμβριο 2016, ο Δήμαρχος μάς πληροφόρησε – μεταξύ άλλων – ότι η επιλογή 
του υλικού δαπεδόστρωσης για το συγκεκριμένο έργο έγινε λαμβάνοντας υπόψη τη 
μελλοντική συντήρηση του έργου. 

Τον Δεκέμβριο 2017, ο Δήμαρχος μας πληροφόρησε ότι η θέση του Δήμου 
παραμένει η ίδια ότι, δηλαδή, η επιλογή του υλικού δαπεδόστρωσης για το 
συγκεκριμένο έργο έγινε λαμβάνοντας υπόψη τη μελλοντική συντήρηση του έργου. 

Σύσταση: Σε τέτοιας φύσης έργα, ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές δεν θα πρέπει 
να αποκλείουν εκ προοιμίου τα επιτόπιας προέλευσης προϊόντα. 

Διαγωνισμός για εκτέλεση εργασιών δαπεδοστρώσεων στη Λεωφόρο 
Κωστάκη Παντελίδη στη Λευκωσία. Τον Φεβρουάριο 2017, με επιστολή μας προς 
τον Δήμαρχο, αναφερθήκαμε στα έγγραφα του διαγωνισμού και παρατηρήσαμε τα 
ακόλουθα: 

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης καθορίστηκε στο ποσό των €140.000 και η 
διάρκεια εκτέλεσης του έργου στις 11 εβδομάδες. Το έργο κατατάχθηκε στην 
Κατηγορία των Οικοδομικών, Τάξη Γ. 
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Στον Τόμο Α των εγγράφων, καθορίστηκαν επιπρόσθετες προϋποθέσεις που πρέπει 
να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς για συμμετοχή στον διαγωνισμό 
και, συγκεκριμένα, η συμπερίληψη στην προτεινόμενη Ομάδα Εργοταξίου, που θα 
υλοποιούσε το αντικείμενο της σύμβασης, των πιο κάτω ατόμων: 

(α) Ένας Πολιτικός Μηχανικός με τουλάχιστον 7-ετή μεταπτυχιακή εμπειρία ως 
Μηχανικός Εργοταξίου οικοδομικών έργων, και ο οποίος να έχει επιβλέψει ένα έργο 
αξίας τουλάχιστον €1.000.000. 

(β) Ένας Επιστάτης με τουλάχιστον 7-ετή εμπειρία σε οικοδομικά έργα, και ο 
οποίος να έχει αντίστοιχη εμπειρία σε ένα έργο αξίας τουλάχιστον €500.000 

Με την πιο πάνω επιστολή μας εισηγηθήκαμε όπως, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος 
του έργου καθώς και τη διάρκεια εκτέλεσης του, τα εν λόγω κριτήρια μειωθούν σε 5-
ετή εμπειρία και ένα έργο αξίας τουλάχιστον €500.000 για τον Πολιτικό Μηχανικό και 
ένα έργο αξίας τουλάχιστον €300.000 για τον Επιστάτη, για σκοπούς διεύρυνσης της 
συμμετοχής, ώστε να υπάρξει ικανοποιητικός και υγιής ανταγωνισμός, προς όφελος 
του Δήμου. 

Τον Φεβρουάριο 2017, η Συντονίστρια της σύμβασης, μας πληροφόρησε ότι η 
παρατήρηση/εισήγηση της Υπηρεσίας μας σχετικά με τα κριτήρια είναι κατανοητή. 
Ωστόσο, όπως μας πληροφόρησε περαιτέρω, ο Δήμος δεν επιθυμούσε τη μείωση 
των κριτηρίων, θεωρώντας ότι με τα εν λόγω κριτήρια θα διασφαλιστεί στον 
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, ότι ο Ανάδοχος θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις 
πολύ ψηλές απαιτήσεις του έργου, σε συνεργασία με τον Αρχιτέκτονα, χωρίς να 
προκληθούν καθυστερήσεις. 

Τον Μάρτιο 2017, κατόπιν αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, με 
νέα επιστολή μας προς τον Δήμαρχο, αναφερθήκαμε στις προηγούμενες 
παρατηρήσεις/ εισηγήσεις μας και επισημάναμε – περαιτέρω – τα ακόλουθα: 

(α) Σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης του διαγωνισμού, ενώ έγγραφα του 
διαγωνισμού προμηθεύτηκαν 8 οικονομικοί φορείς, τελικά υπέβαλε προσφορά μόνο 
ένας. Το ποσό της προσφοράς είναι €149.000, δηλαδή κατά 6,43% ψηλότερο, σε 
σύγκριση με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου που ανέρχεται στις €140.000. 

(β) Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, επιβεβαιώθηκε – στην 
πράξη – η άποψη της Υπηρεσίας μας. Ως εκ τούτου, εκφράσαμε την άποψη ότι η 
περιορισμένη συμμετοχή (ένας μόνο προσφοροδότης) ενδεχομένως να οφείλετο 
στην επιμονή του Δήμου να διατηρήσει στα έγγραφα του διαγωνισμού τα αυστηρά 
κριτήρια που είχαν περιληφθεί ως επιπρόσθετες προϋποθέσεις. Κατ΄ επέκταση, ο 
μειωμένος ανταγωνισμός ενδεχομένως να οδήγησε και στην υποβολή προσφοράς με 
τιμή ψηλότερη από την προϋπολογισθείσα δαπάνη.  

Τον ίδιο μήνα, η Συντονίστρια της σύμβασης με επιστολή της, μας πληροφόρησε – 
μεταξύ άλλων – ότι ο Δήμος έλαβε πολύ σοβαρά υπόψη την άποψη της Υπηρεσίας 
μας, ωστόσο εξακολουθεί να υποστηρίζει την ίδια θέση όπως προηγουμένως.  

Τον Δεκέμβριο 2017, ο Δήμαρχος μας πληροφόρησε – μεταξύ άλλων – ότι η 
περιορισμένη συμμετοχή οικονομικών φορέων στον διαγωνισμό πιθανό να οφείλεται 
στις πολύ ψηλές προδιαγραφές του έργου καθώς και το επίπεδο ελέγχου των 
εργασιών, παράγοντες οι οποίοι ενδεχομένως να απέτρεψαν τη συμμετοχή τους. 

Σύσταση: Ο Δήμος θα πρέπει κατά τον καθορισμό των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής, να σταθμίζει δεόντως όλα τα δεδομένα του συγκεκριμένου διαγωνισμού και 
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να αποφασίζει ανάλογα, με σκοπό την ευρύτητα συμμετοχής και την ανάπτυξη 
υγιούς ανταγωνισμού.  

Εργασίες εκσκαφών σε τεμάχια στη συμβολή της λεωφόρου Μακαρίου Γ με τις 
οδούς Αφροδίτης και Στασάνδρου και ανέγερση νέου κτηρίου.  Τον Μάιο 2017, 
με επιστολή μας προς τον Δήμαρχο, αναφερθήκαμε στο θέμα και ζητήσαμε όπως 
μας πληροφορήσει τα ακόλουθα: 

(α) Την ημερομηνία έναρξης των εργασιών για την εκτέλεση του εν λόγω έργου. 

(β) Κατά πόσο είχαν εκδοθεί από τον Δήμο Λευκωσίας οι απαραίτητες Άδειες για 
την εκτέλεση του έργου (Πολεοδομική Άδεια και Άδεια Οικοδομής) και την 
ημερομηνία κατά την οποία είχαν εκδοθεί. 

Τον Ιούλιο 2017, ο Αν. Δημοτικός Μηχανικός με επιστολή του, μας πληροφόρησε – 
μεταξύ άλλων – τα ακόλουθα: 

Στις 12.8.2016, είχε εκδοθεί η άδεια κατεδάφισης του υφιστάμενου κτηρίου και οι 
σχετικές εργασίες άρχισαν περί τις 19.8.2016. Μαζί με την κατεδάφιση προχώρησε 
και η εκσκαφή του υπογείου. 

Ενώ οι εργασίες συνεχίζονταν, στις 13.2.2017 εκδόθηκε από τον Δήμο η 
Πολεοδομική Άδεια για την ανέγερση του νέου κτηρίου. 

Στις 27.4.2017, εκδόθηκε από τον Δήμο η Άδεια Οικοδομής, η οποία αφορούσε 
μέρος της πιο πάνω Πολεοδομικής Άδειας και, συγκεκριμένα την εκσκαφή των 
υπογείων και την προσωρινή αντιστήριξη των πρανών της εκσκαφής, ενώ οι 
επιτόπου εργασίες είχαν ήδη προχωρήσει – πέραν των πιο πάνω – και στη 
θεμελίωση του κτηρίου. 

Τον Αύγουστο 2017, με νέα επιστολή μας προς τον Δήμαρχο, αναφερθήκαμε στην 
πιο πάνω απαντητική επιστολή του, με την οποία μας είχε πληροφορήσει, μεταξύ 
άλλων, ότι οι εργασίες που εκτελούνταν είχαν προχωρήσει πέραν των προνοιών της 
Άδειας Οικοδομής που είχε εκδοθεί από τον Δήμο στις 27.4.2017, η οποία αφορούσε 
μόνο την εκσκαφή των υπογείων και την προσωρινή αντιστήριξη των πρανών της 
εκσκαφής και, παρατηρήσαμε ότι οι κατασκευαστικές εργασίες ανέγερσης του νέου 
κτηρίου άρχισαν και συνεχίζονται – όπως διαπιστώθηκε και από επιτόπια επίσκεψη 
μας – χωρίς να έχει εκδοθεί η σχετική Άδεια Οικοδομής. 

Με την επιστολή μας, υποδείξαμε ότι η ανοχή του Δήμου στην παράνομη έναρξη και 
συνέχιση των εργασιών ανέγερσης του κτηρίου ήταν απαράδεκτη. 

Ενόψει των πιο πάνω, ζητήσαμε όπως μας πληροφορήσει για τα μέτρα που 
προτίθετο να λάβει προς τον Ιδιοκτήτη του κτηρίου, για άμεση συμμόρφωση με τις 
πρόνοιες της νομοθεσίας.  

Τον Οκτώβριο 2017, ο Αν. Δημοτικός Μηχανικός με επιστολή του, μας πληροφόρησε 
ότι στις 2.8.2017 είχε εκδοθεί η Πολεοδομική Άδεια, ενώ στις 19.10.2017 είχε εκδοθεί 
και η Άδεια Οικοδομής για την ανέγερση του κτηρίου. 

Τον Δεκέμβριο 2017, ο Δήμαρχος μας πληροφόρησε ότι η παρατήρηση της 
Υπηρεσίας μας έχει καταγραφεί και ο Δήμος προβαίνει σε ενέργειες για λήψη 
αποτελεσματικών μέτρων για συμμόρφωση των αιτητών με τις πρόνοιες της 
νομοθεσίας. 

Σύσταση: Ο Δήμος θα πρέπει να λαμβάνει έγκαιρα, αποτελεσματικά μέτρα για 

συμμόρφωση των Ιδιοκτητών των έργων με τις προβλεπόμενες από τη Νομοθεσία 

πρόνοιες (Άδεια Οικοδομής, Πολεοδομική Άδεια κ.λπ.).   
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1.1.2.2  ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 

Υποβολή οικονομικών καταστάσεων για έλεγχο. Σε αντίθεση με το άρθρο 81(1) 
του περί Δήμων Νόμου, ο Δήμος υπέβαλε στην Υπηρεσία μας για έλεγχο τις 
οικονομικές του καταστάσεις για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2013, 2014, 
2015 και 2016 στις 3.7.2014, 19.6.2015, 15.7.2016 και 1.6.2017, αντί μέχρι 30 
Απριλίου του επόμενου έτους.  

Σύσταση: Οι οικονομικές καταστάσεις να υποβάλλονται έγκαιρα, όπως καθορίζεται 
στη σχετική νομοθεσία. 

Τα θέματα που ακολουθούν, αφορούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και 2014.  Ο έλεγχος των 
οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 βρίσκεται 
σε εξέλιξη, ενώ ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 
31 Δεκεμβρίου 2016, αναμένεται να διενεργηθεί περί τα μέσα του 2018. 

Μέτρα βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης του Δήμου. Όπως έχει αναφερθεί 
και σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, ο Δήμος θα μπορούσε να ασκήσει με πιο 
αποτελεσματικό, αποδοτικό και οικονομικό τρόπο τις εξουσίες που του παρέχει η 
σχετική νομοθεσία και να βελτιώσει την οικονομική του κατάσταση, λαμβάνοντας όλα 
τα απαραίτητα μέτρα για την έγκαιρη είσπραξη των χρεωστών φορολογιών, τελών 
και άλλων δικαιωμάτων, που στις 31.12.2014 και 31.12.2013 ανέρχονταν σε 
€21.852.478 και €20.625.998, αντίστοιχα (€18.370.545 το 2012). 

Ταυτόχρονα, θα μπορούσε να ληφθούν μέτρα για περαιτέρω μείωση των εξόδων για 
πολιτιστικές υπηρεσίες και εκδηλώσεις, που το 2014 και 2013 ανήλθαν σε €841.670 
και €890.487, αντίστοιχα (€1.327.108 το 2012).  Μείωση θα μπορούσε επίσης να 
επιτευχθεί και στις δαπάνες για υπερωρίες, οι οποίες ανήλθαν σε €473.146 το 2014 
και €508.234 το 2013, καθώς και στα παρεμφερή ωφελήματα προσωπικού, για τα 
οποία αναφερόμαστε πιο κάτω (€1.493.804 το 2014). 

Όσον αφορά στις καθυστερήσεις φορολογιών, ο Δήμαρχος στην απάντησή του μας 
ανέφερε ότι εκδίδεται δεύτερη ειδοποίηση μετά τη λήξη του έτους και μετά την εκπνοή 
της προθεσμίας που δίδεται στους δημότες για αποπληρωμή των υποχρεώσεών 
τους, ο Δήμος προχωρεί στη λήψη νομικών μέτρων, με αποτέλεσμα το ποσοστό 
είσπραξης τρεχουσών (για το έτος) φορολογιών να αυξηθεί σημαντικά. 

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, τα συσσωρευμένα ανείσπρακτα ποσά αφορούν, κυρίως, 
σε εντάλματα δικαστηρίου, τα οποία εκτελούνται από την Αστυνομία. Μας ανέφερε 
επίσης ότι ο Δήμος έχει προχωρήσει στην αγορά υπηρεσιών από ιδιωτικές εταιρείες, 
για εντοπισμό χρεωστών και παρότρυνσή τους για πληρωμή των οφειλών τους, με 
αρκετά καλά αποτελέσματα, ενώ όσον αφορά στις άλλες εκκρεμούσες οφειλές, ο 
Δήμος προχωρεί στη διαδικασία διάλυσης νομικών προσώπων και πτωχεύσεων 
φυσικών προσώπων, ως μέτρο πίεσης για είσπραξη των οφειλόμενων ποσών, με 
επίσης καλά αποτελέσματα. 

Αναφορικά με τη μείωση των εξόδων για πολιτιστικές υπηρεσίες και εκδηλώσεις, 
υπερωρίες και παρεμφερή ωφελήματα προσωπικού, ο Δήμαρχος μάς ενημέρωσε ότι 
στον Προϋπολογισμό του έτους 2017 και 2018, όλα τα πιο πάνω Κονδύλια έχουν 
μειωθεί σημαντικά. 

Σύσταση:  Ο Δήμος να λάβει μέτρα για βελτίωση της οικονομικής του κατάστασης. 
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Καταγγελία συμφωνιών δανείων μεταξύ του Δήμου και της KA Finanz AG. Με 
επιστολή της, ημερ. 11.11.2013, η τράπεζα KA Finanz AG κατήγγειλε δύο δανειακές 
συμβάσεις, οι οποίες καλύπτονταν με κρατική εγγύηση, επικαλούμενη παράβαση 
συμβατικής υποχρέωσης του Δήμου και απαίτησε την πλήρη αποπληρωμή των 
οφειλομένων. 

Η Κυβέρνηση ανέλαβε την αποπληρωμή των δανείων αυτών και το Υπουργείο 
Οικονομικών, με επιστολή του, διαβίβασε σχετική συμφωνία, ημερ. 21.12.2014, η 
οποία υπογράφηκε από τον Δήμαρχο και τον Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με 
την οποία ο Δήμος δεσμεύεται ότι θα εξοφλήσει το ποσό των €5.059.006, που ήταν 
το υπόλοιπο του δανείου που όφειλε ο Δήμος κατά την 28.4.2014, με τους ίδιους 
όρους και υποχρεώσεις που περιλαμβάνονταν στη συμφωνία δανείου με την KA 
Finanz AG, προς την Κυβέρνηση όμως. 

Εσωτερικός έλεγχος.  Παρά τη βελτίωση που σημειώθηκε στο σύστημα εσωτερικού 
ελέγχου, εξακολουθούν να παρουσιάζονται ορισμένες αδυναμίες και ελλείψεις, που 
αφορούν κυρίως στα πιο κάτω: 

 Μη τήρηση ή μη ορθή τήρηση των απαραίτητων μητρώων, που υποβοηθούν 
στην καλύτερη παρακολούθηση και έλεγχο, όπως μητρώο προσφορών, 
μητρώο συμβολαίων, μητρώο εγγυητικών επιστολών, μητρώο αγωγών και 
μητρώο συντελεστή δόμησης από διατηρητέες οικοδομές. 

 Μη ύπαρξη συστήματος εσωτερικού ελέγχου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. 

 Μη τήρηση λογαριασμών κρατήσεων και προκαταβολών από και σε 
εργολάβους, αντίστοιχα, οι οποίοι θα πρέπει να συμφιλιώνονται με το μητρώο 
συμβολαίων. 

 Μη διεξαγωγή περιοδικών ελέγχων καταμέτρησης/επαλήθευσης των 
αποθεμάτων που τηρούνται στην αποθήκη του Δήμου από υπεύθυνο 
λειτουργό. 

Ο Δήμαρχος μάς πληροφόρησε ότι ο Δήμος έχει προχωρήσει στην αγορά υπηρεσιών 
εσωτερικού ελεγκτή, μεταξύ των όρων εντολής του οποίου είναι η καταγραφή και 
υποβολή εισηγήσεων για διόρθωση/βελτίωση των ακολουθούμενων από τον Δήμο 
διαδικασιών, καθώς και ότι ολοκληρώνεται η διαδικασία μηχανογράφησης και 
ενημέρωσης του μητρώου προσφορών και του μητρώου συμβολαίων, έτσι ώστε οι 
λογαριασμοί κρατήσεων και προκαταβολών από/σε  εργολάβους, να συμφιλιώνονται 
με το εν λόγω μητρώο.  

Πάγιο ενεργητικό. 

(α) Επανεκτίμηση στοιχείων πάγιου ενεργητικού. Σύμφωνα με «Έκθεση 
εκτίμησης», η οποία ετοιμάστηκε από ιδιώτη εκτιμητή, η τρέχουσα αγοραία αξία των 
ακινήτων του Δήμου που περιγράφονται στην εν λόγω Έκθεση στις 10.10.2013, ήταν 
€203.089.000, όπως πιο κάτω. 

Περιγραφή 
Αριθμός 

ακινήτων 

Αγοραία αξία στις 
10.10.2013 

€ 

Γή 166 126.149.800 

Κτίρια 39 75.394.200 

Χώροι στάθμευσης 2 1.545.000 

Σύνολο 207 203.089.000 
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Με βάση τις οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31.12.2012, καθώς 
και με βάση την πιο πάνω Έκθεση, από την επανεκτίμηση των εν λόγω ακινήτων 
διαπιστώθηκε από την Υπηρεσία μας ότι προέκυψε αποθεματικό επανεκτίμησης 
ύψους €180.160.839, καθώς και απομείωση της αξίας ορισμένων από τα εν λόγω 
περιουσιακά στοιχεία, ύψους €779.594. 

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε επίσης ότι, σε αντίθεση με το Διεθνές Λογιστικό 
Πρότυπο 16, δεν έγινε επανεκτίμηση για όλα τα περιουσιακά στοιχεία που αφορούν 
στην ακίνητη ιδιοκτησία του Δήμου. Ο πιο κάτω πίνακας είναι σχετικός.   

Κόστος Γή Κτίρια 
Χώροι 

στάθμευσης 
Ολικό 

31.12.2012 € € € € 

Σύμφωνα με τις οικονομικές 
καταστάσεις 23.448.622 10.100.706 1.623.583 35.172.911 

Στοιχεία που επανεκτιμήθηκαν (18.061.912) (6.464.386) (380.078) (24.906.376) 

Στοιχεία που δεν επανεκτιμήθηκαν 5.386.710 3.636.320 1.243.505 10.266.535 
 

Σύσταση:  Ο Δήμος να προβεί σε νέα επανεκτίμηση της ακίνητης περιουσίας του το 
συντομότερο. Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 16, σε περίπτωση 
αναπροσαρμογής/επανεκτίμησης της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου, ολόκληρη η 
κατηγορία στην οποία ανήκει το στοιχείο αυτό πρέπει να αναπροσαρμόζεται. Η 
συχνότητα των αναπροσαρμογών, εξαρτάται από τις μεταβολές της εύλογης αξίας 
των στοιχείων που υπόκεινται σε αναπροσαρμογή. Στην περίπτωση των 
περιουσιακών στοιχείων που αφορούν σε ακίνητη ιδιοκτησία, απαιτείται η 
αναπροσαρμογή τους κάθε 3 ή 4 έτη. 

(β) Αποσβέσεις κτιρίων. Σύμφωνα με τις «Σημαντικές λογιστικές αρχές» που 
υιοθετήθηκαν από τον Δήμο για την ετοιμασία των οικονομικών του καταστάσεων, το 
ποσοστό απόσβεσης για τα κτίρια ανέρχεται σε 3%. 

Διαπιστώθηκε ότι για 24 κτίρια, τα οποία ήταν καταχωρισμένα στα βιβλία του Δήμου, 
συνολικού κόστους €4.153.897 στις 31.12.2012 ή αγοραίας αξίας €56.155.200 στις 
10.10.2013, σύμφωνα με την εκτίμηση, δεν έχουν υπολογιστεί οποιεσδήποτε 
αποσβέσεις από την ημερομηνία κτήσης/καταχώρισής τους. Επίσης, αποσβέσεις δεν 
έχουν υπολογιστεί για 23 κτίρια συνολικού κόστους €3.636.320 στις 31.12.2012, τα 
οποία δεν συμπεριλήφθηκαν στην επανεκτίμηση. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, φαίνεται ότι ο Δήμος δεν καταχωρούσε στα 
ετήσια έξοδά του αποσβέσεις που αφορούν σε κτίρια συνολικού κόστους στις 
31.12.2012 €7.790.217. 

Συναφώς αναφέρεται ότι 12 κτίρια, για τα οποία αναφερόμαστε και πιο κάτω, ήταν 
καταχωρημένα στα βιβλία του Δήμου με μηδενική αξία. Συγκεκριμένα, από σύνολο 
62 δημοτικών κτιρίων, αποσβέσεις λαμβάνονταν μόνο για 2, ενώ το κόστος για ένα 
από τα κτίρια χρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 100% από το κράτος. 

(γ) Ακίνητη ιδιοκτησία με μηδενική αξία. Περιουσιακά στοιχεία, που η εκτιμημένη 
αξία τους στις 10.10.2013, ανερχόταν συνολικά σε €70.503.586, ήταν καταχωρημένα 
στα βιβλία του Δήμου με μηδενική αξία. Ο πιο κάτω πίνακας είναι σχετικός. 
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Περιγραφή 
Αριθμός 

ακινήτων 
Αγοραία αξία 

στις 10.10.2013 

  € 

Γη 71 59.632.586 

Κτίρια 12 10.871.000 

Σύνολο  70.503.586 
 

(δ) Δημοτική Βιβλιοθήκη. Παρατηρήθηκαν διάφορα προβλήματα και αδυναμίες 
στη λειτουργία και διαχείριση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Συνοπτικά αναφέρονται τα 
ακόλουθα: 

(i) Κατά το 2014 και 2013, όπως και στα προηγούμενα χρόνια, δεν διεξήχθη 
φυσική καταμέτρηση των βιβλίων για επιβεβαίωση της ύπαρξής τους, αφού τα 
περισσότερα βιβλία, λόγω των εργασιών ανακαίνισης του κτιρίου της 
Βιβλιοθήκης, εξακολουθούσαν να βρίσκονται τοποθετημένα σε κιβώτια, με 
αποτέλεσμα ο Δήμος να μην γνωρίζει τον ακριβή αριθμό τους, τον τίτλο τους, 
τον κώδικα ISBN κ.λπ. 

(ii) Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες που αφορούν στην τήρηση 
μηχανογραφημένου μητρώου βιβλιοθήκης για την καταγραφή, καταχώριση και 
διαχείριση των βιβλίων. 

(iii) Τα Εντάλματα Πληρωμής (ΕΠ) για την αγορά βιβλίων, δεν ενημερώνονται με 
τον αύξοντα αριθμό καταχώρισης κάθε βιβλίου στο χειρόγραφο μητρώο που 
τηρείται. 

Ο Δήμαρχος πληροφόρησε την Υπηρεσία μας ότι φυσική απογραφή των 
βιβλίων αναμένεται να πραγματοποιηθεί με τη μεταφορά των εργασιών της 
Βιβλιοθήκης στα νέα κτίρια, καθώς και ότι η μηχανογράφηση των σχετικών 
εργασιών αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το 2018. 

Σύσταση: Για σκοπούς ενδυνάμωσης των διαδικασιών που αφορούν στην 
προστασία της φυσικής υπόστασης των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου, τα 
ΕΠ να ενημερώνονται με τον κωδικό αριθμό καταχώρισης κάθε βιβλίου στο 
μητρώο και ακολούθως, μετά την οριστικοποίηση της έκδοσης του ΕΠ, το 
μητρώο βιβλιοθήκης να ενημερώνεται με τον αριθμό του ΕΠ. 

(iv) Δεν λαμβάνονται μέτρα εναντίον όσων δημοτών οικειοποιούνται ή/και 
καθυστερούν να επιστρέψουν βιβλία που έχουν δανειστεί. 

Σύσταση: Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για υλοποίηση των πιο πάνω και 
να εξεταστεί το ενδεχόμενο αναθεώρησης των Κανονισμών λειτουργίας της 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης, έτσι ώστε να επιβάλλεται χρηματική επιβάρυνση σε άτομα 
που καθυστερούν, συστηματικά και αδικαιολόγητα, να επιστρέψουν τα βιβλία που 
έχουν δανειστεί ή/και να λαμβάνονται δικαστικά μέτρα εναντίον εκείνων που τα 
οικειοποιούνται. 

Πληρωμές σε προμηθευτές. Ο Δήμος διενεργεί πληρωμές με την έκδοση είτε 
μηχανογραφημένων, είτε χειρόγραφων επιταγών. Η πληρωμή τιμολογίων 
προμηθευτών, τα οποία έχουν καταχωριστεί σε λογαριασμούς πιστωτών στο Γενικό 
Καθολικό, γίνεται με την έκδοση μηχανογραφημένων επιταγών. Στις περιπτώσεις 
που η πληρωμή γίνεται με την έκδοση χειρόγραφης επιταγής, ο τραπεζικός 
λογαριασμός πιστώνεται με την απευθείας χρέωση του σχετικού λογαριασμού 
εξόδων, χωρίς να προηγηθεί καταχώριση του τιμολογίου στον λογαριασμό του 
πιστωτή/προμηθευτή. 
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Η πιο πάνω πρακτική έχει ως αποτέλεσμα να παρουσιάζονται αδυναμίες που 
αφορούν: 

 Στον έλεγχο και επαλήθευση των συνολικών πληρωμών σε προμηθευτές, σε 
σχέση με τα ποσά τιμολογίων που πιστώνονται στη μερίδα τους, ώστε να 
μπορεί (μέσω της μερίδας κάθε προμηθευτή), να επαληθευθεί το 
πραγματικό/συνολικό ύψος των πληρωμών/δαπάνης, σε σχέση με τις 
εργασίες/αγαθά που έχουν τιμολογηθεί και να εντοπίζονται περιπτώσεις 
κατάτμησης δαπανών με τη διενέργεια πληρωμών τμηματικά. 

 Στον έγκαιρο εντοπισμό, τυχόν υπερβάσεων δαπανών συμβάσεων/συμβολαίων 
για την εκτέλεση έργων και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών. 

 Στη διασφάλιση, μέσω του μηχανογραφημένου συστήματος, της ύπαρξης των 
απαιτούμενων πιστώσεων πριν από τη διενέργεια της πληρωμής, για σκοπούς 
πιστής  εκτέλεσης του Προϋπολογισμού. 

 Στην έγκαιρη τακτοποίηση των υποχρεώσεων του Δήμου, σε σχέση με τα 
τιμολόγια που εγκρίνονται για καταχώριση στο σύστημα και πληρωμή. 

Θέματα προσωπικού. 

(α) Υπερωρίες Τμήματος Καθαριότητας. Το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε 
για υπερωρίες υπαλλήλων και εργατών για τα έτη 2015, 2014 και 2013 ανήλθε σε 
€479.524, €473.146 και 508.234, αντίστοιχα, σε σύγκριση με €725.595 το 2012. Στα 
εν λόγω ποσά περιλαμβάνονται υπερωρίες που αφορούν στο Τμήμα Καθαριότητας, 
οι οποίες ανήλθαν σε €194.524 το 2015, €218.289 το 2014 και €259.918 το 2013, σε 
σύγκριση με €308.013 το 2012. 

Στα πλαίσια της προσπάθειας για μείωση των υπερωριών, στο Τμήμα Καθαριότητας 
εργοδοτείται αριθμός έκτακτων εργατών, των οποίων το συνολικό κόστος 
μισθοδοσίας ανήλθε σε €364.773 το 2015, €365.249 το 2014 και €368.009 το 2013, 
σε σύγκριση με €279.830 το 2012, συμπεριλαμβανομένων ποσών για υπερωρίες 
ύψους €36.581, €38.217 και €34.454, αντίστοιχα, σε σύγκριση με €27.737 το 2012. 

Όπως φαίνεται πιο πάνω, παρόλο που το κόστος για υπερωρίες στο Τμήμα 
Καθαριότητας για το 2015 μειώθηκε, εντούτοις παρέμεινε σε ψηλά επίπεδα και αν 
στο ποσό αυτό προστεθεί και το κόστος εργοδότησης των έκτακτων εργατών, το 
συνολικό κόστος για υπερωρίες και τη μισθοδοσία των εκτάκτων στο Τμήμα 
Καθαριότητας ανήλθε σε €559.297 το 2015, €583.538 το 2014 και €627.927 το 2013, 
σε σύγκριση με €587.843 το 2012. 

Παρόλο που, σύμφωνα με τον Δήμο, καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες για 
καλύτερο έλεγχο και περιορισμό των υπερωριών στις απόλυτα αναγκαίες, εντούτοις, 
όπως αναφέρεται πιο πάνω, οι δαπάνες για υπερωρίες παρέμειναν σε ψηλά 
επίπεδα, ιδιαίτερα εάν ληφθεί υπόψη ότι ο Δήμος, ως γενική αρχή, εφαρμόζει, 
υποχρεωτικά, φόρμουλα πληρωμής υπερωριών/παραχώρησης ελεύθερου χρόνου 
σε ποσοστό 70% πληρωμή και 30% ελεύθερος χρόνος. 

Επισημαίνεται ότι, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι διαθέσιμες ανθρωποώρες δεν 
επαρκούν για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου (όπως στην περίπτωση της 
αποκομιδής σκυβάλων), η παραχώρηση ελεύθερου χρόνου, ο οποίος μειώνει τις 
εργάσιμες ώρες, επιδεινώνει αντί να επιλύει το πρόβλημα. 

(β) Παρεμφερή ωφελήματα προσωπικού. Στο ετήσιο κόστος προσωπικού του 
Δήμου, περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα ωφελήματα: 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2016 

 

61 

 

 
2014 2013 

 
€ € 

Εισφορά στο Ταμείο Ευημερίας 177.124 221.995 

Εισφορά σε σχέδια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 

(μετά την αφαίρεση συνεισφοράς των υπαλλήλων ύψους 

€112.363 το 2014 και €116.093 το 2013) 396.009 479.742 

Ασφάλεια ζωής και προσωπικών ατυχημάτων 3.498 40.923 

Υποτροφίες σε παιδιά του προσωπικού 93.703 97.823 

Πασχαλινό επίδομα (14ος μισθός) 592.302 621.141 

Άλλα κατ' αποκοπή επιδόματα  231.168 250.615 

 
1.493.804 1.712.239 

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, επειδή τα παρεμφερή ωφελήματα προσωπικού είναι 
αποτέλεσμα συμφωνίας μεταξύ Δήμου και Συντεχνιών, με το ύψος τους να έχει 
καθοριστεί με συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης και των κοινωνικών εταίρων, δεν 
τίθεται θέμα μονομερούς αλλαγής τους.  

Σύσταση: Ενόψει των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Δήμος, η 
Υπηρεσία μας εισηγείται την επαναξιολόγηση των πιο πάνω ωφελημάτων και τη 
λήψη μέτρων για περιορισμό τους. 

Η Υπηρεσία μας σημειώνει, κατ’ ανάλογο τρόπο που έχει θέσει το θέμα και σε 
άλλους ημικρατικούς οργανισμούς, ότι τα ποσά που έχουν δοθεί σε παρεμφερή 
ωφελήματα προσωπικού δεν θα πρέπει πλέον να επιβαρύνουν τον Δήμο, αλλά τους 
υπαλλήλους του.   

(γ) Αφυπηρετήσεις για λόγους ασθενείας. Κατά την περίοδο 1988-2015, το 
Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόωρη αφυπηρέτηση, για λόγους υγείας, 28 
υπαλλήλων, στη βάση πιστοποιητικών ιατρών, σύμφωνα με το άρθρο 206 (d) των 
Δημοτικών Κανονισμών Λεμεσού. 

Από διερεύνηση του θέματος, διαπιστώθηκε ότι μόνο για 13 από τις πιο πάνω 
περιπτώσεις παραχωρήθηκε σύνταξη ανικανότητας από το Ταμείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, ενώ, όσον αφορά στους υπόλοιπους 15 αφυπηρετήσαντες, είτε αυτοί 
δεν υπέβαλαν αίτηση για παραχώρηση σύνταξης ανικανότητας, είτε η αίτησή τους 
απορρίφθηκε.   

Ενόψει των πιο πάνω, η Υπηρεσία μας εισηγείται όπως ο Δήμος προωθήσει την 
τροποποίηση του εν λόγω Κανονισμού, ώστε, για πρόωρη αφυπηρέτηση υπαλλήλου 
για λόγους υγείας, να απαιτείται έκθεση κυβερνητικού ιατρικού συμβουλίου, 
διαδικασία που προνοείται στους σχετικούς Κανονισμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας 
και η οποία εφαρμόζεται και από ορισμένους Δήμους. 

(δ) Παράταση άδειας ασθενείας. Σύμφωνα με σχετική πρόνοια στη συλλογική 
σύμβαση, εφαρμόζονται οι Κανονισμοί που ισχύουν στη Δημόσια Υπηρεσία, όσον 
αφορά στους όρους και στα κριτήρια παραχώρησης αδειών ασθενείας, που 
συμπεριλαμβάνουν και την παραχώρηση σε υπάλληλο άδειας ασθενείας με πλήρεις 
απολαβές μέχρι 42 ημέρες, με βάση πιστοποιητικό ιατρού. 

Διαπιστώθηκε ότι στις περιπτώσεις παράτασης της άδειας ασθενείας πέραν των 42 
ημερών, παραχωρείται έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς να εφαρμόζεται ο 
Κανονισμός 11(2) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση αδειών) Κανονισμών 
(ΚΔΠ 101/95), σύμφωνα με τον οποίο, παράταση άδειας ασθενείας εγκρίνεται μόνο 
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μετά από σύσταση Ιατροσυμβουλίου από αρμόδιους Κυβερνητικούς Ιατρικούς 
Λειτουργούς. 

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε την Υπηρεσία μας ότι ο Δήμος έχει υιοθετήσει την ΚΔΠ 
101/95, με την έννοια της αναλογικής εφαρμογής της, καθώς και ότι η παράταση 
άδειας ασθενείας δίδεται με φειδώ από τον Δήμο και με την προσκόμιση ιατρικών 
πιστοποιητικών, τα οποία ελέγχονται και από ιατρό του Δήμου. Σημείωσε επίσης ότι 
ο Δήμος Λεμεσού είναι ο μοναδικός οργανισμός που, σύμφωνα με νέα συλλογική 
σύμβαση, έχει μειώσει τον αριθμό των ημερών ασθενείας από 42 σε 24 ημέρες και 
τον αριθμό των αδειών ασθενείας, χωρίς ιατρικό πιστοποιητικό, από 8 σε 2 ημέρες, 
με στόχο την πάταξη του φαινομένου της κατάχρησης του θεσμού της άδειας 
ασθενείας. 

(ε) Απόλυση υπαλλήλου. Δημοτικός υπάλληλος παραπέμφθηκε στην Πειθαρχική 
Επιτροπή του Δήμου, η οποία στις 20.6.2013 εισηγήθηκε την απόλυσή του, 
λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις της υπόθεσης, καθώς και ότι με βάση τα 
άρθρα  65(1) και 69(1) των περί Δημοτικής Υπηρεσίας του Δήμου Λεμεσού 
Κανονισμών (ΚΔΠ 370/2000), τα αδικήματα που διέπραξε ο εν λόγω υπάλληλος 
θεωρούνται σοβαρά, παρουσιάζουν δόλια και απαράδεκτη συμπεριφορά από 
πλευράς του, ότι γίνονταν επί σειρά ετών και ότι ο Δήμος έχει αποστερηθεί μεγάλα 
ποσά που έπρεπε να κατατίθεντο στο Ταμείο του Δήμου. 

Σύμφωνα με τον Δήμο, από το συνολικό ποσό ύψους €67.414 που οικειοποιήθηκε ο 
πιο πάνω, επέστρεψε στον Δήμο ποσό €58.903. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 4.7.2013 την απόλυση του εν λόγω 
υπαλλήλου και ανέθεσε σε ιδιωτικό ελεγκτικό οίκο τη διεξαγωγή ειδικής έρευνας, τα 
αποτελέσματα της οποίας ζητήθηκε όπως κοινοποιηθούν στην Υπηρεσία μας. 

Ο Δήμαρχος μάς πληροφόρησε ότι, μετά από τη σχετική έρευνα, διαπιστώθηκε ότι το 
συνολικό ποσό που έπρεπε να επιστραφεί στον Δήμο από τον πιο πάνω ανερχόταν 
σε €68.353, καθώς και ότι ποσό ύψους €10.260 καταβλήθηκε στον Δήμο σε δόσεις 
την περίοδο 10/2013-12/2014. 

Σύσταση: Η έκθεση του ιδιωτικού ελεγκτικού οίκου να κοινοποιηθεί στην Υπηρεσία 
μας. 

(στ) Προκαταβολές σε δημοτικούς υπαλλήλους. Όπως και σε προηγούμενα 
χρόνια, ο Δήμος συνέχισε και κατά το 2013 και 2014, την καταβολή προκαταβολών 
έναντι μισθού σε δημοτικούς υπαλλήλους, με αποτέλεσμα το υπόλοιπο του 
λογαριασμού «Προκαταβολών» στις 31.12.2014 και 31.12.2013, να ανέρχεται στις 
€14.393 και €14.893, αντίστοιχα, ενώ στις 31.12.2017 το υπόλοιπο του εν λόγω 
λογαριασμού ήταν  €22.118. Παρατηρήθηκε επίσης ότι οι προκαταβολές έναντι 
μισθού δεν εξοφλούνται πάντοτε έγκαιρα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αυτές 
εκκρεμούν για χρόνια. 

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, η παραχώρηση προκαταβολών γίνεται με πολλή φειδώ 
και μόνο για περιπτώσεις σοβαρών προβλημάτων υγείας, κατόπιν έγκρισης της 
Δημοτικού Γραμματέα. 

Σύσταση: Η παραχώρηση προκαταβολών έναντι μισθού είναι αντικανονική και 
πρέπει να τερματιστεί. Σύμφωνα με τη Δημοσιονομική Οδηγία αρ. 8.2.0, οι μισθοί 
των υπαλλήλων καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα ή σε άλλη 
ημερομηνία που καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο ή, σε ειδικές περιπτώσεις, 
κατόπιν έγκρισης του Δημοτικού Γραμματέα. 
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Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων. Σύμφωνα με αναλογιστική εκτίμηση που 
έγινε το 2014, με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2013, η αναλογιστική υποχρέωση 
του Δήμου έναντι του πιο πάνω Ταμείου, για ελλειμματικές εισφορές, ανερχόταν, 
μέχρι 31.12.2013, σε €58.225.991. 

Με σκοπό την πλήρη χρηματοδότηση του πιο πάνω ελλείμματος, ο αναλογιστής 
προτείνει όπως ο Δήμος εισφέρει ετήσια ποσό ύψους €12,35 εκ. για τα επόμενα 5 
χρόνια ή €3,25 εκ. για τα επόμενα 25 χρόνια, ενώ σε περίπτωση που το έλλειμμα 
αυτό χρηματοδοτηθεί κατά τη διάρκεια της μέσης μελλοντικής υπηρεσίας των μελών, 
η οποία ανέρχεται σε 11,9 χρόνια, σταθμισμένης με τον μισθό τους, τότε ο Δήμος θα 
πρέπει  να εισφέρει ποσοστό 50,1% επί των ολικών μισθών των παρόντων μελών, 
πλέον ποσοστό 7,5% που αφορά στο Κανονικό Ποσοστό Εισφοράς (ΚΠΕ), κατά την 
ημερομηνία αναφοράς (31.12.2013), για τη μελλοντική υπηρεσία των παρόντων 
μελών. 

Ο Δήμος δεν αποφάσισε ακόμη τον τρόπο κάλυψης των πιο πάνω υποχρεώσεών 
του προς το Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων και κατά τα έτη 2014 και 2015 
κατέβαλε, έναντι της οφειλής του, ποσά ύψους €2.140.841 και €2.013.035, 
αντίστοιχα, ποσά κατά πολύ χαμηλότερα από την ελάχιστη ετήσια εισφορά ύψους 
€3,25 εκ., που εισηγήθηκε ο αναλογιστής. 

Παρατηρήθηκε επίσης ότι κατά το 2014, ποσό ύψους €576.076 μεταφέρθηκε από τα 
ταμειακά διαθέσιμα του Ταμείου Συντάξεων στον Γενικό Λογαριασμό του Δήμου, για 
την αντιμετώπιση άλλων τρεχουσών υποχρεώσεων. 

Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο αρ.19 «Ωφελήματα Εργοδοτουμένων», 
αναλογιστική εκτίμηση για τον υπολογισμό των ελλειμματικών εισφορών προς το 
Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων, πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα (συνήθως κάθε τρία χρόνια). Ενόψει των σημαντικών αλλαγών που 
επήλθαν στη σχετική νομοθεσία, αναφορικά με την καταβολή εισφορών και από τους 
υπαλλήλους και την επέκταση του ορίου ηλικίας αφυπηρέτησης, η Υπηρεσία μας 
εισηγείται όπως διενεργηθεί νέα αναλογιστική εκτίμηση, ώστε να εκτιμηθούν οι 
πραγματικές/σημερινές υποχρεώσεις του Δήμου προς το Ταμείο Συντάξεων και 
Φιλοδωρημάτων. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Δήμαρχος, κατά το 2017 διενεργήθηκε νέα αναλογιστική 
εκτίμηση, με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2016, η οποία, σε σύγκριση με την πιο 
πάνω εκτίμηση, κατέδειξε σημαντική αύξηση των υποχρεώσεων του Δήμου προς το 
Ταμείο ύψους €50.808.527 ή ποσοστό 87,2%, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η 
διενέργεια νέας αναλογιστικής εκτίμησης, με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2017. 

Αντιμισθία και έξοδα παραστάσεως Αντιδημάρχου. Σύμφωνα με το άρθρο 52(1) 
του περί Δήμων Νόμου, ο Δήμαρχος λαμβάνει ετήσια αντιμισθία, έξοδα 
παραστάσεων και άλλα επιδόματα και ο Αντιδήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
λαμβάνουν αποζημίωση, έξοδα παραστάσεων και άλλα επιδόματα που 
προβλέπονται στον εγκριθέντα Προϋπολογισμό του έτους. 

Σύμφωνα με σχετική επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών, ημερ. 8.9.2010, οι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι (περιλαμβανομένου και του Αντιδημάρχου) λαμβάνουν 
αντιμισθία και έξοδα παραστάσεως μέχρι 15% των αντίστοιχων ποσών που λαμβάνει 
ο Δήμαρχος. 

Παρόλο που η πιο πάνω επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών κοινοποιήθηκε στον 
Δήμο στις 13.9.2010, εντούτοις στους Προϋπολογισμούς που ετοίμαζε το Δημοτικό 
Συμβούλιο υπήρχε πρόνοια για τα οικονομικά ωφελήματα του Αντιδημάρχου, η οποία 
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ήταν μεγαλύτερη από το 15% των αντίστοιχων ποσών που θα ελάμβανε ο 
Δήμαρχος. 

Διαπιστώθηκε ότι κατά τα έτη 2014, 2013, 2012 και 2011, καταβλήθηκαν στον τέως 
Αντιδήμαρχο ετήσια ωφελήματα ύψους €16.403, αντί €10.595 για τα έτη 2014, 2013 
και 2012 και  €10.526 για το 2011, δηλαδή για τα έτη 2014, 2013 και 2012 
πληρώθηκε για κάθε έτος €5.808 περισσότερα ή ποσοστό 54,8%, ενώ για το 2011 
πληρώθηκε περισσότερα €5.877 ή ποσοστό 55,8%. Δηλαδή, για τα εν λόγω έτη, ο 
τέως Αντιδήμαρχος πληρώθηκε συνολικά €23.301 περισσότερα. 

Ο Δήμαρχος μάς ανέφερε ότι ο Αντιδήμαρχος αντικαθιστά τον Δήμαρχο κατά την 
απουσία του για υπηρεσιακούς ή/και προσωπικούς λόγους, προεδρεύει αρκετών 
Επιτροπών και καλύπτει γενικά ανάγκες για παρουσία του Δήμου σε δημόσιες 
εκδηλώσεις κ.λπ. Για τους λόγους αυτούς κρίθηκε αναγκαία, από το 1986, η εν λόγω 
διευθέτηση, που αφορά στην αντιμισθία και στα έξοδα παραστάσεως του 
Αντιδημάρχου.  

Σύσταση:  Τα επιπλέον ποσά που καταβλήθηκαν στον τέως Αντιδήμαρχο να 
ανακτηθούν το συντομότερο δυνατόν. Για τυχόν διαφοροποίηση της αντιμισθίας ή/και 
των εξόδων παραστάσεως που καταβάλλονται στους Αντιδημάρχους, θέμα το οποίο 
αφορά σε όλους τους Δήμους, αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο μετά από 
συνεννόηση μεταξύ της Ένωσης Δήμων και των Υπουργείων Εσωτερικών και 
Οικονομικών. 

Τέλος θεάματος. Όπως κατ’ επανάληψη έχουμε αναφέρει, χωρίς όμως, μέχρι την 
ετοιμασία της παρούσας Έκθεσης, να ληφθούν οποιαδήποτε διορθωτικά μέτρα, με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ημερ. 8.11.1999, από το ποσοστό 24% του 
τέλους θεάματος που εισπράττεται από κινηματογραφικές παραστάσεις, 
επιστρέφεται, αντικανονικά (εφόσον δεν προνοείται τέτοια δυνατότητα στον Νόμο), το 
11%. Κατά το 2014 και 2013 εισπράχθηκε τέλος θεάματος από κινηματογραφικές 
παραστάσεις ύψους €113.246 και €101.250 και επιστράφηκαν οι €51.904 και 
€46.406, αντίστοιχα ή ποσοστό 46%.  

Σύμφωνα με το άρθρο 85(2)(ι)(ιν) του περί Δήμων Νόμου, επιστροφή τέλους 
θεάματος επιτρέπεται μόνο για παραστάσεις/εκδηλώσεις που γίνονται για 
φιλανθρωπικούς, εκπαιδευτικούς ή αγαθοεργούς σκοπούς ή για την προώθηση του 
αθλητισμού. 

Στην απάντησή του, ο Δήμαρχος μάς ανέφερε ότι η επιστροφή φόρου θεάματος 
γίνεται με βάση τις ισχύουσες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, εν αναμονή της 
τροποποίησης της σχετικής νομοθεσίας, η οποία εκκρεμεί εδώ και πολλά χρόνια.  Το 
θέμα παραμένει σε στασιμότητα, εν αναμονή καθορισμού γενικής, ομοιόμορφης 
πολιτικής από την Ένωση Δήμων. 

Σύσταση:  Η πιο πάνω πρακτική να τερματιστεί αμέσως και το Δημοτικό Συμβούλιο 
να εφαρμόσει τη σχετική νομοθεσία.  

Χορηγίες.  Σύμφωνα με το Γενικό Καθολικό, το υπόλοιπο του λογαριασμού εσόδων 
«Χορηγίες για πολιτιστικές εκδηλώσεις», ανερχόταν στις 31.12.2014 και 31.12.2013 
σε €21.029 και €44.922, αντίστοιχα. Διαπιστώθηκε ότι στους εν λόγω λογαριασμούς 
για το 2014 και 2013 καταχωρίστηκαν/πιστώθηκαν έσοδα από χορηγίες για 
συγκεκριμένες εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν από τον Δήμο ύψους €117.329 και 
€156.900, καθώς και πληρωμές ποσών ύψους €96.300 και €111.978, αντίστοιχα, 
που αφορούν στις ίδιες εκδηλώσεις, σε αντίθεση με τη λογιστική διαδικασία που 
πρέπει να ακολουθείται για καταχώριση των εισπράξεων στα έσοδα και των 
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δαπανών στα σχετικά Κονδύλια εξόδων, ώστε στις οικονομικές καταστάσεις να 
παρουσιάζεται η ορθή εικόνα. 

Για την πιο πάνω πρακτική που ακολουθεί ο Δήμος, είχαμε αναφερθεί και κατά τον 
έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων προηγουμένων ετών. Στην απάντησή του ο 
Δήμος, μας ανέφερε ότι στον εν λόγω λογαριασμό δεν έχουν καταχωριστεί τα έξοδα 
για εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν από τον Δήμο, αλλά έχουν αφαιρεθεί οι χορηγίες 
που είχαν εισπραχθεί μέσω του Δήμου από διάφορους χορηγούς (κυβέρνηση και 
ιδιώτες), προς όφελος των διοργανωτών των διαφόρων εκδηλώσεων.   

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα ο Δήμος αναφέρει πιο πάνω, φαίνεται ότι κατά την 
είσπραξη συγκεκριμένων χορηγιών, ο Δήμος ενεργεί ως μεσάζοντας προς όφελος 
τρίτων, πρακτική που δεν βρίσκει σύμφωνη την Υπηρεσία μας, ειδικότερα όσον 
αφορά σε τυχόν καταβολή σε ιδιώτες, κρατικών χορηγιών/ενισχύσεων μέσω του 
Δήμου.   

Σύσταση:  Τυχόν εισφορές και χορηγίες από τρίτους, να πιστώνονται στον πιο πάνω 
λογαριασμό εσόδων, ενώ τυχόν πληρωμές χορηγιών για εκδηλώσεις, αφού 
εγκριθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο, να χρεώνονται στον σχετικό λογαριασμό 
εξόδων, σύμφωνα και με τις πρόνοιες του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου αρ. 1. 

Καθυστερήσεις ενοικίων δημοτικών υποστατικών.  

(α) Λόγω της πρακτικής που ακολουθεί ο Δήμος, στις οικονομικές του καταστάσεις 
περιλαμβάνονται μόνο οι εισπράξεις ενοικίων για το έτος, οι οποίες στις 31.12.2014 
και 31.12.2013, ανήλθαν σε €639.215 και €799.589, αντίστοιχα και όχι τα έσοδα, με 
βάση την αρχή των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων, με αποτέλεσμα οι 
καθυστερήσεις ενοικίων να μην περιλαμβάνονται στους χρεώστες στις οικονομικές 
καταστάσεις. 

Σύμφωνα με στοιχεία του Δήμου, μέχρι τις 30.6.2017 οι καθυστερήσεις ενοικίων 
δημοτικών υποστατικών ανέρχονταν σε €285.456, όπως πιο κάτω: 
 

 € 

Χονδρική και Δημοτική Αγορά 146.111 

Αναψυκτήρια 100.824 

Περίπτερα 18.507 

Υποστατικά Σαριπόλου 101.486 

Δημοτικές Κατοικίες 47.244 

Ολικό 414.172 
 

Όσον αφορά στις καθυστερήσεις ενοικίων της Χονδρικής και Δημοτικής Αγοράς, 
παρόλο που ο Δήμος μας ενημέρωσε ότι προχώρησε σε λήψη μέτρων για είσπραξή 
τους, περιλαμβανομένων και νομικών, εντούτοις, όπως διαπιστώθηκε από τον 
έλεγχο, δεν σημειώθηκε οποιαδήποτε εξέλιξη. Σημειώνεται ότι στο πιο πάνω 
υπόλοιπο περιλαμβάνονται καθυστερήσεις ύψους €18.172, που αφορούν σε έτη πριν 
από το 2012.     

(β) Διαπιστώθηκε ότι σε αρκετές περιπτώσεις το ύψος των ενοικίων περιπτέρων 
και δημοτικών υποστατικών κυμαίνεται μεταξύ €12 και €100 τον μήνα, ποσά που 
συμφωνήθηκαν από το 1991, όταν υπογράφηκαν τα σχετικά συμβόλαια. 

Συναφώς αναφέρεται ότι ο Δήμος, μετά από σχετικές επανεκτιμήσεις, αναθεώρησε το 
ύψος των μηνιαίων ενοικίων για 9 υποστατικά από €1.099 σε €4.296 συνολικά. 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2016 

 

66 

Σύσταση: Το Δημοτικό Συμβούλιο να εξετάσει το ενδεχόμενο αναθεώρησης των 
ενοικίων για το σύνολο των υποστατικών, ώστε να συνάδουν με τα σημερινά 
δεδομένα. 

Διαγραφές καθυστερήσεων φορολογιών. Σύμφωνα με τις οικονομικές 
καταστάσεις, ο Δήμος προχώρησε κατά το 2014 και 2013, στη διαγραφή 
καθυστερήσεων φορολογιών συνολικού ύψους €250.454 και €213.498, αντίστοιχα.  

Διαπιστώθηκε ότι στις πιο πάνω διαγραφές περιλαμβάνονται ποσά καθυστερήσεων 
που αφορούν σε ποσά πάνω από €256, συνολικού ύψους €74.482 για το 2014 και 
€83.238 για το 2013, για τη διαγραφή των οποίων ο Δήμος δεν εξασφάλισε την εκ 
των προτέρων έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, όπως προνοείται στο άρθρο 
85(2)(ιε) του περί Δήμων Νόμου, εξουσία η οποία εκχωρήθηκε στον Έπαρχο από 
7.10.1994. 

Άδειες διαφημιστικών πινακίδων. Το υπόλοιπο καθυστερήσεων αδειών 
διαφημιστικών πινακίδων για τα έτη 2010-2014, ανερχόταν σε €308.685 στις 
31.12.2014.   

Σημειώνεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει, στις 5.12.2013, τα πιο κάτω 
μέτρα για είσπραξή τους. 

 Άμεση εξόφληση των καθυστερήσεων του 2011.  

 Παραχώρηση έκπτωσης ύψους 20% στις καθυστερήσεις του 2012.  

 Παραχώρηση έκπτωσης 30% στις οφειλές του 2013 πλέον έκπτωση 10% στα 
τέλη για το 2013, έναντι αγοράς διαφημιστικού χώρου από τον Δήμο. 

Επιπρόσθετα, στις 18.9.2014 αποφάσισε όπως στις περιπτώσεις που δεν ζητείται 
περαιτέρω έκπτωση για το 2013, από την αρχική απόφαση παραχώρησης έκπτωσης 
30%, ο Δήμος να αποδεχτεί χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής, όπως θα προταθεί από 
τους οφειλέτες. Όσον αφορά στις περιπτώσεις που οι χρεώστες είναι διατεθειμένοι να 
αποπληρώσουν τις οφειλές τους μέχρι το τέλος του 2014, θα παραχωρείται έκπτωση 
40%.   

Διαπιστώθηκε επίσης ότι, με βάση τα πιο πάνω, ο Δήμος προέβη σε διαγραφή 
ποσών από τους λογαριασμούς των χρεωστών αδειών διαφημιστικών πινακίδων, 
πριν από την, από μέρους τους, εξόφληση οποιασδήποτε οφειλής τους και χωρίς την 
υπογραφή οποιασδήποτε συμφωνίας μεταξύ τους.  

Παρατηρήθηκε επίσης ότι για τις εν λόγω διαγραφές, δεν εξασφαλίστηκε η εκ των 
προτέρων έγκριση του Επάρχου, για ποσά πέραν των €256. 

Ο Δήμαρχος, στην επιστολή του, μας ανέφερε ότι μετά την κρίση το 2013, άρχισε να 
υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην τακτοποίηση των οφειλών από τους ιδιοκτήτες 
διαφημιστικών πινακίδων, με αποτέλεσμα να συσσωρευθούν μεγάλα ποσά.  Με την 
πολιτική των εκπτώσεων και τους διακανονισμούς στους οποίους προέβη ο Δήμος, 
έγινε κατορθωτό να εισπραχθούν σημαντικά ποσά. Σημείωσε επίσης ότι δεν 
πρόκειται για διαγραφή οφειλών, αλλά για εκπτώσεις πάνω σε οφειλόμενα ποσά, τα 
οποία θεωρεί ότι δεν εμπίπτουν στη σχετική πρόνοια του περί Δήμων Νόμου, θέση η 
οποία δεν βρίσκει σύμφωνη την Υπηρεσία μας. 

Ανεκτέλεστα εντάλματα δικαστηρίου για καθυστερήσεις φορολογιών. Μεγάλος 
αριθμός ενταλμάτων, που εκδίδονται από το δικαστήριο για εκδικασθείσες υποθέσεις 
αγωγών, που αφορούν σε καθυστερήσεις φορολογιών, παραμένουν ανεκτέλεστα, 
λόγω, κυρίως, του μη εντοπισμού των οφειλετών. Για επίσπευση της διαδικασίας 
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είσπραξης, ο Δήμος, σε συνεννόηση με την Αστυνομία, αγόρασε υπηρεσίες από 2 
άνεργους, οι οποίοι απασχολήθηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού, για 
καταχώριση των ενταλμάτων στο σύστημα της Αστυνομίας. 

Ο Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, με επιστολή του προς τον Δήμο, ημερ.  
6.6.2016, αναφέρει την εκτέλεση 7.278 ενταλμάτων, συνολικού ύψους €885.437.  
Αναφέρει επίσης και τα ακόλουθα: 

 Αριθμός 
ενταλμάτων 

 Εντάλματα που παραλήφθηκαν και καταχωρίστηκαν  25.941 

Μείον: Εκτελέστηκαν και εισπράχθηκαν 7.278 

 Εκτελέστηκαν δια φυλακίσεως 590 

 Επιστράφηκαν και εισπράχθηκαν από τον Δήμο 2.896 

 Εντάλματα που παραμένουν ανεκτέλεστα 15.177 
 

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, η ύπαρξη ανεκτέλεστων ενταλμάτων δικαστηρίου 
οφείλεται κυρίως στην αδυναμία της Αστυνομίας να προχωρήσει στην εκτέλεσή τους, 
καθώς και στην αδυναμία της σχετικής νομοθεσίας. Ο Δήμος προβαίνει σε ενέργειες 
αντιμετώπισης του πιο πάνω προβλήματος, σε συνεννόηση με τον Αρχηγό της 
Αστυνομίας και τον Αστυνομικό Διευθυντή Λεμεσού, με την αγορά υπηρεσιών από 
αστυφύλακες για την εκτέλεση ενταλμάτων και την αγορά υπηρεσιών από δύο 
άνεργα άτομα για την καταχώριση των ενταλμάτων στο σύστημα της Αστυνομίας. 

Σύσταση: Ο Δήμος, σε συνεργασία με την Αστυνομία, να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα 
μέτρα για την εκτέλεση και είσπραξη των ενταλμάτων που παραμένουν ανεκτέλεστα. 

Ανεκτέλεστα εντάλματα δικαστηρίου για οφειλές εξώδικων προστίμων. 

(α) Κατά τη διάρκεια του 2014 και 2013, εκδόθηκαν από το Τμήμα Τροχονομίας του 
Δήμου 28.983 και 29.927 εξώδικα πρόστιμα, αντίστοιχα, για παράνομη στάθμευση 
οχημάτων, από τα οποία, σύμφωνα με τον Δήμο, εισπράχθηκαν τα 27.327 και 
27.581, αντίστοιχα. 

Η Υπηρεσία μας δεν μπόρεσε να εξετάσει κατά πόσο για τα εξώδικα εντάλματα που 
δεν έχουν εισπραχθεί, ο Δήμος έχει ασκήσει ποινικές διώξεις. Συναφώς αναφέρεται 
ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου 
του 1997, σε περίπτωση μη εξόφλησης του προστίμου, ποινική δίωξη ασκείται μετά 
την πάροδο τριάντα ημερών από την έκδοση του εξώδικου. 

Σύσταση:  Ο Δήμος να ετοιμάζει κάθε έτος συμφιλιωτικές καταστάσεις, σχετικά με τα 
εξώδικα που εκδόθηκαν και εισπράχθηκαν, τα εξώδικα που παρέμειναν ανείσπραχτα 
μετά την παρέλευση 30 ημερών και για τα οποία ασκήθηκαν ποινικές διώξεις, τα 
εξώδικα που εκδικάστηκαν και εισπράχθηκαν, τα εξώδικα για τα οποία εκδόθηκαν 
εντάλματα φυλάκισης, καθώς και τυχόν εξώδικα που διαγράφηκαν με απόφαση του 
Γενικού Εισαγγελέα. 

(β)  Σύμφωνα με σχετική κατάσταση που ετοίμασε ο Δήμος, φαίνεται ότι 442 
υποθέσεις το 2014 και 660 το 2013, αποσύρθηκαν, λόγω του ότι δεν κατέστη δυνατό 
να εντοπιστούν οι εναγόμενοι. Σημειώνεται ότι για τις υποθέσεις αυτές ο Δήμος 
πλήρωσε δικηγορικά έξοδα ύψους €9.708. 

Σύσταση:  Να ζητηθεί από τον Αρχηγό της Αστυνομίας να διερευνήσει τους λόγους 
της μη εκτέλεσης των ενταλμάτων για τις υποθέσεις που εκδικάστηκαν, καθώς 
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επίσης και του μη εντοπισμού των οφειλετών για τις υποθέσεις που αποσύρθηκαν.  
Ο αριθμός των υποθέσεων που αποσύρθηκαν λόγω του ότι δεν κατέστη δυνατό να 
εντοπιστούν οι εναγόμενοι, κρίνεται ως υπερβολικά ψηλός. 

Κτιριακό συγκρότημα Φραγκλίνου Ρούσβελτ. 

(α) Το κόστος του εν λόγω έργου, μέχρι τις 30.6.2015, ανήλθε σε €26.026.676, 
όπως πιο κάτω: 

 € 

Πληρωμές σε εργολάβους μέχρι 12.3.2014 19.415.537 

Αξία γης (εκτίμηση από ανεξάρτητο εκτιμητή) 3.417.203 

Έξοδα χρηματοδότησης (μέχρι 31.12.2006) 2.606.116 

Μεταφορά συντελεστή δόμησης 205.032 

Έξοδα μισθοδοσίας Δήμου 267.512 

Διοικητικά έξοδα 75.457 

Οφειλόμενες κρατήσεις εργολάβων 39.819 

 26.026.676 

(β) Τα έσοδα του Δήμου, με βάση τις τιμές πώλησης υποστατικών σε τρίτους, 
ανήλθαν συνολικά σε €20.986.280, από το οποίο, μέχρι τις 30.6.2015, εισπράχθηκε 
ποσό ύψους €20.972.611.  Το υπόλοιπο ποσό ύψους €13.669, εξακολουθεί να 
οφείλεται από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. 

Η αξία, με βάση τις τιμές πώλησης των αδιάθετων χώρων, που παραμένουν στην 
ιδιοκτησία του Δήμου, υπολογίστηκε σε €6.286.799, ενώ σύμφωνα με την 
επανεκτίμηση της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας του Δήμου, για την οποία 
αναφερόμαστε στην παράγραφο «Πάγιο ενεργητικό» πιο πάνω, η τρέχουσα αγοραία 
αξία των αδιάθετων χώρων ανέρχεται σε €11.055.000.  

Το συνολικό εμβαδόν του κτιριακού συγκροτήματος, μη περιλαμβανομένων των 
βεραντών, των χώρων στάθμευσης και των κοινόχρηστων χώρων, είναι 18.677 τ.μ., 
από τα οποία 13.731 τ.μ. πωλήθηκαν σε διάφορα Κυβερνητικά Τμήματα και άλλους 
Οργανισμούς, 1.249 τ.μ. (ισόγεια καταστήματα) έχουν ενοικιαστεί, 2.594 τ.μ. 
(καφεστιατόριο και 3ος, 4ος και 5ος όροφος του κτιρίου Α΄ και 2 καταστήματα του 
κτιρίου Β΄) και 25 ακάλυπτοι χώροι στάθμευσης, ενοικιάστηκαν στην Υπηρεσία 
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας έναντι ποσού €29.687 τον μήνα, ενώ με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, 1.103 τ.μ. παραχωρήθηκαν στην ΕΘΑΛ, έναντι συμβολικού 
ενοικίου €20,5 ετησίως. 

(γ) Παρά την πώληση του μεγαλύτερου μέρους των υποστατικών του 
συγκροτήματος, ο Δήμος εξακολουθεί να παρουσιάζει, λανθασμένα, τις πληρωμές σε 
εργολάβους για το πιο πάνω κτίριο, στο Πάγιο Ενεργητικό-Έργα υπό Εκτέλεση, ενώ 
τα ποσά που εισέπραξε, τα οποία, μέχρι τις 31.12.2014, ανέρχονταν σε €20.318.265, 
παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις Μη Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις-Αποθεματικό Πώλησης Έργου Φραγκλίνου Ρούσβελτ. 

Σύσταση: Ο λογαριασμός Έργα υπό Εκτέλεση, αφού χρεωθεί με τα έξοδα 
χρηματοδότησης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, τα οποία μέχρι 31.12.2006 
ανέρχονταν σε €2.606.116, καθώς και με οποιαδήποτε άλλα σχετικά έξοδα που 
αφορούν στην ανέγερση του συγκροτήματος, σύμφωνα και με την παράγραφο (α) 
πιο πάνω (εκτός της αξίας της γης), να πιστωθεί με το συνολικό κόστος του έργου με 
χρέωση του λογαριασμού Πάγιο Ενεργητικό-Κτίρια, ώστε ο Δήμος να προβεί, στη 
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συνέχεια, στις κατάλληλες λογιστικές εγγραφές για τη διάθεση των υποστατικών και 
για το κέρδος ή τη ζημιά που πραγματοποιήθηκε. 

Έργα υπό εκτέλεση.  Στον εν λόγω λογαριασμό, το υπόλοιπο του οποίου στις  
31.12.2014 και 31.12.2013 ανερχόταν σε €106.514.985 και €97.679.913, αντίστοιχα, 
περιλαμβάνονται πέραν των 50 έργων, για αρκετά από τα οποία, όπως 
διαπιστώθηκε από τον σχετικό έλεγχο, οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί. 

Σύσταση:  Να γίνει διερεύνηση και να εντοπιστούν όλα τα έργα που έχουν 
ολοκληρωθεί, τα οποία να μεταφερθούν στην ορθή κατηγορία πάγιου ενεργητικού και 
να αρχίσουν να υπολογίζονται αποσβέσεις. 

Επιστροφή απαλλοτριωθείσας γης. 

(α) Ο Δήμος, με βάση σχετική Γνωστοποίηση, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 22.9.1961, προέβη στην απαλλοτρίωση 
συγκεκριμένων τεμαχίων στην ενορία Καθολικής Λεμεσού, έκτασης 18.262 μ2 ή 
13,64 σκάλων, για τη δημιουργία κοινού έργου χονδρικής αγοράς και χώρου 
στάθμευσης, για τα οποία η αποζημίωσή τους ανήλθε σε ποσό ύψους £20.000 
(€34.172). 

Με προσφυγή, ημερ. 30.8.1966, οι κληρονόμοι του ιδιοκτήτη των τεμαχίων ζήτησαν 
να τους επιστραφεί η πιο πάνω περιουσία, επειδή ο σκοπός για τον οποίο 
απαλλοτριώθηκε δεν κατέστη εφικτός εντός της προθεσμίας των τριών ετών που 
ορίζει το άρθρο 23.4 του Συντάγματος και το άρθρο 15(1) του Νόμου 15/62.  

Έκτοτε, ακολούθησαν αλλεπάλληλες προσφυγές και εφέσεις μεταξύ των 
κληρονόμων και του Δήμου και στις 20.7.2012 εκδόθηκε απόφαση για επιστροφή της 
εν λόγω ακίνητης περιουσίας στους κληρονόμους, με αποτέλεσμα ο Δήμος να 
απολέσει σημαντικής αξίας δημοτική περιουσία.  Σημειώνεται ότι, στην αγωγή αρ. 
650/07 αναφέρθηκε πως η αξία της απαλλοτριωθείσας ιδιοκτησίας ανερχόταν το 
2007 σε £5.000.000 (€8.543.007), ποσό που προέκυψε από εκτίμηση. 

(β) Τριμελής Επιτροπή, η οποία απαρτίζετο από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου 
Προσφορών, τη Δημοτική Γραμματέα και τον Οικονομικό Διευθυντή του Δήμου, 
αποφάσισε στις 11.1.2013 να αναθέσει σε συγκεκριμένο δικηγόρο την καταχώριση 
προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), 
καταβάλλοντάς του, σύμφωνα με τον Δήμο, δικηγορικά έξοδα ύψους €14.040 πλέον 
ΦΠΑ, καθώς και ποσό €5.900 για μελέτη αλληλογραφίας σχετικά με την εν λόγω 
υπόθεση.    

Όπως μας αναφέρθηκε από αρμόδιο Λειτουργό του Δήμου, λόγω του ότι ο Δήμος, 
ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, δεν μπορούσε να προσφύγει στο ΕΔΑΔ, η 
Επιτροπή αποφάσισε όπως ο εν λόγω δικηγόρος προχωρήσει στην καταχώριση 
περίπου 100 προσφυγών υπέρ τρίτων, οι οποίοι επηρεάζονταν από την απόφαση 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου για επιστροφή του ακινήτου, οι οποίες θα έπρεπε να 
καταχωριστούν στο ΕΔΑΔ το αργότερο μέχρι τις 20.1.2013.  Όπως ενημερωθήκαμε 
από τις Υπηρεσίες του Δήμου, το ΕΔΑΔ απέρριψε (προκαταρκτικά) τις προσφυγές, 
λόγω του ότι πριν από την καταχώριση των προσφυγών στο ΕΔΑΔ, θα έπρεπε να 
εξαντληθούν όλα τα ένδικα μέσα στην Κύπρο. 

(γ) Ο Υπουργός Εσωτερικών, με επιστολή του προς τον Δήμαρχο και τα Μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού, ημερ. 14.4.2015, υπέδειξε ότι ο Δήμος όφειλε να 
συμμορφωθεί με τις διατάξεις των Άρθρων 146.5 και 23 του Συντάγματος, καθώς και 
τις σχετικές πρόνοιες των περί  Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης και περί Γενικών 
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Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμων, σύμφωνα με την απόφαση στην 
Αναθεωρητική Έφεση, ημερ. 20.7.2012, καθώς και ότι, σύμφωνα με τον Γενικό 
Εισαγγελέα, το επιχείρημα ότι η προστασία συμφερόντων τρίτων μπορεί να 
αποτελέσει λόγο μη συμμόρφωσης με την εν λόγω Απόφαση, προφανώς καθ’ 
υπέρβαση των συνταγματικών διατάξεων του άρθρου 146.5 και των σχετικών 
Νόμων, δεν μπορεί  να γίνει δεκτό, καθότι στερείται νομικού ερείσματος.  Κάλεσε 
επίσης τον Υπουργό Οικονομικών και τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ, για τις 
δικές τους ενέργειες, όσον αφορά στα τεμάχια που είναι υποθηκευμένα έναντι 
δανείου του Δήμου, ώστε να αποδεσμευτούν και υποκατασταθούν με άλλες 
υποθήκες/εγγυήσεις, για να επιστραφούν στους πρώην ιδιοκτήτες. 

Ο Δήμαρχος Λεμεσού, με επιστολή του προς τον Υπουργό Εσωτερικών, ημερ. 
4.5.2015, ανέφερε πως ουδέποτε αμφισβήτησε ή περιφρόνησε την απόφαση του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου, αλλά προέβη στις απαιτούμενες εκ του Νόμου ενέργειες, 
προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση προς την απόφαση του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου. Συγκεκριμένα, έχουν δοθεί οδηγίες σε εκτιμητή να προχωρήσει σε νέα 
εκτίμηση του συγκεκριμένου χώρου, προκειμένου να καθορισθεί μια εύλογη τιμή για 
το ακίνητο, προσαρμοσμένη στα νέα δεδομένα και η οποία θα προωθηθεί στους 
αιτητές, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης Νόμου Ν. 
15/62 και ειδικότερα του άρθρου 15. 

(δ) Ο Υπουργός Εσωτερικών, κάλεσε στις 4.6.2015 τον Γενικό Εισαγγελέα να 
χειριστεί την υπόθεση, όπως κρίνεται σκόπιμο για διασφάλιση της νομιμότητας και 
προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, λόγω του ότι ο Δήμος δεν συμμορφώθηκε 
με την εν λόγω δικαστική απόφαση.  Του ανέφερε επίσης ότι ο δικηγόρος των 
κληρονόμων/ιδιοκτητών των επίμαχων ακινήτων τον ενημέρωσε ότι, σε περίπτωση 
που δεν ικανοποιηθεί το αίτημα των πελατών του, έχει οδηγίες να προσφύγει στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά της Δημοκρατίας.  

Ο Γενικός Εισαγγελέας, με επιστολή του προς τον Δήμο, ημερ. 19.5.2016, σχετικά με 
το πιο πάνω θέμα, ανέφερε πως καθίσταται σαφές ότι ο Δήμος Λεμεσού, ως 
διοικητικό όργανο, δεσμεύεται από τις αρχές που διέπουν την έννομη τάξη στην 
Κυπριακή Δημοκρατία και ειδικά από την αρχή της νομιμότητας και την υποχρέωση 
συμμόρφωσης με τις επιταγές της συνταγματικής τάξης. Ανέφερε επίσης ότι ο Δήμος 
αναμενόταν να λάβει αμέσως τα δέοντα μέτρα, όπως είχε υποχρέωση, για 
συμμόρφωση με το ακυρωτικό αποτέλεσμα, όπως επιβάλλεται στο πλαίσιο της πιο 
πάνω αρχής. 

Σχετικά με τα πιο πάνω, ο δικηγόρος του Δήμου, με επιστολή του προς τον Γενικό 
Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, ημερ. 22.8.2016, αναφέρει πως με την 
έκδοση της απόφασης, ημερ. 20.7.2012, δημιουργήθηκε μια εξαιρετικά περίπλοκη 
κατάσταση, εφόσον αντικειμενικά είναι αδύνατο να επιστραφούν τα τεμάχια στην 
κατάσταση που βρίσκονταν το 1962, όταν και απέκτησε την κατοχή τους ο Δήμος 
Λεμεσού. 

(ε) Στη βάση του Άρθρου 15(1)(α) του περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου 
(Ν.15/1962), το οποίο προνοεί ότι σε περιπτώσεις όπως την παρούσα, η 
Απαλλοτριούσα Αρχή καθορίζει «εύλογο τινά τιμήν» και επιστρέφει την ιδιοκτησία 
όταν αυτή καταβληθεί από τον Αιτητή και σε περίπτωση διαφωνίας, αυτή καθορίζεται 
από το Δικαστήριο, ο Δήμος Λεμεσού ζήτησε από ανεξάρτητο εκτιμητή και έλαβε 
αιτιολογημένη εκτίμηση, σύμφωνα με την οποία οι βελτιώσεις και γενικά η 
αναβάθμιση της αξίας που έχει επιφέρει επί των τεμαχίων, υπερβαίνουν το 
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€1.500.000, ποσό το οποίο οφείλουν να καταβάλουν οι Αιτητές προς τον Δήμο, εάν 
επιθυμούν την επιστροφή των τεμαχίων τους. 

Ο δικηγόρος του Δήμου, με νέα επιστολή του προς τον Γενικό Διευθυντή του 
Υπουργείου Εσωτερικών, ημερ. 7.9.2016, παρέθεσε πρόταση του Δήμου για 
συνολική διευθέτηση του θέματος, η οποία ετοιμάστηκε με βάση προτάσεις του 
Υπουργού σε σχετική σύσκεψη. Στην πρόταση προτείνεται, μεταξύ άλλων, η 
εγγραφή τριών τεμαχίων επ’ ονόματι των αιτητών ελεύθερα από κάθε επιβάρυνση, 
ενώ ένα  τεμάχιο  θα παραμείνει εγγεγραμμένο στο όνομα του Δήμου. Προτείνεται 
επίσης, όπως παραχωρηθούν και εγγραφούν επ’ ονόματι των αιτητών, ελεύθερα από 
κάθε επιβάρυνση, τρία οικόπεδα και τα οποιαδήποτε μεταβιβαστικά έξοδα να 
επιβαρύνουν τους αιτητές, οι οποίοι θα επωφεληθούν από τη μη καταβολή 
οποιουδήποτε φόρου κεφαλαιουχικών κερδών εάν πωλήσουν τα οικόπεδα στο 
μέλλον. 

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε την Υπηρεσία μας ότι, μετά από πολύχρονες προσπάθειες, 
έγινε κατορθωτό ο Δήμος να καταλήξει σε δύο συμφωνίες, που αφορούν στη 
συμμόρφωσή του με την απόφαση του Ανωτάτου για επιστροφή όλων των επίδικων 
τεμαχίων και τη συνανάπτυξη συγκεκριμένου τεμαχίου. 

Άδειες χρήσης δημοτικών υποστατικών. 

(α)  Αναψυκτήριο «Θαλασσάκι». Με βάση τους όρους της συμφωνίας, ημερ. 
16.3.2005, παραχωρήθηκε άδεια χρήσης του εν λόγω αναψυκτηρίου σε φυσικό 
πρόσωπο για περίοδο τριών ετών, έναντι ετήσιου τέλους άδειας χρήσης ύψους 
£17.000 (€29.046) πλέον ΦΠΑ. Στις 15.6.2006, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη 
μεταβίβαση της χρήσης του υποστατικού σε συγκεκριμένη εταιρεία και με βάση τους 
όρους της πιο πάνω συμφωνίας, ενέκρινε παράταση της άδειας χρήσης για ακόμη 
τρία χρόνια, δηλαδή μέχρι 30.4.2011. 

Παρόλο που η εν λόγω συμφωνία είχε λήξει, ο Δήμος στις 31.12.2011 υπέγραψε με 
την πιο πάνω εταιρεία συμφωνία παράτασης της άδειας χρήσης του αναψυκτηρίου 
μέχρι τις 30.4.2013, χωρίς την προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού, ως είχε 
υποχρέωση. 

Παρόλο που, όπως αναφέρεται και πιο πάνω, η συμφωνία έληξε στις 30.4.2013, η 
εταιρεία αρνήθηκε να παραδώσει την κατοχή του αναψυκτηρίου στον Δήμο και 
υπέβαλε αίτηση για παράταση του χρόνου της συμφωνίας, στη βάση όσων είχαν 
συμφωνηθεί και εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, για τους άλλους δύο 
διαχειριστές των αναψυκτηρίων στο παραλιακό μέτωπο. 

Παρόλο που το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 31.7.2014, την ανάκτηση της 
κατοχής του εν λόγω αναψυκτηρίου και την κατάσχεση των αντικειμένων, με τη 
βοήθεια της Αστυνομίας, εντούτοις δεν μπόρεσε να προχωρήσει στην ανάληψη της 
κατοχής του υποστατικού, λόγω του ότι θα έπρεπε να εξασφαλίσει σχετικό διάταγμα 
του Δικαστηρίου. 

Στη βάση της αρχής της ίσης μεταχείρισης όλων των αναψυκτηρίων, το Δημοτικό 
Συμβούλιο αποφάσισε στις 8.1.2015, να ανανεώσει την άδεια χρήσης του εν λόγω 
αναψυκτηρίου μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2016, με αύξηση του υφιστάμενου 
δικαιώματος χρήσης από €2.420 σε €5.000 τον μήνα, με την προϋπόθεση ότι θα 
καταχωρείτο αγωγή και θα εκδιδόταν, με τη σύμφωνη γνώμη του κατόχου, απόφαση 
έξωσής του, η οποία όμως θα τελούσε υπό αναστολή μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 
2016. 
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Η εν λόγω εταιρεία αρνήθηκε την πιο πάνω πρόταση και ο Δήμος προχώρησε στη 
λήψη νομικών μέτρων εναντίον της, με καταχώρηση, κατά το 2015, αγωγής στο 
Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού για παράνομη επέμβαση/κατοχή του υποστατικού 
και μετά τη λήξη της συμφωνίας, ζητώντας την άρση της παράνομης επέμβασης, 
έξωσή της και αποζημιώσεις. 

Επιπρόσθετα, ανέθεσε σε δικηγόρο τη λήψη νομικών μέτρων εναντίον των 
διαχειριστών της εταιρείας, οι οποίοι, σε αντίθεση με το Άρθρο 112 του περί Δήμων 
Νόμου, λειτουργούν το αναψυκτήριο χωρίς να εξασφαλίσουν άδεια λειτουργίας. 

Ο Δήμαρχος μάς πληροφόρησε ότι η πιο πάνω αγωγή είχε οριστεί για οδηγίες στις 
2.3.2018, ενώ αναφορικά με την ποινική υπόθεση που καταχωρίστηκε με βάση το 
άρθρο 112 του περί Δήμων Νόμου, η εταιρεία απάντησε με παραδοχή στις 
κατηγορίες και το Δικαστήριο επέβαλε πρόστιμο. 

(β) Αναψυκτήριο «Εναέριος». Με βάση τους όρους των συμφωνιών, ημερ. 
17.4.2006, 18.7.2006 και 27.3.2009, παραχωρήθηκε άδεια χρήσης του εν λόγω 
αναψυκτηρίου σε συγκεκριμένη εταιρεία για περίοδο τριών ετών, έναντι ετήσιου 
τέλους ύψους £33.534 (€57.296) πλέον ΦΠΑ. Στις 3.2.2011, το Δημοτικό Συμβούλιο 
ενέκρινε, με βάση τους όρους της πιο πάνω συμφωνίας, παράταση της άδειας 
χρήσης για ακόμη τρία χρόνια, δηλαδή μέχρι 31.12.2013. 

Με επιστολή του, ημερ. 7.11.2014, ο Δήμος αποδέχθηκε το αίτημα της εταιρείας για 
παράταση της άδειας χρήσης του υποστατικού που έληξε στις 31.12.2013, για ακόμη 
τρία χρόνια, με τον όρο όπως καταχωριστεί αγωγή, κατά την εκδίκαση της οποίας θα 
αποδέχονταν την έκδοση διατάγματος έξωσής της, το οποίο θα ενεργοποιείτο μετά 
τις 31.12.2016. 

Οι δικηγόροι του ενοικιαστή του αναψυκτηρίου, με επιστολή τους, ημερ. 16.12.2014, 
ενημέρωσαν τον Δήμο πως, σε περίπτωση που ο Δήμος αποφασίσει να ανανεώσει 
την προαναφερόμενη συμφωνία, η χρονική περίοδος ενοικίασης θα είναι για έξι έτη. 
Σε περίπτωση όμως που ο Δήμος αποφασίσει να τερματίσει τη συμφωνία, τότε οι 
πελάτες τους απαιτούν όπως αποζημιωθούν για όλα τα έξοδα και/ή δαπάνες που 
υπέστησαν και αφορούν στην οικοδόμηση και κατασκευή, τη συντήρηση και 
διατήρηση του αναφερόμενου υποστατικού, την αγορά εξοπλισμού για την καλή 
λειτουργία της επιχείρησης, την αγορά προμηθειών, αλλά και την καταβολή τελών. 
Ανέφεραν επίσης ότι, λόγω των πιο πάνω, θεωρούν ότι βρίσκονται σε συμβατική 
σχέση ενοικίασης με τη Δημοτική Αρχή και ως εκ τούτου η σχέση αυτή μπορεί να 
τερματιστεί μόνο κατά νόμιμο τρόπο, αφού σε άλλη περίπτωση θα σημαίνει πως 
υπάρχει εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής Λεμεσού παραβίαση της συμφωνίας. 

Κατά το 2015, ο Δήμος προχώρησε στη λήψη νομικών μέτρων εναντίον της 
εταιρείας, με καταχώριση αγωγής για παράνομη επέμβαση/συνέχιση κατοχής του 
υποστατικού μετά τη λήξη της ισχύος της συμφωνίας, με την οποία ζητείται η άρση 
της παράνομης επέμβασης, έξωση και αποζημιώσεις και επιπρόσθετα, ανέθεσε σε 
δικηγορικό γραφείο, τη λήψη νομικών μέτρων εναντίον των διαχειριστών, οι οποίοι, 
σε αντίθεση με το Άρθρο 112 του περί Δήμων Νόμου, λειτουργούν το αναψυκτήριο 
χωρίς να εξασφαλίσουν άδεια λειτουργίας. 

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, η αγωγή είναι ορισμένη για ακρόαση στις 20.9.2018. 
Αναφορικά με την ποινική υπόθεση που καταχωρίστηκε με βάση το άρθρο 112 του 
περί Δήμων Νόμου, η κατηγορούμενη εταιρεία δεν παραδέχθηκε τις κατηγορίες και η 
ακρόαση ήταν ορισμένη εντός Μαρτίου 2018. 
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(γ) Αναψυκτήριο «Θαλασσοκόριτσο». Στις 13.4.2006, ο Δήμος παραχώρησε 
άδεια χρήσης του εν λόγω αναψυκτηρίου σε φυσικό πρόσωπο, για περίοδο τριών 
ετών (1.6.2006-31.5.2009), για συνολικό ποσό ύψους £100.000 (€170.860) πλέον 
ΦΠΑ. Με βάση σχετικό όρο της συμφωνίας, η πιο πάνω άδεια χρήσης παρατάθηκε 
για ακόμα τρία χρόνια, δηλαδή μέχρι τις 31.5.2012.  

Παρόλο που η εν λόγω συμφωνία είχε λήξει, εντούτοις ο πιο πάνω συνέχιζε να 
εκμεταλλεύεται το αναψυκτήριο, χωρίς να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό, με 
αποτέλεσμα ο Δήμος, κατά το 2012, να καταχωρίσει αγωγή εναντίον του. Σύμφωνα 
με τον Δήμο, ο δικηγόρος του εν λόγω φυσικού προσώπου πρότεινε όπως η αγωγή 
διευθετηθεί εξωδίκως, πρόταση την οποία αποδέχθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο, με 
αποτέλεσμα να δηλωθεί στο δικαστήριο, εκ συμφώνου, όπως η έκδοση διατάγματος 
έξωσης να ενεργοποιηθεί την 1.1.2017 και ακολούθως να διενεργηθεί δημόσιος 
διαγωνισμός για την παραχώρηση άδειας χρήσης του αναψυκτηρίου.  

Σύμφωνα με τον νομικό σύμβουλο του Δήμου, η αναστολή εκτελέσεως του 
διατάγματος παραδόσεως της κατοχής αφορά σε περίοδο μέχρι την 31.12.2016, 
νοουμένου ότι ο εναγόμενος θα πληρώσει εντός 10 ημερών από την έκδοση της 
απόφασης, το ποσό των €70.000 και στη συνέχεια θα πληρώνει μηνιαίως στην αρχή 
κάθε μήνα (από 1.5.2014), με 7 μέρες χάρη, το ποσό του τρέχοντος μηνιαίου τέλους. 

Συναφώς αναφέρεται ότι, σύμφωνα με σημείωμα της Δημοτικής Γραμματέως, ημερ. 
12.5.2014, προς την Αναπληρωτή Οικονομική Διευθύντρια, το Δημοτικό Συμβούλιο 
αποφάσισε στις 27.3.14, όπως δοθεί παράταση χρήσης του αναψυκτήριου μέχρι  
31.12.16, με τους πιο κάτω όρους: 

 Ο Εναγόμενος θα αποδεχθεί διάταγμα έξωσης. 

 Ο Εναγόμενος δέχεται απόφαση για το συνολικό ποσό των €164.872,14, ως  
τέλη άδειας χρήσης από 1.7.2012 μέχρι 31.12.2016, ημερομηνία παράδοσης 
της κατοχής του υποστατικού. 

 Αναστολή εκτέλεσης του διατάγματος έξωσης μέχρι 31.12.2016. 

 Ο εναγόμενος να πληρώσει εντός 10 ημερών από την έκδοση της απόφασης το 
ποσό των € 70.000. 

 Θα πληρώνει μηνιαίως, στη αρχή κάθε μήνα με 7 μέρες χάρη, το ποσό του 
τρέχοντος μηνιαίου τέλους άδειας χρήσης. 

 Θα παραδώσει στον Δήμο μεταχρονολογημένες επιταγές, η πρώτη πληρωτέα 
την 1.5.2014 και οι άλλες την 1 κάθε επόμενου μήνα, το σύνολο των οποίων θα 
ισούται με το υπόλοιπο των οφειλόμενων τελών άδειας χρήσης. Η παράδοση 
των επιταγών δεν θα θεωρείται ως πληρωμή έναντι των οφειλόμενων ποσών. 
Μόνο η εξαργύρωση κάθε επιταγής θα θεωρείται ως πληρωμή. Η μη πληρωμή 
οποιασδήποτε επιταγής, θα καθιστά το διάταγμα και την απόφαση άμεσα 
εκτελεστή. 

 Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης οποιασδήποτε των υποχρεώσεων του 
εναγομένου, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό της αναστολής και την 
έξωση του εναγόμενου από το υποστατικό. 

Στην επιστολή του ο Δήμαρχος, μας ανέφερε ότι οι μεταχρονολογημένες επιταγές 
λήφθηκαν από τον Δήμο για εξώδικη διευθέτηση μεγάλου ποσού οφειλής, για την 
οποία εκδόθηκε δικαστική απόφαση. Με την έκδοση της δικαστικής απόφασης, ο 
Δήμος διασφάλισε την έξωση της εταιρείας και προκήρυξε νέο διαγωνισμό, ο οποίος 
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κατακυρώθηκε σε συγκεκριμένη εταιρεία, με την οποία ο Δήμος υπέγραψε στις 
28.4.2017 συμφωνία άδειας χρήσης για το εν λόγω αναψυκτήριο. 

Σύσταση: Ο Δήμος να συμμορφωθεί με τις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες 
(Οδηγία αρ. 47), σύμφωνα με την οποία «Επιταγές οι οποίες εκδίδονται πάνω σε 
Κυπριακές Τράπεζες μπορούν να γίνουν αποδεκτές, νοουμένου ότι αυτές δεν φέρουν 
ημερομηνία μεταγενέστερη από την ημερομηνία είσπραξης…». 

(δ) Άδεια χρήσης καφετέριας, αναψυκτηρίου και περιπτέρου στο Φυτίδειο 
Αθλητικό Κέντρο Γ.Σ.Ο. 

(i) Στις 5.10.2009, ο Δήμος υπέγραψε συμφωνία χρήσης των πιο πάνω 
υποστατικών με συγκεκριμένη Κοινοπραξία για περίοδο τριών ετών, δηλαδή 
μέχρι 4.10.2012, για ετήσιο ποσό ύψους €222.222 πλέον ΦΠΑ. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 15.3.2012 να τερματίσει τη συμφωνία, 
λόγω διαφορών που προέκυψαν κατά την εφαρμογή ορισμένων προνοιών της 
και στις 10.8.2012, με σκοπό την άμεση κατοχή των υποστατικών και την 
προκήρυξη νέου διαγωνισμού, υπογράφηκε σχετική συμφωνία, βάσει της 
οποίας ο Δήμος θα αγόραζε όλον τον επαγγελματικό εξοπλισμό που ήταν 
τοποθετημένος στα υποστατικά για το ποσό των €87.000 πλέον ΦΠΑ, 
πληρωτέο σε τρείς ισόποσες δόσεις, σε καθορισμένες ημερομηνίες, ώστε να 
προβεί αμέσως στη λειτουργία των εν λόγω υποστατικών. 

Επειδή μέρος του εξοπλισμού ανήκε από κοινού στην Κοινοπραξία και στη 
Λαϊκή Τράπεζα, δυνάμει συμφωνίας ενοικιαγοράς, η Κοινοπραξία ανέλαβε 
όπως, με την καταβολή από τον Δήμο της πρώτης δόσης για την αγορά του 
εξοπλισμού, προσκομίσει απόδειξη από την τράπεζα για εξόφληση της 
συμφωνίας ενοικιαγοράς. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Δήμος θα είχε μονομερές 
και ανέκκλητο δικαίωμα να αρνηθεί να καταβάλει οποιαδήποτε περαιτέρω δόση. 
Παρόλο που η πρώτη δόση καταβλήθηκε από τον Δήμο στις 9.8.2012, 
εντούτοις η Κοινοπραξία δεν προσκόμισε απόδειξη εξόφλησης της οφειλής της 
προς την τράπεζα, με αποτέλεσμα ο Δήμος να μην καταβάλει οποιοδήποτε 
άλλο ποσό. 

(ii)  Σύμφωνα με υπηρεσιακό σημείωμα της νομικής λειτουργού του Δήμου προς τη 
Δημοτική Γραμματέα, ημερ. 5.5.2014, μετά από προκήρυξη σχετικού 
διαγωνισμού, υπογράφηκε στις 24.1.2014, σύμβαση (50/2013) με συγκεκριμένη 
εταιρεία για χρήση μόνο της  καφετέριας για περίοδο τριών ετών, συνολικού 
ύψους €110.000. 

Σημειώνεται ότι στα έγγραφα του διαγωνισμού συμπεριλήφθηκε πρόνοια, ώστε 
ο επιτυχών προσφοροδότης/ανάδοχος να προσφέρει ποσό για αγορά του 
επαγγελματικού εξοπλισμού και ο Δήμος, με την υπογραφή της σύμβασης, 
εισέπραξε το ποσό των €20.000 για την πώληση του εν λόγω εξοπλισμού. 

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο Δήμος, λόγω άρνησης του Ανάδοχου να 
καταβάλει τα συμφωνηθέντα ποσά, κινήθηκε νομικά εναντίον του, 
καταχωρώντας σχετική αγωγή (3257/2015), η εκδίκαση της οποίας έχει οριστεί 
για τις 20.2.2018. 

(iii) Στις 9.1.2015, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ) πληροφόρησε τον 
Δήμο ότι αποφάσισε να τερματίσει τη μεταξύ τους συμφωνία, ημερ. 29.7.2009, 
για την παραχώρηση άδειας χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του 
Φυτίδειου Αθλητικού Κέντρου Γ.Σ.Ο. 
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Ο Δήμος, με επιστολή του, ημερ. 28.4.2016, κάλεσε τον ΚΟΑ σε σύσκεψη 
σχετικά με τη διαχείριση του χώρου, έτσι ώστε αυτός να μην μένει 
αναξιοποίητος, χωρίς όμως οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Συναφώς αναφέρεται 
ότι, σύμφωνα με την εν λόγω επιστολή, ο Δήμος συνέχιζε να συντηρεί τον 
χώρο, με δικά του έξοδα. 

Ο ΚΟΑ, με επιστολή του, ημερ. 23.5.2016, απέρριψε  τα όσα ο Δήμος αναφέρει 
πιο πάνω, θεωρώντας ότι δεν υπάρχει εκκρεμότητα αναφορικά με τη διαχείριση 
του χώρου, καθώς και ότι ο Δήμος δεν θα έπρεπε να τον συντηρεί χωρίς τη 
συγκατάθεσή του.  

Ο Δήμαρχος μάς πληροφόρησε ότι η αγωγή είναι ορισμένη για ακρόαση στις 
28.11.2018, καθώς και ότι αναφορικά με τον τερματισμό της συμφωνίας διαχείρισης 
μεταξύ του ΚΟΑ και του Δήμου, έγιναν αρκετές διαπραγματεύσεις και φαίνεται ότι και 
οι δύο πλευρές καταλήγουν στη σύναψη νέας συμφωνίας συνεργασίας 
παραχώρησης του ΓΣΟ στον Δήμο για διαχείριση, με την κατασκευή αθλητικού 
μουσείου, γηπέδων και άλλων εγκαταστάσεων, καθώς και χώρων αναψυχής. 

(ε) Παροχή άδειας χρήσης υπαίθριου αναψυκτηρίου στο πολυλειτουργικό 
παραθαλάσσιο πάρκο. 

(i) Στις 5.4.2013, ο Δήμος υπέγραψε συμφωνία με φυσικό πρόσωπο, για άδεια 
χρήσης του υπαίθριου αναψυκτηρίου “yellow” στο Πολυλειτουργικό 
Παραθαλάσσιο Πάρκο στη Λεμεσό, διάρκειας τριών ετών και με δικαίωμα 
ανανέωσης για επιπλέον τρία έτη, έναντι ποσού €311.000 πλέον ΦΠΑ, 
πληρωτέο σε 36 ίσες μηνιαίες δόσεις, πλέον πρόσθετη χρέωση για την 
καθαριότητα των δημόσιων αποχωρητηρίων. 

Σύμφωνα με υπηρεσιακό σημείωμα, ημερ. 27.2.2015, το πιο πάνω φυσικό 
πρόσωπο καθυστέρησε μέχρι 31.1.2015 την καταβολή ενοικίου ύψους €17.278, 
που αφορά στην περίοδο 1.12.2014-31.1.2015, καθώς και ότι, κατά την 
υπογραφή της σύμβασης, δεν κατέβαλε, ως ντεπόζιτο, ποσό αντίστοιχο με τρεις 
μηνιαίες δόσεις, συνολικού ύψους €25.917. 

Στο πιο πάνω σημείωμα αναφέρεται επίσης ότι η Ανάδοχος από την έναρξη 
λειτουργίας του αναψυκτηρίου, δεν κατέβαλε οποιοδήποτε ποσό έναντι των 
εξόδων καθαριότητας των δημόσιων αποχωρητηρίων, τα οποία, μέχρι 
31.1.2015, ανήλθαν σε €13.420 (671 μέρεςΧ€20). 

(ii) Αναφορικά με την εν λόγω συμφωνία, παρατηρήθηκε ότι ο Δήμος προχώρησε 
στην υπογραφή της, χωρίς να εξασφαλίσει, εκ των προτέρων, άδεια από τον 
Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού (ΚΟΤ) για τη δημιουργία κέντρου αναψυχής, 
κατηγορίας «Υπαίθριο Σνακ Μπαρ», σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί 
Κέντρων Αναψυχής Κανονισμών.  

Με επιστολή του προς τον ΚΟΤ, ημερ. 17.12.2012, ο Δήμος αναφέρει ότι για το 
προτεινόμενο υποστατικό δεν απαιτείται πολεοδομική άδεια, διότι ανεγέρθηκε 
σε δημόσιο χώρο και έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με το Τμήμα Πολεοδομίας 
και Οικήσεως. 

Ο ΚΟΤ, με επιστολή προς τον Δήμο, ημερ. 12.12.2013, αναφέρει ότι, παρόλο 
που τα υποβληθέντα σχέδια ικανοποιούν κατ’ αρχήν τις πρόνοιες των 
υφιστάμενων περί Κέντρων Αναψυχής Κανονισμών για την αιτούμενη 
κατηγορία και θα ήταν δυνατό να εγκριθούν από τον Οργανισμό, εντούτοις, για 
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την έκδοση της σχετικής άδειας, πρέπει να εκδοθεί η κατά Νόμο πολεοδομική 
άδεια. 

Για το ίδιο θέμα, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως με επιστολή του, ημερ. 
2.4.2013, ανέφερε ότι η ανέγερση αναψυκτηρίου αποτελεί ανάπτυξη, για την 
οποία απαιτείται η εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας, σημειώνοντας ότι η 
αρμόδια Πολεοδομική Αρχή στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το Δημοτικό 
Συμβούλιο Λεμεσού. Αναφέρει, επίσης, ότι από σχετική έρευνα που έγινε στο 
Τμήμα, διαπιστώθηκε ότι αυτό δεν είχε καμιά ανάμειξη στην πιθανή 
αδειοδότηση του όλου έργου.    

Στις 3 Μαρτίου 2015, ο Δήμος Λεμεσού ζήτησε από το Τμήμα Πολεοδομίας και 
Οικήσεως όπως τους παρέχει σχετική επιβεβαίωση, ούτως ώστε να αφαιρεθεί ο 
όρος που θέτει ο ΚΟΤ για την έκδοση πολεοδομικής άδειας για το εν λόγω 
αναψυκτήριο, καθώς και για άλλα δύο («red» και «blue»), ώστε αυτά να 
λειτουργούν με νόμιμο καθεστώς. 

Η Διευθύντρια του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, με νέα επιστολή της 
προς τον Δήμο Λεμεσού, ημερ. 19.11.2015, αναφέρει ότι δεδομένου ότι το 
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως συμμετείχε σε όλα τα στάδια εκπόνησης του 
Έργου, σε συνεργασία με τον Δήμο, θεωρεί ότι οι αναφερόμενες στις επιστολές 
αναπτύξεις, οι οποίες αποτελούν μέρος του ευρύτερου σχεδίου ανάπλασης του 
Πολυλειτουργικού Παραθαλάσσιου Πάρκου της Επίχωσης στον Δήμο Λεμεσού, 
το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν εγκριθεί από το 
Τμήμα αυτό, στις αντίστοιχες  θέσεις και με τη μορφή που υποδεικνύονται στα 
σχέδια της ανάπλασης. 

Σημειώνεται ότι ο ΚΟΤ εξέδωσε στις 17.3.2017, άδειες για τη λειτουργία των εν 
λόγω υποστατικών, με ισχύ μέχρι 31.12.2017. 

Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας σε δημοτικούς χώρους. Όπως 
είχαμε αναφέρει και κατά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για το έτος που 
έληξε στις 31.12.2012, ο Δήμος προκήρυξε διαγωνισμό για την εξασφάλιση 
υπηρεσιών ασφάλειας σε δημοτικούς χώρους και υποστατικά για περίοδο δύο 
χρόνων, από 1.8.2012 μέχρι 31.7.2014 και η προσφορά κατακυρώθηκε στις 3.7.2012 
σε συγκεκριμένη εταιρεία. 

Σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού, όρος 6.2-Προϋποθέσεις συμμετοχής, για 
τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς έπρεπε να 
έχουν διευθετημένες τις υποχρεώσεις τους, σε σχέση με την πληρωμή των φόρων 
και τελών, κατά την ημερομηνία τελευταίας προθεσμίας υποβολής των προσφορών, 
ενώ σύμφωνα με τον όρο 10.4, ο Προσφέρων στον οποίο έχει ανατεθεί η σύμβαση, 
είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για υπογραφή της, προσκομίζοντας τα 
πιστοποιητικά που αφορούν στην εξόφληση των υποχρεώσεών του. 

Παρόλο που η πιο πάνω εταιρεία δεν προσκόμισε τις βεβαιώσεις διευθέτησης των 
οφειλών της από την Υπηρεσία ΦΠΑ και το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, 
εντούτοις τον Σεπτέμβριο του 2012 ο Δήμος υπέγραψε, αντικανονικά, σύμβαση με 
την εν λόγω εταιρεία. 

Σε σχετική του γνωμάτευση, ημερ. 18.12.2013, ο νομικός σύμβουλος του Δήμου 
αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι ο Δήμος δικαιούται να τερματίσει τη συμφωνία με την 
εταιρεία, καθώς επίσης και να κατάσχει την εγγυητική, κάτι το οποίο δεν έγινε. 
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Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος, με επιστολή μέσω των δικηγόρων του, ημερ. 
26.11.2013, αιτήθηκε παράταση, ώστε να μπορέσει να διευθετήσει τις φορολογικές 
του υποχρεώσεις. 

Παρόλο που η αίτηση παράτασης από μέρους του δικηγόρου του ανάδοχου 
υποβλήθηκε στις 26.11.2013, ο Δήμος στην απάντησή του σχετικά με την επιστολή 
μας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 
31.12.2012, ημερ 14.10.2014, μας ενημέρωσε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν απέμενε πολύς χρόνος μέχρι τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης, καθώς και ότι εγείρονταν θέματα ασφάλειας για τη φύλαξη της περιουσίας 
του Δήμου, είχε αποφασίσει να μην τερματίσει τη σύμβαση. 

Διαπιστώθηκε ότι η πιο πάνω εταιρεία εξακολουθούσε να προσφέρει τις Υπηρεσίες 
της προς τον Δήμο μέχρι και ένα χρόνο μετά την επιστολή του δικηγόρου της, χωρίς 
να έχει προσκομίσει τα σχετικά πιστοποιητικά και ως εκ τούτου, η πιο πάνω θέση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από την Υπηρεσία μας. 

Οργάνωση ολοκληρωμένου προγράμματος συλλογής και διαλογής αποβλήτων 
συσκευασίας. 

(α) Ο Δήμος υπέγραψε στις 8.10.2007 συμφωνία συνεργασίας με συγκεκριμένη 
εταιρεία, για την οργάνωση ολοκληρωμένου προγράμματος συλλογής και διαλογής 
αποβλήτων συσκευασίας (χαρτί, πλαστικές φιάλες, τενεκεδάκια αλουμινίου, γυαλί 
κ.λπ.), καθώς και χαρτί που δεν αφορά σε απόβλητα συσκευασίας, στην πηγή, 
δηλαδή από τα νοικοκυριά, η οποία τροποποιήθηκε στις 9.1.2012. 

Με βάση τη συμφωνία, ο Δήμος θα πρέπει να συνεισφέρει οικονομικά προς την 
εταιρεία στο τέλος κάθε τριμήνου, για κάλυψη των εξόδων των διαφόρων 
δραστηριοτήτων που εκτελούνται. Για τον υπολογισμό της συνεισφοράς του Δήμου, η 
οποία θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τουλάχιστον το άμεσο οικονομικό του όφελος 
από την εφαρμογή του προγράμματος στη διοικητική του περιφέρεια, η εταιρεία θα 
πρέπει να ετοιμάζει και να παρουσιάζει για έγκριση στον Δήμο, αιτιολογημένη έκθεση 
με σχετικά παραστατικά και, ακολούθως, η οικονομική συνεισφορά του Δήμου θα 
πρέπει να καταβάλλεται μετά από παρέλευση 30 ημερών. Στη συμφωνία 
προβλέπεται ότι ο Δήμος δεν θα απορρίπτει αναιτιολόγητα τις εκθέσεις της εταιρείας, 
ούτε και θα καθυστερεί αδικαιολόγητα την καταβολή των οικονομικών συνεισφορών 
του. 

Στις συμφωνίες καθορίζονται επίσης τα ποσοστά που αφορούν στη συγχρηματοδότηση 
και στα έσοδα για τον Δήμο από τη διάθεση των προϊόντων ανακύκλωσης. 

Διαπιστώθηκε ότι ενώ ο Δήμος, για την περίοδο 8.6.2008 μέχρι 31.3.2016, κατέβαλε 
προς την εταιρεία ποσό συνολικού ύψους €1.569.893, μέχρι την ολοκλήρωση του 
ελέγχου η εταιρεία δεν είχε καταβάλει στον Δήμο οποιοδήποτε ποσό ως έσοδο, το 
οποίο να αφορά σε τυχόν έσοδα πριν από την τροποποίηση της συμφωνίας. 
Διαπιστώθηκε επίσης ότι, σε αντίθεση με τη συμφωνία, η εταιρεία ουδέποτε 
παρουσίασε προς τον Δήμο για έγκριση αιτιολογημένη έκθεση με σχετικά 
παραστατικά, για υπολογισμό της συνεισφοράς του. Δηλαδή, ο Δήμος κατέβαλε το εν 
λόγω ποσό προς την εταιρεία, χωρίς οποιονδήποτε έλεγχο. 

Σύμφωνα με τον λογαριασμό της εν λόγω εταιρείας στο Γενικό Καθολικό, το μέσο 
κόστος για τον Δήμο για την πιο πάνω περίοδο, ανερχόταν σε €16.701 τον μήνα. 

(β) Στις 2.12.2016, ο Δήμος και η πιο πάνω εταιρεία, υπέγραψαν νέα συμφωνία για 
την περίοδο 1.4.2016 μέχρι 31.12.2016, σύμφωνα με την οποία: 
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 Tα υλικά που συλλέγονται (συσκευασίες γυάλινες και ρεύματος PMD, χαρτί και 
χαρτόνι), αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας. 

 Ο Δήμος και η εταιρεία συμμετέχουν στο κόστος της συλλογής και διαχείρισης 
του χαρτιού μη συσκευασίας που συλλέγεται. 

 Τα έσοδα/έξοδα από τη διάθεση των υλικών μετά τη διαλογή τους αφορούν και 
ανήκουν στην εταιρεία. 

 Ο Δήμος θα συνεισφέρει, για κάλυψη μέρους του κόστους του έργου, ένα 
σταθερό ετήσιο ποσό, το οποίο θα υπολογίζεται με βάση τον αριθμό τον 
κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του 2011, προς €1,60 πλέον ΦΠΑ ανά 
κάτοικο. 

Σύμφωνα με το Γενικό Καθολικό, για την περίοδο 1.4.2016 μέχρι 31.12.2016, ο 
Δήμος κατέβαλε προς την εν λόγω εταιρεία ποσό συνολικού ύψους €141.408, 
δηλαδή το μέσο κόστος για τον Δήμο για την εν λόγω περίοδο ανήλθε σε €15.712 τον 
μήνα. 

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, ο Δήμος συνεργάζεται με την πιο πάνω εταιρεία, η οποία 
είναι η μόνη που έχει αδειοδοτημένο σύστημα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών. 
Σημείωσε επίσης ότι σε περίπτωση που αδειοδοτηθεί και άλλη εταιρεία, τότε θα 
προκηρυχθεί σχετικός διαγωνισμός.    

Αγορά προμηθειών και υπηρεσιών από οικονομικούς φορείς.  

(α) Κατά τα έτη 2013, 2012 και 2011, ο Δήμος προέβη στην πληρωμή σε δύο 
ξεχωριστές εταιρείες, των οποίων όμως η επωνυμία παρέπεμπε στο ίδιο φυσικό 
πρόσωπο, ποσού συνολικού ύψους €13.440, €83.186 και €72.078, αντίστοιχα, για 
την τοποθέτηση χαλικιών, διαμόρφωση λεκανών δέντρων και κατασκευή αγωγού 
όμβριων υδάτων. 

Εργασίες που αφορούσαν σε δαπάνες από €2.000 μέχρι €15.000, ανατέθηκαν 
απευθείας στις πιο πάνω εταιρείες, σε αντίθεση με τον περί του Συντονισμού των 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
και για Συναφή Θέματα Νόμο (Ν.12(Ι)/2006), άρθρο 84, συνοπτικές διαδικασίες, ο 
οποίος καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε, στις 28.4.2016, από τον περί της 
Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα 
Νόμο του 2016 Ν. 73(Ι)/2016), άρθρο 90 και χωρίς ο Δήμος να προβεί σε εκτίμηση 
της δαπάνης, όπως προνοείται στους πιο πάνω Νόμους. 

(β) Κατά την επισκόπηση των πιο πάνω πληρωμών, διαπιστώθηκε ότι τα τιμολόγια 
που είχαν εκδοθεί από τις δύο πιο πάνω εταιρείες, έφεραν τον ίδιο αριθμό 
Φορολογικής Ταυτότητας και τον ίδιο αριθμό μητρώου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. 

Κατά τη διερεύνηση του εν λόγω θέματος, διαπιστώθηκε, σύμφωνα με στοιχεία που 
τηρούνται από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη, ότι στις 27.2.2008 
μετονομάστηκε η πρώτη εταιρεία και ότι από την ημερομηνία αυτή δραστηριοποιείται 
με την επωνυμία της δεύτερης. 

(γ) Από δειγματοληπτικό έλεγχο των τιμολογίων που εκδόθηκαν από τις δύο 
εταιρείες, διαπιστώθηκαν και τα ακόλουθα: 

 Παρόλο που η εταιρεία μετονομάστηκε στις 27.2.2008, εντούτοις, σύμφωνα με 
στοιχεία τα οποία τηρούνται από τον Δήμο, εξακολουθούσε, μέχρι τις 
25.5.2012, τουλάχιστο, να εκδίδει τιμολόγια με την αρχική της επωνυμία.  
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 Η απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής (Δήμαρχος, Δημοτικός Γραμματέας και 
Δημοτικός Ταμίας), για ανάθεση συγκεκριμένων εργασιών στην εν λόγω 
εταιρεία, λήφθηκε την 1.6.2012, ενώ το τιμολόγιο για την τιμολόγηση των 
σχετικών εργασιών εκδόθηκε από την εταιρεία στις 25.5.2012, δηλαδή, η 
απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής λήφθηκε εκ των υστέρων, μετά την 
ολοκλήρωση των εργασιών. 

 Η ανάθεση των πιο πάνω εργασιών έγινε απευθείας στην συγκεκριμένη 
εταιρεία, σε αντίθεση με τη σχετική νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία για 
δημόσιες συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός ΦΠΑ, υπερβαίνει τις 
€2.000, αλλά δεν υπερβαίνει τις €15.000, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητά 
την υποβολή γραπτών ή προφορικών προσφορών από περιορισμένο, κατά την 
κρίση της, αριθμό οικονομικών φορέων. 

 Στις 12.4.2011, η εν λόγω εταιρεία εξέδωσε τιμολόγιο ύψους €13.283 πλέον 
ΦΠΑ, για εργασίες που αφορούσαν σε «Σπιτάκια για σκύλους στην κεντρική 
αγορά Λεμεσού». 

 Η απόφαση για την ανάθεση των εργασιών λήφθηκε από την Τριμελή Επιτροπή 
στις 10.5.2011, επίσης μετά την εκτέλεση των εργασιών και χωρίς να ζητηθούν 
προσφορές από περιορισμένο, κατά την κρίση της, αριθμό οικονομικών 
φορέων. 

 Στις 28.4.2011, εκδόθηκε από την εταιρεία τιμολόγιο για ποσό ύψους €25.235 
πλέον ΦΠΑ, σχετικά με εργασίες που αφορούσαν στην κατασκευή οχετών και 
σχαρών στη Λεμεσό. 

Η ανάθεση των εργασιών στην πιο πάνω εταιρεία, έγινε από την Επιτροπή 
Προσφορών στις 26.5.2011, δηλαδή μετά την έκδοση του τιμολογίου και χωρίς 
να καταρτιστούν τα αναγκαία έγγραφα του διαγωνισμού, τα οποία, σύμφωνα με 
τις πρόνοιες της πιο πάνω νομοθεσίας, έπρεπε να αποσταλούν σε 4 
τουλάχιστον οικονομικούς φορείς της αιτιολογημένης επιλογής της.    

 Αριθμός τιμολογίων που εκδόθηκαν και από τις δύο εταιρείες, δεν έφεραν τον 
αριθμό του διαγωνισμού/σύμβασης και την ημερομηνία της σχετικής απόφασης 
των αρμόδιων Επιτροπών, καθώς και την υπογραφή του παραλήπτη/αρμόδιου 
λειτουργού του Δήμου, για πιστοποίηση των εργασιών που εκτελέστηκαν. 

Για το θέμα αυτό, ο Δήμαρχος μάς ενημέρωσε ότι στις περιπτώσεις 
προσφορών με συνοπτικές διαδικασίες, δεν δίνεται, συνήθως, αριθμός 
προσφοράς και ως εκ τούτου δεν αναγράφεται στα τιμολόγια. 

Σύσταση: Ο Δήμος να ετοιμάσει, το συντομότερο δυνατόν, κατάσταση των 
τιμολογίων που εκδόθηκαν από τη συγκεκριμένη εταιρεία μετά τη μετονομασία της, 
δηλαδή από 27.2.2008 μέχρι σήμερα και να την αποστείλει στην Υπηρεσία μας. 

Για σκοπούς ελέγχου, όλες οι προσφορές του Δήμου να αριθμούνται και να 
καταχωρίζονται στο μητρώο προσφορών.  

Ατομική προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
(ΕΔΑΔ)–απόφαση δίκαιης ικανοποίησης–πληρωμή επιδικασθέντος ποσού. 
Σύμφωνα με απόφαση του ΕΔΑΔ, ημερ. 14.4.2015, στους ιδιοκτήτες συγκεκριμένου 
τεμαχίου που απαλλοτριώθηκε επιδικάσθηκε χρηματική αποζημίωση ύψους 
€8.750.000 πλέον €6.400 για ηθική βλάβη.  
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Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με επιστολή του, ημερ. 29.5.2015, προς 
το Υπουργείο Εσωτερικών, αναφέρει ότι, σύμφωνα με στοιχεία που υπάρχουν στη 
διάθεση του Τμήματος, για την απαλλοτρίωση του τεμαχίου, η συνεισφορά του 
κράτους είναι 2/3, ενώ το υπόλοιπο 1/3 αποτελεί συνεισφορά του Δήμου Λεμεσού και 
ζήτησε όπως εξασφαλιστεί έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών για την καταβολή 
του ποσού των €5.837.600, που αφορά στη συνεισφορά του κράτους, ενώ το 
υπόλοιπο €2.918.800, θα πρέπει να καταβληθεί από τον Δήμο. Στην ίδια επιστολή 
αναφέρεται ότι σε περίπτωση που ο Δήμος Λεμεσού αδυνατεί να καταβάλει τη 
συνεισφορά του, να δοθεί, κατ΄ εξαίρεση, έγκριση καταβολής ολόκληρου του ποσού 
από την Κυπριακή Δημοκρατία και να αποκοπεί στη συνέχεια από την κρατική 
χορηγία προς τον Δήμο. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την απόφαση του ΕΔΑΔ, η 
πληρωμή του επιδικασθέντος  ποσού θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 14.10.2015, καθότι 
περαιτέρω καθυστέρηση θα επιβαρύνει την Κυπριακή Δημοκρατία με τόκους. 

Ο Δήμαρχος, σε επιστολή του προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου 
Εσωτερικών, ημερ. 30.6.2015, αναφέρει ότι δεν είχε καμιά ενημέρωση για το θέμα και 
ότι πληροφορήθηκε για την πιο πάνω απόφαση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
και ζήτησε χρόνο για να μελετήσει, με τους νομικούς συμβούλους του Δήμου, τη 
νομική πτυχή του θέματος. Παράλληλα, εξέφρασε τη θέση ότι δεν στοιχειοθετείται, με 
οποιονδήποτε τρόπο, αξίωση για συνεισφορά από τον Δήμο του 1/3 μεριδίου του 
ποσού που επιδικάστηκε, τονίζοντας ότι καθ’ όλο τον ουσιώδη χρόνο εκδίκασης της 
υπόθεσης στο ΕΔΑΔ ή/και των διαπραγματεύσεων που ελάμβαναν χώρα στο 
μεσοδιάστημα, ουδέποτε ενημερώθηκε ο Δήμος ή/και έλαβε γνώση ή/και συμμετείχε 
στη διαδικασία. 

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε την Υπηρεσία μας ότι, σε συνάντηση στο Υπουργείο 
Εσωτερικών, κατά την οποία τέθηκαν και προφορικά οι θέσεις του Δήμου, ζητήθηκε 
όπως του διαβιβαστεί όλο το υλικό που αφορά στην υπόθεση, για μελέτη και σχετική 
τοποθέτηση. Το πιο πάνω υλικό ζητήθηκε επίσης και γραπτώς με επιστολή του 
Δήμου, ημερ. 5.11.2015, χωρίς όμως, μέχρι την ετοιμασία της παρούσας Έκθεσης, 
να πάρει οποιαδήποτε απάντηση από το Υπουργείο. Θέση του Δήμου εξακολουθεί 
να είναι ότι, εφόσον δεν είχε εμπλακεί στην όλη διαδικασία για προβολή και των 
δικών του θέσεων ή/και υπεράσπισή του, δεν μπορεί να του ζητείται οποιαδήποτε 
συνεισφορά.   

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα αναφέρονται πιο πάνω, η Υπηρεσία μας θεωρεί το θέμα 
εξαιρετικά σοβαρό, καθότι, σύμφωνα με την πιο πάνω επιστολή του Τμήματος 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, με βάση την απόφαση του ΕΔΑΔ, η πληρωμή του 
επιδικασθέντος ποσού θα έπρεπε να γίνει μέχρι τις 14.10.2015, καθότι περαιτέρω 
καθυστέρηση θα επιβαρύνει την Κυπριακή Δημοκρατία με τόκους. 

Σύσταση: Ο Δήμος να επαναφέρει το θέμα στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου 
Εσωτερικών και να ενημερώσει την Υπηρεσία μας σχετικά με την πληρωμή ή όχι του 
πιο πάνω ποσού, καθώς και για την καταβολή οποιουδήποτε ποσού που να αφορά 
σε τυχόν τόκους που καταβλήθηκαν. 

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης σε δημοτικούς χώρους και 

υποστατικά για περίοδο έξι μηνών - Αριθμός διαγωνισμού 7/2017. Στην έκθεση 

αξιολόγησης του διαγωνισμού, αναφέροντας ότι η τιμή μονάδος της προσφοράς του 

χαμηλότερου προσφοροδότη (€/ώρα), ήταν χαμηλότερη από την τιμή του Κατώτατου 

Μισθού με βάση τις πρόνοιες της Νομοθεσίας Περί Κατώτατου Ορίου Μισθών (ΚΔΠ 

180/2012) και, ως εκ τούτου, η συγκεκριμένη προσφορά δεν γινόταν αποδεκτή.  
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Τον Μάρτιο 2017, με επιστολή μας προς τον Δήμαρχο και τα Μέλη του Δημοτικού 

Συμβουλίου, εκφράσαμε την άποψη ότι η υποβολή χαμηλότερης τιμής από τον 

Κατώτατο Μισθό, δεν αποτελούσε λόγο αποκλεισμού του συγκεκριμένου 

προσφοροδότη, εφόσον δεν παραβιάζετο οποιοσδήποτε όρος των εγγράφων του 

διαγωνισμού. Επισημάναμε ότι η υποβολή χαμηλότερης τιμής, δεν σημαίνει 

απαραίτητα ότι θα αμείβει τους υπαλλήλους του με χαμηλότερο μισθό από τον 

προβλεπόμενο στη σχετική Νομοθεσία. Εξάλλου, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο 

Δήμος θα μπορούσε να ελέγξει και να εξακριβώσει με βάση τα στοιχεία των 

αρμοδίων Τμημάτων/Υπηρεσιών, κατά πόσο ο Ανάδοχος συμμορφωνόταν με τις 

πρόνοιες της νομοθεσίας, ως προς υποχρεώσεις του έναντι των υπαλλήλων του και, 

σε αντίθετη περίπτωση, να τερματίσει τη σύμβαση. 

Ενόψει των πιο πάνω, εκφράσαμε την διαφωνία μας με την εισήγηση για αποκλεισμό 

του χαμηλότερου προσφοροδότη.  

Τον Μάιο 2017, με νέα επιστολή μας προς τον Δήμαρχο και τα Μέλη του Δημοτικού 

Συμβουλίου, παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 

 Σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίας του Συμβουλίου Προφορών του 

Δήμου, που διεξήχθη στις 30.3.2017, εγκρίθηκε η εισήγηση της Επιτροπής 

Προσφορών για κατακύρωση της προσφοράς στον δεύτερο χαμηλότερο 

προσφοροδότη, στην τιμή των €6,214 ανά ώρα. 

 Η τιμή του χαμηλότερου προσφοροδότη, του οποίου η προσφορά 

απορρίφθηκε, ήταν €5,855 ανά ώρα. 

 Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός ήταν για χρονική περίοδο 6 μηνών. 

Η Επιτροπή Προσφορών, κατά τη συνεδρία της στις 28.3.2017, εισηγήθηκε την 

κατακύρωση του διαγωνισμού στον δεύτερο χαμηλότερο προσφοροδότη, 

αναφέροντας ότι έλαβε υπόψη το περιεχόμενο της επιστολής της Υπηρεσίας μας, 

καθώς και το γεγονός ότι εκκρεμεί προς εκδίκαση ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής 

Προσφορών (ΑΑΠ), η Προσφυγή αρ. 48/16, σε σχέση με το ίδιο θέμα. 

Ενόψει των πιο πάνω, εκφράσαμε την άποψη ότι η αιτιολόγηση της εισήγησης της 

Επιτροπής Προσφορών ήταν ανεπαρκής, αφού δεν διευκρινιζόταν κατά πόσο 

εξετάστηκαν όλες οι επιλογές και, συγκεκριμένα η επιλογή που είχε ο Δήμος να 

παρατείνει για ένα μήνα περίπου τη σύμβαση με τον υφιστάμενο Ανάδοχο, μέχρι την 

έκδοση της απόφασης της ΑΑΠ. 

Σημειώσαμε επίσης ότι ο υφιστάμενος Ανάδοχος ήταν ο χαμηλότερος 

προσφοροδότης του εν λόγω διαγωνισμού και, η τιμή της – υφιστάμενης – σύμβασης 

ήταν ακριβώς η ίδια με την τιμή στην οποία κατακυρώθηκε ο συγκεκριμένος 

διαγωνισμός στον δεύτερο χαμηλότερο προσφοροδότη, δηλαδή €6,214 ανά ώρα, 

επομένως δεν θα υπήρχε οποιαδήποτε διαφορά στο κόστος σε σύγκριση με την 

απόφαση που λήφθηκε. 

Τέλος, ζητήσαμε όπως μας πληροφορήσει τυχόν εξελίξεις για την πιο πάνω 

Προσφυγή (αρ. 48/16) στην ΑΑΠ.  
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Τον ίδιο μήνα, η Δημοτικός Γραμματέας μάς πληροφόρησε – μεταξύ άλλων – τα 

ακόλουθα: 

 Η συγκεκριμένη πρόνοια αναφορικά με την τιμή του Κατώτατου Μισθού, είχε 

περιληφθεί στα έγγραφα του διαγωνισμού, με μοναδικό σκοπό τη διασφάλιση 

των αποδοχών του κράτους αλλά και την προστασία των ατόμων που 

εργοδοτούνται σε υπηρεσίες φύλαξης. 

 Η εκδίκαση της εν λόγω Προσφυγής ενώπιον της ΑΑΠ, δεν είχε ακόμα 

ολοκληρωθεί, λόγω της αποχώρησης συγκεκριμένου μέλους της ΑΑΠ. Για 

κάλυψη του κενού στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης σε δημοτικούς χώρους 

και υποστατικά μέχρι την ολοκλήρωση της εκδίκασης, το Συμβούλιο 

Προσφορών προχώρησε σε ανάθεση ενδιάμεσης σύμβασης σε εταιρεία 

παροχής υπηρεσιών φύλαξης, έναντι του ποσού των €6.214 ανά ώρα. 

Σύσταση: Η αξιολόγηση των προσφορών θα πρέπει να βασίζεται αυστηρά στις 

πρόνοιες των εγγράφων του κάθε διαγωνισμού και, οι εισηγήσεις των επιτροπών 

αξιολόγησης καθώς και οι αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων ανάθεσης των 

συμβάσεων, θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένες. 
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1.1.2.3  ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

Επίσπευση διαδικασιών χορήγησης Πολεοδομικής Άδειας έναντι καταβολής 
δικαιωμάτων. Τον Φεβρουάριο 2017, ο Δήμαρχος με επιστολή του μας 
πληροφόρησε ότι στα πλαίσια αναβάθμισης των Υπηρεσιών του Δήμου, έχει τεθεί ως 
στόχος η μείωση του χρόνου έκδοσης των Πολεοδομικών Αδειών για αναπτυξιακά 
έργα της Λάρνακας. Προς τον σκοπό αυτό, ο Δήμος διερευνά το ενδεχόμενο κατά 
πόσο θα μπορούσε ο στόχος να επιτευχθεί έναντι καταβολής συγκεκριμένων 
δικαιωμάτων προς το υφιστάμενο προσωπικό, για την εκτέλεση υπερωριακής 
εργασίας, σύμφωνα με τον απαιτούμενο χρόνο μελέτης της κάθε αίτησης. 

Τον ίδιο μήνα, με επιστολή μας προς τον Δήμαρχο Λάρνακας, παρατηρήσαμε ότι η 
Υπηρεσία μας δεν είχε ένσταση για την προτεινόμενη διευθέτηση, υπό τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

(α) Να εξασφαλιστεί η έγκριση του Υπουργείου Οικονομιών. 

(β) Να τεθούν μετρήσιμα κριτήρια για τον υπολογισμό των ωρών υπερωριακής 
εργασίας και πάντοτε συγκρίνοντας την υπερωριακή με τη σημερινή απόδοση του 
προσωπικού που θα απασχοληθεί, διασφαλίζοντας επίσης ότι δεν θα είναι εις βάρος 
της κανονικής τους εργασίας.  

Τον Μάρτιο 2017, με νέα επιστολή μας προς τον Δήμαρχο Λάρνακας, ζητήσαμε 
όπως ληφθεί υπόψη ότι – σε περίπτωση που εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις που 
αναφέρθηκαν πιο πάνω – για την εφαρμογή αυξημένων τελών (επίσπευσης) θα 
πρέπει να γίνουν και οι απαραίτητες τροποποιήσεις στη νομοθεσία που διέπει την 
καταβολή των τελών για Πολεοδομικές Άδειες. 

Τον Απρίλιο 2017, ο Δήμαρχος Λάρνακας με επιστολή του μας πληροφόρησε ότι οι 
πιο πάνω επιστολές μας είχαν τεθεί ενώπιον της Επιτροπής Πολεοδομίας του 
Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αποφάσισε να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο 
όπως γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να τροποποιηθεί η σχετική Νομοθεσία που 
διέπει την καταβολή των τελών για Πολεοδομικές Άδειες. 

Τέλος, μας πληροφόρησε ότι μέχρι την υλοποίηση των πιο πάνω, ο Δήμος 
προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό για αγορά υπηρεσιών τεχνικού προσωπικού 
για κάλυψη των αναγκών των Τεχνικής Υπηρεσίας.  

Σύσταση: Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο Δήμος θα πρέπει να διασφαλίζει, με μετρήσιμα 
κριτήρια, το ύψος της υπερωριακής αποζημίωσης καθώς και ότι η υπερωριακή 
εργασία δεν θα εκτελείται εις βάρος της κανονικής εργασίας. 

Αδειοδότηση ανάπτυξης των τεμαχίων αρ. 133, 64 και 53 στον Δήμο Λάρνακας.  
Στα πλαίσια διερεύνησης του πιο πάνω θέματος, ζητήσαμε από το Τμήμα 
Πολεοδομίας και Οικήσεως (ΤΠΟ) όπως μας υποβάλει σχετικές εκθέσεις γεγονότων, 
τις οποίες το ΤΠΟ μας υπέβαλε τον Οκτώβριο 2016 και τον Μάιο 2017. Από τη 
μελέτη των στοιχείων των εν λόγω εκθέσεων προέκυψαν τα ακόλουθα: 

Στις 12.5.2003, η Ιδιοκτήτρια εταιρεία των πιο πάνω τεμαχίων υπέβαλε στον Δήμο 
Λάρνακας αίτηση με αριθμό Α114/03 για έκδοση Πολεοδομικής Άδειας, η οποία 
αφορούσε την ανέγερση οικοδομικού συγκροτήματος 8 ορόφων, στο τεμάχιο αρ.133 
στην Λάρνακα. Στις 25.7.2003, και ενώ εκκρεμούσε η έκδοση της εν λόγω 
Πολεοδομικής Άδειας η εταιρεία υπέβαλε νέα αίτηση με αριθμό Α219/03, που 
αφορούσε προσθηκομετατροπές στα αρχικά σχέδια οι οποίες προέβλεπαν, μεταξύ 
άλλων, προσθήκες διαμερισμάτων σε διάφορα επίπεδα του οικοδομικού 
συγκροτήματος. 
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Στις 7.10.2003, εκδόθηκε από τον Δήμο Λάρνακας η Πολεοδομική Άδεια με αριθμό 
ΠΑ 232/03 που αφορούσε την αίτηση με αριθμό Α114/03 και, στις 11.6.2004 η 
Πολεοδομική Άδεια με αριθμό ΠΑ163/04 που αφορούσε την αίτηση με αριθμό 
Α219/03. Σύμφωνα με τις εν λόγω Πολεοδομικές Άδειες, η εταιρεία είχε υποχρέωση 
να κατασκευάσει χώρο στάθμευσης 39 θέσεων στο τεμάχιο αρ. 64. 

Στην Πολεοδομική Άδεια με αριθμό ΠΑ163/04, καθορίστηκε στον όρο αρ.8 ότι «Δεν 
θα γίνει έναρξη εργασιών (προσθηκομετατροπές), προτού εγγραφεί δικαίωμα χρήσης 
του τεμαχίου αρ. 64». Για εκπλήρωση του συγκεκριμένου όρου, θα έπρεπε η 
Ιδιοκτήτρια εταιρεία να υποβάλει σχετική αίτηση στο Τμήμα Κτηματολογίου και 
Χωρομετρίας της Λάρνακας. Παρατηρήθηκε ότι ενώ ο εν λόγω όρος δεν εκτελέστηκε 
από την εταιρεία, ο Δήμος Λάρνακας δεν έλαβε μέτρα για συμμόρφωση της.  

Στις 24.2.2005, εκδόθηκε νέα Πολεοδομική Άδεια με αριθμό ΠΑ62/05, με βάση την 
οποία εκτελέστηκαν διάφορες προσθηκομετατροπές στο πιο πάνω οικοδομικό 
συγκρότημα. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνετο και η αύξηση των ορόφων. Από τα 
στοιχεία που υπέβαλε στην Υπηρεσία μας το ΤΠΟ προκύπτει ότι οι Όροι των πιο 
πάνω Πολεοδομικών Αδειών δεν έχουν τηρηθεί.  

Στις 24.9.2010, ο Δήμος Λάρνακας προχώρησε στην έκδοση νέας Πολεοδομικής 
Άδειας με αριθμό ΠΑ241/07, με ισχύ μέχρι στις 24.9.2010, η οποία αφορούσε αίτηση 
της Ιδιοκτήτριας εταιρείας για ανέγερση στο τεμάχιο αρ. 64 τετραώροφης 
πολυκατοικίας.  

Στη συνέχεια, η Ιδιοκτήτρια εταιρεία προχώρησε και εξασφάλισε τις Πολεοδομικές 
Άδειες ΠΑ328/07 – που έληξε στις 20.12.2013 – ΠΑ147/09 που έληξε στις 22.9.2015 
και ΠΑ33/12 η οποία εκδόθηκε στις 22.2.2012, με ισχύ μέχρι τις 21.2.2018 για το 
τεμάχιο 64. 

Με βάση τους όρους των πιο πάνω Πολεοδομικών Αδειών, οι χώροι στάθμευσης 
που προβλεπόταν να ανεγερθούν στο τεμάχιο αρ. 64, μεταφέρθηκαν από το εν λόγω 
τεμάχιο σε άλλο τεμάχιο με αρ. 53, στο οποίο προβλέπεται η κατασκευή εξαώροφου 
κτηρίου για στάθμευση 68 οχημάτων.  

Στις 29.10.2015, η Επιτροπή Πολεοδομίας εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο την 
έναρξη εργασιών για τη δημιουργία του πιο πάνω χώρου στάθμευσης στο τεμάχιο 
αρ. 53.  

Στις 24.2.2016, ο Δήμος ενημέρωσε σχετικά με την εν λόγω απόφαση την Ιδιοκτήτρια 
εταιρεία, η οποία ωστόσο μέχρι σήμερα, δεν έχει εκτελέσει το συγκεκριμένο έργο. 

Η νομιμότητα της διαχείρισης από τον Δήμο Λάρνακας της αδειοδότησης ανάπτυξης 
των υπό αναφορά τεμαχίων ερευνάται αυτεπάγγελτα από την Αστυνομία. 

Σύσταση: Ο Δήμος, ως η Αρμόδια Πολεοδομική Αρχή δεν έχει ενεργήσει με βάση τις 
πρόνοιες της νομοθεσίας για διασφάλιση της νομιμότητας. Θα πρέπει να 
ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες έκδοσης των Πολεοδομικών Αδειών 
και Αδειών Οικοδομής, χωρίς οποιαδήποτε παρέκκλιση ή χαλάρωση σε βάρος του 
δημοσίου συμφέροντος. 
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1.1.2.4  ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ 

Υποβολή οικονομικών καταστάσεων για έλεγχο. Τα θέματα που ακολουθούν, 
αφορούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τα έτη που έληξαν στις 31 
Δεκεμβρίου 2013 και 2014. Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων για τα έτη που 
έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2015 και 2016 βρίσκεται σε εξέλιξη.  

Σε αντίθεση με τις διατάξεις του άρθρου 81(1) του περί Δήμων Νόμου, το οποίο 
προνοεί την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων προς την Υπηρεσία μας μέχρι 
τις 30 Απριλίου του έτους που έπεται του έτους στο οποίο αφορούν οι οικονομικές 
καταστάσεις, ο Δήμος υπέβαλε τις οικονομικές καταστάσεις του για τα έτη που 
έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και 2014 στις 7.5.2015, αντί μέχρι 30.4.2014 και 
30.4.2015, αντίστοιχα, ενώ οι οικονομικές καταστάσεις για τα έτη που έληξαν στις 31 
Δεκεμβρίου 2015 και 2016, υποβλήθηκαν στις 20.5.2016 και 26.5.2017, αντί στις 
30.4.2016 και 30.4.2017, αντίστοιχα.  

Μη απάντηση σε επιστολές της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Με λύπη μας 
παρατηρήσαμε ότι οι επιστολές της Υπηρεσίας μας, που αφορούσαν στον έλεγχο 
των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου για τα έτη από το 2005 μέχρι και το 2012, 
δεν έτυχαν απάντησης, παρά τις πάμπολλες υπενθυμίσεις που στάληκαν από την 
Υπηρεσία μας, πράγμα που δεν εξυπηρετεί το καλώς νοούμενο συμφέρον του 
Δήμου, αφού τα θέματα που εγείρονται παραμένουν σε εκκρεμότητα, χωρίς 
ενημέρωση της Υπηρεσίας μας αναφορικά με τη λήψη μέτρων για επίλυσή τους. 

Ρευστότητα και βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου. Παρόλο που 
οι οικονομικές καταστάσεις για τα έτη που έληξαν στις 31.12.2014 και 31.12.2013, 
παρουσίασαν πλεόνασμα ύψους €2.176.054 και €4.939.335 (περιλαμβάνει 
πλεόνασμα από αναλογιστική εκτίμηση του Ταμείου Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων 
ύψους €3.134.815), σε σύγκριση με έλλειμμα €662.469 στις 31.12.2012, εντούτοις το 
υπόλοιπο του Γενικού Λογαριασμού στις 31.12.2014 μειώθηκε σε €23.220, σε 
σύγκριση με €3.221.214 στις 31.12.2013. Σημειώνεται ότι τα πιο πάνω υπόλοιπα θα 
ήταν ακόμη χαμηλότερα, αν σε αυτά δεν περιλαμβανόταν και ποσό ύψους €847.535 
που μεταφέρθηκε το 2013 στον Γενικό Λογαριασμό από τον λογαριασμό του Ταμείου 
Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων, για αντιμετώπιση υποχρεώσεων του Δήμου, ενώ για 
το 2014 καθυστερεί η καταβολή των οφειλόμενων ποσών έναντι των τρεχουσών 
υποχρεώσεων του Δήμου προς το Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων, όπως 
αναφέρεται και στην παράγραφο «Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων» πιο κάτω. 

Συναφώς αναφέρεται ότι λόγω της μείωσης της ρευστότητάς του, ο Δήμος αδυνατεί 
να εξοφλεί έγκαιρα τους πιστωτές και τα οφειλόμενα έξοδα, με αποτέλεσμα να 
ανέλθουν στις 31.12.2014 σε €3.538.435, σε σύγκριση με €3.102.851 στις 
31.12.2013 και €2.781.040 στις 31.12.2012. 

Ο Δήμος θα μπορούσε να βελτιώσει την ρευστότητα και την οικονομική του 
κατάσταση, ασκώντας με πιο οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο τις 
εξουσίες που του παρέχει η σχετική νομοθεσία, λαμβάνοντας μέτρα για την έγκαιρη 
είσπραξη όλων των οφειλόμενων ποσών, συμπεριλαμβανομένων και των 
καθυστερήσεων φορολογιών, τελών, αδειών και δικαιωμάτων, τα οποία, μετά την 
αφαίρεση της πρόνοιας για επισφαλείς χρεώστες ύψους €1.939.482, ανέρχονταν 
στις 31.12.2014 σε €10.550.168, σε σύγκριση με €8.909.280 στις 31.12.2013 
(€7.859.945 στις 31.12.2012). 

Σύσταση: Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, για βελτίωση της ρευστότητας και 
της οικονομικής κατάστασης του Δήμου. 
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Εσωτερικός έλεγχος.  

(α) Παρατηρήθηκαν και πάλι αδυναμίες στα συστήματα εσωτερικού ελέγχου που 
καλύπτουν ορισμένες δραστηριότητες και τομείς του Δήμου, όπως μη τήρηση ή μη 
ορθή τήρηση όλων των απαραίτητων μητρώων, αδυναμία του συστήματος 
παρακολούθησης καθυστερήσεων φορολογιών και άλλων εσόδων, μη επιβεβαίωση 
της ύπαρξης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων του Δήμου, μη κατάλληλη 
παρακολούθηση των τιμολογίων, των οποίων η πληρωμή εκκρεμεί και μη διενέργεια 
επισκοπήσεων και ελέγχου των αποθεμάτων στη Δημοτική Αποθήκη. 

Ο Δήμαρχος πληροφόρησε την Υπηρεσία μας ότι ο Δήμος έχει εφαρμόσει σύστημα 
παρακολούθησης/διαχείρισης αποθήκης, το οποίο περιλαμβάνει και ετήσια 
απογραφή των αποθεμάτων. 

(β) Σε αρκετές περιπτώσεις δεν επισυνάπτονται στα εντάλματα πληρωμής όλα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά ή/και οι αποδείξεις είσπραξης που εκδίδονται από τους 
προμηθευτές, αλλά ούτε και δίδεται αναφορά της έγκρισης του Δημοτικού 
Συμβουλίου για πραγματοποίηση της δαπάνης ή/και της σχετικής προσφοράς, όπου 
αυτό εφαρμόζεται. Επίσης, διαπιστώθηκαν περιπτώσεις όπου τιμολόγια 
προμηθευτών υποβλήθηκαν από τα διάφορα Τμήματα του Δήμου στο Λογιστήριο για 
πληρωμή, με καθυστέρηση μέχρι και  πέντε μήνες. 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες, οι 
Προϊστάμενοι Τμημάτων πρέπει να φροντίζουν για την έγκαιρη διευθέτηση της 
πληρωμής όλων των υποχρεώσεων, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές 
πρόνοιες των εγγράφων των διαγωνισμών, για αποφυγή διεκδίκησης τόκων. 

Στην απάντησή του, ο Δήμαρχος μάς ανέφερε ότι λήφθηκαν μέτρα για συμμόρφωση 
στα όσα παρατηρούμε πιο πάνω και όσον αφορά στην καθυστέρηση προώθησης 
τιμολογίων προμηθευτών προς πληρωμή, ότι σημειώθηκε μεγάλη βελτίωση.   

Σύσταση: Για σκοπούς εκτέλεσης και παρακολούθησης του Προϋπολογισμού και για 
διασφάλιση της ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων, καθώς και για την έγκαιρη 
τακτοποίηση των υποχρεώσεων του Δήμου, τα τιμολόγια των προμηθευτών να 
υποβάλλονται στο Λογιστήριο για καταχώριση στο λογιστικό σύστημα και πληρωμή, 
το συντομότερο δυνατό. 

Μηχανογράφηση υπηρεσιών του Δήμου. Η μηχανογράφηση των υπηρεσιών του 
Δήμου παρουσιάζει αδυναμίες και ελλείψεις, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η 
εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία τους.  Από τον έλεγχο προέκυψαν τα πιο κάτω 
θέματα: 

(α) Μεταφορά δεδομένων.  Λόγω της αδυναμίας του Δήμου να ταυτίσει τα 
στοιχεία του παλαιού και του νέου μηχανογραφημένου συστήματος, δεν κατέστη 
δυνατή η ομαδοποίηση των φορολογιών κάθε δημότη σε ένα μοναδικό λογαριασμό 
στο νέο λογισμικό. 

(β) Προσωρινοί κωδικοί φορολογουμένων. Στο φορολογικό σύστημα αρκετοί 
φορολογούμενοι, φυσικά και νομικά πρόσωπα, καταχωρίζονται με προσωρινούς 
κωδικούς, αντί με τον αριθμό ταυτότητας ή τον αριθμό εγγραφής της εταιρείας, 
αντίστοιχα. Επισημάνθηκε ότι η τακτική αυτή, σε περιπτώσεις που οι 
φορολογούμενοι δεν εξοφλούν τις φορολογίες τους, καθιστά δύσκολη τη λήψη 
νομικών μέτρων εναντίον τους. 

Ο Δήμαρχος μάς ενημέρωσε ότι, κατά το 2017, λήφθηκαν μέτρα για ενημέρωση του 
συστήματος με τους αριθμούς ταυτότητας των φορολογουμένων.  
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(γ)  Μη αξιοποίηση λογισμικού εφαρμογών. Παρόλο που αρκετά δομοστοιχεία 
του λογισμικού εφαρμογών του μηχανογραφημένου συστήματος έχουν εγκατασταθεί 
από την προμηθεύτρια εταιρεία, εντούτοις δεν έτυχαν εφαρμογής από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του Δήμου. 

Σύσταση: Για σκοπούς αναβάθμισης της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου, 
αλλά και για την πλήρη αξιοποίηση της επένδυσης του Δήμου για τη μηχανογράφηση 
των υπηρεσιών του, τα λογισμικά αυτά να εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατό. 

Σχέδιο έκτακτης ανάγκης.  Ο Δήμος δεν έχει ετοιμάσει σχέδιο επιχειρησιακής 
συνέχειας, το οποίο να περιλαμβάνει σχέδιο αποκατάστασης καταστροφών και 
εναλλακτικές διαδικασίες για επαναφορά των συστημάτων πληροφορικής, για 
συνέχιση των εργασιών του μετά από φυσική καταστροφή ή δολιοφθορά. 

Ο Δήμαρχος πληροφόρησε την Υπηρεσία μας ότι στον Προϋπολογισμό για το έτος 
2018, έχει περιληφθεί πρόνοια για την εκπόνηση μελέτης και εφαρμογή του πιο 
πάνω σχεδίου. 

Σύσταση: Να ετοιμαστεί κατάλληλο σχέδιο, που να προσδιορίζει τις ενέργειες για 
αποκατάσταση των πληροφοριακών συστημάτων σε περίπτωση φυσικής 
καταστροφής ή δολιοφθοράς. 

Pafos Aphrodite Festival Cyprus Ltd. Μέρος των δαπανών της εν λόγω εταιρείας, 
που συστάθηκε στις 2.9.1998 από τους Δήμους Πάφου, Γεροσκήπου, Πέγειας, το 
Εμπορικό Επιμελητήριο Πάφου και ένα επιχειρηματία, με κύριο σκοπό την οργάνωση 
και τη διαχείριση μιας διεθνούς εμβέλειας καλλιτεχνικής εκδήλωσης, εξακολουθεί να 
καλύπτεται με δανειοδότηση από τον Δήμο, με επιβάρυνση του λογαριασμού της με 
τόκο 5% (8% μέχρι 31.12.2007). Οι δραστηριότητες της εταιρείας άρχισαν το 1999 
και η οφειλή της εταιρείας προς τον Δήμο στις 31.12.2014 ανερχόταν σε €857.568, 
ποσό που περιλαμβάνεται στους «Χρεώστες» του Δήμου.  

Η Υπηρεσία μας ζήτησε να ενημερωθεί για τις ενέργειες στις οποίες ο Δήμος 
προτίθεται να προβεί για είσπραξη του οφειλόμενου ποσού από την εταιρεία ή/και για 
τυχόν κατανομή του στους μετόχους, με βάση το ποσοστό που τους αναλογεί. 

Στην επιστολή του ο Δήμαρχος, μας ενημέρωσε ότι από τον Δεκέμβριο του 2015, ο 
Δήμος κατέστη ο μοναδικός μέτοχος της πιο πάνω εταιρείας, καθώς και ότι το 
Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο από το 2016 αποτελεί και Διοικητικό Συμβούλιο της 
εταιρείας, αποφάσισε τη σταδιακή διαγραφή της οφειλής της εταιρείας και παράλληλα 
όπως τα περιουσιακά της στοιχεία περιέλθουν στην ιδιοκτησία του Δήμου, για 
κάλυψη μέρους της εν λόγω οφειλής.  

Διεκδίκηση του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2017. Στις 
27.9.2010, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συμμετοχή του Δήμου στη 
διαδικασία διεκδίκησης του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2017. 

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι  οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, σε ότι αφορά 
στην αγορά διαφόρων υπηρεσιών από τον Δήμο, παρουσιάζουν σοβαρές 
παραλείψεις ή/και αδυναμίες και δεν συνάδουν με τις διατάξεις του περί του 
Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου (Ν.12(Ι) του 2006), ο οποίος, 
επισημαίνεται, καταργήθηκε με τον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης 
Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2016 (Ν. 73(Ι)/2016), αλλά 
ούτε και με τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της ίσης μεταχείρισης. 
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Συγκεκριμένα παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

(α)  Διεύθυνση έργου. Τον Ιανουάριο του 2011 προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την 
αγορά υπηρεσιών, για τη διεύθυνση και διαχείριση του έργου του σχεδιασμού, 
προγραμματισμού, υλοποίησης και παρακολούθησης/επίβλεψης της υποψηφιότητας 
της πόλης της Πάφου για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2017, από 4 
προεπιλεγμένους οίκους/γραφεία παροχής υπηρεσιών. Ο διαγωνισμός 
κατακυρώθηκε σε συγκεκριμένη εταιρεία, για ποσό ύψους €159.500 πλέον ΦΠΑ. 

Στις 30.11.2011, ο Δήμος υπέβαλε πρόταση προς τον Ανάδοχο για τροποποίηση της 
σύμβασης, ώστε ο Ανάδοχος να αναλάβει την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 
στους τομείς της χρηματοδότησης και της εξασφάλισης και διαχείρισης χορηγιών, 
σύμφωνα με κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες που θα καθορίζονταν από τον 
Δήμο. Σύμφωνα με την πρόταση του Δήμου, ο Ανάδοχος δεν θα ασκούσε πλέον τη 
διεύθυνση/διαχείριση του έργου του σχεδιασμού, προγραμματισμού, υλοποίησης και 
παρακολούθησης/ επίβλεψης της υποψηφιότητας της Πάφου, όπως προέβλεπε η 
αρχική συμφωνία. 

Διαπιστώθηκε ότι για την περίοδο 1.2.2012-30.9.2012, πληρώθηκε πρόσθετο ποσό 
στην εταιρεία για τις υπηρεσίες της ύψους €40.000 πλέον ΦΠΑ. 

(β)  Επικοινωνιακή πολιτική. Στις 23.3.2011 προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την 
αγορά υπηρεσιών εκπόνησης ολοκληρωμένου προγράμματος επικοινωνιακής 
πολιτικής, σε σχέση με την υποψηφιότητα της πόλης της Πάφου για τον τίτλο της 
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2017, από προεπιλεγμένους 
οίκους/γραφεία παροχής υπηρεσιών. 

Ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε σε συγκεκριμένη εταιρεία, για ποσό ύψους €42.250 
πλέον ΦΠΑ. Σύμφωνα με τη σύμβαση που υπογράφηκε, η διάρκεια παροχής των 
υπηρεσιών του Ανάδοχου ήταν για την περίοδο 16.5.2011-31.10.2011, με 
δυνατότητα ανανέωσης. 

Στις 30.1.2012, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανανέωση της σύμβασης για 
πρόσθετο ποσό ύψους €70.000 πλέον ΦΠΑ, για την περίοδο 1.2.2012-30.9.2012. 

(γ) Καλλιτεχνικός Διευθυντής.  Την 1.2.2011, ο Δήμος προχώρησε στην αγορά 
υπηρεσιών Καλλιτεχνικού Διευθυντή, χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού και χωρίς να 
υπογραφεί σχετική σύμβαση, με αμοιβή ύψους €3.500 τον μήνα χωρίς ΦΠΑ. 

Στις 24.8.2012, υπογράφηκε σύμβαση για την παροχή των πιο πάνω υπηρεσιών, για 
την περίοδο 1.1.2012-31.10.2012, για συνολικό ποσό ύψους €40.000 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Οι συνολικές πληρωμές προς τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή ανήλθαν σε €84.494. 

(δ)  Εκτελεστικός Διευθυντής. Την 1.2.2012, ο Δήμος ανέθεσε, χωρίς προκήρυξη 
διαγωνισμού και χωρίς να υπογραφεί σχετική σύμβαση, καθήκοντα Εκτελεστικού 
Διευθυντή σε φυσικό πρόσωπο, με αμοιβή €2.000 τον μήνα πλέον ΦΠΑ. 

Στις 24.8.2012, υπογράφηκε σύμβαση που κάλυπτε την περίοδο 1.2.2012-30.9.2012, 
για συνολικό ποσό €16.000 πλέον ΦΠΑ. 

Οι συνολικές πληρωμές προς τον Εκτελεστικό Διευθυντή ανήλθαν σε €19.164. 

(ε) Συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, 
αναφορικά με την ετοιμασία της πρότασης για συμμετοχή του Δήμου στον 
διαγωνισμό για τη διεκδίκηση του τίτλου της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 
2017, ανατέθηκαν, χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού, σε Γερμανικό οίκο. 
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Με βάση τη συμφωνία που υπογράφηκε στις 28.3.2011, για την περίοδο μέχρι 
30.9.2011, οι σχετικές συμβουλευτικές υπηρεσίες εκτιμήθηκαν σε 27 ανθρωποημέρες 
προς €750 περίπου, για συνολικό ποσό ύψους €20.000 πλέον ΦΠΑ, πλέον έξοδα 
ταξιδίων και οποιαδήποτε άλλα σημαντικά σχετικά έξοδα. 

Στις 30.1.2012, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ο πιο πάνω οίκος συνεχίσει 
να παρέχει τις υπηρεσίες του, χωρίς ωστόσο να υπογραφεί οποιαδήποτε νέα 
σύμβαση. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, οι πρόσθετες υπηρεσίες των συμβούλων 
εκτιμήθηκαν σε 30 ανθρωποημέρες προς €750, πλέον ποσό €3.500 κάθε μήνα για 
υπηρεσίες γενικού συντονισμού, καθοδήγησης και επίβλεψης της διεύθυνσης του 
έργου. 

(στ)  Σύνολο δαπανών. Σύμφωνα με τον λογαριασμό του Γενικού Καθολικού 
«Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ευρώπης PAFOS 2017», το σύνολο των δαπανών για την 
περίοδο 31.12.2010 μέχρι 18.11.2015 ανήλθε σε €953.609 (€835.609 μέχρι 
27.9.2013). 

Πρόσληψη εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας. Στο πλαίσιο της 
διεκδίκησης και ανάληψης από τον Δήμο του χρίσματος της Πολιτιστικής 
Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2017, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά το 2012 
την εργοδότηση δύο λειτουργών, με σύμβαση εργοδοτούμενου καθορισμένης 
διάρκειας, χωρίς να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία, σύμφωνα με τον περί 
της Διαδικασίας Πρόσληψης Εργοδοτουμένων Καθορισμένης Διάρκειας στη Δημόσια 
Υπηρεσία και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμο (Ν.25(Ι)/2011). 

Διαπιστώθηκε ότι και για τους δύο πιο πάνω εργοδοτούμενους, δεν καθορίστηκαν οι 
όροι και η χρονική περίοδος απασχόλησής τους, σε αντίθεση με το άρθρο 7(1) του 
πιο πάνω Νόμου, σύμφωνα με το οποίο το χρονικό διάστημα απασχόλησης, καθώς 
και η συγκεκριμένη εργασία την οποία προσλαμβάνεται να εκτελέσει, πρέπει να 
καθορίζεται στη σύμβαση απασχόλησης. 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του εν λόγω Νόμου, η πρόσληψη 
εργοδοτούμενου καθορισμένης διάρκειας, η οποία διενεργείται κατά παράβαση της 
διαδικασίας που καθορίζεται στον Νόμο αυτό, είναι παράνομη και οι παραβάτες 
καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε δαπάνη ή χρηματικό ποσό που 
καταβάλλεται συνεπεία τέτοιας πρόσληψης. 

Συναφώς αναφέρεται ότι στις 25 Νοεμβρίου 2014, το Δημοτικό Συμβούλιο 
αποφάσισε τον τερματισμό της απασχόλησης ενός από τους λειτουργούς, με βάση 
τις διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου. 

Παραχώρηση αύξησης και ενημέρωση λογισμικού μισθοδοσίας. Χωρίς 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και κατά αδικαιολόγητο τρόπο, η μισθοδοσία 
της λειτουργού της οποίας, όπως αναφέρεται και πιο πάνω, η απασχόληση 
τερματίστηκε, αναπροσαρμόστηκε (αυξήθηκε) από 1.7.2013, ώστε να αντιστοιχεί 
στην αρχική βαθμίδα της κλίμακας Α8.  Όσον αφορά στον δεύτερο λειτουργό, στις 
31.7.2013 έγινε τερματισμός της απασχόλησής του στο λογισμικό μισθοδοσίας, 
λανθασμένα, ενώ συνέχιζε να εργάζεται, που είχε ως αποτέλεσμα να του καταβληθεί, 
πέραν του μισθού του Ιουλίου, αναλογία και του 13ου μισθού.  

Για τις πιο πάνω αλλαγές, διαπιστώθηκαν επεμβάσεις στο λογισμικό του συστήματος 
μισθοδοσίας και ανατέθηκε σε λειτουργό του Δήμου η διεξαγωγή έρευνας για την 
πιθανή διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων από τον υπεύθυνο λειτουργό για τη 
διαχείριση της μισθοδοσίας του Δήμου, καθώς και για εντοπισμό τυχόν αδυναμιών 
και ελλείψεων του λογισμικού και την υποβολή εισηγήσεων για τη διόρθωσή τους. 
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Από τη σχετική έρευνα, διαπιστώθηκε η έλλειψη αποτελεσματικών διαδικασιών 
ελέγχου του μισθολογίου και ο Ελέγχων Λειτουργός εισηγήθηκε, μεταξύ άλλων, την 
αξιοποίηση συγκεκριμένων δυνατοτήτων του συστήματος. 

Όσον αφορά σε πιθανή διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων, η έρευνα κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι οι ενέργειες και παραλείψεις του Λειτουργού Μισθολογίου 
ισοδυναμούν, σύμφωνα με τον Κανονισμό 59(β) των περί Δημοτικής Υπηρεσίας 
Κανονισμών, με παράβαση των καθηκόντων και υποχρεώσεών του ως δημοτικού 
υπαλλήλου. 

Αναφορικά με την έλλειψη αποτελεσματικών διαδικασιών ελέγχου του μισθολογίου, ο 
Δήμαρχος μάς ενημέρωσε ότι διενεργείται, σε μηνιαία βάση, από τον Εσωτερικό 
Ελεγκτή, έλεγχος προς διαπίστωση τυχόν διακύμανσης στη μισθοδοσία κάθε 
εργοδοτουμένου. 

Ο Δήμαρχος μάς πληροφόρησε επίσης ότι μετά από σχετική νομική γνωμάτευση για 
το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικημάτων από τον Λειτουργό Μισθολογίου, τον 
τέως Δήμαρχο και τη λειτουργό της οποίας η απασχόληση τερματίστηκε, ο Δήμος 
ζήτησε από την Αστυνομία τις καταθέσεις του Λειτουργού Μισθολογίου, που 
αφορούσαν σε καταγγελίες του εναντίον συγκεκριμένων φυσικών προσώπων, ώστε 
σε περίπτωση πειθαρχικής διαδικασίας, αυτές να κατατεθούν ενώπιον του Δημοτικού 
Συμβουλίου ή της Πειθαρχικής Επιτροπής που ήθελε διοριστεί. Σύμφωνα με τον 
Δήμαρχο, η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας απέρριψε στις 5.9.2016 το αίτημα του 
Δήμου, λόγω του ότι η διερεύνηση της υπόθεσης δεν είχε ολοκληρωθεί. Έκτοτε, δεν 
υπήρξε από πλευράς Δήμου περαιτέρω ενέργεια.    

Παραχώρηση πρόσθετων προσαυξήσεων σε υπαλλήλους.  Σύμφωνα με 
προφορική καταγγελία προς την Υπηρεσία μας, ο Δήμος παραχώρησε, παράνομα, 
πρόσθετες προσαυξήσεις σε αριθμό εργατών, οι οποίοι εντάχθηκαν στο υπαλληλικό 
προσωπικό του Δήμου και πιο συγκεκριμένα στη μόνιμη θέση Τροχονόμου, χωρίς 
όμως ο καταγγέλλων να αναφέρει την ταυτότητα των εν λόγω εργατών ή/και τον 
αριθμό τους ή/και την ημερομηνία ένταξής τους ή/και τον αριθμό των προσαυξήσεων 
που τους παραχωρήθηκαν. 

Λόγω της μη παροχής επαρκών στοιχείων από τον καταγγέλλοντα, η Υπηρεσία μας 
ανέτρεξε σε φύλλα εργασίας και δεδομένα και καταστάσεις μισθοδοσίας εργατών και 
υπαλλήλων του Δήμου, τα οποία τηρούνται από την Υπηρεσία μας στα πλαίσια 
προηγούμενων ελέγχων, καθώς και σε επιστολή μας, ημερ. 18.7.2003, αναφορικά με 
τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου για το έτος που έληξε στις 
31.12.2001.  Στην επιστολή μας αυτή παρατηρήσαμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο 
αποφάσισε την 1.9.1998 την τοποθέτηση 12 εργατών, από 1.10.1998, σε μόνιμες 
συντάξιμες θέσεις και πιο συγκεκριμένα, δύο σε θέσεις Τροχονόμου, δύο σε θέσεις 
Γραφέα και οκτώ σε θέσεις Βοηθού Γραφείου, χωρίς την προκήρυξη των εν λόγω 
θέσεων, παρόλο που αυτές είναι πρώτου διορισμού και χωρίς να ακολουθηθεί η 
ενδεδειγμένη διαδικασία πλήρωσης νέων θέσεων. 

Στην πιο πάνω επιστολή μας, παρατηρήσαμε επίσης ότι στις 22.9.1999 το Δημοτικό 
Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση πέντε προσαυξήσεων στους εν λόγω 
Τροχονόμους και Γραφείς και επτά προσαυξήσεων στους Βοηθούς Γραφείου, από 
την ημερομηνία διορισμού τους. 

Η Υπηρεσία μας, στα πλαίσια προκαταρκτικής διερεύνηση της καταγγελίας, εξέτασε, 
δειγματοληπτικά, δύο περιπτώσεις εργατών που διορίστηκαν στη θέση Τροχονόμου 
και διαπιστώθηκε ότι στους εργάτες αυτούς παραχωρήθηκαν, αντικανονικά, 12 
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συνολικά προσαυξήσεις, σε δύο φάσεις, με αποτέλεσμα από 1.3.2011 να ενταχθούν 
στην ανώτερη βαθμίδα της Κλίμακας Α7+2 (€26.539). 

Για σκοπούς σύγκρισης, σε σχέση με τα πιο πάνω, η Υπηρεσία μας επέλεξε να 
εξετάσει την ένταξη και τη μισθολογική ανέλιξη μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου, ο 
οποίος διορίστηκε κανονικά στη θέση Τροχονόμου από 1.11.1991, δηλαδή 7 χρόνια 
πριν από την 1.10.1998, ημερομηνία διορισμού των πιο πάνω υπαλλήλων στην εν 
λόγω θέση. 

Σύμφωνα με το δελτίο υπηρεσίας του πάνω υπαλλήλου και τις σχετικές καταστάσεις 
μισθοδοσίας του, την 1.7.2011 βρισκόταν τοποθετημένος στην 8η βαθμίδα της 
Κλίμακας Α7+2 (€22.394), δηλαδή υστερούσε κατά 5 βαθμίδες από τους δύο πιο 
πάνω υπαλλήλους, παρόλο που αυτός διορίστηκε στη συγκεκριμένη θέση 7 χρόνια 
ενωρίτερα. 

Διαπιστώθηκε ότι οι ετήσιες μικτές απολαβές του πιο πάνω υπαλλήλου ανέρχονταν 
την 1.7.2011 σε €30.570, ενώ των δύο «Εργατών» ανέρχονταν την 1.11.2011 σε 
€36.228.  

Συναφώς αναφέρεται ότι, σε περίπτωση που ακολουθούνταν οι πρόνοιες των περί 
Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των 
Δημοσίων Υπαλλήλων Κανονισμών του 1995 (ΚΔΠ 175/95)), οι ετήσιες μικτές 
απολαβές των δύο «Εργατών» την 1.11.2011, θα έπρεπε να ανέρχονταν σε €23.021 
(Κλίμακα Α5 9η βαθμίδα) και όχι σε €36.228. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα αναφέρονται πιο πάνω, η Υπηρεσία μας παρατήρησε 
ότι οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην παραχώρηση 
πρόσθετων προσαυξήσεων στους πιο πάνω υπαλλήλους είναι  έκδηλα έκνομες, 
αφού βρίσκονται σε αντίθεση με τις διατάξεις των σχετικών Νόμων και Κανονισμών, 
τους οποίους το Δημοτικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση και ευθύνη να εφαρμόζει. 

Συναφώς αναφέρεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 53(1) του περί Δήμων Νόμου και 
σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ημερ. 10.5.1993, τα 
Δημοτικά Συμβούλια οφείλουν να ενεργούν μέσα στα πλαίσια των σχεδίων 
υπηρεσίας και οποιαδήποτε πράξη ή ενέργειά τους καθ’ υπέρβαση ή κατά παράβαση 
των σχεδίων υπηρεσίας, τα οποία ισχύουν κατά τον συγκεκριμένο χρόνο, είναι 
ανεπίτρεπτη. 

Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως εντοπιστούν όλοι οι 
εργοδοτούμενοι στους οποίους με παράνομες αποφάσεις παραχωρήθηκαν 
οποιεσδήποτε προσαυξήσεις και με νέα απόφασή του, στη βάση και σχετικής 
νομικής γνωμάτευσης που θα μπορούσε να λάβει, εφαρμόζοντας τους σχετικούς 
Νόμους και Κανονισμούς που ισχύουν κατά τον συγκεκριμένο χρόνο, να τοποθετήσει 
τους εν λόγω εργοδοτούμενους στις κατάλληλες βαθμίδες της Κλίμακάς τους. 

Ο Δήμος, με επιστολή του προς την Υπηρεσία μας, ημερ. 22.2.2017, μας 
πληροφόρησε ότι λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις συστάσεις της Υπηρεσίας μας, 
ολοκλήρωσε την καταγραφή του μισθολογικού χειρισμού όλων των εν ενεργεία 
υπαλλήλων του Δήμου από την ημερομηνία πρόσληψής τους μέχρι σήμερα, από την 
οποία προέκυψε ότι σε 36 υπαλλήλους υπήρξαν μισθοδοτικές μεταβολές που 
αφορούσαν σε παραχώρηση πρόσθετων προσαυξήσεων. Μας ανέφερε επίσης ότι 
λόγω της πολυπλοκότητας του θέματος, με τη συνδρομή νομικού, της Υπηρεσίας 
μας, του Υπουργείου Εσωτερικών και του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και 
Προσωπικού θα εξεταστεί η νομιμότητα της κάθε απόφασης του Δημοτικού 
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Συμβουλίου, ώστε να ληφθεί τελική απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη 
μισθοδοτική τοποθέτηση των επηρεαζόμενων υπαλλήλων. 

Ο Δήμαρχος μάς πληροφόρησε επίσης ότι για το εν λόγω θέμα ολοκληρώθηκε 
σχετική μελέτη, η οποία θα τεθεί υπόψη νομικού συμβούλου για γνωμάτευση και 
καθοδήγηση, ως προς τον περαιτέρω χειρισμό του θέματος.   

Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων. 

(α) Αναλογιστική εκτίμηση. Σύμφωνα με την τελευταία αναλογιστική εκτίμηση 
που έγινε το 2014, με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2013, η μη 
χρηματοδοτούμενη αναλογιστική υποχρέωση του Δήμου για ελλειμματικές εισφορές 
κατά την ημερομηνία αυτή, ανερχόταν σε €2.587.033, σε σύγκριση με €5.611.107 
κατά την 31.12.2011, με βάση την προηγούμενη αναλογιστική εκτίμηση που έγινε το 
2012. 

Όπως διαπιστώθηκε, ωστόσο, το αναλογιστικό έλλειμμα κατά την 31.12.2013, 
σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, ανερχόταν σε €3.434.568 και όχι σε 
€2.587.033, καθότι, όπως αναφέρεται και στην παράγραφο «Ρευστότητα και 
βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου» πιο πάνω, ποσό €847.535 
μεταφέρθηκε από τον τραπεζικό λογαριασμό του Ταμείου Συντάξεων και 
Φιλοδωρημάτων στον Γενικό Λογαριασμό, δηλαδή, η αξία των συσσωρευμένων 
κεφαλαίων του Σχεδίου κατά την 31.12.2013, ανερχόταν σε €15.721.322 και όχι σε 
€16.568.857. 

Στην εν λόγω Αναλογιστική Εκτίμηση προτείνεται, με σκοπό τη χρηματοδότηση της 
μελλοντικής υπηρεσίας των παρόντων μελών του Σχεδίου, όπως ο Δήμος εισφέρει 
Κανονικό Ποσοστό Εισφοράς (ΚΠΕ) ύψους 7,1% επί των ετήσιων απολαβών των 
υπαλλήλων, μη συμπεριλαμβανομένου του 13ου μισθού, ενώ για τη χρηματοδότηση/ 
κάλυψη της μη χρηματοδοτούμενης αναλογιστικής υποχρέωσης, ο αναλογιστής 
εισηγήθηκε εναλλακτικούς τρόπους, όπως άμεση καταβολή ίση με €2.587.033 ή με 
πρόσθετες συνεισφορές ύψους €546.887 τον χρόνο για 5 χρόνια ή €292.622 τον 
χρόνο για 10 χρόνια ή €208.422 τον χρόνο για 15 χρόνια, ενώ σε περίπτωση που το 
έλλειμμα αυτό χρηματοδοτηθεί κατά τη διάρκεια της μέσης μελλοντικής υπηρεσίας 
των μελών, η οποία ανέρχεται σε 13 χρόνια, σταθμισμένης με τον μισθό τους, τότε ο 
Δήμος θα πρέπει να εισφέρει επιπρόσθετο ποσοστό 7,8% (πέραν του ΚΠΕ). Για τη 
χρηματοδότηση/κάλυψη της μη χρηματοδοτούμενης αναλογιστικής υποχρέωσης, το 
Δημοτικό Συμβούλιο, αποφάσισε στις 24.3.2015 να εισφέρει επιπρόσθετο ποσοστό 
7,8%. 

(β) Όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο, ο Δήμος δεν εισέφερε οποιοδήποτε ποσό 
έναντι των υποχρεώσεών του προς το Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων για το 
2013, οι οποίες, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, υπολογίστηκαν σε 
€353.916. Αντίθετα, όπως αναφέρεται και πιο πάνω, ποσό ύψους €847.535 
μεταφέρθηκε στον Γενικό λογαριασμό του Δήμου για αντιμετώπιση τρεχουσών 
υποχρεώσεων. 

Διαπιστώθηκε επίσης ότι κατά το 2014 ο Δήμος εισέφερε μόνο €50.000 έναντι της 
μελλοντικής υπηρεσίας των παρόντων μελών, που, με βάση την εκτίμηση με 
ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2013, υπολογίζεται σε περίπου €167.000 (ποσοστό 
7,1% επί των ετησίων απολαβών των υπαλλήλων), ενώ δεν κατέβαλε κανένα ποσό 
για κάλυψη της μη χρηματοδοτούμενης αναλογιστικής υποχρέωσης, η οποία 
υπολογίζεται σε €183.000 (ποσοστό 7,8% επί των ετησίων απολαβών των 
υπαλλήλων). 
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(γ) Δεν έχουν εκδοθεί Κανονισμοί, που να αφορούν στην ίδρυση, εγγραφή και 
νομική προσωπικότητα του Ταμείου, σύμφωνα με τον περί της Ίδρυσης, των 
Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών 
Παροχών Νόμο του 2012 (Ν. 208(Ι)/2012). 

Απαντώντας ο Δήμαρχος, μας ανέφερε ότι κατά το 2017 εκπονήθηκε νέα 
αναλογιστική εκτίμηση, με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2016, η οποία κατέδειξε 
ότι το αναλογιστικό έλλειμμα κατά την ημερομηνία αυτή ανέρχεται σε €3.733.293, 
καθώς και ότι τα τρία τελευταία χρόνια ο Δήμος εφαρμόζει τις εισηγήσεις του 
αναλογιστή, σε σχέση με τη συνεισφορά του στο Ταμείο. Μας ενημέρωσε επίσης ότι, 
σύμφωνα και με τη νομοθεσία, ο Δήμος καταβάλλει προσπάθειες για την ίδρυση και 
εγγραφή του εν λόγω Ταμείου, όμως το θέμα παραμένει στάσιμο, αφού προσχέδιο 
των σχετικών Κανονισμών, το οποίο υποβλήθηκε τον Ιανουάριο του 2017 στο 
Υπουργείο Εσωτερικών, δεν έτυχε μέχρι σήμερα προώθησης/επεξεργασίας, 
προσθέτοντας ότι ο ίδιος έχει προβεί, κατ’ επανάληψη, σε διαβήματα για επίσπευση. 

Παραχώρηση εγγυήσεων/χορηγιών/οικονομικών δεσμεύσεων προς την 
Αθλητική Ένωση Πάφος (ΑΕΠ).  Στις 28.8.2012, το Δημοτικό Συμβούλιο 
αποφάσισε, παράνομα και παράτυπα, την παραχώρηση εγγύησης/δέσμευσης 
καταθέσεων του Δήμου, για σύναψη από την ΑΕΠ δανείου ύψους €328.000 από το 
Ελληνικό Συνεργατικό Ταμιευτήριο Πάφου (ΕΣΤΠ), για την αναδιάρθρωση/ενοποίηση 
τριών δανείων αρχικού συνολικού ποσού €516.900, τα οποία είχε συνάψει η ΑΕΠ την 
περίοδο Μαΐου 2009–Νοεμβρίου 2011, επίσης με εγγύηση/δέσμευση καταθέσεων 
του Δήμου. 

Σύμφωνα με τον Δήμο, η αποπληρωμή των τριών δανείων θα γινόταν από την ΑΕΠ 
με την καταβολή μέρους των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, συνολικού ύψους €990.000, 
που προβλέπονταν σε συμφωνία, ημερ. 12.8.2008, διάρκειας 5 χρονών, η οποία 
υπογράφηκε μεταξύ της ΑΕΠ και συγκεκριμένης εταιρείας. Σε περίπτωση δε, που για 
οποιονδήποτε λόγο, τα δάνεια αυτά δεν θα εξοφλούνταν με το ποσό των 
τηλεοπτικών δικαιωμάτων ή σε περίπτωση που η ποδοσφαιρική ομάδα δεν θα 
αγωνιζόταν στην Α΄ Κατηγορία, οπότε, με βάση τη σχετική συμφωνία, δεν θα 
καταβάλλονταν οποιαδήποτε δικαιώματα προς την ΑΕΠ, τότε η ετήσια χορηγία, 
σύμφωνα με τους Προϋπολογισμούς του Δήμου, δεν θα χορηγείτο στην ομάδα, αλλά 
ο Δήμος θα κατέθετε το ποσό αυτό στο ΕΣΤΠ, έναντι αποπληρωμής των δόσεων 
των τριών δανείων. 

Λόγω του ότι κατά την ποδοσφαιρική περίοδο 2011-2012, η  ΑΕΠ υποβιβάστηκε στη 
Β΄ Κατηγορία, δεν της καταβλήθηκαν οποιαδήποτε τηλεοπτικά δικαιώματα για την 
περίοδο αυτή, με αποτέλεσμα τη μη αποπληρωμή των σχετικών δόσεων των 
δανείων. 

Σημειώνεται ότι οι εγγυήσεις του Δήμου για το ένα από τα τρία πιο πάνω δάνεια 
ύψους €110.000, το οποίο εκδόθηκε από το ΕΣΤΠ προς την ΑΕΠ στις 25.11.2011, 
δόθηκαν μετά την εκχώρηση προς τον Δήμο των τηλεοπτικών δικαιωμάτων για την 
περίοδο 2012-2013, τα οποία, με βάση τη συμφωνία ΑΕΠ και εταιρείας, ανέρχονταν 
σε €308.000. 

Τον Αύγουστο του 2012, η ΑΕΠ ζήτησε από τον Δήμο όπως αποποιηθεί του 
δικαιώματός του να λάβει τα τηλεοπτικά δικαιώματα της περιόδου 2012-2013, 
προκειμένου να δοθούν στο Σωματείο για κάλυψη επειγουσών αναγκών του. Στις 
28.8.2012, το Δημοτικό Συμβούλιο, ικανοποιώντας το αίτημα της ΑΕΠ, αποφάσισε, 
μεταξύ άλλων, όπως: 
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(α) Ο Δήμος αποποιηθεί του δικαιώματός του να λάβει τα ποσά που προνοούνταν 
στη συμφωνία μεταξύ της ΑΕΠ και εταιρείας για την ποδοσφαιρική περίοδο 2012-
2013, προκειμένου να δοθούν στο Σωματείο προς εκπλήρωση των οικονομικών 
κριτηρίων της UEFA, υπό την προϋπόθεση ότι οι οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου 
θα αναλάβουν την παρακολούθηση της υλοποίησης του εν λόγω όρου. 

(β) Ο Δήμος παραχωρήσει τη συγκατάθεσή του για την αναδιάρθρωση/ενοποίηση 
των τριών δανείων και την παροχή εγγυήσεων, με τη δέσμευση ποσού ύψους 
€410.000 από τις καταθέσεις του, για τη σύναψη από την ΑΕΠ νέου δανείου ύψους 
€328.000, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω. 

(γ) Το ύψος της χορηγίας προς την ΑΕΠ για τα έτη 2013 και 2014 να είναι, 
τουλάχιστον, €125.000 για κάθε έτος, ενώ για το 2015 τουλάχιστον €104.000 και τα 
ποσά αυτά να πληρωθούν απευθείας στο ΕΣΤΠ, για την κάλυψη των δόσεων του πιο 
πάνω νέου δανείου. 

Αναφορικά με τα πιο πάνω, η Υπηρεσία μας παρατήρησε τα ακόλουθα:  

(α) Σύμφωνα με το άρθρο 85(1)(α) του περί Δήμων Νόμου, για τη σύναψη δανείου 
από τον ίδιο τον Δήμο απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση του Υπουργικού 
Συμβουλίου, ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 85(1)(β), για την υποθήκευση περιουσίας 
του Δήμου απαιτείται η έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών.  

Στον πιο πάνω Νόμο δεν προβλέπεται η παραχώρηση από τον Δήμο οποιωνδήποτε 
εγγυήσεων για δανειοδότηση τρίτων, επομένως οι εγγυήσεις που παραχωρήθηκαν 
από τον Δήμο για τα δάνεια που έχει συνάψει η ΑΕΠ, δεν είναι σύννομες και για τον 
λόγο αυτό ο Δήμος θα πρέπει να φροντίσει για την αποδέσμευσή του από τις 
σχετικές συμφωνίες. 

(β) Η δέσμευση του Δήμου για την παραχώρηση χορηγιών μελλοντικά, δηλαδή 
πριν από την έγκριση των Προϋπολογισμών των ετών στα οποία αφορούν οι 
χορηγίες από το Υπουργικό Συμβούλιο, δεν μπορεί να θεωρηθεί νόμιμη ενέργεια. 

(γ) Με την απόφαση για πληρωμή των δόσεων του δανείου, ουσιαστικά ο Δήμος 
ανέλαβε την εξόφληση δανείου τρίτων, χωρίς να λάβει υπόψη τη νομιμότητα της 
απόφασής του. 

Επισημάναμε επίσης ότι μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου διετέλεσαν και μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΠ ή μέλη Επιτροπών που δημιουργήθηκαν για θέματα 
που αφορούσαν στο Σωματείο. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από το 2008 μέχρι και το 2015, ο Δήμος πραγματοποίησε 
πληρωμές στην ΑΕΠ συνολικού ύψους €1.031.455, όπως φαίνεται και στον πιο κάτω 
πίνακα: 

2008 – 2015 2008 – 9/2013 

 € € 

Χορηγίες έναντι δανείων της ΑΕΠ 697.403 572.403 

Χορηγίες από πλεονάσματα ή εισπράξεις από την 
πραγματοποίηση εκδηλώσεων συναυλιών, με σκοπό 
την οικονομική ενίσχυση της ΑΕΠ 210.709 210.709 

Άλλη χορηγία 59.000 53.000 

Επιστροφή φόρου θεάματος 64.343 64.343 

Ολικό 1.031.455 900.455 
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Σημειώνεται επίσης ότι σημαντικά ποσά και χορηγίες καταβάλλονται κάθε έτος και σε 
άλλους αθλητικούς φορείς της Πάφου. 

Αναφορικά με τα πιο πάνω, ο Δήμαρχος μάς ενημέρωσε ότι κατά το 2015 ο Δήμος 
αναγνώρισε την οφειλή του προς το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, καθώς και ότι μέχρι 
την ετοιμασία της παρούσας Έκθεσής μας, ο Δήμος δεν προχώρησε στην πληρωμή 
της τελευταίας δόσης (€104.000 πλέον τόκοι), επειδή αποτελεί θέση του, ως 
Δήμαρχος, ότι η παροχή από τον Δήμο εγγύησης/δέσμευσης για τη σύναψη του υπό 
αναφορά δανείου ήταν παράνομη και προϊόν διαπλοκής, προσθέτοντας ότι για το 
θέμα ζήτησε και έλαβε σχετική νομική γνωμάτευση. Μας πληροφόρησε επίσης ότι 
κατά τα τελευταία χρόνια έχει επέλθει ουσιαστική μείωση των χορηγιών που 
παραχωρούνται σε αθλητικούς φορείς της Πάφου. 

Χρεώστες. Οι χρεώστες του Δήμου στις 31.12.2014 και 31.12.2013, μετά την 
πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες, ανέρχονταν, σύμφωνα με τις οικονομικές 
καταστάσεις, σε €10.550.168 και €8.909.280, αντίστοιχα, σε σύγκριση με €7.859.945 
στις 31.12.2012. 

(α) Καθυστερήσεις φορολογιών.  Στους πιο πάνω χρεώστες περιλαμβάνονται οι 
χρεώστες αδειών λειτουργίας επαγγελματικών υποστατικών, τελών σκυβάλων και 
επαγγελματικής άδειας, που στις 31.12.2014 και 31.12.2013, ανέρχονταν σε 
€6.086.194 και €4.712.497, αντίστοιχα, σε σύγκριση με €4.422.002 στις 31.12.2012. 
Για τις καθυστερήσεις της περιόδου 1992-2011, συνολικού ύψους €3.367.079, 
παρατηρήθηκε ότι το ποσοστό είσπραξής τους κατά το 2014, ήταν αρκετά χαμηλό και 
κυμάνθηκε μεταξύ 1,6% και 8,1%. 

Σύσταση: Οι κατάλογοι καθυστερήσεων να τύχουν προσεκτικής μελέτης, για 
εντοπισμό των ποσών που θα μπορούσε να εισπραχθούν και να ληφθούν 
αποτελεσματικά μέτρα για την είσπραξή τους. 

(β) Χρεώστες δημοτικού τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας. Οι χρεώστες δημοτικού 
τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας στις 31.12.2014 και 31.12.2013 ανέρχονταν, σύμφωνα 
με τις οικονομικές καταστάσεις, σε €3.048.487 και €2.947.962, αντίστοιχα, σε 
σύγκριση με €2.697.975 στις 31.12.2012, δηλαδή σημειώθηκε αύξηση €100.525 ή 
ποσοστό 3,4% το 2014, σε σύγκριση με το 2013 και αύξηση €249.987 ή ποσοστό 
9,3% το 2013, σε σύγκριση με το 2012. 

Η αύξηση στους χρεώστες αποδίδεται στο γεγονός ότι δεν αποστέλλονται 
ειδοποιήσεις σε όλους τους φορολογούμενους, λόγω του ότι ο Δήμος δεν γνωρίζει 
τις  διευθύνσεις σημαντικού αριθμού από αυτούς. 

Σύσταση: Οι υπηρεσίες του Δήμου να εντοπίσουν τις διευθύνσεις όλων των 
φορολογούμενων και να λάβουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για είσπραξη των 
καθυστερήσεων.  

(γ) Υδατοπρομήθεια. 

(i) Καθυστερήσεις τελών υδατοπρομήθειας. Οι καθυστερήσεις τελών 
υδατοπρομήθειας στις 31.12.2014 και 31.12.2013, ανέρχονταν σε €801.355 και 
€785.635, αντίστοιχα, σε σύγκριση με €629.199 στις 31.12.2012.  Δηλαδή, 
σημειώθηκε αύξηση €15.720 ή ποσοστό 2% το 2014, σε σύγκριση με το 2013 
και €156.436 ή ποσοστό 24,9% το 2013, σε σύγκριση με το 2012. Σύμφωνα με 
τον Δήμο, η μείωση του ποσοστού αύξησης των καθυστερήσεων κατά το 2014, 
οφείλεται στην εφαρμογή του μέτρου άμεσης διακοπής της παροχής νερού, σε 
όσους καταναλωτές καθυστερούν την εξόφληση τελών πέραν των €85. 
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Διαπιστώθηκε ότι στις 19.11.2015, μεταξύ των χρεωστών, περιλαμβάνονταν 
1.557 καταναλωτές, οι οποίοι όφειλαν συνολικά €419.405, για τους οποίους ο 
Δήμος προχώρησε σε αποσύνδεση της παροχής τους από το δίκτυο. Συναφώς 
αναφέρεται ότι στους εν λόγω χρεώστες περιλαμβάνονται 82 καταναλωτές, οι 
οποίοι όφειλαν ποσά πέραν των €1.000, των οποίων η συνολική οφειλή 
ανερχόταν σε €200.514. 

Μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου, ο Δήμος προχώρησε στη λήψη δικαστικών 
μέτρων εναντίον μόνο 45 καταναλωτών για συνολικό ποσό €64.169, ενώ για 
την καθυστέρηση στη λήψη μέτρων για τους υπόλοιπους οφειλέτες, 
επικαλέστηκε την έλλειψη προσωπικού. 

Σύσταση: Οι κατάλογοι καθυστερήσεων να τύχουν προσεκτικής μελέτης, για 
εντοπισμό των καταναλωτών οι οφειλές των οποίων θα μπορούσαν να 
εισπραχθούν, ώστε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένων και δικαστικών, για την είσπραξή τους, ενώ για τα ποσά 
τα οποία δεν μπορούν να εισπραχθούν να ακολουθηθεί η ενδεδειγμένη 
διαδικασία για διαγραφή τους. Είναι αναγκαίο να λαμβάνονται έγκαιρα μέτρα για 
είσπραξη των καθυστερήσεων, αφού ο κίνδυνος της μη είσπραξής τους, με την 
πάροδο του χρόνου, αυξάνεται σημαντικά. 

(ii) Απώλεια νερού. Κατά τα έτη 2014 και 2013 σημειώθηκαν σημαντικές απώλειες 
νερού, οι οποίες μαζί με το κόστος τους, το οποίο υπολογίστηκε με βάση την 
τιμή αγοράς νερού από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, φαίνονται στον πιο 
κάτω πίνακα. 

 
2014 2013 

Αγορά (κ.μ.) 4.198.941 3.811.393 

Πώληση/κατανάλωση (κ.μ.) 2.815.934 2.871.011 

Απώλεια (κ.μ.) 1.383.007 940.382 

   
Ποσοστό απώλειας 32,9% 24,7% 

Κόστος απώλειας (€0,56/κ.μ.)  €774.484 €526.614 

Από τον πιο πάνω πίνακα, φαίνεται ότι το ποσοστό απώλειας νερού είναι πολύ 
ψηλό και είναι εκτός των αποδεκτών ορίων απώλειας νερού, καθότι ξεπερνά 
κατά πολύ το μέγιστο ποσοστό απώλειας ύψους 20%, που είναι αποδεκτό από 
το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας. Για αυτό 
και επιβάλλεται όπως ο Δήμος διερευνήσει τους λόγους της απώλειας και λάβει 
διορθωτικά μέτρα, το συντομότερο δυνατό. 

Σύσταση:  Το Δημοτικό Συμβούλιο να διερευνήσει το θέμα αυτό, ώστε να λάβει 
διορθωτικά μέτρα για περιορισμό των απωλειών νερού, όπως, για παράδειγμα, 
με την εγκατάσταση περιφερικών υδρομετρητών ελέγχου, των οποίων οι 
ενδείξεις να συμφιλιώνονται με τις ενδείξεις των μετρητών που είναι 
εγκατεστημένοι στα υποστατικά των καταναλωτών, καθώς και με τις ενδείξεις 
του κεντρικού υδρομετρητή, ώστε οι απώλειες να μπορούν να διερευνούνται 
κατά περιφέρεια, για αξιολόγηση και εντοπισμό κατά πόσο αυτές οφείλονται 
στην κατάσταση του κεντρικού δικτύου ή σε παράνομη σύνδεση υποστατικών. 

 

 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2016 

 

97 

(δ) Χρεώστες τελών διανυκτερεύσεων ξενοδοχείων. 

(i) Στους χρεώστες τελών διανυκτερεύσεων ξενοδοχείων στις 31.12.2014 
συνολικού ύψους €359.565 (€347.632 και €269.492 στις 31.12.2013 και 
31.12.2012, αντίστοιχα), περιλαμβάνονται οφειλές συγκεκριμένης εταιρείας, 
ιδιοκτήτριας δύο ξενοδοχείων, συνολικού ύψους €164.566, για τις οποίες 
υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν μεταξύ των ετών 1995-2011, 
για ποσά καθυστερήσεων που αφορούν στα έτη 1994, 2001, 2005 και 2008 
ύψους €73.821, οι οποίες δεν εκτελέστηκαν, χωρίς ωστόσο ο Δήμος να 
προχωρήσει στη διαδικασία έκδοσης ενταλμάτων εκποίησης κινητής ή ακίνητης 
περιουσίας εναντίον του οφειλέτη. 

Σημειώνεται ότι τα εν λόγω ξενοδοχεία δεν έχουν υποβάλει στον Δήμο τον 
αριθμό των διανυκτερεύσεών τους για το έτος 2015. Συναφώς αναφέρεται ότι η 
πιο πάνω εταιρεία οφείλει στον Δήμο τέλη αποκομιδής σκυβάλων και 
δικαιώματα αδειών λειτουργίας, για τα έτη 1992-2014, ύψους €67.662, για τα 
οποία κινήθηκαν αγωγές, αριθμός εκ των οποίων εκδικάστηκαν και τα σχετικά 
εντάλματα επίσης παραμένουν ανεκτέλεστα. 

Ο Δήμαρχος μάς πληροφόρησε ότι το θέμα των οφειλών της πιο πάνω 
εταιρείας έχει διευθετηθεί μέσω διακανονισμού, ο οποίος έχει υλοποιηθεί.  

(ii) Από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου σε συγκεκριμένα 
ξενοδοχεία, διαπιστώθηκε ότι η διεύθυνση των εν λόγω ξενοδοχείων, κατά τη 
δήλωση των μηνιαίων διανυκτερεύσεων και την πληρωμή των τελών, δεν 
λάμβανε υπόψη τις δωρεάν διανυκτερεύσεις που παρείχε, συνήθως ως μέρος 
ειδικού πακέτου. Συγκεκριμένα, από τον έλεγχο των διανυκτερεύσεων που 
δηλώθηκαν από μόνο δύο ξενοδοχεία για τα έτη 2014 και 2013, προέκυψε ότι 
τα έσοδα του Δήμου θα αυξάνονταν κατά €29.398, σε περίπτωση που 
επιβάλλονταν τέλη και για τις δωρεάν διανυκτερεύσεις. 

 Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, ο Δήμαρχος μάς ανέφερε ότι με σχετική 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που λήφθηκε κατά το 2017, καθορίστηκε 
συγκεκριμένο πλαίσιο πολιτικής.  

(ε) Ανεπίδοτες κλήσεις αγωγών. Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενες 
Εκθέσεις μας, μεγάλος αριθμός υποθέσεων που καταχωρίζονται στο δικαστήριο από 
το Τμήμα Φόρων, σχετικά με καθυστερήσεις φορολογιών, παραμένουν ανεπίδοτες, 
λόγω ελλιπών στοιχείων των εναγομένων και τελικά αποσύρονται. 

Κατά την περίοδο 2001–2015, καταχωρίστηκαν στο δικαστήριο συνολικά 26.715 
υποθέσεις καθυστερήσεων φορολογιών, που αφορούν στα έτη 2000-2014, από τις 
οποίες οι 11.420 ή ποσοστό 42,7% παρέμειναν ανεπίδοτες. 

Σύμφωνα με στοιχεία που τηρούνται από τον Δήμο, λαμβάνοντας υπόψη τις αγωγές 
που καταχωρίστηκαν, σε σχέση με τις ανεπίδοτες και τις αγωγές για τις οποίες 
εκδόθηκε απόφαση, σημαντικός αριθμός αγωγών δεν εκδικάζονται από το 
δικαστήριο. Συγκεκριμένα, από 24.632 αγωγές που καταχωρίστηκαν κατά τα έτη 
2001-2014, 9.388 αγωγές ή ποσοστό 38% δεν έχουν εκδικαστεί. 

Παρατηρήθηκε επίσης ότι μεγάλος αριθμός υποθέσεων, που αφορούν σε 
παραβάσεις τροχαίας και οι οποίες καταχωρίζονται στο δικαστήριο, αποσύρονται 
λόγω μη επίδοσης της κλήσης στον εναγόμενο, για τους ίδιους λόγους που 
αναφέρονται πιο πάνω.  Συγκεκριμένα, κατά τα έτη 2001–2014 καταχωρίστηκαν στο 
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δικαστήριο συνολικά 6.892 υποθέσεις, από τις οποίες οι 2.638 ή ποσοστό 38,3% 
παρέμειναν ανεπίδοτες. 

Σύσταση: Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Δήμος καταβάλλει στους δικηγόρους τα 
συμφωνηθέντα ποσά και για τις ανεπίδοτες υποθέσεις (€38-€50 για κάθε υπόθεση), 
πρέπει, για όλες τις υποθέσεις που αποστέλλονται στους δικηγόρους, να παρέχονται 
πλήρη στοιχεία των οφειλετών, ώστε να είναι δυνατή η επίδοσή τους.  Επίσης, να 
διερευνηθούν τα αίτια για τη μη επίδοση τόσο μεγάλου αριθμού αγωγών, ώστε να 
ληφθούν όλα τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα, καθώς και να επιβεβαιωθεί, μέσω του 
αρμόδιου δικαστηρίου, η μη εκδίκαση των υπο αναφορά υποθέσεων. 

Τέλεση γάμων από τον Δήμο. 

(α) Σύμφωνα με τον περί Γάμου Νόμο, τα πρόσωπα που προτίθενται να συνάψουν 
γάμο είναι ελεύθερα να επιλέξουν τον τόπο τέλεσής του, δηλαδή τον Δήμο και ο 
γάμος πρέπει απαραίτητα να τελείται στα γραφεία του εν λόγω Δήμου.  

Σύμφωνα με τον πιο πάνω Νόμο, για την τέλεση γάμου καταβάλλεται 
(προεισπράττεται) το καθορισμένο τέλος, το οποίο, για τέλεση γάμου μετά την 
παρέλευση δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία της ειδοποίησης που δίδουν τα 
πρόσωπα που προτίθενται να συνάψουν γάμο στον Λειτουργό Τέλεσης Γάμων, 
καθορίζεται σε €128 (£75), ενώ για την τέλεση γάμου πριν από την παρέλευση 
δεκαπέντε ημερών, το τέλος ανέρχεται σε €282 (£165). 

Τα τέλη και δικαιώματα που καταβάλλονται δυνάμει του εν λόγω Νόμου, καθορίζονται 
με Κανονισμούς.  Όμως, μέχρι την έκδοση σχετικών Κανονισμών, θα ισχύουν τα 
καθορισμένα τέλη που αναφέρονται πιο πάνω.  

(β) Κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας, κατά την περίοδο 2013-2014 ο 
Δήμος τέλεσε γάμους σε τοποθεσίες εκτός των γραφείων του Δημαρχείου και 
επέβαλε, πέραν από αυτά που καθορίζονται στον Νόμο, επιπρόσθετα τέλη, χωρίς 
την έκδοση Κανονισμών, τα οποία κυμάνθηκαν από €100 μέχρι €350, ανάλογα με 
τον τόπο τέλεσης του γάμου.  

Επίσης, ο Δήμος τελεί γάμους χωρίς να προεισπράττει το σχετικό τέλος. 
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 
που έληξαν στις 31.12.2014 και 31.12.2013, το υπόλοιπο χρεωστών δικαιωμάτων 
πολιτικών γάμων ήταν €24.103 και €11.199, αντίστοιχα. 

Σύσταση: Ο Δήμος να εφαρμόσει τη σχετική νομοθεσία. Για την αποφυγή απώλειας 
δικαιωμάτων από την τέλεση πολιτικών γάμων, τα δικαιώματα να εισπράττονται πριν 
από την τέλεσή τους. 

Υπηρεσία Τροχονομίας.  Κατά τη διάρκεια των ετών 2014 και 2013 ο Δήμος 
εργοδοτούσε 11 Τροχονόμους, με συνολικό κόστος μισθοδοσίας €489.736 και 
€517.595, αντίστοιχα. Στα ποσά αυτά συμπεριλαμβάνονται ποσά για υπερωρίες και 
επιδόματα συνολικού ύψους €61.584 για το 2014 και €87.894 για το 2013. 

Διαπιστώθηκε ότι κατά τα έτη 2014 και 2013 εκδόθηκαν από την Υπηρεσία 
Τροχονομίας του Δήμου 5.971 και 7.147 εξώδικα πρόστιμα, αντίστοιχα, ενώ οι 
εισπράξεις εξωδίκων ανήλθαν σε €100.655 το 2014 και €151.798 το 2013. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, φαίνεται ότι από τη λειτουργία της Υπηρεσίας 
Τροχονομίας προκύπτει έλλειμμα ύψους €389.081 το 2014 και €365.797 το 2013, το 
οποίο θα ήταν πολύ μεγαλύτερο εάν, μαζί με το κόστος μισθοδοσίας, 
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συνυπολογίζονταν και τα άλλα λειτουργικά έξοδα της Υπηρεσίας, καθώς και το 
διοικητικό κόστος που της αναλογεί. 

Σύσταση: Το Δημοτικό Συμβούλιο να μελετήσει τρόπους για καλύτερη αξιοποίηση 
του ανθρώπινου δυναμικού της πιο πάνω Υπηρεσίας. 

Αγωγή της Ιεράς Μητρόπολης Πάφου εναντίον του Γενικού Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας, του Δήμου Πάφου και του Υπουργικού Συμβουλίου. Η Ιερά 
Μητρόπολη Πάφου καταχώρισε κατά το 2010 αγωγή εναντίον του Γενικού 
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Δήμου  Πάφου και του Υπουργικού Συμβουλίου, 
διεκδικώντας αποζημιώσεις πέραν του ποσού των €26 εκ. ή οποιοδήποτε ποσό 
κρίνει το Δικαστήριο ως ζημιά και/ή απώλεια και/ή μείωση της οικονομικής αξίας, τις 
οποίες έχει υποστεί επειδή έχει μηδενισθεί και/ή εξαφανισθεί και/ή ελαττωθεί 
ουσιωδώς η οικονομική αξία κτήματός της, που βρίσκεται στην Ενορία Αγίου 
Θεοδώρου της Επαρχίας Πάφου, λόγω των διαδοχικών όρων, περιορισμών και/ή 
δεσμεύσεων που επιβλήθηκαν από τα όργανα της Κυπριακής Δημοκρατίας επί και σε 
σχέση προς το κτήμα της ενάγουσας, οι οποίοι επιβλήθηκαν δυνάμει διαφόρων 
διοικητικών πράξεων, μεταξύ άλλων της ΚΔΠ 180/81, ημερ. 7.8.81 και της 
γνωστοποίησης του Υπουργού Εσωτερικών, ημερ. 30.11.1990, νόμιμο τόκο επί των 
ποσών που θα εκδικασθούν από 7.8.91 μέχρι της πληρωμής του και έξοδα πλέον 
ΦΠΑ. 

Παράλληλα, η Ιερά Μητρόπολη Πάφου υπέβαλε, μέσω του δικηγόρου της, πρόταση 
διακανονισμού, με την οποία ζητούσε την επαναφορά του συντελεστή δόμησης στο 
160% που ήταν πριν τις πιο πάνω τροποποιήσεις.   

Σύμφωνα με τον δικηγόρο υπεράσπισης του Δήμου, στην αγωγή ζητούνται 
αποζημιώσεις και δεν τίθεται θέμα ακύρωσης της διοικητικής πράξης του 1981. 
Αναλύοντας δε το άρθρο 23 του Συντάγματος, το οποίο προστατεύει το δικαίωμα της 
ιδιοκτησίας, επεσήμανε ότι, σύμφωνα με τη νομολογία των δικαστηρίων, το άρθρο 
δεν εγγυάται δικαίωμα πλήρους αποζημίωσης σε όλες τις περιπτώσεις, μιας και οι 
νόμιμοι αντικειμενικοί σκοποί του «δημοσίου συμφέροντος» μπορούν να επιτρέπουν 
λιγότερη αποπληρωμή από την πλήρη αγοραία αξία. Επεσήμανε, επίσης, ότι η 
μακροχρόνια καθυστέρηση στη διεκδίκηση των νόμιμων δικαιωμάτων παίζει 
σημαντικό ρόλο και στην προκειμένη περίπτωση η αγωγή κινήθηκε 29 χρόνια μετά 
την αλλαγή των πολεοδομικών ζωνών (1981). 

Σημειώνεται ότι οι ενάγοντες θεωρούν υπεύθυνο για καταβολή αποζημιώσεων τον 
Δήμο Πάφου, διότι το 1981, σύμφωνα με το τότε νομοθετικό καθεστώς, οι Δήμοι 
δημοσίευαν τις πολεοδομικές ζώνες. Συναφώς αναφέρεται ότι από το 1990 και μετά 
το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίζει για τα τοπικά σχέδια και το Υπουργείο 
Εσωτερικών δημοσιεύει. 

Ο Δήμαρχος μάς ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαβούλευση μεταξύ της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής και του Υπουργείου Εσωτερικών, με στόχο την επίτευξη 
εξωδικαστικού συμβιβασμού. Συγκεκριμένα, μας πληροφόρησε ότι συζητήθηκε, ως 
επιλέξιμη διευθέτηση, η ανταλλαγή του πιο πάνω κτήματος, στη βάση των 
δεδομένων που ίσχυαν κατά το 1971, που αφορούν στο πολεοδομικό καθεστώς και 
στην εκτιμημένη αξία, με γη ιδιοκτησίας της Εκκλησίας στην Επαρχία Λάρνακας, η 
οποία παραχωρήθηκε στο Κράτος το 1971, στο πλαίσιο συμφωνίας που προέβλεπε 
την ανάληψη από το Κράτος της επιδότησης της μισθοδοσίας του εφημεριακού 
κλήρου της υπαίθρου, χωρίς όμως η διαδικασία μεταβίβασης/εγγραφής να 
ολοκληρωθεί. Μας ανέφερε επίσης ότι πρόθεση του Υπουργείου Εσωτερικών είναι 
όπως, μετά την υπό διαπραγμάτευση ανταλλαγή, ο Δημόσιος Κήπος εκμισθωθεί από 
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το Κράτος στον Δήμο, επισημαίνοντας ότι έχει κινηθεί η διαδικασία λήψης σχετικής 
γνωμάτευσης από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. 

Ανάπλαση του δημόσιου κήπου – B΄ φάση. 

(α) Επειδή η Ιερά Μητρόπολη Πάφου, ιδιοκτήτρια του τεμαχίου γης που βρίσκεται ο 
δημόσιος κήπος, αρνήθηκε να ανανεώσει τη συμφωνία ενοικίασής του με τον Δήμο, η 
οποία έληξε στις 12.10.2005, ο Δήμος αθέτησε τη συμφωνία για ανάπλαση του 
δημόσιου κήπου (Β΄ φάση)  ύψους €868.397, που υπογράφηκε στις 18.1.2007 με 
συγκεκριμένη εταιρεία, με αποτέλεσμα η εν λόγω εταιρεία να καταχωρίσει στις 
3.11.2007 αγωγή εναντίον του Δήμου, απαιτώντας ποσό €237.905. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 17.11.2008, να υιοθετήσει την εισήγηση του 
νομικού του συμβούλου για προκαταρκτικό συμβιβασμό των απαιτήσεων του 
εργολάβου, με την καταβολή ποσού €88.847 πλέον ποσό €83.662 που πληρώθηκε 
στον εργολάβο ως προκαταβολή μετά την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή 
€172.509 συνολικά. 

(β) Συγκεκριμένος ανάδοχος καταχώρισε στις 3.7.2008 αγωγή εναντίον του Δήμου, 
απαιτώντας γενικές και ειδικές αποζημιώσεις για παράβαση της συμφωνίας που 
υπογράφηκε στις 19.5.2006, μεταξύ της και του Δήμου, η οποία προνοούσε την 
ενοικίαση του αναψυκτηρίου που θα ανεγειρόταν στον δημόσιο κήπο για περίοδο 20 
ετών. Η πιο πάνω συμφωνία τερματίστηκε από τον Δήμο στις 14.3.2007, λόγω του 
ότι ο Δήμος, όπως αναφέρεται και στην πιο πάνω παράγραφο, αθέτησε τη συμφωνία 
που υπογράφηκε για ανάπλαση του δημόσιου κήπου (Β΄ φάση), επειδή η Ιερά 
Μητρόπολη Πάφου, ιδιοκτήτρια του τεμαχίου γης που βρίσκεται ο δημόσιος κήπος, 
αρνήθηκε να ανανεώσει τη συμφωνία ενοικίασης με τον Δήμο, η οποία έληξε στις 
12.10.2005. 

Η αγωγή εκδικάστηκε το 2013 και στις 25.2.2014 εκδόθηκε απόφαση σε βάρος του 
Δήμου, σύμφωνα με την οποία επιδικάστηκε στην ενάγουσα ποσό €271.811 πλέον 
τόκο ύψους €62.590 και έξοδα δικηγόρου €29.125, δηλαδή €363.526 συνολικά, το 
οποίο εξοφλήθηκε πλήρως εντός του 2014. 

Ο Δήμαρχος στην επιστολή του, μας ανέφερε ότι με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, ανατέθηκε σε νομικό σύμβουλο/ερευνώντα λειτουργό, η διεξαγωγή 
έρευνας με αντικείμενο τον εντοπισμό και απόδοση ενδεχόμενων ευθυνών σε 
οποιαδήποτε πρόσωπα, αναφορικά με τα γεγονότα που οδήγησαν στο να υποστεί ο 
Δήμος ζημιά της τάξης των €350.000. Στην Έκθεση που ο ερευνών λειτουργός 
υπέβαλε προς τον Δήμο κατά τον Φεβρουάριο του 2015, αποφάνθηκε ότι δεν 
υπάρχουν αδικήματα και ευθύνες πειθαρχικής ή άλλης φύσης για τον Δήμαρχο, τα 
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τους λειτουργούς του Δήμου που ασχολήθηκαν 
με το θέμα της ανέγερσης του αναψυκτηρίου, επισημαίνοντας όμως, ότι ο Δήμαρχος 
και τα Μέλη του Συμβουλίου ενήργησαν βιαστικά και συνήψαν νέα συμφωνία 
ενοικίασης, χωρίς να ξεκαθαρίσουν οι εκκρεμότητες που υπήρχαν με τους ιδιοκτήτες, 
δηλαδή την Ιερά Μητρόπολη Πάφου. 

Ο Δήμαρχος μάς πληροφόρησε επίσης ότι, κατά το 2016, με εντολή του Δημοτικού 
Συμβουλίου, έτερος νομικός σύμβουλος ετοίμασε γνωμοδότηση, σύμφωνα με την 
οποία για το θέμα αυτό, ενδεχομένως, να υπάρχουν ποινικές ευθύνες πρώην 
Δημάρχου και άλλων προσώπων, προσθέτοντας ότι έθεσε το θέμα και το σχετικό 
υλικό υπόψη του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο οποίος με σχετική επιστολή 
του προς τον Αρχηγό Αστυνομίας, ζήτησε όπως δοθούν οδηγίες για τη διεξαγωγή 
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έρευνας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, σε σχέση με ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών 
αδικημάτων. 

(γ) Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα αναφέρονται πιο πάνω, φαίνεται ότι οι ενέργειες 
του Δήμου για ανάπλαση του δημόσιου κήπου, καθώς και για την ενοικίαση του 
αναψυκτηρίου, τη στιγμή που η Ιερά Μητρόπολη Πάφου αρνήθηκε να ανανεώσει τη 
συμφωνία ενοικίασης του συγκεκριμένου τεμαχίου με τον Δήμο, η οποία έληξε στις 
12.10.2005, ήταν βεβιασμένες και άκαιρες, αφού αποφασίστηκαν χωρίς να ληφθούν 
υπόψη οι εκκρεμότητες που υφίσταντο με τους ιδιοκτήτες, δηλαδή την Ιερά 
Μητρόπολη Πάφου, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με στοιχεία τα οποία τηρούνται από 
τον Δήμο, την καταβολή αποζημιώσεων συνολικού ύψους €536.035. 

Ανέγερση Δημοτικού Μεγάρου. 

(α) Στις 15.12.2010, το Συμβούλιο Προσφορών του Δήμου ενέκρινε όρους και 
προδιαγραφές για την προκήρυξη διαγωνισμού για την ανέγερση νέου δημοτικού 
μεγάρου, με την εκτίμηση του κόστους του έργου να ανέρχεται σε €10.140.000 πλέον 
ΦΠΑ. 

Στις 30.5.2011, το Συμβούλιο Προσφορών του Δήμου αποφάσισε την κατακύρωση 
του διαγωνισμού σε συγκεκριμένη Κοινοπραξία για ποσό €9.784.990 πλέον ΦΠΑ και 
στις 31.5.2011 ο Δήμος, με επιστολή του προς τον επιτυχόντα προσφοροδότη, τον 
ενημέρωσε σχετικά, παρά τον προβληματισμό του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά την 
κατακύρωση του διαγωνισμού, κατά πόσο ο Δήμος μπορούσε οικονομικά να 
προχωρήσει στην εκτέλεση του έργου. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 24.10.2011 την «οριστική κατακύρωση» του 
διαγωνισμού και προώθηση των κατασκευαστικών έργων, με την προϋπόθεση ότι ο 
χρόνος αποπεράτωσής τους θα επεκτεινόταν από 2 σε 3 χρόνια. Στις 8.12.2011, 
υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου και της Κοινοπραξίας σύμβαση σύμφωνα με την 
προσφορά, καθώς και συμπληρωματική συμφωνία για την επέκταση του συμβολαίου 
από 2 σε 3 χρόνια, με την καταβολή επιπρόσθετου ποσού €100.000 πλέον ΦΠΑ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 64 του περί Δήμων Νόμου, συμβάσεις υπό ή εξ ονόματος του 
Δήμου καταρτίζονται εγγράφως και φέρουν σφραγίδα του Δήμου και τις υπογραφές 
του Δημάρχου και δύο οιωνδήποτε Συμβούλων εξουσιοδοτηθέντων επί τούτω υπό 
του Συμβουλίου. Επιπρόσθετα, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 7.5.2007 (αρ. 
απόφασης 12/2007) όπως, πέραν του Δημάρχου, τις συμβάσεις του Δήμου που θα 
συνάπτονταν κατά τη διάρκεια της θητείας του Δημοτικού Συμβουλίου της περιόδου 
1.1.2007-31.12.2011, θα υπέγραφαν ο Αντιδήμαρχος και συγκεκριμένος Δημοτικός 
Σύμβουλος. Κατά παράβαση των πιο πάνω, η εν λόγω συμφωνία, ημερ. 8.12.2011, 
καθώς και η συμπληρωματική συμφωνία, υπογράφηκαν μόνο από τον Δήμαρχο.   

Σημειώνεται ότι η οι εργασίες για την εκτέλεση του έργου άρχισαν στις 16.1.2012, με 
ημερομηνία αποπεράτωσης τις 16.1.2015. 

(β) Ενώ το κόστος των εργασιών που εκτελέστηκαν, σύμφωνα με το πιστοποιητικό 
πληρωμής αρ. 10, ανερχόταν σε €2.918.141 πλέον ΦΠΑ, το Δημοτικό Συμβούλιο 
αποφάσισε στις 23.9.2013 τον τερματισμό της σύμβασης εκτέλεσης του έργου, λόγω 
απρόβλεπτων οικονομικών λόγων, με αποτέλεσμα ο ανάδοχος του έργου να 
καταχωρίσει κατά το 2013 αγωγή εναντίον του Δήμου, διεκδικώντας ποσό ύψους 
€370.837 πλέον ΦΠΑ, που αφορά σε καθυστερήσεις στην εξόφληση μέρους ή και 
ολόκληρου του ποσού συγκεκριμένων πιστοποιητικών πληρωμής, πλέον νόμιμο 
τόκο. Επιπρόσθετα, ο ανάδοχος καταχώρησε κατά το 2014 αγωγή για ποσό ύψους 
€38.763 πλέον ΦΠΑ, που αφορά σε καθυστερήσεις στην εξόφληση ολόκληρου του 
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ποσού του πιστοποιητικού πληρωμής αρ. 10, πλέον νόμιμο τόκο  επί του εν λόγω 
ποσού. 

Συναφώς αναφέρεται ότι, μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου, ο ανάδοχος δεν είχε 
απαιτήσει από τον Δήμο οποιεσδήποτε πρόσθετες αποζημιώσεις αναφορικά με τη 
διακοπή του συμβολαίου. 

(γ) Για τη διαπίστωση ή/και απονομή ενδεχόμενων ευθυνών σε οποιαδήποτε 
πρόσωπα, τα οποία με τις πράξεις τους ή/και με τις παραλείψεις τους, σε σχέση με 
τη λήψη αποφάσεων από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο για την ανάθεση του 
διαγωνισμού για την κατασκευή του νέου Δημοτικού Μεγάρου, καθώς και για την 
υπογραφή των σχετικών συμφωνιών, διορίστηκε ερευνών λειτουργός (ιδιώτης 
δικηγόρος), ο οποίος στη σχετική του Έκθεση, ημερ. 22.12.2014, κατέληξε στα πιο 
κάτω συμπεράσματα: 

 Η απόφαση του τότε Δημοτικού  Συμβουλίου να προχωρήσει στην ανέγερση 
του έργου ήταν αποσπασματική, βεβιασμένη και πρόχειρη. 

 Η απόφαση του Συμβουλίου, ημερ. 30.05.2011, για την κατακύρωση του 
διαγωνισμού, άφησε εκτεθειμένο τον Δήμο σε οικονομικούς κινδύνους και 
δεσμεύσεις, που, όπως φαίνεται, το Δημοτικό Συμβούλιο, σύσσωμο, δεν είχε 
την απαιτούμενη και αναμενόμενη ικανότητα να προβλέψει ή να αποτρέψει, 
προχωρώντας στη λήψη απόφασης, χωρίς προηγούμενη νομική και οικονομική 
γνωμάτευση, ενεργώντας έτσι αυθαίρετα και με προχειρότητα. 

 Στις συνεδριάσεις του, ημερ. 17.10.2011 και 24.10.2011, το Δημοτικό 
Συμβούλιο δεν χρησιμοποίησε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες ίσως σήμερα να 
μην επέφεραν τόση οικονομική στενότητα στον Δήμο. Εγκλωβίστηκε σε μια ιδέα 
που δεν είχε προηγουμένως μεριμνήσει για διασφάλιση της δυνατότητας του 
Δήμου να πληρώσει και αυτό από μόνο του καθιστά τις αποφάσεις  και 
ενέργειές τους, σε ότι αφορά στην ανέγερση του έργου, να χαρακτηρίζονται από 
ανευθυνότητα, έστω και σε πολιτικό επίπεδο. 

Σύμφωνα με την έρευνα, τόσο ο τέως Δήμαρχος, όσο και το προηγούμενο Δημοτικό 
Συμβούλιο, φέρουν πολιτική ευθύνη έναντι των Δημοτών της Πάφου, οι οποίοι 
εξέλεξαν τα συγκεκριμένα άτομα για να προασπίζονται και να διασφαλίζουν τα 
δικαιώματα και συμφέροντά τους και την υποχρέωση αυτή, την οποία ανέλαβε το 
Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με τον τέως Δήμαρχο, απέτυχαν να την εκπληρώσουν σε 
ότι αφορά στο θέμα της εν λόγω έρευνας, με συνέπειες τις οποίες θα κληθούν να 
επωμιστούν οι ίδιοι οι Δημότες. 

Πολιτιστικές υπηρεσίες και εκδηλώσεις. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις 
για τα έτη που έληξαν στις 31.12.2014 και 31.12.2013, οι δαπάνες για πολιτιστικές 
και άλλες εκδηλώσεις ανήλθαν σε  €464.826 και €524.976, αντίστοιχα, σε σύγκριση 
με €1.145.359 το 2012, δηλαδή σημειώθηκε μείωση €60.150 ή ποσοστό 11,5% το 
2014, σε σύγκριση με το 2013 και μείωση  €620.383 το 2013 (ποσοστό 54%), σε 
σύγκριση με το 2012. Παρόλο που κατά το 2014 σημειώθηκε μείωση των δαπανών, 
εντούτοις το ύψος τους εξακολουθεί να είναι πολύ ψηλό. 

Σύσταση: Για σκοπούς ίσης μεταχείρισης και αξιοκρατικής αξιολόγησης, να 
καθοριστούν και να εγκριθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο κριτήρια, με βάση τα 
οποία να γίνεται η επιλογή των εκδηλώσεων, η αξιολόγηση των αιτήσεων ή/και τυχόν 
προτάσεων για συμμετοχή, καθώς και του σχετικού κόστους. Για κάθε εκδήλωση να 
ετοιμάζεται έκθεση οικονομικού απολογισμού, στην οποία να γίνεται και αξιολόγηση 
του βαθμού επίτευξης των στόχων που έχουν καθοριστεί, για σκοπούς 
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προγραμματισμού και βελτίωσης της ποιότητας των πολιτιστικών εκδηλώσεων που 
πραγματοποιούνται από τον Δήμο. 

Σήμανση οδών και πινακίδες τροχαίας.  Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη 
Έκθεσή μας, τα υλικά για την κατασκευή πινακίδων και σήμανση οδών και οι έτοιμες 
πινακίδες τροχαίας και πληροφόρησης που αγοράζονται προς χρήση από το 
συνεργείο οδικής σήμανσης του Δήμου, δεν καταχωρίζονται στο Καθολικό 
Αποθήκης. Για σκοπούς καλύτερης παρακολούθησης και ελέγχου, η Υπηρεσία μας 
εισηγήθηκε την τήρηση σχετικής μερίδας στο Καθολικό Αποθήκης για καταχώριση 
και παρακολούθηση αγορών και εκδόσεων των πιο πάνω αποθεμάτων. 

Μετά την υποβολή οικονομικών απαιτήσεων από τρείς εταιρείες για την εξόφληση 
τιμολογίων που αφορούσαν σε υλικά και υπηρεσίες που πρόσφεραν στον Δήμο, 
σχετικά με τη σήμανση οδών και την ετοιμασία πινακίδων τροχαίας, η Υπηρεσία 
Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) του Δήμου διαπίστωσε ότι τα εν λόγω τιμολόγια δεν 
είχαν παρουσιαστεί στις αρμόδιες υπηρεσίες για πληρωμή.  Από σχετική έρευνα που 
πραγματοποίησε η ΥΕΕ στο εργαστήριο κατασκευής ταπελών του Δήμου και στην 
αποθήκη υλικών, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:  

 Δεν έχει καταστεί δυνατός ο εντοπισμός αντανακλαστικής 
μεμβράνης/φωσφόρου κάλυψης, αντανακλαστικών «cut eyes» και 
πολυκαρβονικών συνολικής αξίας €23.000.  

 Εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός πινακίδων, οι οποίες ήταν αχρείαστες για τον 
Δήμο, όπως, για παράδειγμα, 54 πινακίδες με την επιγραφή «Πιάτσα Ταξί». 

 Εντοπίστηκαν τιμολόγια τα οποία δεν παρουσιάστηκαν για πληρωμή ή 
παρουσιάστηκαν για πληρωμή μήνες μετά την έκδοσή τους, καθώς επίσης και 
τιμολόγια για πληρωμή χωρίς υπογραφή για πιστοποίηση της παραλαβής των 
αγαθών. 

 Δεν διεξαγόταν οποιοσδήποτε έλεγχος σχετικά με την παραλαβή εργασιών που 
είχαν ανατεθεί σε τρίτους. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι εταιρεία που 
παρέλαβε πρώτες ύλες/υλικά από τον Δήμο για την ετοιμασία σχετικής 
κατασκευής, χρησιμοποίησε κατώτερης ποιότητας υλικά, χωρίς όμως αυτά να 
εντοπιστούν κατά την παραλαβή. Μετά τη διαπίστωση αυτή, η εταιρεία 
επέστρεψε στον Δήμο τα καλύτερης ποιότητας υλικά τα οποία είχε στην κατοχή 
της. 

Σύμφωνα με την ΥΕΕ, κατά την έρευνα εντοπίστηκαν επίσης αγορές υλικών από 
οικονομικούς φορείς, οι οποίοι δεν είχαν επιτύχει σε διαγωνισμούς προσφορών. 

Σημειώνεται ότι η πιο πάνω υπόθεση καταγγέλθηκε στην Αστυνομία και κατά το 2017 
καταχωρίστηκαν σχετικές υποθέσεις στο Κακουργιοδικείο και το Επαρχιακό 
Δικαστήριο Πάφου, οι οποίες εκδικάζονται. 

Υπεξαίρεση εισπράξεων από κερματοδέκτες των χώρων στάθμευσης. Από 
έλεγχο που διεξήγαγε η ΥΕΕ του Δήμου, διαπιστώθηκε ότι στις αναφορές για τις 
εισπράξεις που εκτυπώνονται από κάθε κερματοδέκτη, στις οποίες αναφέρονται 
στοιχεία σχετικά με την περίοδο από την τελευταία ημερομηνία που ανοίχθηκε ο 
κερματοδέκτης μέχρι και το επόμενο άνοιγμά του, δεν υπήρχε συνέχεια στις σχετικές 
ημερομηνίες. 

Διαπιστώθηκε επίσης ότι οι πιο πάνω αναφορές δεν καταχωρίζονταν σε σχετικό 
μητρώο, ενώ ο έλεγχος που διενεργείτο για την ορθότητα των εισπράξεων 
παρουσίαζε σημαντικές αδυναμίες.  
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Μετά την πιο πάνω διαπίστωση και διερεύνηση του θέματος από την Αστυνομία, το 
Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να θέσει σε διαθεσιμότητα τον τεχνικό οδικής 
σήμανσης και χώρων στάθμευσης, ο οποίος καταδικάστηκε, αρχικά, από το αρμόδιο 
Δικαστήριο, για υπεξαίρεση άγνωστου ποσού χρημάτων από τους κερματοδέκτες του 
Δήμου, για να αθωωθεί στη συνέχεια από το Εφετείο. 

Τηλεφωνικά τέλη. Τα τηλεφωνικά τέλη τα έτη 2014 και 2013 ανήλθαν σε €63.137 
και €68.684, αντίστοιχα, σε σύγκριση με €93.992 το 2012, ενώ το ετήσιο κόστος 
τηλεφωνικών τελών ανά απασχολούμενο στον Δήμο (υπάλληλοι και εργάτες) ανήλθε 
σε περίπου €231 το 2014 και €239 το 2013, ποσά πολύ μεγαλύτερα από το μέσο 
κόστος άλλων Δήμων, που ανέρχεται σε περίπου €100. Όπως διαπιστώθηκε από 
τον έλεγχο, το ύψος των πιο πάνω τελών θα ήταν πολύ μεγαλύτερο, εάν ο Δήμος δεν 
αποφάσιζε, στις 15.5.2013, τη μείωση κατά 50% όλων των επιδομάτων τηλεφώνου 
και δεν προχωρούσε σε αποκοπή από τους μισθούς των υπαλλήλων/εργατών, του 
κόστους των κλήσεων που υπερβαίνει το ποσό μέχρι το οποίο έχουν έγκριση και το 
οποίο για τα έτη 2014 και 2013 ανήλθε σε €11.167 και €7.697, αντίστοιχα. 

 Παράλληλα, σημειώνεται ότι ο αριθμός των υπαλλήλων/εργατών του Δήμου στους 
οποίους παραχωρήθηκαν κινητά τηλέφωνα για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών 
μειώθηκε το 2016 σε 25, από 42 που ήταν το 2014, ενώ το ποσό/δικαίωμα 
διενέργειας κλήσεων που θα καλύπτονται από τον Δήμο μειώθηκε σε €12,82 τον 
μήνα από €25,63. 

Σύσταση: To Δημοτικό Συμβούλιο να επανεξετάσει το θέμα της παραχώρησης 
κινητών τηλεφώνων σε υπαλλήλους και εργάτες για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών 
και να διερευνήσει τους λόγους για το πολύ μεγάλο ύψος των τηλεφωνικών τελών και 
να λάβει περαιτέρω μέτρα για περιορισμό τους. 

Δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές. Από στοιχεία που τηρεί ο Δήμος, φαίνεται ότι 
μέχρι τον Δεκέμβριο του 2014, στην περιοχή του λειτουργούσαν 200 δημόσιες 
κολυμβητικές δεξαμενές, από τις οποίες οι 138 λειτουργούσαν χωρίς την 
απαιτούμενη άδεια. 

Σύμφωνα με στοιχεία του Δήμου, οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους δεν εκδόθηκε 
άδεια λειτουργίας στις πιο πάνω δεξαμενές, είναι τα ανεπαρκή μέτρα ασφάλειας που 
λαμβάνονται από τους ιδιοκτήτες των δεξαμενών. 

Παρά τις επανειλημμένες υποδείξεις της Υπηρεσίας μας, ο Δήμος δεν έλαβε 
οποιαδήποτε μέτρα εναντίον των ιδιοκτητών τους. 

Σχεδιασμός και εκτέλεση του έργου Σύνδεσης και Ανάδειξης των Πλατειών 28ης 
Οκτωβρίου, Κωστή Παλαμά και Διονυσίου Σολωμού στην Πάφο. Στις 2.12.2016, 
με επιστολή μας προς τον Δήμαρχο Πάφου παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 

Η μελέτη του έργου, που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο 2015, είχε ετοιμαστεί από 
συγκεκριμένους ιδιώτες συμβούλους μελετητές, σε συνεργασία με άλλο μελετητικό 
Γραφείο. Διευθυντής και μέτοχος του άλλου Γραφείου, κατά το στάδιο ετοιμασίας της 
μελέτης, ήταν ο νυν Δημοτικός Μηχανικός Πάφου, ο οποίος διορίστηκε στη 
συγκεκριμένη θέση την 1.12.2015, δηλαδή 2 μήνες μετά την ολοκλήρωση της 
μελέτης. 

Η προκήρυξη του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου έγινε στις 7.11.2015. Η 
σύμβαση ανατέθηκε στον επιτυχόντα προσφοροδότη, έναντι του ποσού των 
€2.718.000, με ημερομηνία έναρξης των εργασιών την 7.1.2016 και ολοκλήρωσης 
την 7.11.2016. 
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Ενόψει των πιο πάνω ζητήσαμε όπως μας πληροφορήσει τα ακόλουθα: 

(α) Τη διαδικασία που ακολουθήθηκε από τον Δήμο όσον αφορά την ανάθεση της 
πιο πάνω μελέτης. 

(β) Τις παραμέτρους/πρότυπα με βάση τα οποία έγινε ο σχεδιασμός της συμβολής 
των οδών Ιωάννη Αγρότη και Γλάδστωνος καθώς και η διαμόρφωση των 
πεζοδρομίων, στον χώρο της συμβολής που αποτελεί μέρος του έργου. 

(γ) Κατά πόσο ο σχεδιασμός της συγκεκριμένης συμβολής είχε περιληφθεί στα 
αρχικά όρια της μελέτης ή αυτός περιλήφθηκε σε μεταγενέστερο στάδιο, στα 
αναθεωρημένα όρια, όπως αυτά είχαν συμφωνηθεί σε συνάντηση των 
συμβούλων μελετητών με τον Δήμαρχο Πάφου, στην παρουσία αρμοδίων 
λειτουργών του Δήμου, η οποία έγινε στις 26.5.2015. 

(δ) Τον ρόλο και τα καθήκοντα του νυν Δημοτικού Μηχανικού σε σχέση με τη 
διαχείριση του εν λόγω έργου, λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ιδιοκτήτης 
συγκεκριμένου ακινήτου στην περιοχή της πιο πάνω συμβολής που 
επηρεάζεται ευνοϊκά από τον σχεδιασμό/εκτέλεση του έργου. 

Τέλος, ζητήσαμε όπως μας υποβάλει κατάλογο με στοιχεία όλων των συμβάσεων 
που είχαν ανατεθεί από τον Δήμο Πάφου στο εν λόγω μελετητικό γραφείο από το 
2010 μέχρι σήμερα, περιλαμβανομένης και της διαδικασίας που ακολουθήθηκε για 
την ανάθεση τους. 

Στις 15.2.2017, ο Δημοτικός Γραμματέας με επιστολή του μας πληροφόρησε, μεταξύ 
άλλων, τα ακόλουθα: 

Η ανάθεση της μελέτης και επίβλεψης του έργου είχε γίνει απευθείας από τον Δήμο 
στους συγκεκριμένους συμβούλους μελετητές, χωρίς τη διενέργεια διαγωνισμού, ως 
επέκταση του έργου της Ανάπλασης του Δημόσιου Κήπου Πάφου, του οποίου 
μελετητές είναι οι εν λόγω σύμβουλοι.  

Στα πλαίσια της πιο πάνω ανάθεσης, οι υπό αναφορά σύμβουλοι μελετητές 
συνεργάστηκαν με το πιο πάνω μελετητικό Γραφείο για την εκπόνηση της μελέτης 
πολιτικής μηχανικής, χωρίς την εμπλοκή του Δήμου. 

Ο σχεδιασμός της συμβολής των οδών Ιωάννη Αγρότη και Γλάδστωνος έγινε με 
βάση τα πρότυπα του Τμήματος Δημοσίων Έργων και του Τμήματος Πολεοδομίας 
και Οικήσεως. 

Η συγκεκριμένη συμβολή δεν περιλαμβανόταν στα αρχικά όρια του έργου. Η 
οριστικοποίηση των ορίων του έργου είχε γίνει λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα 
κονδύλια για το έργο και, περιλάμβανε τόσο τη συγκεκριμένη συμβολή όσο και άλλες 
συμβολές, ώστε το έργο να καταστεί ολοκληρωμένο.  

Ο νυν Δημοτικός Μηχανικός, ως Προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου, έχει τη γενική εποπτεία όλων των εκτελούμενων έργων του Δήμου, 
περιλαμβανομένου και του συγκεκριμένου έργου. 

Από το 2010 μέχρι σήμερα, ανατέθηκε από τον Δήμο Πάφου στο εν λόγω μελετητικό 
γραφείο, μόνο μία σύμβαση μετά από προκήρυξη διαγωνισμού και υποβολή 
προσφορών. 

Στις 23.2.2017, με νέα επιστολή μας προς τον Δήμαρχο Πάφου αναφερθήκαμε στην 
προηγούμενη επιστολή μας ημερ. 2.12.2016 καθώς και στην απαντητική επιστολή 
του Δημοτικού Γραμματέα ημερ. 15.2.2017 και παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 
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Ο Δήμος, με την απόφαση που έλαβε για απευθείας ανάθεση της συγκεκριμένης 
μελέτης στους εν λόγω συμβούλους μελετητές, είχε παραβιάσει τις πρόνοιες του 
Νόμου περί Δημοσίων Συμβάσεων και των σχετικών Κανονισμών, καθώς και τις 
αρχές της ίσης μεταχείρισης, της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας που θα 
έπρεπε να διέπουν τις αποφάσεις του. 

Με την επιστολή μας υποδείξαμε επίσης ότι, ανεξάρτητα με τα πιο πάνω, ο Δήμος 
παρέλειψε να εξετάσει/αξιολογήσει – ως όφειλε – τον βαθμό συμμετοχής του 
συγκεκριμένου μελετητικού Γραφείου στην εκπόνηση της μελέτης πολιτικής 
μηχανικής και επίβλεψης του έργου, αφού η συνεργασία του με τους συμβούλους 
μελετητές του έργου έγινε χωρίς την εμπλοκή του Δήμου.  

Τέλος, ζητήσαμε όπως μας πληροφορήσει κατά πόσο η συνεργασία αυτή ήταν 
σύμφωνη με τις πρόνοιες της σύμβασης του Δήμου με τους συμβούλους μελετητές. 

Στις 2.10.2017, ο Δημοτικός Γραμματέας με επιστολή του μας πληροφόρησε, μεταξύ 
άλλων, τα ακόλουθα: 

Ο Δήμος συμφωνεί με τη πιο πάνω θέση της Υπηρεσίας μας ότι, με την απόφαση 
του για απευθείας ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης στους συγκεκριμένους 
συμβούλους μελετητές, έχει παραβιάσει τις πρόνοιες του Νόμου περί Δημοσίων 
Συμβάσεων και των σχετικών Κανονισμών, καθώς και τις αρχές της ίσης 
μεταχείρισης, της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας. 

Ο Δήμος γνώριζε για τη συμμετοχή του συγκεκριμένου μελετητικού Γραφείου στην 
εκπόνηση της μελέτης πολιτικής μηχανικής και επίβλεψης του έργου, και αποδέχεται 
τη θέση της Υπηρεσίας μας ότι παρέλειψε να εξετάσει/αξιολογήσει τον βαθμό 
συμμετοχής του στην εν λόγω εργασία. Ωστόσο θεωρεί ότι δεν είχε συμβατική 
υποχρέωση να το πράξει. 

Σύσταση: Ο Δήμος με τις ενέργειες και αποφάσεις του δεν πρέπει να παραβιάζει τις 
πρόνοιες του Νόμου περί Δημοσίων Συμβάσεων και των σχετικών Κανονισμών, 
καθώς και τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας. 

Παρατυπίες στη διαδικασία ανάθεσης της μελέτης αναδιαμόρφωσης δρόμων 
στην περιοχή του Μαρκιδείου Θεάτρου. Τον Ιανουάριο 2017, ο Δημοτικός 
Γραμματέας με επιστολή του, μας πληροφόρησε, μεταξύ άλλων, ότι η μελέτη των 
κατασκευαστικών σχεδίων καθώς και η ετοιμασία των εγγράφων του έργου, έγινε 
από συγκεκριμένο μελετητικό Γραφείο, του οποίου Διευθυντής και μέτοχος κατά το 
στάδιο ετοιμασίας της μελέτης, ήταν ο νυν Δημοτικός Μηχανικός Πάφου, στη βάση 
των προνοιών του Ρυθμιστικού Σχεδίου που είχε ετοιμαστεί από το Τμήμα 
Πολεοδομίας και Οικήσεως.  

Μας πληροφόρησε επίσης ότι, η εκπόνηση της εν λόγω μελέτης και η ετοιμασία των 
εγγράφων, έγιναν μετά από πρόταση που υποβλήθηκε από το συγκεκριμένο Γραφείο 
για ανάληψη της πιο πάνω εργασίας, χωρίς την καταβολή από τον Δήμο 
οποιασδήποτε αμοιβής.  

Τέλος, μας πληροφόρησε ότι για την υπό αναφορά διευθέτηση, ενημερώθηκε η 
Επιτροπή Προσφορών και το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια σχετικών 
συνεδριάσεων τους, χωρίς όμως να περιληφθεί στα πρακτικά των εν λόγω 
συνεδριάσεων οποιαδήποτε σχετική αναφορά. 

Ενόψει των πιο πάνω, τον Φεβρουάριο 2017 με επιστολή μας προς τον Δήμαρχο, 
παρατηρήσαμε ότι ο Δήμος με την αποδοχή της εν λόγω πρότασης του πιο πάνω 
Γραφείου, πέραν της παραβίασης των προνοιών της νομοθεσίας, έχει παραβιάσει τις 
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αρχές της ίσης μεταχείρισης, της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας, αφού 
παρέκαμψε τις νόμιμες διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, ενεργώντας με 
αδιαφανή τρόπο σε βάρος άλλων μελετητών, οι οποίοι πιθανό να ενδιαφέρονταν να 
αναλάβουν την εκπόνηση της μελέτης, εάν τους είχε γνωστοποιηθεί (με προκήρυξη 
ανοικτού διαγωνισμού) κάτι τέτοιο. 

Περαιτέρω, με την επιστολή μας παρατηρήσαμε ότι ανεξάρτητα των πιο πάνω 
λανθασμένων ενεργειών του Δήμου, η μη συμπερίληψη στα πρακτικά των 
συνεδριάσεων της Επιτροπής Προσφορών και του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικής 
αναφοράς για την εν λόγω διευθέτηση, αποτελούσε σοβαρή παράλειψη, τους λόγους 
της οποίας θα έπρεπε να διερευνήσει ο Δήμος. 

Τέλος, υποδείξαμε ότι τέτοιες αποφάσεις θα έπρεπε να καταγράφονται στα πρακτικά 
και ζητήσαμε όπως μας ενημερώσει σχετικά με το αποτέλεσμα της έρευνας. 

Τον Μάρτιο 2017, ο Δήμαρχος με επιστολή του μας πληροφόρησε, μεταξύ άλλων, ότι 
ο Δήμος δεν είχε πρόθεση να παραβιάσει τη νομοθεσία για ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων, ούτε και να ενεργήσει με αδιαφανή τρόπο σε βάρος άλλων μελετητών. 
Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, η συγκεκριμένη ανάθεση έγινε λόγω του στενού 
χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου στα πλαίσια συγχρηματοδότησης του, 
χωρίς να αναληφθεί από τον Δήμο οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση δέσμευση ή 
υποχρέωση προς το πιο πάνω Γραφείο. 

Τέλος, όσον αφορά τη μη συμπερίληψη στα πρακτικά των συνεδριάσεων της 
Επιτροπής Προσφορών και του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικής αναφοράς για την εν 
λόγω διευθέτηση, μας πληροφόρησε ότι από προκαταρκτική διερεύνηση του θέματος 
δεν προέκυψε στοιχείο που να δικαιολογεί υπόνοια περί σκόπιμης παράλειψης και, 
ότι έγιναν οι δέουσες συστάσεις προς τους αρμόδιους λειτουργούς του Δήμου, ώστε 
να μην επαναληφθεί το φαινόμενο. 

Τον Δεκέμβριο 2017, ο Δήμαρχος μας πληροφόρησε, μεταξύ άλλων, ότι από στοιχεία 
που τέθηκαν υπόψη του, η εκπόνησης της εν λόγω μελέτης, άρχισε τον Μάιο 2016 
και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο 2016, δηλαδή μετά την αποχώρηση του νυν Δημοτικού 
Μηχανικού από το συγκεκριμένο μελετητικό γραφείο, χωρίς ωστόσο να μας υποβάλει 
τα πιο πάνω αποδεικτικά στοιχεία.  

Σύσταση: Ο Δήμος με τις ενέργειες και αποφάσεις του δεν πρέπει να παραβιάζει τις 
πρόνοιες του Νόμου περί Δημοσίων Συμβάσεων και των σχετικών Κανονισμών, 
καθώς και τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας. 

Παρατυπίες στην εκτέλεση του έργου ανάπλασης του παραδοσιακού 
εμπορικού κέντρου και της πλατείας Κέννεντυ στην Πάφο. Τον Ιανουάριο 2017, 
με επιστολή μας προς τον Δήμαρχο Πάφου ζητήσαμε όπως μας πληροφορήσει τα 
ακόλουθα που αφορούσαν την εκτέλεση του έργου: 

(α) Κατά πόσο οι εργασίες είχαν ολοκληρωθεί και έγινε τμηματική παραλαβή τους, 
σύμφωνα με τις πρόνοιες της σύμβασης, στις οποίες προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι 
σε περίπτωση καθυστέρησης ολοκλήρωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να αποζημιώνει τον Εργοδότη με το ποσό των €2.800 ανά ημέρα καθυστέρησης. 

(β) Κατά πόσο οι εργασίες είχαν εκτελεστεί σύμφωνα με τις πρόνοιες των τεχνικών 
προδιαγραφών της σύμβασης και, ιδιαίτερα οι εργασίες που αφορούσαν τις 
δαπεδοστρώσεις (τοποθέτηση κυβόλιθων). 

(γ) Κατά πόσο είχαν γίνει οι απαραίτητοι εργαστηριακοί έλεγχοι για διασφάλιση της 
ποιότητας των εργασιών και ποια ήταν τα αποτελέσματα τους. 
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Τον Φεβρουάριο 2017, ο Δήμαρχος μας πληροφόρησε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

 Οι εργασίες δεν είχαν ακόμα ολοκληρωθεί σε όλα τα τμήματα του έργου, με 
βάση το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης, εκτός μέρους του Τμήματος Δ που 
αφορούσε την πλατεία Κέννεντυ και τον χώρο στάθμευσης, λόγω κυρίως της 
εκτέλεσης επιπρόσθετων εργασιών (κατασκευή νέου οχετού ομβρίων υδάτων, 
νέας πλατείας μπροστά από τον χώρο της Αστυνομίας και άλλων εργασιών 
εντός του χώρου της Αστυνομίας) για τις οποίες ο Ανάδοχος είχε υποβάλει 
απαίτηση για παραχώρηση παράτασης χρόνου. 

 Οι εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με τις πρόνοιες των τεχνικών προδιαγραφών 
της σύμβασης. Στην περίπτωση των δαπεδοστρώσεων (τοποθέτηση 
κυβόλιθων) παρατηρήθηκαν κακοτεχνίες για τις οποίες δόθηκαν οδηγίες από 
τον Μηχανικό του έργου για άμεση αποκατάσταση. 

 Για διασφάλιση της ποιότητας των εργασιών εκτελούνται οι απαραίτητοι 
εργαστηριακοί έλεγχοι από τον Ανάδοχο, οι οποίοι ελέγχονται από τον Δήμο με 
δειγματοληπτικούς ελέγχους μέσω του Κεντρικού Εργαστηρίου του Τμήματος 
Δημοσίων Έργων. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες παρατηρήθηκαν 
αποκλίσεις έγινε αποκατάσταση των εργασιών και διεξαγωγή νέου 
εργαστηριακού ελέγχου. 

Τον Δεκέμβριο 2017, ο Δήμαρχος μας πληροφόρησε ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες 
ενέργειες για εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους και τις πρόνοιες των 
τεχνικών προδιαγραφών της σύμβασης. 

Σύσταση: Ο έλεγχος των εργασιών θα πρέπει να γίνεται αυστηρά σύμφωνα με τους 
όρους και τις πρόνοιες των τεχνικών προδιαγραφών της σύμβασης. 

Διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου «Διάφορες Οικοδομικές Εργασίες 
Περί της Πλατείας Κέννεντυ» - Αρ. Διαγωνισμού Σ.Δ. 1/2017. Τον Ιανουάριο 
2017, με επιστολή μας προς τον Δήμαρχο Πάφου, αναφερθήκαμε στην έκθεση 
αξιολόγησης του διαγωνισμού και παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης, ο προϋπολογισμός δαπάνης 
του διαγωνισμού ανερχόταν στο ποσό των €50.000. 

Ο Δήμος είχε χρησιμοποιήσει τη Συνοπτική Διαδικασία για διεκπεραίωση του 
διαγωνισμού και είχε αποστείλει τα σχετικά έγγραφα για υποβολή προσφορών σε 7 
οικονομικούς φορείς. Υποβλήθηκαν συνολικά 3 προσφορές για ποσό €62.000, 
€89.750 και €105.900 αντίστοιχα και, η Επιτροπή Αξιολόγησης στην έκθεση της 
εισηγήθηκε όπως ο διαγωνισμός κατακυρωθεί στον χαμηλότερο προσφοροδότη για 
το ποσό των €62.000. 

Με την επιστολή μας παρατηρήσαμε ότι η εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγηση δεν 
συνάδει με τις πρόνοιες της νομοθεσίας, εφόσον σύμφωνα με το άρθρο 90(γ) του 
Νόμου περί Δημοσίων Συμβάσεων Ν.73(Ι)/2016, η χρήση της Συνοπτικής 
Διαδικασίας επιτρέπεται για έργα αξίας κάτω των €50.000. 

Τον ίδιο μήνα, ο Δημοτικός Γραμματέας μας πληροφόρησε ότι το Συμβούλιο 
Προσφορών σε συνεδρία του που έγινε στις 16.1.2017, αποφάσισε, λαμβάνοντας 
υπόψη τη θέση της Υπηρεσίας μας, την ακύρωση του διαγωνισμού και τη διενέργεια 
δύο νέων διαγωνισμών, για κάλυψη του αντικειμένου του συγκεκριμένου 
διαγωνισμού. 

Σύσταση: Κατά τη διενέργεια των διαγωνισμών, ο Δήμος θα πρέπει να εφαρμόζει 
πιστά τις πρόνοιες του Νόμου περί Δημοσίων Συμβάσεων Ν.73(Ι)/2016. 
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1.1.2.5  ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ  

Υποβολή οικονομικών καταστάσεων για έλεγχο. Σε αντίθεση με το άρθρο 81(1) 
του περί Δήμων Νόμου, ο Δήμος υπέβαλε για έλεγχο στην Υπηρεσία μας τις 
οικονομικές του καταστάσεις για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2011, 2012, 
2013, 2014 και 2015 στις 16.5.2012, 2.1.2014, 15.4.2015, 3.2.2016 και 24.7.2017, 
αντί μέχρι 30 Απριλίου του επόμενου έτους. Όσον αφορά στις οικονομικές 
καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31.12.2016, μέχρι την ετοιμασία της 
παρούσας Έκθεσής μας, δεν είχαν ακόμη υποβληθεί στην Υπηρεσία μας. 

Σύσταση: Οι οικονομικές καταστάσεις να υποβάλλονται έγκαιρα, όπως καθορίζεται 
στη σχετική νομοθεσία. 

Ολοκλήρωση του ελέγχου για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2011, 2012 
και 2013. Λόγω αδυναμίας των Υπηρεσιών του Δήμου να ανταποκριθούν στις 
επανειλημμένες υποδείξεις της Υπηρεσίας μας για αναθεώρηση/διόρθωση των 
οικονομικών καταστάσεων του Δήμου για το έτος που έληξε στις 31.12.2011 και για 
επικαιροποίηση των οικονομικών καταστάσεων για τα έτη που έληξαν στις 31 
Δεκεμβρίου 2012 και 2013, η Υπηρεσία μας δεν είναι σε θέση να ολοκληρώσει τον 
έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τα εν λόγω έτη. 

Ο Δήμαρχος, στην απάντησή του, μας πληροφόρησε ότι ο Δήμος έχει λάβει μέτρα, 
έτσι ώστε η εργασία που απαιτείται για επικαιροποίηση/διόρθωση των οικονομικών 
καταστάσεων να ολοκληρωθεί το συντομότερο, καθώς και ότι οι οικονομικές 
καταστάσεις για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2016 και 2017 θα 
υποβληθούν μέχρι 30.4.2018. 

Σύσταση: Ο Δήμος να λάβει μέτρα για ολοκλήρωση της εργασίας που απαιτείται για 
επικαιροποίηση/διόρθωση των οικονομικών του καταστάσεων, σύμφωνα με τις 
σχετικές υποδείξεις της Υπηρεσίας μας. 

Διαγωνισμός για την προμήθεια ακάθαρτου πετρελαίου. Αρ. Διαγωνισμού 
18/2017.  Τον Μάιο 2017, με επιστολή μας προς τον Δήμαρχο, παρατηρήσαμε ότι το 
αντικείμενο του διαγωνισμού αφορούσε την προμήθεια ακάθαρτου πετρελαίου για 
περίοδο 5 χρόνων – ενδεικτική ποσότητα 1.250.000 λίτρα – για χρήση στα 
οχήματα/μηχανήματα του Δήμου, με εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ύψους 
€1.230.000. Υποδείξαμε ότι το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, με σχετικό 
Ενημερωτικό Δελτίο είχε ενημερώσει όλους τους Αγοραστές του Δημόσιου και 
Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (περιλαμβανομένου και του Δήμου Στροβόλου) για τη 
σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για την προμήθεια καυσίμων από την 1.2.2017 μέχρι την 
1.2.2020, η οποία, σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 
8.10.2010, ήταν δεσμευτική.  

Σημειώνεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει – μεταξύ άλλων – τα 
ακόλουθα: 

(α) Να υιοθετήσει, ως κυβερνητική πολιτική, την πραγματοποίηση των αγορών 
μέσω Συμφωνιών Πλαίσιο και να ορίσει το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ως 
αρμόδια Υπηρεσία για εφαρμογή της πολιτικής αυτής. 

(β) Να δίδεται, ως ασφαλιστική δικλείδα, η δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές να 
δικαιούνται να προχωρούν με προκήρυξη ξεχωριστού δικού τους διαγωνισμού, 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία και να μη χρησιμοποιούν τη 
Συμφωνία Πλαίσιο για ικανοποίηση των αναγκών τους, νοουμένου όμως ότι 
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εξασφαλίζουν καλύτερους συνολικούς όρους ή τιμές από εκείνους της Συμφωνίας 
Πλαίσιο. 

Όπως πληροφορήθηκε η Υπηρεσία μας από τον αρμόδιο Λειτουργό του Δήμου, ο 
Δήμος αποφάσισε να προχωρήσει στον πιο πάνω διαγωνισμό, ξεχωριστά από την εν 
λόγω Συμφωνία Πλαίσιο του Γενικού Λογιστηρίου, για σκοπούς άσκησης καλύτερου 
ελέγχου της προμήθειας των καυσίμων. 

Σύμφωνα με τον εν λόγω λειτουργό, αυτό θα επιτυγχάνετο με την τοποθέτηση από 
τον επιτυχόντα προμηθευτή, με βάση τους όρους του διαγωνισμού που 
προκηρύχθηκε, κατάλληλου μηχανικού εξοπλισμού («δακτυλίδι») ελέγχου της 
ποσότητας καυσίμων, τόσο στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης τους, όσο και στα 
οχήματα/μηχανήματα του Δήμου. 

Ενόψει των πιο πάνω, η Υπηρεσία μας με την επιστολή της εισηγήθηκε όπως τεθεί 
όρος στα έγγραφα του διαγωνισμού με τον οποίο να πληροφορούνται οι 
ενδιαφερόμενοι προσφοροδότες ότι προσφορά της οποίας η τιμή ανά λίτρο καυσίμου 
(περιλαμβανομένου και του κόστους των δακτυλιδιών) υπερβαίνει την τιμή της 
Συμφωνίας Πλαίσιο, θα απορρίπτεται. 

Τον Ιούλιο 2017, ο Γραμματέας του Συμβουλίου Προσφορών του Δήμου μας 
πληροφόρησε ότι υιοθέτησε την εισήγηση της Υπηρεσίας μας. 

Περαιτέρω, μας πληροφόρησε ότι το Συμβούλιο Προσφορών σε συνεδρία του που 
έγινε στις 11.7.2017, αποφάσισε την κατακύρωση του διαγωνισμού στον 
προσφοροδότη που υπέβαλε το μεγαλύτερο ποσό έκπτωσης (€0,073 ανά λίτρο), 
εξασφαλίζοντας έτσι ψηλότερο ποσό έκπτωσης σε σύγκριση με τη Συμφωνία Πλαίσιο 
(€0,072 ανά λίτρο). 

Τον Δεκέμβριο 2017, ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας μας πληροφόρησε ότι ο Δήμος 
συμφωνεί με το περιεχόμενο της παραγράφου.  

Σύσταση: Κατά την ετοιμασία των εγγράφων των διαγωνισμών, θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται κατάλληλες πρόνοιες ώστε να διασφαλίζεται το συμφέρον του 
Δήμου. 

Διαγραφή εξώδικων καταγγελιών που έχουν εκδοθεί από τροχονόμους του 
Δήμου Στροβόλου για τροχαίες παραβάσεις στα όρια του Δήμου.  

Τον Απρίλιο 2017, με ηλεκτρονικό μήνυμα μας προς τον Αν. Δημοτικό Γραμματέα 
ζητήσαμε όπως μας πληροφορήσει τη νομοθεσία/κανονισμούς στους οποίους 
βασίστηκαν συγκεκριμένες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (ΔΣ) για διαγραφή 
συγκεκριμένων περιπτώσεων εξώδικων καταγγελιών που παρατέθηκαν. 

Τον ίδιο μήνα, ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας, μας πληροφόρησε – μεταξύ άλλων – τα 
ακόλουθα: 

 Οι περιπτώσεις οχημάτων ιδιοκτησίας εταιρειών ενοικίασης, αφορούσαν ξένους 
υπηκόους, των οποίων δεν ήταν δυνατός ο εντοπισμός τους για σκοπούς 
ποινικής δίωξης, λόγω της αναχώρησης τους από την Κύπρο. Οι εν λόγω 
υποθέσεις δεν προωθούνται για ποινική δίωξη κατόπιν καθοδήγησης του 
νομικού συμβούλου του Δήμου. 

 Οι περιπτώσεις διαγραφής εξώδικου σε προσωπικό διπλωματικών αποστολών 
ή/και οχημάτων ιδιοκτησίας διπλωματικών αποστολών διέπεται από τις 
διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των μελών κρατών του ΟΗΕ, με βάση τη 
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σύμβαση της Βιέννης ημερ. 18.4.1961 και, κατόπιν σχετικής συνεννόησης με το 
Υπουργείο Εξωτερικών, οι εν λόγω περιπτώσεις δεν διώκονται ποινικά. 

 Οι περιπτώσεις διαγραφής εξώδικου αναπήρων που σταθμεύουν σε 
πεζοδρόμια, αφού αξιολογηθούν, προωθούνται στο ΔΣ για λήψη απόφασης. Για 
ορισμένες από τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, το ΔΣ αποφασίζει για 
ανθρωπιστικούς λόγους τη διαγραφή τους. 

 Η περίπτωση της διαγραφής του εξώδικου αξιωματούχου θρησκευτικής 
μειονότητας, έγινε με απόφαση του ΔΣ, το οποίο άσκησε τη διακριτική του 
εξουσία. 

 Η διαγραφή εξώδικου σε περιπτώσεις υπηρεσιακών οχημάτων της Αστυνομίας 
ή/και υπό κάλυψη αστυνομικών, αφορούσε δύο μεμονωμένες περιπτώσεις, για 
τις οποίες το ΔΣ έκρινε ότι έπρεπε να διαγραφούν, ενώ η συνήθης τακτική είναι 
να απορρίπτονται τυχόν αιτήματα της Αστυνομίας για διαγραφή τους. 

 Η διαγραφή εξώδικου σε περιπτώσεις που καταγγελθούν δύο οχήματα στον ίδιο 
χώρο (έκδοση δύο εξωδίκων) και ανήκουν στην ίδια οικογένεια είναι σπάνια, και 
στην περίπτωση αυτή γίνεται διαγραφή της μιας εκ των δύο καταγγελιών, μετά 
από απόφαση του ΔΣ.  

Τον Μάιο 2017, με επιστολή μας προς τον Δήμαρχο, υποδείξαμε ότι η διαγραφή των 
εξωδίκων δεν επιτρέπεται από τη νομοθεσία, παρά μόνο κατόπιν απόφασης του 
Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. 

Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, με την επιστολή μας παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 

(α) Σε δύο περιπτώσεις εγκρίθηκε η διαγραφή εξωδίκων για αδικήματα που 
αφορούσαν οχήματα ιδιοκτησίας εταιρειών ενοικίασης, επειδή οι παραβάσεις είχαν 
διαπραχθεί από τους αλλοδαπούς οδηγούς των οχημάτων (σύμφωνα με τους 
ισχυρισμούς των εταιρειών), των οποίων η διεύθυνση ήταν άγνωστη ή/και είχαν 
αναχωρήσει εκτός Κύπρου. Για το εν λόγω θέμα ζητήσαμε όπως πληροφορηθούμε 
τους λόγους για τους οποίους το εξώδικο πρόστιμο δεν είχε επιβληθεί στην 
ιδιοκτήτρια εταιρεία του οχήματος. 

(β) Σε άλλες δύο περιπτώσεις, διαγράφηκαν εξώδικα για παραβάσεις/αδικήματα 
προσωπικού διπλωματικών αποστολών ή/και οχημάτων ιδιοκτησίας διπλωματικών 
αποστολών. Εισηγηθήκαμε όπως για τις περιπτώσεις αυτές, ο Δήμος ζητήσει 
γνωμάτευση από τον νομικό του σύμβουλο, κατά πόσο δικαιολογείται η διαγραφή 
των εξωδίκων με βάση τη σύμβαση της Βιέννης ημερ. 18.04.1961, την οποία 
επικαλέστηκε στην πιο πάνω απαντητική επιστολή του ο Δήμος. 

Παρατηρήσαμε επίσης ότι εγκρίθηκε η διαγραφή εξώδικων που αφορούσαν: 

(α) Δύο περιπτώσεις αναπήρων (ατόμων που κατείχαν δελτίο στάθμευσης για 
άτομα με αναπηρίες), οι οποίοι ωστόσο είχαν σταθμεύσει τα οχήματα τους πάνω σε 
πεζοδρόμια, κάτι το οποίο δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση. 

(β) Δύο περιπτώσεις υπηρεσιακών οχημάτων της Αστυνομίας ή/και υπό κάλυψη 
αστυνομικών, που είχαν υποπέσει σε παραβάσεις. 

(γ) Μία περίπτωση, ταυτόχρονης παράβασης δύο οχημάτων στον ίδιο χώρο 
(έκδοση δύο εξωδίκων), τα οποία ανήκαν στην ίδια οικογένεια. 

Με την επιστολή μας, εκφράσαμε την άποψη ότι ο Δήμος δεν είχε εξουσία για 
διαγραφή των εξωδίκων σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις. 
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Τέλος, στην περίπτωση του αξιωματούχου που αναφέρθηκε πιο πάνω, στην οποία 
το ΔΣ, ασκώντας – όπως μας πληροφόρησε ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας – τη 
διακριτική του εξουσία, αποφάσισε τη διαγραφή του εξωδίκου, παρατηρήσαμε ότι, 
πέραν του ότι ο Δήμος δεν είχε τέτοια εξουσία, στην προκειμένη περίπτωση, δεν 
γινόταν αναφορά ούτε στο σκεπτικό της πιο πάνω απόφασης. 

Με την επιστολή μας εκφράσαμε την άποψη ότι γενικότερα για το θέμα της 
διαγραφής εξωδίκων από τον Δήμο, θα έπρεπε να ζητηθεί γνωμάτευση από τον 
νομικό σύμβουλο του Δήμου, δηλαδή κατά πόσο ο Δήμος έχει τέτοια εξουσία και από 
ποια νομοθεσία πηγάζει, εφόσον στον Νόμο Ν.47(Ι)/1997 «Ο περί Εξωδίκου 
Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμος του 1997» δεν προβλέπεται διαγραφή εξωδίκων. 
Υποδείξαμε επίσης ότι σχετική με το θέμα ήταν και γνωμάτευση του Γενικού 
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας προς τον Δήμο Λευκωσίας, ημερ. 24.5.2016, σύμφωνα 
με την οποία, εξουσία για διαγραφή εξωδίκων έχει μόνο ο Γενικός Εισαγγελέας και, 
εισηγηθήκαμε όπως ο Δήμος ζητήσει τη εν λόγω γνωμάτευση από τη Νομική 
Υπηρεσία. Τον Ιούνιο 2017, ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας με επιστολή του μας 
πληροφόρησε ότι ο Δήμος ζήτησε από το Αρχείο της Νομικής Υπηρεσίας την πιο 
πάνω γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, το Αρχείο όμως 
πληροφόρησε το Δήμο ότι δεν μπορεί να την παραχωρήσει.  

Ενόψει των πιο πάνω, τον ίδιο μήνα με νέα επιστολή μας προς τον Δήμαρχο, τον 
πληροφορήσαμε ότι η Υπηρεσία μας διατηρούσε τις απόψεις της όπως αυτές 
εκφράστηκαν στην προηγούμενη επιστολή μας και, εισηγηθήκαμε όπως ζητήσει 
νομική γνωμάτευση από τον νομικό σύμβουλο του Δήμου, την οποία να κοινοποιήσει 
στην Υπηρεσία μας. Εισηγηθήκαμε επίσης στη συνέχεια, όπως στη γνωμάτευση του 
νομικού συμβούλου του Δήμου, ζητηθεί και καθοδήγηση για τον τρόπο χειρισμού 
εξωδίκων που εκδόθηκαν για περιπτώσεις όπου – εκ των υστέρων – διαπιστώνεται 
ότι η έκδοσή τους οφείλεται, είτε σε παράλειψη του προσώπου προς το οποίο 
εκδόθηκε το εξώδικο να αναρτήσει το σχετικό αποδεικτικό στοιχείο καταβολής του 
τέλους στάθμευσης, είτε σε μη ανάρτησή του σε περίοπτη θέση και μη εντοπισμού 
του από τον τροχονόμο του Δήμου. 

Τον Σεπτέμβριο 2017, η Αν. Δημοτικός Γραμματέας με επιστολή της μας 
πληροφόρησε ότι σύμφωνα με τη σχετική με το θέμα γνωμάτευση του νομικού 
συμβούλου του Δήμου, ο Δήμος δεν έχει εξουσία να διαγράφει οποιοδήποτε εξώδικο. 

Όσον αφορά τον τρόπο χειρισμού των εξώδικων που εκδόθηκαν και, εκ των υστέρων 
διαπιστώνεται ότι η έκδοση τους οφείλεται σε παράλειψη του ατόμου να τοποθετήσει 
το αποδεικτικό στοιχείο σε περίοπτη θέση, ο νομικός σύμβουλος του Δήμου στη 
γνωμάτευση του, ανέφερε ότι ο μόνος που μπορεί να επιληφθεί του θέματος 
αναστολής της ποινικής δίωξης, είναι ο Γενικός Εισαγγελέας, κατόπιν αιτήματος του 
παραβάτη.  

Τον Δεκέμβριο 2017, ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας μας πληροφόρησε ότι ο Δήμος 
συμφωνεί με το περιεχόμενο της παραγράφου. 

Περαιτέρω μας πληροφόρησε ότι ο Δήμος, έχει ήδη εφαρμόσει τις υποδείξεις του 
νομικού συμβούλου του Δήμου και δεν προωθεί πλέον τη διαγραφή, από το Δημοτικό 
Συμβούλιο, οποιασδήποτε εξώδικης καταγγελίας. 

Σύσταση: Ο Δήμος θα πρέπει να εφαρμόσει τις υποδείξεις του νομικού του 
συμβούλου αναφορικά με το θέμα των εξώδικων καταγγελιών που έχουν εκδοθεί 
από τους τροχονόμους του Δήμου για παραβάσεις οχημάτων στα όρια του Δήμου, 
τερματίζοντας τη διαγραφή τους με αποφάσεις του ΔΣ. 
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Γραπτό παράπονο επηρεαζόμενων κατοίκων για πρόκληση οχληρίας και 
άλλων παραβάσεων από τη λειτουργία καφετεριών σε κτήριο στην Λεωφόρο 
Σταυρού στον Στρόβολο.  Η εν λόγω περίπτωση δεν εμπίπτει στα πλαίσια των 
αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, αφού δεν διερευνούμε υποθέσεις που αφορούν 
σε προσωπικές διαφορές πολιτών και αποφάσεων της διοίκησης (στην προκειμένη 
περίπτωση του Δήμου Στροβόλου), οι οποίες μάλιστα έχουν ήδη αχθεί ενώπιον της 
δικαιοσύνης και της Επιτρόπου Διοικήσεως, ως το αρμόδιο όργανο ελέγχου των 
αποφάσεων/ενεργειών της διοίκησης έναντι του διοικούμενου. 

Ωστόσο, εφόσον το θέμα είχε τεθεί στην Υπηρεσία μας από τους νομικούς 
συμβούλους των επηρεαζομένων κατοίκων/πολιτών, διερευνήσαμε την όλη 
διαδικασία με σκοπό την υποβολή εισηγήσεων για βελτίωση των σχετικών 
διαδικασιών που γενικά ακολουθούνται σε τέτοιες περιπτώσεις.  Από την πιο πάνω 
διερεύνηση παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα, τα οποία τέθηκαν υπόψη του Δημάρχου 
και των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Στροβόλου τον Νοέμβριο 2017 
για τις απόψεις τους: 

Ο ιδιοκτήτης του υπό αναφορά υφιστάμενου κτηρίου (τριώροφη οικοδομή) 
εξασφάλισε πολεοδομική άδεια από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως 
(Πολεοδομική Αρχή) τον Φεβρουάριο 1996 και άδεια οικοδομής από τον Δήμο 
Στροβόλου τον Μάιο 1998, με εγκεκριμένη χρήση οικοδομής ως “Εκθεσιακοί χώροι, 
γραφεία και διαμερίσματα”.  

Τον Ιούνιο 2012, ο ιδιοκτήτης του υπό αναφορά κτηρίου, κατόπιν  τροποποιήσεων 
ή/και προσθηκών/επεκτάσεων σε υποστατικά του κτηρίου από τον ίδιο ή/και τους 
ενοικιαστές του, υπέβαλε δύο αιτήσεις στην Πολεοδομική Αρχή, για 
προσθήκες/μετατροπές στο κτήριο και αλλαγή χρήσης σε υποστατικά του 
υφιστάμενου κτηρίου αντίστοιχα. 

Τον ίδιο μήνα, ο Δήμος Στροβόλου καταχώρισε κατηγορητήριο στο Δικαστήριο για 
παράβαση των Περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμών στο υπό αναφορά κτήριο και 
επιδίωξε την έκδοση διατάγματος αναστολής των εργασιών, ενώ  ένα μήνα 
αργότερα, ο κατηγορούμενος είχε παραδεχθεί ότι είχε προβεί σε προσθήκες χωρίς 
την άδεια του Δήμου και καταδικάστηκε σε €180 πρόστιμο και, περαιτέρω διατάχθηκε 
όπως κατεδαφίσει όλες τις προσθήκες εντός δύο μηνών, εκτός εάν εν τω μεταξύ 
λάβει άδεια για τις προσθήκες που είχε κάνει.  

Τον Ιούλιο και Σεπτέμβριο 2012, ο δικηγόρος των παραπονούμενων κατοίκων 
απέστειλε επιστολή στον Δήμαρχο Στροβόλου, με την οποία τον πληροφορούσε  ότι 
παρά την έκδοση Διατάγματος από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, ο 
ιδιοκτήτης συνέχιζε τις εργασίες μετατροπής του ακινήτου και τον καλούσε όπως ο 
Δήμος προχωρήσει αμέσως σε διαδικασία παρακοής Διατάγματος του Δικαστηρίου, 
διαφορετικά θα κατάγγελλε την υπόθεση στην Επίτροπο Διοικήσεως και θα λάμβανε 
όλα τα νόμιμα μέτρα εναντίον του Δήμου. 

Τον Αύγουστο 2012,  συνεργάτης δικηγόρος του Δήμου στον οποίο ανατέθηκε η 
έκδοση διατάγματος αναστολής των εργασιών/τερματισμού της παράνομης χρήσης 
και κατεδάφισης των προσθηκών στο υπό αναφορά κτήριο, πληροφόρησε γραπτώς 
τον Δήμαρχο  ότι είχε καταχωρηθεί σχετική ποινική υπόθεση στο Επαρχιακό 
Δικαστήριο Λευκωσίας και αίτηση για αναστολή των οικοδομικών εργασιών μέχρι την 
ολοκλήρωση της ποινικής υπόθεσης και, το Δικαστήριο εξέδωσε αυθημερόν 
προσωρινό διάταγμα αναστολής εργασιών. 
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Σύμφωνα ωστόσο με γραπτές καταγγελίες των κατοίκων της περιοχής, ο ιδιοκτήτης 
ή/και οι ενοικιαστές του δεν σταμάτησαν αλλά συνέχισαν τις οικοδομικές εργασίες, 
αγνοώντας το πιο πάνω διάταγμα του Δικαστηρίου, χωρίς - όπως ισχυρίζονται - ο 
Δήμος να  προχωρήσει στη διαδικασία καταχώρισης αίτησης παρακοής του 
Δικαστικού Διατάγματος.  

Τον Ιούνιο 2013, εκδόθηκαν προσωρινές πολεοδομικές άδειες περιορισμένης 
χρονικής διάρκειας για τις προσθήκες/μετατροπές και την αλλαγή χρήσης σε 
υποστατικά του κτηρίου από την Πολεοδομική Αρχή και, στις 30.5.2017 (την ημέρα 
λήξης των  πολεοδομικών άδειων), εκδόθηκε από τον Δήμο η σχετική άδεια 
οικοδομής η οποία έληγε αυθημερόν. Σημειώνεται ότι δεν εντοπίστηκε στους 
φακέλους του Δήμου Στροβόλου οποιοδήποτε έγγραφο σχετικά με αίτηση ή/και 
έκδοση Πιστοποιητικού Τελικής Έγκρισης στο υπό αναφορά κτήριο, μετά την έκδοση 
της πιο πάνω άδειας οικοδομής. 

Τον Δεκέμβριο 2015, μετά από επιστολή που στάληκε από την Επίτροπο 
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για 
διερεύνηση γραπτού παραπόνου που υποβλήθηκε στο γραφείο της από 
επηρεαζόμενους κατοίκους, λειτουργός του Τμήματος διενήργησε επιτόπιο έλεγχο 
στην εν λόγω οικοδομή, όπου - με βάση απαντητική επιστολή προς την Επίτροπο - 
διαπιστώθηκαν αυθαίρετες αναπτύξεις οι οποίες κρίθηκαν από το Τμήμα 
(Πολεοδομική Αρχή) ότι αφενός επηρεάζουν τις ανέσεις περιοίκων και, αφετέρου, 
αντίκειντο στην Πολεοδομική Νομοθεσία. 

Τον ίδιο μήνα, η Πολεοδομική Αρχή απέστειλε ειδοποίηση επιβολής δυνάμει του 
άρθρου 46 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου προς τον ιδιοκτήτη του 
κτηρίου, πληροφορώντας τον ότι είχε διαπιστωθεί ότι στην πιο πάνω αναφερόμενη 
ακίνητη ιδιοκτησία είχαν εκτελεσθεί αναπτύξεις που καταγράφονταν στην ειδοποίηση, 
χωρίς να χορηγηθεί η απαιτούμενη με βάση τον Νόμο πολεοδομική άδεια και, 
παράλληλα, απέστειλε επιστολή στον Δήμαρχο Στροβόλου με την οποία ζητούσε – 
μεταξύ άλλων – όπως ο Δήμος επιδιώξει αμέσως την έκδοση διατάγματος 
κατεδάφισης όλων των αυθαίρετων κατασκευών και επαναφορά της οικοδομής στην 
εγκριμένη της μορφή. 

Τον Μάιο 2016, ο ιδιοκτήτης του υπό αναφορά  κτηρίου εξασφάλισε πολεοδομικές 
άδειες (έγκριση τροποποιητικών σχεδίων για την μία καφετερία), και ακολούθως 
εξασφάλισε άδεια οικοδομής από τον Δήμο Στροβόλου στις 15.6.2017, δύο βδομάδες 
μετά την ημερομηνία λήξης των πιο πάνω πολεοδομικών αδειών και της εν λόγω 
άδειας οικοδομής αντίστοιχα.   

Σημειώνεται ότι τον Μάρτιο 2017, ο ιδιοκτήτης του κτηρίου υπέβαλε αιτήσεις στην 
Πολεοδομική Αρχή για έγκριση παράτασης ισχύος των πιο πάνω προσωρινών 
πολεοδομικών αδειών, οι οποίες ωστόσο απορρίφθηκαν από την Πολεοδομική Αρχή 
τον Ιούλιο 2017. 

Τον Απρίλιο 2017, ο ιδιοκτήτης του κτηρίου υπέβαλε αίτηση στην Πολεοδομική Αρχή 
για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση, για αλλαγή χρήσης 
καταστήματος σε πρακτορείο στοιχημάτων και, τον Σεπτέμβριο 2017 υπέβαλε  
αιτήσεις  στην Πολεοδομική Αρχή  για  «Προσθήκες/ Μετατροπές σε υφιστάμενο 
κατάστημα» και «αλλαγή χρήσης από κατάστημα σε καφετερία»,  για δύο καφετερίες 
που στεγάζονται σε υποστατικά στο υπό αναφορά κτήριο.  

Μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου από την Υπηρεσία μας, δεν είχαν 
εντοπιστεί στους φακέλους εγκρίσεις για  τις πιο πάνω αιτήσεις. 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2016 

 

115 

Με βάση απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία λήφθηκε τον  Νοέμβριο 2016, 
όπως για το έτος 2017 παραχωρείται σε όλα ανεξαίρετα τα υποστατικά άδεια 
πώλησης οινοπνευματωδών ποτών, ανεξάρτητα εάν αυτά καλύπτονται από τις 
προαπαιτούμενες  από το Κεφ. 144  άδειες και πιστοποιητικά,  ο Δήμος εξέδωσε 
άδεια   πώλησης οινοπνευματωδών ποτών σε μία εκ των δύο πιο πάνω καφετεριών  
τον Ιούλιο 2017, με ημερομηνία λήξεως της άδειας τον Μάρτιο 2018. 

Επίσης, για την πιο πάνω καφετερία  υποβλήθηκε τον Ιούλιο 2017  αίτηση στον 
Έπαρχο Λευκωσίας για ανανέωση της άδειας χρήσεως μεγαφώνων. Ενώ στην 
προηγούμενη άδεια μεγαφώνων, η οποία είχε λήξει τον Μάιο 2017, καθορίζονταν 
όροι για την χρήση/λειτουργία των μεγαφώνων ώστε να μην δημιουργείται ενόχληση 
στους περιοίκους, και παρά το γεγονός ότι ο Δήμος είχε δεχθεί αρκετές καταγγελίες 
από τους κατοίκους της περιοχής για οχληρία κατά την περίοδο 2012-2017, σύστησε 
στον Έπαρχο την έγκριση της πιο πάνω αίτησης. 

Ενόψει των πιο πάνω, πληροφορήσαμε τον Δήμο ότι παρά το γεγονός ότι 
καταχωρίστηκαν αρκετές ποινικές υποθέσεις στο Δικαστήριο εκ μέρους του Δήμου 
Στροβόλου για παραβάσεις στο εν λόγω κτήριο, φαινόταν ότι ο Δήμος είχε επιδείξει  
υπέρμετρη ανοχή, αφού είχε διαπιστωθεί ότι είχαν γίνει αρκετές αυθαίρετες 
οικοδομικές μετατροπές/προσθήκες/επεκτάσεις χωρίς την προηγούμενη εξασφάλιση 
των απαιτούμενων αδειών (πολεοδομικής άδειας, άδειας οικοδομής και 
πιστοποιητικού τελικής έγκρισης). Σημειώσαμε επίσης ότι για τα πιο πάνω είχε γίνει 
μεγάλος αριθμός καταγγελιών, κυρίως από τον Μάιο 2012 και μετέπειτα, από τους 
επηρεαζόμενους κατοίκους της γειτνιάζουσας περιοχής, στην οποία είχαν 
προηγουμένως αδειοδοτηθεί και ανεγερθεί οικιστικές μονάδες. 

Τον Φεβρουάριο 2018, η Αν. Δημοτικός Γραμματέας μας πληροφόρησε ότι όλα τα 
θέματα τα οποία θίγονταν από την Υπηρεσία μας, είχαν συζητηθεί σε συνεδρία της 
Τεχνικής Επιτροπής του Δήμου, τον Νοέμβριο 2017, η οποία παρέπεμψε το θέμα για 
συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και, θα ενημέρωναν την Υπηρεσία μας σχετικά.  

Μέχρι την ετοιμασία της παρούσας έκθεσης, δεν είχαν σταλεί στην Υπηρεσία μας οι 
τελικές απόψεις/θέσεις/σχόλια του Δήμου στις πιο πάνω διαπιστώσεις/παρατηρήσεις 
μας. 

Συστάσεις: 

Ο Δήμος θα πρέπει να εφαρμόζει τις πρόνοιες του περί Ρυθμίσεως Οδών και 
Οικοδομών Νόμου και των σχετικών εν ισχύ Κανονισμών κατά την εξέταση αιτήσεων 
για έκδοση αδειών οικοδομής και τελικής έγκρισης υφιστάμενων και νέων κτιρίων 
που εμπίπτουν στα όρια του, εφαρμόζοντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης,  της 
διαφάνειας και της χρήστης διοίκησης. Επίσης, κατά την εξέταση αιτήσεων για 
έκδοση αδειών οικοδομής, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι σημειώσεις που 
καταγράφονται στα σχετικά έγγραφα της Πολεοδομικής Αρχής, ιδίως στις 
περιπτώσεις άρνησης χορήγησης πολεοδομικής έγκρισης για παράταση 
προσωρινών πολεοδομικών αδειών. 

Όσον αφορά στη χορήγηση άδειας πώλησης οινοπνευματωδών ποτών σε 
υποστατικά, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι πρόνοιες του περί Πωλήσεως 
Οινοπνευματωδών Ποτών Νόμου, ΚΕΦ. 144, για κάθε αίτηση υποστατικού που 
δραστηριοποιείται στα όρια του Δήμου, ενώ σε ότι αφορά στη χορήγηση άδειας 
χρήσης μεγαφώνων, θα πρέπει πριν τη σύσταση για ανανέωση τους, να εξετάζεται η 
εφαρμογή των όρων που είχαν τεθεί στην προηγούμενη άδεια και, σε περίπτωση μη 
εφαρμογής τους, οι εν λόγω άδειες να μην συστήνεται να ανανεώνονται. 
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1.1.2.6 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ 

Ζήτηση τιμών για τη διαλογή, καθαρισμό, περισυλλογή, φόρτωση και 
απομάκρυνση χόρτων, κλαδεμάτων και άχρηστων υλικών και αντικειμένων - 
Συνοπτική Διαδικασία Αρ. Σ2/2017.  Τον Απρίλιο 2017, με επιστολή μας προς τον 
Δήμαρχο παρατηρήσαμε ότι σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, οι 
προσφοροδότες θα έπρεπε να υποβάλουν με την προσφορά τους, μεταξύ άλλων, τις 
επαγγελματικές άδειες οδηγών καθώς και τις άδειες χειριστή των 
οχημάτων/μηχανημάτων.  

Υποδείξαμε ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Επαγγελματικής Άδειας 
Οδηγού Νόμου Ν.80(Ι)/2011 (άρθρο 5), η κατοχή από τους οδηγούς των 
μηχανοκινήτων οχημάτων, επαγγελματικής άδειας οδηγού για οδήγηση φορτηγών, 
είναι απαραίτητη, ενώ για την άδεια χειριστή, ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία Νόμος Ν.33(Ι)/2011 (άρθρο 16), προνοεί ότι θα πρέπει ο Ανάδοχος να 
βεβαιώνεται ότι οι εργοδοτούμενοι του διαθέτουν επαρκείς γνώσεις και πείρα για 
διεξαγωγή της εργασίας, την οποία θα τους αναθέσει, χωρίς να γίνεται οποιαδήποτε 
αναφορά για κατοχή άδειας χειριστή. 

Ενόψει των πιο πάνω, εκφράσαμε την άποψη ότι εκείνο που θα έπρεπε να 
απαιτείται, είναι η προσκόμιση από τον Ανάδοχο Πιστοποιητικών κατάρτισης των 
εργοδοτουμένων του στον χειρισμό μηχανημάτων (ντίκερ) για την εκτέλεση της 
εργασίας, κατόπιν κατάλληλης εκπαίδευσης, και όχι άδεια χειριστή. 

Πέραν των πιο πάνω, παρατηρήσαμε ότι η απαίτηση που περιλήφθηκε στα έγγραφα 
του διαγωνισμού, ότι τα φορτηγά του Αναδόχου θα πρέπει να είναι τύπου «Octabus» 
δυναμικότητας 18 – 20 κυβικών μέτρων, ήταν περιοριστικός εφόσον δεν επέτρεπε 
την υποβολή προσφορών με διαφορετικό τύπο – αλλά κατάλληλο – φορτηγού. 

Ενόψει των πιο πάνω, εισηγηθήκαμε όπως εξεταστεί σοβαρά το ενδεχόμενο 
ακύρωσης του εν λόγω διαγωνισμού.  

Τέλος, παρατηρήσαμε ότι η ίδια με την πιο πάνω πρόνοια είχε τεθεί και στα έγγραφα 
του νέου διαγωνισμού Αρ. Π2/2017, με το ίδιο αντικείμενο. Ως εκ τούτου, 
εισηγηθήκαμε όπως απαληφθεί ο συγκεκριμένος όρος από τα έγγραφα του 
διαγωνισμού.  

Τον Μάιο 2017, ο Δήμαρχος μάς πληροφόρησε ότι το Συμβούλιο Προσφορών του 
Δήμου σε συνεδρία του που έγινε στις 2.5.2017, αποφάσισε την ακύρωση του 
συγκεκριμένου διαγωνισμού, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας μας. 

Σύσταση: Με σκοπό την ευρύτητα συμμετοχής και τον υγιή ανταγωνισμό, ο Δήμος 
θα πρέπει, στα έγγραφα των διαγωνισμών να μην περιλαμβάνει περιοριστικούς 
όρους ή/και να θέτει φραγμούς στη συμμετοχή των προσφοροδοτών. 

Διαγωνισμός για την ανάθεση σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών 
Συμβούλων Μελετητών για τη μελέτη της Δημοτικής Αίθουσας Αθλοπαιδιών 
Αγίου Δομετίου - Αρ. Διαγωνισμού Π3/2009.  

Τον Ιούνιο 2017, στα πλαίσια διερεύνησης από την Υπηρεσία μας κατά πόσο τα μέλη 
της Επιτροπής Αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού πληρούσαν – ως προς τα 
προσόντα τους – τις πρόνοιες της νομοθεσίας, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 
10.3.2009, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 14(1) της ΚΔΠ 489/04, αποφασίστηκε η 
σύσταση τριμελούς Ad-Hoc Επιτροπής Αξιολόγησης, αποτελούμενης από 2 μέλη του 
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Δημοτικού Συμβουλίου και αρμόδιο λειτουργό του Δήμου, ως τρίτο μέλος. 
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας, οι Επιτροπές Προσφορών 
έχουν – μεταξύ άλλων – εξουσία να συστήνουν Ad-Hoc τριμελείς τουλάχιστον 
τεχνικές επιτροπές για μελέτη των προσφορών, διεξαγωγή ειδικών ερευνών και 
υποβολή εκθέσεων σε εξειδικευμένα τεχνικά θέματα ή/και να καλούν στις συνεδρίες 
τους οποιουσδήποτε εμπειρογνώμονες ή άλλους ειδικούς για παροχή συμβουλών ή 
επεξηγήσεων σε θέματα της ειδικότητάς τους, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για την 
ορθή λήψη των αποφάσεών τους και, τα μέλη των Αd-Ηoc τεχνικών επιτροπών είναι 
πρόσωπα που κατέχουν τεχνικές γνώσεις, προσόντα και πείρα σχετικά με το 
εξεταζόμενο θέμα [ΚΔΠ 489/04 – άρθρο 14(2)]. 

Ενόψει των πιο πάνω, τον Σεπτέμβριο 2017, με επιστολή μας προς τον Δήμαρχο, 
εκφράσαμε την άποψη ότι η σύσταση της συγκεκριμένης Ad-Hoc Επιτροπής δεν 
έγινε σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας, αφού τα μέλη της, πέραν του 
αρμόδιου λειτουργού του Δήμου, δεν φαίνεται να κατείχαν τις απαραίτητες τεχνικές 
γνώσεις, τα προσόντα και την πείρα για αξιολόγηση του διαγωνισμού. Εκφράσαμε 
επίσης την άποψη ότι για την αξιολόγηση του συγκεκριμένου διαγωνισμού, θα 
μπορούσαν να διοριστούν στην Επιτροπή Αξιολόγησης, η Δημοτικός Μηχανικός, και 
δύο μέλη από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου.  

Σύσταση: Η σύσταση των Επιτροπών Αξιολόγησης διαγωνισμών, θα πρέπει να 
γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας. 
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1.1.2.7 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΕΝΟΥ 

Υποβολή οικονομικών καταστάσεων για έλεγχο. Ο Δήμος υπέβαλε για έλεγχο τις 
οικονομικές του καταστάσεις για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2012, 2013, 
2014, 2015 και 2016, σύμφωνα με τον περί Δήμων Νόμο. Ο έλεγχος των 
οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, βρίσκεται 
σε εξέλιξη. Το θέμα που ακολουθεί, αφορά στον έλεγχο των οικονομικών 
καταστάσεων για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2012, 2013, 2014 και 2015.  

Καθυστερήσεις φορολογιών προηγούμενων ετών.  Με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, στο πλαίσιο προσπαθειών για είσπραξη των συσσωρευμένων 
καθυστερήσεων προηγούμενων ετών, ο Δήμος απέστειλε σχετικές επιστολές στους 
οφειλέτες, καλώντας τους όπως εξοφλήσουν τις οφειλές τους. 

Ο Δήμος αποφάσισε επίσης την εξόφληση των καθυστερήσεων με δόσεις, αλλά η 
ανταπόκριση από τους οφειλέτες δεν ήταν η αναμενόμενη. Συναφώς αναφέρεται ότι ο 
Δήμος δεν έχει λάβει δικαστικά μέτρα για είσπραξη των καθυστερήσεων. 

Σημειώνεται ότι στις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου δεν έχει γίνει οποιαδήποτε 
πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες. 

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε την Υπηρεσία μας ότι το Δημοτικό Συμβούλιο κάλεσε τους 
χρεώστες καθυστερήσεων όπως συνάψουν συμφωνίες για σταδιακή εξόφληση των 
οφειλών τους, προβαίνοντας σε δημόσιες ανακοινώσεις, αποστέλλοντας αυστηρές 
επιστολές και διενεργώντας προσωπικές επαφές με τους επηρεαζόμενους. 

Μας ανέφερε επίσης ότι μέχρι το τέλος του 2016 είχαν συναφθεί 110 ειδικά 
συμφωνητικά, για οφειλές ύψους €135.355, καθώς και ότι η όλη διαδικασία 
παρακολουθείται αυστηρά, ώστε το ζήτημα αυτό να αντιμετωπιστεί ολοκληρωτικά.    

Σύσταση:  Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων και 
νομικών, για είσπραξη των καθυστερήσεων. 
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1.1.2.8  ΔΗΜΟΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 

Υποβολή οικονομικών καταστάσεων για έλεγχο. Ο Δήμος υπέβαλε για έλεγχο 
στην Υπηρεσία μας τις οικονομικές του καταστάσεις για τα έτη που έληξαν στις 31 
Δεκεμβρίου 2013, 2014, 2015 και 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δήμων 
Νόμου.  

Τα θέματα που ακολουθούν, αφορούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
του Δήμου για τα έτη που έληξαν στις 31.12.2013 και 31.12.2014. Ο έλεγχος των 
οικονομικών καταστάσεων για τα έτη 2015 μέχρι 2018 έχει ανατεθεί, κατόπιν 
διαγωνισμού, σε ιδιώτες ελεγκτές. 

Μέτρα βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης του Δήμου. Η οικονομική 
κατάσταση του Δήμου συνεχίζει να μην βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο και ο 
Δήμος αδυνατεί να εξοφλήσει τις τρέχουσες υποχρεώσεις του, όπως την οφειλή του 
προς το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ύψους  €5.994.896 και €5.452.563 στις 
31.12.2014 και 31.12.2013, αντίστοιχα (€5.770.574 στις 31.12.2012), καθώς και τη 
μη χρηματοδοτηθείσα εισφορά προς το Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων, 
ύψους €2.158.722 στις 31.12.2014 και 31.12.2013 (€2.158.722 και στις 
31.12.2012).   

Ο Δήμος θα μπορούσε να ασκήσει με πιο αποτελεσματικό, αποδοτικό και οικονομικό 
τρόπο τις εξουσίες που του παρέχει η σχετική νομοθεσία και να βελτιώσει την 
οικονομική του κατάσταση, λαμβάνοντας μέτρα για έγκαιρη είσπραξη όλων των 
οφειλόμενων ποσών, συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων φορολογιών, 
τελών, αδειών και δικαιωμάτων, που στις 31.12.2014 και 31.12.2013 ανέρχονταν σε 
€3.507.676 και €3.180.496, αντίστοιχα, σε σύγκριση με €2.873.847 στις 31.12.2012. 
Στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου θα βοηθούσε και η είσπραξη 
δικαιωμάτων εκμίσθωσης για τα οικόπεδα που παραχωρήθηκαν στη βιοτεχνική 
περιοχή, καθώς και η είσπραξη καθυστερημένων οφειλών δικαιωμάτων αδειών 
διαφημιστικών πινακίδων, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στους χρεώστες στις 
οικονομικές καταστάσεις. 

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, η οικονομική κατάσταση του Δήμου επιβαρύνεται από τη 
μείωση της κρατικής χορηγίας, καθώς και από το υπερβολικό κόστος λειτουργίας του 
ΧΥΤΥ, το οποίο έχει επωμισθεί η τοπική αυτοδιοίκηση της Επαρχίας Λάρνακας και 
Αμμοχώστου, χωρίς να υπάρχει η νομική ρύθμιση για φορολόγηση των νοικοκυριών. 
Μας ενημέρωσε επίσης ότι ο Δήμος έχει προχωρήσει σε νομικά μέτρα εναντίον όλων 
των οφειλετών, καθώς και ότι έχει χαράξει πολιτική είσπραξης των δικαιωμάτων για 
τις διαφημιστικές πινακίδες, ενώ παράλληλα έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες που 
αφορούν στα δικαιώματα εκμίσθωσης βιοτεχνικών οικοπέδων. 

Ταμειακά διαθέσιμα – Μετρητά στο Ταμείο. Σύμφωνα με τις οικονομικές 
καταστάσεις, τα μετρητά στο Ταμείο του Δήμου στις 31.12.2014 και 31.12.2013, 
ανέρχονταν σε €29.815 και €21.784, αντίστοιχα (€5.410 στις 31.12.2012). 

Δεν ετοιμάστηκε από τον Δήμο αναλυτική κατάσταση/συμφιλίωση των μετρητών και 
των επιταγών στα χέρια των εισπρακτόρων κατά τις πιο πάνω ημερομηνίες, με 
αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η επαλήθευση της ορθότητας των ποσών αυτών. 

Μηχανογραφημένες επιταγές.  Εντοπίστηκαν επιταγές, οι οποίες εκτυπώθηκαν 
από το σύστημα μηχανογράφησης, χωρίς όμως να φέρουν ημερομηνία, με 
αποτέλεσμα η ημερομηνία να αναγράφεται με το χέρι την ημέρα που παραδίδεται 
στον δικαιούχο. 
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Σύσταση: Το σύστημα μηχανογράφησης να τροποποιηθεί κατάλληλα, ώστε η 
ημερομηνία έκδοσης κάθε επιταγής να εκτυπώνεται από το σύστημα, χωρίς 
οποιαδήποτε παρέμβαση του χρήστη. 

Εσωτερικός δανεισμός. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ημερ. 17.1.2008, 
πληρώθηκε στις 4.2.2008, αντικανονικά, από το Ταμείο Καταθέσεων αντί από τον 
Γενικό Λογαριασμό, ποσό ύψους €392.978 για την αγορά παραδοσιακής οικίας, με 
σκοπό την αναπαλαίωσή της. Το ποσό αυτό, μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου, 
δεν είχε επιστραφεί/κατατεθεί στο Ταμείο Καταθέσεων. 

Υπερβάσεις εξόδων. Κατά τα έτη 2014 και 2013 παρατηρήθηκαν υπερβάσεις 
εξόδων, οι οποίες ξεπερνούσαν κατά πολύ το 25% των προϋπολογισθέντων και 
εγκριθέντων ποσών, ποσοστό μέχρι το οποίο το Δημοτικό Συμβούλιο έχει εξουσία να 
δαπανά, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω έγκριση, υπό τον όρο ότι το επιπλέον ποσό 
θα εξοικονομείται από οποιαδήποτε άλλα προβλεφθέντα και εγκριθέντα Κονδύλια του 
Προϋπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 66 του περί Δήμων Νόμου (Ν. 111/1985). 
Οι εν λόγω υπερβάσεις, ύψους 29% μέχρι και 58%,  αφορούσαν σε 4 Κονδύλια 
εξόδων των ετών 2014 και 2013. 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 95 «Κυρώσεις», του περί της 
Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 2014 (Ν. 
20(Ι)/2014), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 21.2.2014, σε περίπτωση που Δήμος 
δαπανήσει περισσότερα από την πρόνοια που κατανεμήθηκε σε κάθε τρίμηνο ή η 
πραγματική δαπάνη του Δήμου ξεπερνά σημαντικά την πρόβλεψη της δαπάνης, ο 
Υπουργός Οικονομικών δύναται, μεταξύ άλλων, σε συνεννόηση με τον Υπουργό 
Εσωτερικών, να: 

 Διορίσει οικονομικό διαχειριστή, ο οποίος να έχει την εξουσία στον Δήμο να 
λαμβάνει αποφάσεις για τα κύρια οικονομικά θέματα, όπως αυτά καθορίζονται 
από τον Υπουργό. 

 Αναστείλει την εξουσία του Δημοτικού Συμβουλίου να δαπανά περισσότερα από 
την εγκριμένη πρόνοια του εγκεκριμένου Κονδυλίου του Προϋπολογισμού με 
εξοικονομήσεις από άλλο εγκεκριμένο Κονδύλι, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 66(1) του περί Δήμων Νόμου. 

 Προβεί σε μείωση ή αναστολή της κρατικής χορηγίας προς τον Δήμο. 

Σύμφωνα με τον περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο του 2014 (Ν. 38(Ι)/2014), 
άρθρο 7 «Ευθύνες ελέγχοντων λειτουργών», εδάφιο (1)(στ), οι ελέγχοντες λειτουργοί 
εξουσιοδοτούν τη διενέργεια δαπανών μόνο όταν υπάρχουν ανάλογες πιστώσεις και 
μόνο μέσα στα όρια των προβλεπόμενων Κονδυλίων του οικείου Προϋπολογισμού. 

Σύμφωνα με το εδάφιο (2)(α) του εν λόγω άρθρου, ο ελέγχων λειτουργός και 
οποιοσδήποτε άλλος λειτουργός, ο οποίος ασκεί έλεγχο επί των δαπανών, ο οποίος 
εξουσιοδοτεί γραπτώς τη διενέργεια δαπάνης κατά παράβαση των διατάξεων του 
εδαφίου (1)(στ) και ο αρμόδιος για την πληρωμή υπάλληλος, διαπράττουν ποινικό 
αδίκημα. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το εδάφιο (2)(β), ο ελέγχων λειτουργός και οποιοσδήποτε 
άλλος λειτουργός και ο αρμόδιος για την πληρωμή υπάλληλος, ευθύνονται αστικά για 
κάθε πληρωμή, η οποία διενεργείται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου και των σχετικών Κανονισμών. 
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Σύσταση: Ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο και οι αρμόδιοι λειτουργοί για την 
εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Δήμου, να εφαρμόζουν ορθά τις διατάξεις των πιο 
πάνω νομοθεσιών. 

Εσωτερικός έλεγχος. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου συνεχίζει να παρουσιάζει 
αδυναμίες και ελλείψεις που αφορούν, συνοπτικά, στα ακόλουθα: 

 Μη παρακολούθηση των υποθέσεων που στάληκαν σε δικηγόρους. 

 Μη διενέργεια ελέγχου στη βιβλιοθήκη. 

 Μη τήρηση ή μη ορθή τήρηση των απαραίτητων μητρώων, που υποβοηθούν 
στην καλύτερη παρακολούθηση και έλεγχο.  

 Μη επιβεβαίωση της φυσικής ύπαρξης των περιουσιακών στοιχείων.  

 Μη συμφιλίωση του μητρώου αδειών οικοδομής και διαχωρισμού οικοπέδων με 
τους αντίστοιχους λογαριασμούς εσόδων του Γενικού Καθολικού. 

 Μη αρίθμηση της αλληλογραφίας που αρχειοθετείται στους φακέλους 
προσφορών, με κίνδυνο την απώλεια ή αφαίρεση εγγράφων, χωρίς τούτο να 
γίνει αντιληπτό. 

Όσον αφορά στη βιβλιοθήκη του Δήμου, ο Δήμαρχος πληροφόρησε την Υπηρεσία 
μας ότι έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση όλων των βιβλίων σε εξειδικευμένο 
λογισμικό, καθώς και ότι έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση όλων των βιβλίων σε 
εξειδικευμένο λογισμικό, καθώς και ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει εγκρίνει τη 
συμπερίληψή της στο δίκτυο των κυπριακών βιβλιοθηκών, ενώ φυσική καταμέτρηση 
των βιβλίων έγινε για το έτος 2017. 

Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων. Σύμφωνα με αναλογιστική εκτίμηση που 
έγινε το 2013, με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2012, η αναλογιστική υποχρέωση 
του Δήμου έναντι του πιο πάνω Ταμείου για ελλειμματικές εισφορές, ανερχόταν, κατά 
την εν λόγω ημερομηνία, σε €2.158.722. 

Με σκοπό την πλήρη χρηματοδότηση του πιο πάνω ελλείμματος, ο αναλογιστής 
προτείνει όπως ο Δήμος εισφέρει ετήσια ποσό ύψους €458.000 για τα επόμενα 5 
χρόνια ή €176.000 για τα επόμενα 15 χρόνια, ενώ σε περίπτωση που το έλλειμμα 
αυτό χρηματοδοτηθεί κατά τη διάρκεια της μέσης μελλοντικής υπηρεσίας των μελών, 
η οποία ανέρχεται σε 16,7 χρόνια, σταθμισμένης με τον μισθό τους, τότε ο Δήμος θα 
πρέπει  να εισφέρει ποσοστό 15,3% επί των ολικών μισθών των παρόντων μελών, 
μη συμπεριλαμβανομένου του 13ου, πλέον ποσοστό 4,9% που αφορά στο Κανονικό 
Ποσοστό Εισφοράς (ΚΠΕ), κατά την ημερομηνία αναφοράς (31.12.2012), για τη 
μελλοντική υπηρεσία των παρόντων μελών, δηλαδή 20,2% συνολικά. 

Σύσταση: Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο αρ. 19 «Ωφελήματα 
Εργοδοτουμένων», αναλογιστική εκτίμηση για τον υπολογισμό των ελλειμματικών 
εισφορών προς το Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων, πρέπει να γίνεται σε 
τακτά χρονικά διαστήματα (συνήθως κάθε τρία χρόνια). Ενόψει των σημαντικών 
αλλαγών που επήλθαν στη σχετική νομοθεσία, αναφορικά με την καταβολή 
εισφορών και από τους υπαλλήλους και την επέκταση του ορίου ηλικίας 
αφυπηρέτησης, να διενεργηθεί νέα αναλογιστική εκτίμηση, ώστε να εκτιμηθούν οι 
πραγματικές/σημερινές υποχρεώσεις του Δήμου προς το Ταμείο Συντάξεων και 
Φιλοδωρημάτων. 
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Μηχανογράφηση υπηρεσιών Δήμου. 

(α) Ασφάλεια μηχανογραφικών συστημάτων. Όπως αναφέρθηκε και σε 
προηγούμενες Εκθέσεις μας, παρατηρήθηκαν ορισμένες αδυναμίες, όσον αφορά 
στην ασφάλεια των μηχανογραφικών συστημάτων, όπως μη κατάλληλα 
διαμορφωμένος χώρος στον οποίο είναι εγκατεστημένος ο εξυπηρετητής δικτύου του 
Δήμου και μη επαρκής έλεγχος της φυσικής πρόσβασης στον χώρο αυτό, με πιθανό 
κίνδυνο την καταστροφή εξοπλισμού ή/και δεδομένων, καθώς επίσης και μη ύπαρξη 
σχεδίου έκτακτης ανάγκης, το οποίο να περιλαμβάνει σχέδιο αποκατάστασης 
καταστροφής, ώστε να είναι δυνατή η συνέχιση των εργασιών του Δήμου στο 
ενδεχόμενο μιας τέτοιας περίπτωσης. 

Σύσταση: Ο Δήμος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για αποφυγή των κινδύνων 
που ελλοχεύουν. 

(β) Προμήθεια λογιστικού και φορολογικού συστήματος. Ο Δήμος κατακύρωσε 
στις 19.9.2007, διαγωνισμό για την προμήθεια λογιστικού και φορολογικού 
συστήματος, σε δύο εταιρείες, έναντι ποσού ύψους £4.920 (€8.406) και £13.500 
(€23.066), αντίστοιχα, πλέον ΦΠΑ. 

Κατά την εγκατάσταση και εφαρμογή των δύο συστημάτων, διαπιστώθηκε ότι αυτά 
δεν μπορούσαν να διασυνδεθούν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα το λογιστικό σύστημα 
να μην εφαρμοστεί, ενώ το φορολογικό εφαρμόστηκε από 1.1.2011 μέχρι και 
31.12.2014, όταν, με εισήγηση του προμηθευτή εγκαταλείφθηκε, ώστε να εφαρμοστεί 
νέο ολοκληρωμένο σύστημα μηχανογράφησης. 

Σημειώνεται ότι στην εταιρεία που προμήθευσε το λογιστικό σύστημα καταβλήθηκε 
ποσό ύψους €11.073. 

(γ)  Προμήθεια νέου ολοκληρωμένου συστήματος μηχανογράφησης. Ο Δήμος, 
χωρίς να ακολουθήσει τις διαδικασίες που προνοεί ο περί του Συντονισμού των 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
και για Συναφή Θέματα Νόμος (Ν.12(Ι)/2006), για συνοπτικές διαδικασίες, ο οποίος 
αντικαταστάθηκε, από 28.4.2016, από τον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών 
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2016 (Ν. 
73(Ι)/2016), αποδέχθηκε την εισήγηση της εταιρείας που προμήθευσε το πιο πάνω 
φορολογικό σύστημα, για εφαρμογή νέου ολοκληρωμένου μηχανογραφημένου 
συστήματος, με σκοπό τη διασύνδεση του λογιστικού με το φορολογικό σύστημα, 
καθώς και την αγορά υπηρεσιών για την επιτυχή υλοποίηση της εφαρμογής του και 
την ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα, για ποσό ύψους €16.000 πλέον ΦΠΑ. 

Το σύνολο των πληρωμών προς την πιο πάνω εταιρεία, για την περίοδο  1.1.2008 
μέχρι 31.10.2017, ανήλθε σε €231.850, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  Από τις εν 
λόγω πληρωμές, ποσό ύψους €118.993 αφορούσε στη συντήρηση των συστημάτων 
και του λογισμικού, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές, ύψους €112.857, αφορούσαν, 
μεταξύ άλλων, στις ακόλουθες εργασίες: 

 Εφαρμογή ολοκληρωμένου λογισμικού συστήματος. 

 Διασύνδεση λογιστικού και φορολογικού συστήματος. 

 Υλοποίηση υποσυστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης εισπράξεων που 
διενεργούνται από τραπεζικά ιδρύματα στο φορολογικό σύστημα του Δήμου. 

 Υλοποίηση/εφαρμογή επιπρόσθετων δομοστοιχείων που αφορούν στις τεχνικές 
υπηρεσίες και στο προσωπικό. 
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 Δημιουργία ιστοσελίδας Δήμου και Πολιτιστικού Κέντρου. 

 Υλοποίηση/εφαρμογή προγραμμάτων Αρχείου και τηλεφωνικού καταλόγου   

Πάγιο ενεργητικό. 

(α)  Σύμφωνα με τις σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις, γη που αποκτήθηκε 
από τον Δήμο μετά το 1990, παρουσιάζεται στις εν λόγω καταστάσεις με την τιμή 
κτήσης, ενώ η αξία της γης που ήταν στο όνομα του Δήμου πριν από το 1989, δεν 
παρουσιάζεται. 

Σύσταση: Ο Δήμος να προβεί, το συντομότερο, σε επανεκτίμηση του συνόλου της 
ακίνητης ιδιοκτησίας του, η οποία να παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις. 

(β) Κατά το 2013, υπήρξε συναλλαγή μεταξύ Δήμου και δύο ιδιωτικών εταιρειών, σε 
σχέση με τις οφειλές τους προς τον Δήμο. Συγκεκριμένα, οι συναλλαγές αυτές 
αφορούσαν στην παραχώρηση από την πρώτη εταιρεία δύο μεταχειρισμένων 
αυτοκινήτων, συνολικής αξίας €15.600, έναντι τελών άδειας οικοδομής ύψους 
€40.809 και στην παραχώρηση από τη δεύτερη εταιρεία δύο καινούργιων 
αυτοκινήτων, αξίας €45.000, έναντι οφειλών δικαιωμάτων διαφημιστικών πινακίδων 
ύψους €81.100. 

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, ο Δήμος προσπάθησε να εξασφαλίσει μέρος από τα 
οφειλόμενα, βοηθώντας τους συγκεκριμένους χρεώστες στην αποπληρωμή των 
υποχρεώσεών τους, χωρίς μακροχρόνιες δικαστικές διαδικασίες με αμφίβολο 
αποτέλεσμα. 

(γ) Κατά το 2014, διαγράφηκαν από τα μητρώα του Δήμου 12 πλήρως 
αποσβεσμένα οχήματα, το κόστος των οποίων, σύμφωνα με τις οικονομικές 
καταστάσεις, ανερχόταν σε  €71.104 συνολικά. 

Όπως έχουμε ενημερωθεί, τρία από τα οχήματα καταστράφηκαν, χωρίς 
πιστοποιητικό καταστροφής και διαγραφή τους από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, 
καθότι, σύμφωνα με τον Δήμο, δεν ήταν εγγεγραμμένα. 

Συναφώς αναφέρεται ότι ένα από τα οχήματα που διαγράφηκαν (mini digger), είχε 
εισαχθεί μεταχειρισμένο από το Ηνωμένο Βασίλειο το 1996, για ποσό ύψους £3.929 
(€6.713). Παρόλο που το εν λόγω όχημα επιστράφηκε στον προμηθευτή, κατά το ίδιο 
έτος, καθότι δεν ικανοποιούσε τις ανάγκες του Δήμου, εντούτοις το κόστος του 
εξακολουθούσε να παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις. Διαπιστώθηκε δε, 
ότι κατά το 2013, με διακανονισμό, ο προμηθευτής παραχώρησε στον Δήμο εργαλεία 
συνολικής αξίας  €2.000, δηλαδή κατά €4.713 λιγότερα από το ποσό που πλήρωσε 
αρχικά ο Δήμος. 

(δ) Το τεμάχιο γης, στο οποίο βρίσκεται το παλαιό σφαγείο, είναι εγγεγραμμένο ως 
ιδιοκτησία της Χωρητικής Αρχής Αραδίππου.  Παρόλο που ο Δήμος, με επιστολές 
του προς το Επαρχιακό Κτηματολόγιο Λάρνακας, ημερ. 16.2.2006 και 26.7.2007, 
ζήτησε όπως το εν λόγω τεμάχιο εγγραφεί στο όνομά του, εντούτοις, μέχρι την 
ετοιμασία της παρούσας Έκθεσής μας,  δεν είχε ολοκληρωθεί η μεταβίβασή του. 

Βιοτεχνική περιοχή. 

(α) Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε στις 5.12.2005 την παραχώρηση στον Δήμο 
Αραδίππου μέρους της κρατικής γης που ζήτησε για τη δημιουργία βιοτεχνικής 
περιοχής, με την καταβολή στην Κυπριακή Δημοκρατία του ποσού των £530.000 
(€905.559), ως αγοραία αξία, σε δέκα άτοκες ετήσιες δόσεις.   



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2016 

 

124 

Σημειώνεται ότι πριν από την αγορά του εν λόγω κρατικού τεμαχίου, το Δημοτικό 
Συμβούλιο, από το 1995, είχε παραχωρήσει οικόπεδα σε 43 βιοτέχνες ή είχε 
επιτρέψει σε βιοτέχνες να κατέχουν οικόπεδα, χωρίς την υπογραφή οποιαδήποτε 
συμφωνίας εκμίσθωσης ή αγοράς τους, χωρίς τον καθορισμό δικαιωμάτων 
εκμίσθωσης και χωρίς να αποφασίσει τον τρόπο κατανομής των οικοπέδων. 
Παρατηρήθηκε ότι στον χώρο της βιοτεχνικής περιοχής επιτράπηκε η ανέγερση 
υποστατικών, χωρίς την υποβολή σχεδίων για έγκριση και έκδοση άδειας οικοδομής. 

Παρόλο που το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 28.2.2008 την κατανομή του 
ποσού των €905.559, πλέον τους τόκους των δόσεων που καταβλήθηκαν από τον 
Δήμο στην Κυπριακή Δημοκρατία για την αγορά του πιο πάνω τεμαχίου γης, στους 
βιοτέχνες που κατείχαν και αξιοποιούσαν τα τεμάχια της βιοτεχνικής περιοχής, 
εντούτοις δεν προχώρησε στην υλοποίηση της απόφασής του. 

Παρατηρήθηκε, επίσης, ότι δεν υλοποιήθηκε ούτε και η απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, ημερ. 15.5.2014, για την καταβολή ενοικίου από τους βιοτέχνες ύψους 
€1,80 το τετραγωνικό μέτρο και την ετοιμασία σχετικών συμβολαίων για κάθε 
βιοτέχνη. Σημειώνεται ότι, μέχρι την ετοιμασία της παρούσας Έκθεσής μας, ο αριθμός 
των τεμαχίων που είχαν καταληφθεί ανήλθε σε 48, από τα οποία δύο 
χρησιμοποιούνται από τον Δήμο και ένα από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. 

Ο Δήμαρχος πληροφόρησε την Υπηρεσία μας ότι, παρόλο που για το εν λόγω 
τεμάχιο έχει εκδοθεί τίτλος ιδιοκτησίας στο όνομα του Δήμου, εκκρεμεί ο διαχωρισμός 
των οικοπέδων από το Τμήμα Κτηματολογίου. Μας ενημέρωσε επίσης ότι αναμένεται, 
εντός του 2018, να τακτοποιηθούν όλες οι εκκρεμότητες, ώστε ο Δήμος, με την 
έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, να προχωρήσει είτε σε πωλήσεις, είτε σε 
εκμισθώσεις των οικοπέδων. 

(β) Στις 29.8.2002, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την επέκταση της 
βιοτεχνικής περιοχής (Β΄ φάση) σε άλλα τεμάχια κρατικής γης, χωρίς να ζητήσει την 
εκμίσθωση ή την αγορά τους από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και 
χωρίς να έχει τη συγκατάθεση του εν λόγω Τμήματος. 

Στις 11.9.2007, ο Δήμος υπέβαλε αίτημα προς το Τμήμα Κτηματολογίου και 
Χωρομετρίας για εξασφάλιση των εν λόγω κρατικών τεμαχίων, χωρίς ωστόσο να 
τύχει απάντησης. 

Όπως πληροφορηθήκαμε, από τα 28 οικόπεδα της Β΄ φάσης, δύο χρησιμοποιήθηκαν 
από τον Δήμο για ανέγερση αποθηκών, ενώ σε άλλα τρία ανεγέρθηκαν, αυθαίρετα, 
υποστατικά από βιοτέχνες. Διαπιστώθηκε επίσης ότι ένα από τα οικόπεδα, με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ημερ. 7.6.2006, παραχωρήθηκε σε βιοτέχνη. 
Όσον αφορά στα υπόλοιπα 22 οικόπεδα, ο Δήμος ετοίμασε κατάσταση βιοτεχνών 
που ζήτησαν την παραχώρησή τους, η οποία διαφοροποιείται από χρόνο σε χρόνο. 

Υδατοπρομήθεια 

(α) Απώλεια νερού. Κατά τα έτη 2014, 2013 και 2012, σημειώθηκαν σημαντικές 
απώλειες νερού από το δίκτυο υδατοπρομήθειας του Δήμου, όπως φαίνεται πιο 
κάτω: 
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2014 2013 2012 

κ.μ. κ.μ. κ.μ. 

Αγορά 2.376.521 2.300.165 2.365.337 

Πώληση/κατανάλωση 1.518.675 1.136.249 1.507.430 

Απώλεια 857.846 1.163.916 857.907 

Ποσοστό απώλειας 36% 51% 36% 

 € € € 

Μέσο σταθμικό κόστος ανά κ.μ. 0,71 0,71 0,70 

Κόστος απώλειας 609.071 826.380 600.535 

Το συνολικό κόστος των απωλειών νερού για τα έτη 2014-2012, σύμφωνα με τον πιο 
πάνω πίνακα, ανήλθε σε €2.035.986, ενώ το μέσο ποσοστό απώλειας σε 41%. 
Επισημαίνεται ότι τα εν λόγω ποσοστά υπερβαίνουν το μέγιστο ποσοστό απώλειας 
νερού ύψους 20%, που θεωρείται αποδεκτό από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και 
τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας. 

Σύσταση:  Το Δημοτικό Συμβούλιο να διερευνήσει το θέμα των απωλειών νερού και 
να λάβει διορθωτικά μέτρα για περιορισμό τους, όπως, για παράδειγμα, με την 
εγκατάσταση περιφερικών υδρομετρητών ελέγχου, των οποίων οι ενδείξεις να 
συμφιλιώνονται με τις ενδείξεις των μετρητών που είναι εγκατεστημένοι στα 
υποστατικά των καταναλωτών, καθώς και με τις ενδείξεις του κεντρικού 
υδρομετρητή, ώστε οι απώλειες να μπορούν να διερευνούνται κατά περιφέρεια, για 
αξιολόγηση και διαπίστωση κατά πόσο αυτές οφείλονται στην κατάσταση του 
κεντρικού δικτύου ή σε παράνομη σύνδεση υποστατικών. 

Ο Δήμαρχος πληροφόρησε την Υπηρεσία μας ότι, σε συνεργασία με εξειδικευμένη 
εταιρεία, έχει ξεκινήσει τη δημιουργία ζωνών ελέγχου, όπως και η σύστασή μας, με 
αποτέλεσμα, πιλοτικά, σε μια από τις ζώνες, η απώλεια να μειωθεί από 45% σε 
27%.  

(β) Ελλείμματα από τη διαχείριση των υπηρεσιών υδατοπρομήθειας. 
Σύμφωνα με μελέτη που ετοιμάστηκε από ιδιώτες συμβούλους, από τη διαχείριση της 
υδατοπρομήθειας προέκυψε, κατά το 2014, ζημιά ύψους €465.850 (€479.996 κατά το 
2012), η οποία οφείλεται, κυρίως, στο πολύ ψηλό ποσοστό απωλειών νερού από το 
δίκτυο, θέμα για το οποίο αναφερόμαστε πιο πάνω. Ο πιο κάτω πίνακας είναι 
σχετικός. 

 2014  2012 

 €  € 

Έσοδα (μη περιλαμβανομένων των 
εισπράξεων για κεφαλαιουχική 
δαπάνη υδατοπρομήθειας) 2.188.282 

 

1.882.775 

Έξοδα:   

Εργατικά, μισθοί και διοικητικά έξοδα 812.021 514.120 

Άλλα έξοδα 126.173  187.075 

Αγορά νερού 1.715.938  1.661.576 

 (2.654.132)  (2.362.771) 

Έλλειμμα (465.850)  (479.996) 
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Σύσταση: Το Δημοτικό Συμβούλιο να μελετήσει το θέμα και να εξεύρει τρόπους για 
εξάλειψη ή τουλάχιστον μείωση των ελλειμμάτων. 

(γ) Οφειλή του Δήμου προς το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ). Η οφειλή 
του Δήμου προς το ΤΑΥ στις 31.12.2015, 31.12.2014 και 31.12.2013, ανερχόταν σε 
€6.304.112, €5.994.896 και €5.452.563, αντίστοιχα. 

H χρονολογική ανάλυση του οφειλόμενου ποσού στις 31.12.2015, σύμφωνα με 
στοιχεία τα οποία τηρούνται από το ΤΑΥ, φαίνεται πιο κάτω: 

Περίοδος οφειλής    Ποσό 

     € 

Πάνω από 150 ημέρες (1.5.2007 - 30.6.2015)    5.542.417 

90 μέχρι 150 ημέρες (1.7.2015 - 31.8.2015)          145.617        

60 μέχρι 90 ημέρες (1.9.2015 – 31.10.2015)    322.197 

Μέχρι 60 ημέρες (1.11.2015 – 31.12.2015)    293.881 

Σύνολο    6.304.112 

Σημειώνεται ότι για τις καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών, ο Δήμος επιβαρύνεται 
με τόκους, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στο πιο πάνω ποσό. Σύμφωνα με 
υπολογισμούς του ΤΑΥ, οι εν λόγω τόκοι ανέρχονταν στις 31.12.2014 σε €1.189.375 
πλέον €345.768, οι οποίοι έχουν επιδικαστεί από το δικαστήριο. 

(δ) Χρεώστες υδατοπρομήθειας. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, οι 
χρεώστες υδατοπρομήθειας ανέρχονταν στις 31.12.2014 και 31.12.2013 σε 
€1.311.672 και €1.197.460, αντίστοιχα, σε σύγκριση με €1.169.134 στις 31.12.2012. 
Στις καθυστερήσεις περιλαμβάνονται περιπτώσεις καταναλωτών που οφείλουν 
σημαντικά ποσά, χωρίς ο Δήμος να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την έγκαιρη 
είσπραξή τους, μη εξαιρουμένης και της διακοπής της παροχής νερού, όπως 
προνοείται στους σχετικούς Κανονισμούς.  

Για το θέμα αυτό, για το οποίο είχαμε αναφερθεί και σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, 
ο Δήμος ενημέρωσε την Υπηρεσία μας ότι θα προχωρούσε σε αγωγές εναντίον των 
καταναλωτών που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους εκκρεμότητες και ότι 
σε ορισμένους έχουν ήδη σταλεί προειδοποιήσεις για νομικά μέτρα. Ωστόσο, μέχρι 
την ολοκλήρωση του ελέγχου, κανένα μέτρο δεν είχε ληφθεί από τον Δήμο. 

(ε)   Δικαιώματα υδροδότησης για διαχωρισμό οικοπέδων. Με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, εισπράττονται δικαιώματα υδροδότησης για διαχωρισμό 
οικοπέδων από €171 μέχρι €854, χωρίς αυτά να προβλέπονται από σχετικούς 
Κανονισμούς. 

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε την Υπηρεσία μας ότι, παρόλο που οι σχετικοί Κανονισμοί 
έχουν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, εντούτοις η δημοσίευσή τους από το 
Υπουργείο Εσωτερικών εκκρεμεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω συγκεκριμένης 
ένστασης του ΤΑΥ. 

Σύσταση: Το Δημοτικό Συμβούλιο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, να 
προωθήσουν τη δημοσίευση των σχετικών Κανονισμών. 

Άδειες λειτουργίας επαγγελματικών υποστατικών. Τα δικαιώματα για την έκδοση 
των εν λόγω αδειών εισπράττονται στο τέλος της περιόδου για την οποία χορηγήθηκε 
άδεια, αντί να εισπράττονται με την έκδοσή της και τα δικαιώματα αυτά υπερβαίνουν 
αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 103 (Έβδομος Πίνακας) του περί Δήμων Νόμου, 
πράξη η οποία είναι έκδηλα έκνομη. 
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Σύσταση: Τα δικαιώματα που επιβάλλονται, να μην υπερβαίνουν αυτά που 
προβλέπονται στην πιο πάνω νομοθεσία και να εισπράττονται στην αρχή του έτους 
στο οποίο αφορά η άδεια. 

Άδειες διαφημιστικών πινακίδων. Στις 15.7.2011, δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας, οι περί Εκθέσεως Διαφημίσεων (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του Δήμου Αραδίππου, τους οποίους το Υπουργείο Εσωτερικών με τις 
επιστολές του, ημερ. 11.8.2011 και 3.3.2016, ζήτησε όπως ανακληθούν, καθότι δεν 
τηρήθηκε η διαδικασία έγκρισής τους από το Υπουργικό Συμβούλιο, πριν την 
έκδοση/δημοσίευσή τους, χωρίς όμως, μέχρι την ετοιμασία της παρούσας Έκθεσής 
μας, να έχουν ανακληθεί. 

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, ο Δήμος έχει ετοιμάσει νέους Κανονισμούς, τους οποίους 
έχει αποστείλει στο Υπουργείο Εσωτερικών για έγκριση και δημοσίευση, χωρίς να 
έχει προχωρήσει η δημοσίευσή τους και η ανάκληση των προηγούμενων. Μας 
πληροφόρησε επίσης ότι ο Δήμος αναμένει τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα για τις 
δικές τους ενέργειες. 

Σύσταση: Ο Δήμος, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, να προβεί σε 
συγκεκριμένες ενέργειες για τακτοποίηση των πιο πάνω. 

Δικαιώματα από πολιτικούς γάμους. Ο Δήμος τελεί γάμους, χωρίς να 
προεισπράττει το σχετικό τέλος, σε αντίθεση με τον περί Γάμου Νόμο. 

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31.12.2014 και 
31.12.2013, το υπόλοιπο χρεωστών δικαιωμάτων πολιτικών γάμων ήταν €489.516 
και €529.625, αντίστοιχα (€425.955 στις 31.12.20102), ενώ, σύμφωνα με το 
μηχανογραφημένο μητρώο πολιτικών γάμων, μέχρι 16.6.2016, εκκρεμούσε η 
είσπραξη δικαιωμάτων ύψους €585.240, που αφορούν σε  2.089  πολιτικούς γάμους 
που τελέστηκαν την περίοδο 2007-2016, χωρίς ο Δήμος να λάβει οποιαδήποτε μέτρα 
εναντίον των οφειλετών. 

(α) Από τις πιο πάνω καθυστερήσεις, ποσό ύψους €447.817 ή ποσοστό 77%, 
οφείλεται από συγκεκριμένο ταξιδιωτικό οργανισμό. Η οφειλή του εν λόγω 
ταξιδιωτικού οργανισμού στις 31.12.2014 και 31.12.2013, ανερχόταν σε €375.082 και 
€388.614, αντίστοιχα. Όπως έχουμε ενημερωθεί, ως μέτρο για την είσπραξη των εν 
λόγω οφειλών, ο Δήμος αγοράζει υπηρεσίες από τον εν λόγω οργανισμό, ενώ από 
25.4.2016, αυτός εξοφλεί πλήρως τα δικαιώματα πολιτικών γάμων που τελούν οι 
πελάτες του. Συναφώς αναφέρεται ότι κατά τα έτη  2015, 2014 και 2013, 
καταβλήθηκαν από τον πιο πάνω οργανισμό, ποσά ύψους μόνο €18.975, €2.326 και 
€1.322, αντίστοιχα, για την εξόφληση οφειλών προηγουμένων ετών. 

Σύσταση: Ο Δήμος να εφαρμόζει τη σχετική νομοθεσία και τα δικαιώματα από την 
τέλεση πολιτικών γάμων να εισπράττονται πριν από την τέλεσή τους. 

(β) Δύο τουριστικοί πράκτορες σταμάτησαν τη «συνεργασία» τους με τον Δήμο, 
χωρίς να καταβάλουν τα οφειλόμενα δικαιώματα, ύψους €38.904, που αφορούν στην 
τέλεση 138 πολιτικών γάμων. 

(γ) Σύμφωνα με τον περί Γάμου Νόμο, για την τέλεση γάμου καταβάλλεται το 
καθορισμένο τέλος, το οποίο, για τέλεση γάμου μετά την παρέλευση 15 ημερών από 
την ημερομηνία της ειδοποίησης που δίδουν τα πρόσωπα που προτίθενται να 
συνάψουν γάμο στον Λειτουργό Τέλεσης Γάμων, καθορίζεται σε €128 (£75), ενώ για 
την τέλεση γάμου πριν από την παρέλευση 15 ημερών, το τέλος ανέρχεται σε €282 
(£165). 
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Κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας, ο Δήμος επέβαλε επιπλέον τέλη για 
γάμους εκτός ωρών εργασίας ή/και εκτός των γραφείων του Δήμου, τα οποία 
ανέρχονταν σε €100 ανά γάμο. Σύμφωνα με το άρθρο 11 του εν λόγω Νόμου, τα 
πρόσωπα που προτίθενται να συνάψουν γάμο είναι ελεύθερα να επιλέξουν τον τόπο 
τέλεσής του, δηλαδή τον Δήμο και ο γάμος τελείται στα γραφεία του εν λόγω Δήμου. 
Σχετική είναι και η έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως, ημερ. 22.11.2005, αναφορικά 
με παράπονο που υπέβαλε ο Δήμαρχος Γερμασόγειας κατά των Δήμων Αγίας 
Νάπας, Δερύνειας, Παραλιμνίου, Πάφου και Πόλης Χρυσοχούς, σύμφωνα με την 
οποία οι γάμοι θα τελούνται από τους Λειτουργούς Τέλεσης Γάμων των Δήμων, στα 
γραφεία των οικείων Δήμων. Δηλαδή, οι Δήμοι δεν μπορούν να τελούν γάμους σε 
τόπους άλλους, παρά μόνο στα γραφεία τους. 

Αγορά αγαθών και υπηρεσιών από οικονομικούς φορείς. Ο Δήμος δεν 
προέβαινε σε εκτίμηση των συνολικών αναγκών του, αλλά ούτε και της αξίας των 
σχετικών αγορών αγαθών και υπηρεσιών, όπως προνοείται στον περί του 
Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμο (Ν.12(Ι)/2006), ο οποίος 
αντικαταστάθηκε, από 28.4.2016, από τον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών 
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2016 (Ν. 
73(Ι)/2016). 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται, ότι σε αριθμό περιπτώσεων ζητούσε απευθείας, από 
νομικά και φυσικά πρόσωπα, την προμήθεια αγαθών ή/και υπηρεσιών, γεγονός που 
δεν συνάδει με τις διατάξεις του πιο πάνω Νόμου, αλλά ούτε και με τις αρχές της 
χρηστής διοίκησης και της ίσης μεταχείρισης, εφόσον τα αγαθά και οι υπηρεσίες 
εξασφαλίζονταν πάντοτε από τα ίδια πρόσωπα, αποκλείοντας τυχόν άλλους 
ενδιαφερόμενους. Τα όσα αναφέρονται πιο κάτω είναι σχετικά. 

(α) Σχίσματα δρόμων και πεζοδρομίων. Κατά τα έτη 2015, 2014 και 2013, 
δαπανήθηκαν για την παλινόρθωση οδών και πεζοδρομίων, ποσά ύψους €98.838, 
€119.947 και €67.177, από τα οποία ποσά €61.310, €60.901 και €65.931, 
αντίστοιχα, αφορούσαν σε εργασίες που ανατέθηκαν χωρίς την προκήρυξη 
διαγωνισμού, όπως προνοεί η σχετική νομοθεσία. 

(β) Παροχή υπηρεσιών μηχανικού. Χωρίς την προκήρυξη διαγωνισμού, 
υπογράφηκε το 2007, σύμβαση παροχής υπηρεσιών μηχανικού, η οποία, έκτοτε, 
ανανεώνεται με προκαθορισμένη ετήσια αμοιβή, η οποία για τα έτη 2015 και 2014 
ανήλθε σε €22.200 (€24.000 το 2013). 

Στον εν λόγω μηχανικό, καταβλήθηκαν κατά τα έτη 2015 και 2014, ποσά συνολικού 
ύψους €22.520 και €23.000, αντίστοιχα, χωρίς ο Δήμος να απαιτήσει την έκδοση, 
από μέρους του, φορολογιών τιμολογίων, καθώς και αποδείξεων είσπραξης για τις 
υπηρεσίες του. Συναφώς αναφέρεται ότι ο εν λόγω μηχανικός δεν φαίνεται να έχει 
εγγραφεί στο μητρώο ΦΠΑ, κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας. 

Ο Δήμαρχος, στην απάντησή του, μας ανέφερε ότι το συγκεκριμένο άτομο 
απασχολείται στον Δήμο εδώ και 11 χρόνια, καθώς και ότι ο Δήμος έχει αναγνωρίσει 
ότι μεταξύ τους υπάρχει υπαλληλική σχέση και έχει προχωρήσει στις διαδικασίες για 
τη συμπερίληψή του στον νέο Προϋπολογισμό του Δήμου, ως τεχνικός μηχανικός 
αορίστου χρόνου (κλίμακα Α 4-5-7). 

(γ) Παροχή υπηρεσιών ιατρού. Την 1.1.2015, υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου και 
συγκεκριμένου ιατρού, σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την περίοδο 1.1.2015-
31.12.2016, με επανεξέτασή της για περαιτέρω παράταση, με σκοπό τη λειτουργία 
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συστήματος για τη διαχείριση της υγείας του προσωπικού του Δήμου, ανάλογα με 
τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται, με αμοιβή €50 για κάθε  ώρα εργασίας. 

Ο Δήμος ανέθεσε την παροχή των πιο πάνω υπηρεσιών στον συγκεκριμένο ιατρό, 
χωρίς εκτίμηση της συνολικής δαπάνης και την προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού. Τα 
τιμολόγια που εκδίδονται από τον εν λόγω ιατρό, δεν περιλαμβάνουν στοιχεία για τις 
ώρες που εργάζεται, ώστε, με βάση τη σύμβαση, να μπορεί να υπολογιστεί η αμοιβή 
του, ούτε και στοιχεία για τις υπηρεσίες που προσφέρει. 

(δ) Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας. Η εν λόγω εταιρεία, η οποία από 25.9.2015 
μετονομάστηκε σε «Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου 
Λτδ»,  ιδρύθηκε τον  Οκτώβριο του 2003 από τους Δήμους Λάρνακας, Αραδίππου, 
Αθηένου, Δρομολαξιάς/Μενεού, Λιβαδιών, Λευκάρων, Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου, 
τα 42 από τα 45 Κοινοτικά Συμβούλια της Επαρχίας Λάρνακας και το Κοινοτικό 
Συμβούλιο Λιοπετρίου της Επαρχίας Αμμοχώστου, το Ε.Β.Ε.Λ. Λάρνακας, τον 
Σύλλογο Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας, την ΣΠΕ Αγροτικής Ανάπτυξης, την ΣΠΕ 
Βασιλικού-Πεντάσχοινου και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Επαγγελματιών Ψαράδων και 
είναι ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Στόχο έχει να παρέχει υποστηρικτικές 
υπηρεσίες, όσον αφορά στις διαδικασίες εξεύρεσης Ευρωπαϊκών ή άλλων 
διαθέσιμων Κονδυλίων, τα οποία θα εξυπηρετήσουν την υλοποίηση έργων και την 
εφαρμογή αναπτυξιακών δράσεων προς όφελος των κατοίκων των συγκεκριμένων 
περιοχών. Το σύνολο των πληρωμών για τα έτη 2014 και 2013 προς την εν λόγω 
εταιρεία, στην οποία ο Δήμος Αραδίππου είναι μέτοχος με ποσοστό 2% (2.000 
μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,71 η κάθε μια), ανήλθε συνολικά σε €104.050. Από τις 
εν λόγω πληρωμές, ποσό ύψους €48.000 αφορά σε σύμβαση για υπηρεσίες 
συμβούλου τεχνικής υποστήριξης, που συνομολογήθηκε χωρίς την προκήρυξη 
σχετικού διαγωνισμού.  

(ε) Στις περιπτώσεις συνομολόγησης συμβάσεων χωρίς διαγωνισμό, εμπίπτει και η 
ανάθεση της επιμέλειας περιοδικού του Δήμου για συνολικό ποσό €15.426.  

Εξασφάλιση λογιστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου. Κατά 
το 2015, ο Δήμος προκήρυξε διαγωνισμό για την εξασφάλιση λογιστικών υπηρεσιών 
και υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου για ένα έτος, με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα 
ένα και ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε για ποσό ύψους €8.850 πλέον ΦΠΑ, με 
ημερομηνία έναρξης της σύμβασης την 17.7.2015.  

Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της σύμβασης, «Όροι Εντολής–Τεχνικές 
Προδιαγραφές», το σύνολο των ωρών που αφορούν στην εργασία του Ανάδοχου για 
την υλοποίησή της αφήνονται στην κρίση του, όμως ο ενδεικτικός χρόνος 
απασχόλησής του στα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ώρες, θα είναι 
τουλάχιστο 150 ανθρωποημέρες, οι οποίες να κατανεμηθούν στους 12 μήνες που 
είναι η διάρκειά της. Σύμφωνα με τη σύμβαση, μία ανθρωποημέρα αφορά στην 
απασχόληση ενός ατόμου για 7 ώρες ημερησίως. 

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν τηρείται κατάσταση ανθρωποημερών για την 
απασχόληση του προσωπικού του Ανάδοχου στα γραφεία του Δήμου. Συναφώς 
αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου από την Υπηρεσία μας, η 
παρουσία υπαλλήλου του Ανάδοχου στα γραφεία του Δήμου, περιορίστηκε σε δύο 
φορές την εβδομάδα για 3 μέχρι 6 ώρες κάθε φορά. 

Συντήρηση και λειτουργία οχημάτων. Το κόστος για τα καύσιμα και τη συντήρηση 
των οχημάτων του Δήμου για τα έτη 2012-2014, φαίνεται πιο κάτω. 
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2014 2013 2012 

€ € € 

Επιδιορθώσεις και μηχανέλαια 108.968 106.827 140.472 

Καύσιμα  181.483 176.980 179.469 

Ολικό 290.451 283.807 319.941 

Το συνολικό κόστος για επιδιορθώσεις και μηχανέλαια για το 2014 παρουσίασε 
μείωση 22,4%, σε  σύγκριση με το 2012.  Ωστόσο, παρατηρήθηκαν περιπτώσεις 
οχημάτων, για τα οποία το ετήσιο κόστος για επιδιορθώσεις ανήλθε μέχρι και σε 
€17.827, χωρίς ΦΠΑ. 

Επιβάλλεται όπως ο Δήμος διερευνήσει τα πιο πάνω, ώστε να προχωρήσει στη λήψη 
των αναγκαίων μέτρων για μείωση του κόστους των επιδιορθώσεων, καθώς και για 
περιορισμό της κατανάλωσης καυσίμων. 

Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως ο Δήμος τηρεί για κάθε όχημα ξεχωριστό βιβλίο 
κίνησης, στο οποίο να καταχωρίζονται στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τον 
προορισμό, με αναφορά στα χιλιόμετρα που διανύθηκαν, στα λίτρα καυσίμων που 
προμηθεύτηκαν, στα έξοδα συντήρησης, στα λιπαντικά, καθώς και στον μέσο όρο 
κατανάλωσης καυσίμων, ώστε να αξιολογούνται τα αποτελέσματα, όχι μόνο για κάθε 
όχημα ξεχωριστά, αλλά και μεταξύ οχημάτων του ιδίου τύπου και να λαμβάνονται 
μέτρα εκεί και όπου επιβάλλεται. 

Ο Δήμαρχος πληροφόρησε την Υπηρεσία μας ότι έχουν δημιουργηθεί διαδικασίες και 
έντυπα καταγραφής των εξόδων για κάθε όχημα, καθώς και ότι έχει εγκατασταθεί σε 
όλα τα οχήματα σύστημα θεσιθεσίας (GPS), για αποτελεσματικό έλεγχο των 
κινήσεων και επιπρόσθετα έχει ξεκινήσει η τήρηση ξεχωριστού βιβλίου κίνησης για το 
κάθε όχημα.  

Έξοδα φιλοξενίας και έξοδα παραστάσεως. 

(α) Κατά τα έτη 2014 και 2013, δαπανήθηκε ποσό ύψους €14.926 και €23.098, 
αντίστοιχα, για την φιλοξενία επισήμων και δημόσιες σχέσεις, το οποίο 
καταχωρίστηκε στον λογαριασμό «Έξοδα Φιλοξενίας». Διαπιστώθηκε ότι, σε αρκετές 
περιπτώσεις, στα σχετικά διατακτικά/παραστατικά δεν αναγράφονταν οι απαραίτητες 
πληροφορίες, σύμφωνα και με την εγκύκλιο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και 
Προσωπικού, ημερ. 16.1.1982, με βάση την οποία η αποζημίωση για φιλοξενία 
επισήμων επισκεπτών σε κέντρα αναψυχής, εστιατόρια ή/και ξενοδοχεία, 
καταβάλλεται κατόπιν υποβολής πλήρους ονομαστικού καταλόγου. 

(β) Κατά τα έτη 2014 και 2013, καταχωρίστηκαν στον λογαριασμό «Έξοδα 
Παραστάσεως», ποσά συνολικού ύψους €21.027 και €19.123, αντίστοιχα (€28.626 
για το 2012), που αφορούν σε έξοδα ταξιδίων για εκπροσώπηση του Δήμου στο 
εξωτερικό, έξοδα φιλοξενίας και δημοσίων σχέσεων, καθώς και άλλα διάφορα έξοδα. 
Συναφώς αναφέρεται ότι κατά το 2014, άλλα έξοδα ταξιδίων εξωτερικού ύψους 
€10.993, καταχωρίστηκαν στον λογαριασμό «Έξοδα Ειδικά Εγκρινόμενα». 

Σύσταση: Λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες οικονομικές συνθήκες, τα πιο πάνω 
έξοδα να περιοριστούν στα απολύτως απαραίτητα. Για τα έξοδα ταξιδιών εξωτερικού 
να δημιουργηθεί στο Γενικό Καθολικό ξεχωριστός λογαριασμός.  

Δημοτική χορωδία και θεατρικό εργαστήρι. Κατά τα έτη 2014 και 2013, 
απασχολούνταν στον Δήμο, χωρίς την άδεια του Υπουργείου Παιδείας και 
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Πολιτισμού, δύο διορισμένοι εκπαιδευτικοί. Οι αμοιβές των εν λόγω εκπαιδευτικών 
και για τα δύο έτη ανήλθαν σε €12.105 και €11.822, αντίστοιχα. 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, 
ημερ. 2.2.2012, η ιδιωτική απασχόληση εκπαιδευτικών, χωρίς άδεια της αρμόδιας 
αρχής, αποτελεί παράπτωμα και ο εκπαιδευτικός υπόκειται σε δίωξη. 

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Αποστόλου Λουκά. Ο Δήμος ανέθεσε τη μελέτη 
και επίβλεψη της ανάπλασης της κεντρικής πλατείας Αποστόλου Λουκά σε 
συγκεκριμένο αρχιτέκτονα και στις 14.6.2010 υπογράφτηκε, μεταξύ του Δήμου και 
του εν λόγω αρχιτέκτονα, το έντυπο «Εξουσιοδότηση Εντολέα σε Εγγεγραμμένους 
Μηχανικούς για Παροχή Υπηρεσιών», το οποίο ετοιμάστηκε από το Επιστημονικό και 
Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), για σκοπούς εφαρμογής του Κανονισμού 4(2) 
των περί Δεοντολογίας των Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Κύπρου Κανονισμών. 

Επειδή η υλοποίηση του Έργου αναστάληκε, ο αρχιτέκτονας, με αίτημά του προς το 
ΕΤΕΚ, προσέφυγε σε διαδικασία διαιτησίας, αξιώνοντας από τον Δήμο το ποσό των 
€31.882 πλέον ΦΠΑ, καθώς και τόκους για υπηρεσίες που πρόσφερε μέχρι 
24.10.2013, πλέον έξοδα διαιτησίας και δικηγορικά έξοδα. Σημειώνεται ότι οι 
πληρωμές του Δήμου προς τον εν λόγω αρχιτέκτονα, πριν από την προσφυγή του σε 
διαδικασία διαιτησίας, ανήλθαν σε €20.250.  

Διαπιστώθηκε ότι ο Δήμος και ο εν λόγω αρχιτέκτονας, υπέγραψαν στις 8.3.2016 
«Συμφωνία Διευθέτησης Διαφοράς», με την οποία τερματίστηκε η συνεργασία τους. 
Με βάση τη συμφωνία, ο Δήμος κατέβαλε στον αρχιτέκτονα το ποσό των €31.882, 
πλέον €28.118 ως αποζημίωση και τόκους για τη διακοπή του συμβολαίου του, 
δηλαδή €60.000 συνολικά, για πλήρη και οριστική διευθέτηση της απαίτησής του που 
σχετιζόταν με τις εργασίες που εκτέλεσε ή/και που δικαιούτο να πληρωθεί και που 
απέρρεαν από την ανάθεση της μελέτης και επίβλεψης των εργασιών που αφορούν 
στο εν λόγω έργο. 

Πρόκληση οχληρίας από συγκεκριμένη εταιρεία στην οποία παραχωρήθηκε 
βιοτεχνικό τεμάχιο.  Κατά το 2014, ο Δήμος Αραδίππου καταχώρησε αγωγή 
εναντίον εταιρείας, για ανέγερση οικοδομής/προσθηκομετατροπές/αλλαγή χρήσης 
υφιστάμενου κτιρίου, χωρίς την εξασφάλιση των σχετικών αδειών από τον Δήμο, 
κατά παράβαση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, Κεφ. 96 και του 
περί Ποινικού Κώδικα Νόμου, Κεφ. 154. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η 
συγκεκριμένη οικοδομή, η οποία  χρησιμοποιείται, παράνομα, ως τυροκομείο, δεν 
εξασφάλισε πιστοποιητικό τελικής έγκρισης. 

Διαπιστώθηκε ότι, παρόλο που το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 16.5.2013, τη 
λήψη δικαστικών μέτρων για αναστολή των εργασιών του τυροκομείου, εντούτοις 
αυτό εξακολουθεί τη λειτουργία του, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τα πρακτικά του 
Δημοτικού Συμβουλίου, ημερ. 5.2.2015, να προκαλεί οχληρία. Συναφώς αναφέρεται 
ότι στην εν λόγω εταιρεία παραχωρήθηκε τεμάχιο στην βιοτεχνική περιοχή, όμως 
αυτή εξακολουθεί να λειτουργεί σε οικιστική περιοχή. 

Σύσταση: Λαμβάνοντας υπόψη ότι για το πιο πάνω θέμα η Υπηρεσία μας έγινε 
δέκτης συγκεκριμένων καταγγελιών που αφορούν στην πρόκληση οχληρίας, ο Δήμος 
να εφαρμόσει την πιο πάνω απόφασή του για άρση της οχληρίας.    
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1.1.2.9 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 

Κατακύρωση διαγωνισμού για εξασφάλιση Άδειας Παροχής Υπηρεσιών στο 
σημείο 3 της Δημοτικής Παραλίας – Αρ. Διαγωνισμού 7/2017. Κατόπιν 
διερεύνησης της διαδικασίας που ακολουθήθηκε από τον Δήμο για ανάθεση της πιο 
πάνω σύμβασης, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

Στο Μέρος Α, Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς, Άρθρο 2.2 – Αντικείμενο της 
σύμβασης, των εγγράφων του διαγωνισμού, καθορίζονται – μεταξύ άλλων – τα 
ακόλουθα:  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η τοποθέτηση κρεβατιών παραλίας και ομπρελών για 
ενοικίαση ή παραχώρηση σε λουόμενους, στο σημείο 3 της παραλίας του Δήμου 
Πόλης Χρυσοχούς, το οποίο καταγράφεται στο Παράρτημα Ι. Στο εν λόγω 
Παράρτημα αναφέρεται – μεταξύ άλλων – ότι το ελάχιστο ποσό προσφοράς για το 
συγκεκριμένο σημείο είναι €30.000, ενώ στο Άρθρο 2.3 – Διάρκεια σύμβασης, 
καθορίζεται ως διάρκεια της, χρονικό διάστημα 2 ετών. 

Στο Άρθρο 10.1 – Ανάθεση σύμβασης, προνοείται ότι η ανάθεση της σύμβασης 
γίνεται στον Προσφέροντα του οποίου η προσφορά έχει αναδειχθεί, κατά τη 
διαδικασία αξιολόγησης, ως η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, δηλαδή η προσφορά με την ψηλότερη τιμή. 

Ωστόσο, όπως μας πληροφόρησε τον Αύγουστο 2017 ο Δήμαρχος: 

(α) Η απόφαση για προκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού λήφθηκε σε συνεδρία του 
Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 20.3.2017. Κατά την πιο πάνω συνεδρία 
αποφασίστηκε να περιληφθεί στους όρους του διαγωνισμού ελάχιστο ποσό 
προσφοράς ύψους €30.000 για κάθε χρόνο. Ωστόσο, εκ παραδρομής, η 
συγκεκριμένη απόφαση δεν καταγράφηκε στα πρακτικά της πιο πάνω συνεδρίας. 

(β) Μετά την υποβολή των προσφορών, ο Δήμος διαπίστωσε – κατόπιν 
διεξαγωγής σχετικής έρευνας – ότι κατά την ετοιμασία των εγγράφων του εν λόγω 
διαγωνισμού, και πάλι εκ παραδρομής, δεν καθορίστηκε στους όρους του 
διαγωνισμού ότι το ελάχιστο ποσό προσφοράς ύψους €30.000, που καθοριζόταν στο 
Παράρτημα Ι των εγγράφων, αφορούσε το κάθε έτος της σύμβασης ξεχωριστά. 

(γ) Σε συνεδρία του Συμβουλίου Προσφορών του Δήμου που έγινε στις 19.4.2017, 
αποφασίστηκε – κατά πλειοψηφία – η κατακύρωση του διαγωνισμού στον ψηλότερο 
προσφοροδότη για το συνολικό ποσό των €42.000 (€21.000 για το 1ο έτος και 
€21.000 για το 2ο έτος). 

(δ) Η απόφαση που λήφθηκε στην πιο πάνω συνεδρία του Συμβουλίου 
Προσφορών, επανεξετάστηκε σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 
27.4.2017, στην παρουσία του νομικού συμβούλου του Δήμου. Κατά την πιο πάνω 
συνεδρία, ο νομικός σύμβουλος αναφέρθηκε – μεταξύ άλλων – στο θέμα του 
ελάχιστου ποσού προσφοράς και υπέδειξε στο Συμβούλιο ότι ο Δήμος είχε την 
ευχέρεια να αποφασίσει, είτε την ανάκληση της απόφασης κατακύρωσης της 
προσφοράς, είτε την ακύρωση του διαγωνισμού και την επαναπροκήρυξη του, είτε 
την επικύρωση της απόφασης του Συμβουλίου Προσφορών, που λήφθηκε στις 
19.4.2017, για κατακύρωση του διαγωνισμού (στο ποσό των €21.000 κατ΄ έτος), 
νοουμένου ότι η απόφαση που θα λαμβανόταν, θα ήταν δεόντως και επαρκώς 
αιτιολογημένη. 
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(ε) Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την πιο πάνω συνεδρία του (27.4.2017), 
αποφάσισε   – κατά πλειοψηφία – να επικυρώσει την απόφαση που λήφθηκε από το 
Συμβούλιο Προσφορών κατά τη συνεδρία του ημερ. 19.4.2017. 

(στ) Η προηγούμενη σύμβαση (Αρ. 6/2016) συνολικής διάρκειας 3 ετών και ενοίκιο 
ύψους €42.000 για κάθε έτος δεν ολοκληρώθηκε, αφού ο Ανάδοχος, μετά την 
παρέλευση του 1ου χρόνου της σύμβασης, δεν προσήλθε στον Δήμο για καταβολή 
του προβλεπόμενου από τη σύμβαση ποσού (€42.000), για το ενοίκιο του 2ου έτους 
της σύμβασης. Ως εκ τούτου, ο Δήμος αποφάσισε τον τερματισμό της συγκεκριμένης 
σύμβασης (Αρ. 6/2016) και την προκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού (Αρ. 7/2017). 

Ενόψει των πιο πάνω, τον Νοέμβριο 2017, με επιστολή μας προς τον Δήμαρχο, 
παρατηρήσαμε τα ακόλουθα:  

(α) Η νέα σύμβαση (Αρ. 7/2017) υπογράφηκε εκ μέρους του Αναδόχου από 
συγκεκριμένο προσφοροδότη, στον οποίο ο Δήμος είχε αναθέσει και την 
προηγούμενη σύμβαση (Αρ. 6/2016) με το ίδιο αντικείμενο. 

(β) Ενώ με βάση τη σύμβαση Αρ. 6/2016 το ύψος του ποσού για εξασφάλιση 
άδειας παροχής υπηρεσιών στο σημείο 3 της δημοτικής παραλίας ήταν €42.000 ανά 
έτος, με διάρκεια 3 χρόνια (2016 – 2018), στη νέα σύμβαση Αρ. 7/2017, που ο Δήμος 
αποφάσισε να αναθέσει ουσιαστικά στον ίδιο Ανάδοχο της σύμβασης Αρ. 6/2016 
(εφόσον το ίδιο άτομο υπέγραψε εκ μέρους του Αναδόχου), το ποσό της σύμβασης 
μειώθηκε σε €21.000 ανά έτος, με διάρκεια 2 χρόνια (2017 – 2018). Από τα πιο 
πάνω, προκύπτει ότι ο Δήμος απώλεσε έσοδα συνολικού ύψους €42.000 (€21.000 
για το έτος 2017 και €21.000 για το έτος 2018). 

(γ) Λαμβάνοντας υπόψη την άρνηση του συγκεκριμένου Αναδόχου να 
ολοκληρώσει την προηγούμενη σύμβαση (Αρ. 6/2016), παραβιάζοντας έτσι ουσιώδη 
όρο της, ο Δήμος θα έπρεπε – τουλάχιστον – να τον είχε αποκλείσει από το δικαίωμα 
συμμετοχής στον νέο διαγωνισμό (Αρ. 7/2017). Αντί αυτού, ο Δήμος αποφάσισε να 
του αναθέσει τη νέα σύμβαση, με σημαντικά μειωμένο ποσό (κατά 50% ανά έτος), για 
την ίδια Άδεια Παροχής Υπηρεσιών. 

(δ) Δεδομένης της ασάφειας των όρων του εν λόγω διαγωνισμού (Αρ. 7/2017) 
αναφορικά με το ελάχιστο ποσό προσφοράς, δηλαδή κατά πόσο το ποσό των 
€30.000 αφορούσε το κάθε έτος της σύμβασης ξεχωριστά, ο Δήμος – λαμβάνοντας 
υπόψη και τα πιο πάνω – είχε τη δυνατότητα να ακυρώσει τον διαγωνισμό και να τον 
επαναπροκηρύξει, τροποποιώντας ανάλογα τα έγγραφα του διαγωνισμού. Όπως 
αναφέρθηκε πιο πάνω, ο νομικός σύμβουλος του Δήμου είχε υποδείξει κατά την πιο 
πάνω συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου (στις 27.4.2017), ότι ανάμεσα στις 
επιλογές που είχε ενώπιον του ο Δήμος για αντιμετώπιση του θέματος, ήταν και η 
ακύρωση του διαγωνισμού. 

(ε) Εξαιτίας των παραλείψεων στα έγγραφα του τελευταίου διαγωνισμού που 
ετοιμάστηκαν από τον Δήμο, ο τελευταίος ενδεχομένως να απώλεσε σημαντικά 
έσοδα. 

Τέλος, με την πιο πάνω επιστολή μας, ζητήσαμε όπως μας ενημερώσει για τα 
αποτελέσματα της διοικητικής έρευνας που ο Δήμος αποφάσισε να διεξαχθεί 
αναφορικά με το θέμα του πιο πάνω διαγωνισμού Αρ. 7/2017. Η εν λόγω απόφαση 
είχε ληφθεί κατά τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 27.4.2017. 

Η απάντηση του Δήμου εκκρεμεί. 
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Σύσταση: Κατά την ετοιμασία των εγγράφων των διαγωνισμών, θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται κατάλληλες πρόνοιες, ώστε να διασφαλίζεται το συμφέρον του 
Δήμου. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνονται σημαντικά λάθη/παραλείψεις 
στα έγγραφα ενός διαγωνισμού, τότε θα πρέπει να εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο 
ακύρωσης του.  

1.1.2.10 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 

Σύμβαση για την ανέγερση Αίθουσας Αθλοπαιδιών στο σχολείο Παραλιμνίου – 
Παραβίαση από τον Ανάδοχο προνοιών της σύμβασης που αφορά εργατικά 
θέματα. Τον Μάιο 2017, με επιστολή μας προς τον Δήμαρχο παρατηρήσαμε τα 
ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις επιστολές των Συντεχνιών ΠΕΟ και ΣΕΚ που στάληκαν τόσο προς 
τον Δήμο όσο και προς την Υπηρεσία μας, ο Ανάδοχος του συγκεκριμένου έργου 
καθώς και οι Υπεργολάβοι του, παραβίαζαν πρόνοιες της σύμβασης αναφορικά με 
εργατικά θέματα. Όπως αναφερόταν στις πιο πάνω επιστολές ο Υπεύθυνος 
Μηχανικός του Δήμου για το έργο, παρά τις υποδείξεις των Συντεχνιών, 
εξακολουθούσε να δέχεται την υποβολή από τον Ανάδοχο μόνο μιας υπεύθυνης 
δήλωσης ότι, τόσο αυτός όσο και οι Υπεργολάβοι του, τηρούν τις πιο πάνω πρόνοιες 
της σύμβασης αναφορικά με εργατικά θέματα και, ως εκ τούτου, προχωρούσε στην 
έκδοση των πιστοποιητικών πληρωμής, χωρίς να απαιτεί όπως ο Ανάδοχος 
τεκμηριώσει την πιο πάνω δήλωση του.  

Ενόψει των πιο πάνω, υποδείξαμε ότι η απλή δήλωση του Αναδόχου δεν ήταν 
αρκετή και, ο Μηχανικός του Δήμου θα έπρεπε να ζητήσει από τον Ανάδοχο όπως 
τεκμηριώνει τη δήλωση του με τις απαραίτητες βεβαιώσεις από τα αρμόδια όργανα.  

Περαιτέρω, εισηγηθήκαμε όπως ο Δήμος ερευνήσει το θέμα και, πληροφορήσει την 
Υπηρεσία μας, κατά πόσο ο Ανάδοχος έχει παραβιάσει οποιαδήποτε πρόνοια της 
σύμβασης αναφορικά με εργατικά θέματα. 

Τέλος, ζητήσαμε από τον Δήμαρχο όπως – σε περίπτωση που ο Ανάδοχος ή οι 
Υπεργολάβοι του παραλείπουν ή/και αρνούνται να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις 
τους αναφορικά με εργατικά θέματα, πληροφορήσει την Υπηρεσία μας για τα 
μέτρα/ενέργειες στα οποία έχει προβεί ή/και προτίθεται να προβεί προς 
συμμόρφωση του Αναδόχου με τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από τις 
πρόνοιες της σύμβασης. 

Τον Ιούλιο 2017, ο Δήμαρχος με επιστολή του μας πληροφόρησε ότι έχει ζητήσει από 
τον Ανάδοχο να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τις πρόνοιες της 
σύμβασης. 

Περαιτέρω, μας πληροφόρησε ότι έχει ζητήσει από τις Συντεχνίες να προσκομίσουν 
απόφαση της Υπηρεσίας Επίλυσης Εργατικών Διαφορών, που να αποδεικνύει ότι ο 
Ανάδοχος δεν έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις του έναντι των εργαζομένων. Στην 
περίπτωση αυτή, μόλις ενημερωθεί για το ποσό που οφείλει ο Ανάδοχος, ο Δήμος θα 
προχωρήσει στην ανάλογη αποκοπή από τις μελλοντικές πληρωμές προς αυτόν. 

Σύσταση: Ο Δήμος θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι ο Ανάδοχος τηρεί – τεκμηριωμένα 
– τις υποχρεώσεις του για τα εργατικά θέματα, όπως αυτές απορρέουν από τις 
σχετικές πρόνοιες της σύμβασης.  
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1.1.2.11 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 

Υποβολή οικονομικών καταστάσεων για έλεγχο.  Ο έλεγχος των οικονομικών 
καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, οι οποίες 
υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δήμων Νόμου, βρίσκεται σε εξέλιξη.  
Τα θέματα που ακολουθούν, αφορούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015. 

Σε αντίθεση με τις διατάξεις του άρθρου 81(1) του περί Δήμων Νόμου, το οποίο 
προνοεί την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων προς την Υπηρεσία μας μέχρι 
τις 30 Απριλίου του έτους που έπεται του έτους στο οποίο αφορούν οι οικονομικές 
καταστάσεις, ο Δήμος υπέβαλε τις οικονομικές καταστάσεις του για τα έτη που 
έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και 2015 στις 11.11.2015 και 19.9.2016, αντί μέχρι 
30.4.2015 και 30.4.2016, αντίστοιχα. 

Γνώμη με επιφύλαξη.  Οι Εκθέσεις Ανεξάρτητου Ελεγκτή προς τον Δήμο, για τα έτη 
που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015, δόθηκαν με 
επιφύλαξη, για διάφορα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο «Βάση για γνώμη 
με επιφύλαξη», τα κυριότερα εκ των οποίων είναι τα ακόλουθα: 

 Οικονομικές καταστάσεις  

 Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων 

 Πρόβλεψη και διαγραφές επισφαλών χρεωστών 

Οικονομικές καταστάσεις. Οι οικονομικές καταστάσεις του Δήμου δεν 
παρουσιάζονται με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο αρ. 1 «Παρουσίαση 
Οικονομικών Καταστάσεων», ούτως ώστε η δομή και οι επεξηγηματικές σημειώσεις 
στις οικονομικές καταστάσεις να είναι κατανοητές και σύμφωνες με το Διεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο. 

Σύσταση: Nα γίνουν οι απαραίτητες διευθετήσεις, ούτως ώστε οι οικονομικές 
καταστάσεις να ετοιμάζονται βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου αρ. 1, έτσι 
ώστε να παρέχουν τις απαραίτητες και πλήρεις πληροφορίες στους χρήστες τους.  

Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων. Δεν γίνεται αναλογιστική εκτίμηση για το 
Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων σε ετήσια βάση, για να γίνονται οι 
απαραίτητες λογιστικές εγγραφές, εφαρμόζοντας το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο αρ. 
19 «Παροχές σε Εργαζομένους» και να παρουσιάζονται οι πραγματικές/ σημερινές 
υποχρεώσεις του Δήμου προς το Ταμείο.  Παρόλο που έγινε αναλογιστική μελέτη, με 
ημερ. αναφοράς την 31.12.2013, εντούτοις ο Δήμος δεν αναγνώρισε στις οικονομικές 
του καταστάσεις την αναλογιστική υποχρέωση που διαπιστώθηκε από τη μελέτη 
ύψους €4,5 εκ. περίπου (αναλογιστικό έλλειμμα €2,2 εκ. περίπου). 

Πρόβλεψη και διαγραφές επισφαλών χρεωστών. Ο Δήμος δεν πραγματοποιεί 
ελέγχους για τυχόν απομείωση στα υπόλοιπα των χρεωστών προηγουμένων ετών, 
με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος τα υπόλοιπα των εν λόγω χρεωστών να είναι 
υπερτιμημένα. 

Σύσταση: Να πραγματοποιείται τακτικός έλεγχος για τυχόν απομείωση στα 
υπόλοιπα των χρεωστών που προέρχονται από προηγούμενα έτη και ακολούθως να 
γίνεται η απαραίτητη πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις, καθώς επίσης και οι 
απαραίτητες διαγραφές εκεί όπου χρειάζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
85(2)(ιε) του περί Δήμων Νόμου.  
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Εσωτερικός έλεγχος. Ο Δήμος δεν διατηρεί Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, 
στελεχωμένο με κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό, με αποτέλεσμα οι διαδικασίες 
του εσωτερικού ελέγχου να μην πραγματοποιούνται σωστά και με κίνδυνο 
πρόκλησης οικονομικής ή άλλης ζημιάς στον Δήμο.   

Σύσταση: Εισηγούμαστε τη δημιουργία Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, με 
κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό.  

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Γεωπόνου για την επιμέλεια των 
δημόσιων χώρων πρασίνου και άλλων συναφών εργασιών στον Δήμο Αγίας 
Νάπας–Αρ. Διαγωνισμού 14/2017. Αποκλεισμός συμμετοχής ειδικότητας 
Αρχιτέκτονα Τοπίου. Τον Ιούλιο 2017, στα πλαίσια διερεύνησης του θέματος, με 
επιστολή μας προς τον Δήμαρχο ζητήσαμε όπως μας πληροφορήσει τους λόγους για 
τους οποίους ο Δήμος είχε αποκλείσει από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό 
οικονομικών φορέων με ειδικότητα Αρχιτέκτονα Τοπίου.  

Λαμβάνοντας υπόψη το αντικείμενο του διαγωνισμού, εκφράσαμε την άποψη ότι, θα 
ήταν δυνατό να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό και οικονομικοί φορείς με ειδικότητα 
Αρχιτέκτονα Τοπίου. 

Επιπρόσθετα, εισηγηθήκαμε όπως ο Δήμος καθορίσει στα έγγραφα του διαγωνισμού 
επιπλέον προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 
φορείς – για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής – όπως προηγούμενη εμπειρία σε ένα 
έργο παρόμοιας φύσης. 

Τον Αύγουστο 2017, ο Δήμαρχος σε απαντητική επιστολή του μας πληροφόρησε, 
μεταξύ άλλων, ότι ο Δήμος θεώρησε πως η ειδικότητα του Γεωπόνου ήταν κατάλληλη 
για τις εργασίες που περιγράφονταν στα έγγραφα του διαγωνισμού, στοχεύοντας στη 
διαμόρφωση ολοκληρωμένης προσέγγισης όσον αφορά τους δημόσιους χώρους 
πρασίνου για να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα. Επίσης ανέφερε ότι η 
τοπιοτέχνηση και ο σχεδιασμός χώρων πρασίνου αποτελούσε ένα μικρό μέρος της 
σύμβασης, για το οποίο ο Δήμος ήδη εργοδοτούσε Αρχιτέκτονες και ότι στο 
παρελθόν, ο Δήμος εργοδοτούσε για την εκτέλεση των πιο πάνω καθηκόντων 
Γεωπόνο. 

Στη συνέχεια, στις 26.7.2017, το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεδρία του αποφάσισε να 
ακυρώσει τον διαγωνισμό και, αφού ετοιμαστούν νέα έγγραφα στα οποία να 
περιληφθούν αφενός αναλυτικότερη περιγραφή των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων 
που απαιτούνται και, αφετέρου επιπρόσθετες προϋποθέσεις που θα πρέπει να 
πληρούν οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής, 
σύμφωνα με την εισηγήσεις της Υπηρεσίας μας, να προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός. 

Σύσταση: Ο Δήμος θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι στους όρους και προδιαγραφές 
των διαγωνισμών που ετοιμάζονται έχουν περιληφθεί οι κατάλληλες πρόνοιες σε 
σχέση με το αντικείμενο του διαγωνισμού, έτσι ώστε να μην αποκλείονται από τη 
συμμετοχή ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, ώστε να επιτυγχάνεται ευρύτητα 
συμμετοχής και υγιής ανταγωνισμός, για διασφάλιση των συμφερόντων του. 
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1.1.2.12 ΔΗΜΟΣ ΠΕΓΕΙΑΣ 

Διαγωνισμός για την ενοικίαση και εκμετάλλευση των Δημοτικών Περιπτέρων 
στην παραλία του Κόλπου Κοραλλίων (Δυτικό και Ανατολικό Περίπτερο). 
Εκτενής αναφορά για το θέμα παρατίθεται στις προηγούμενες Ετήσιες Εκθέσεις της 
Υπηρεσίας μας για τα έτη 2014 και 2015. 

Τον Απρίλιο 2016, ο Δήμαρχος με επιστολή του μας είχε πληροφορήσει – μεταξύ 
άλλων – ότι είχε προβεί στην προκήρυξη διαγωνισμού για την ενοικίαση και 
εκμετάλλευση των Δημοτικών Περιπτέρων στην Παραλία του Κόλπου Κοραλλίων και, 
ζήτησε τις απόψεις της Υπηρεσίας μας κατά πόσο – και με ποιο τρόπο – θα 
μπορούσε να δικαιολογηθεί η αναστολή/ακύρωση της διαδικασίας 
δημοσίευσης/κατακύρωσης του διαγωνισμού για το Ανατολικό Περίπτερο, επειδή 
κατόπιν σχετικών διαβουλεύσεων που είχε ο Δήμος με εκπροσώπους της ιδιωτικής 
εταιρείας (η οποία έχει εκμισθώσει τον ευρύτερο χώρο της πιο πάνω παραλίας από 
την Ιερά Μονή Κύκκου), εξεταζόταν η δυνατότητα ικανοποίησης των απαιτήσεων της 
για τον τρόπο αξιοποίησης του χώρου. Σημειώνεται ότι η πλήρης πρόσβαση για την 
ικανοποιητική λειτουργία των 2 Περιπτέρων, παρεχόταν από τα τεμάχια που είχαν 
εκμισθωθεί στην ιδιωτική εταιρεία. 

Τον ίδιο μήνα, με επιστολή μας προς τον Δήμαρχο, τον πληροφορήσαμε ότι η θέση 
της Υπηρεσίας μας είναι όπως ο Δήμος προχωρήσει κανονικά με τον διαγωνισμό, 
όπως αυτός είχε προκηρυχθεί. 

Τον Μάιο 2016, ο Δήμαρχος με νέα επιστολή του, μας πληροφόρησε – μεταξύ άλλων 
– ότι η συγκεκριμένη εταιρεία είχε προβεί σε διάφορες ενέργειες (μεταξύ των οποίων 
και την παρεμπόδιση της απρόσκοπτης πρόσβασης στην παραλία), εμποδίζοντας τη 
χρήση των εν λόγω Περιπτέρων από τον Δήμο, στην προσπάθεια της να επιβάλει 
στον Δήμο τις δικές της απαιτήσεις όσον αφορά την αξιοποίηση του χώρου. 

Στις 11.5.2016, με νέα επιστολή μας προς τον Δήμαρχο, υποδείξαμε ότι οι 
απαράδεκτες ενέργειες της εν λόγω εταιρείας, οι οποίες προφανώς αποσκοπούσαν 
στην παρεμπόδιση ολοκλήρωσης του εν λόγω διαγωνισμού, θα έπρεπε να 
αντιμετωπιστούν με νομικά μέσα και, όχι υποκύπτοντας στις πιέσεις που επιχειρούσε 
να ασκήσει στον Δήμο, για να επιβάλει τις απαιτήσεις της. 

Τέλος, υποδείξαμε ότι ο Δήμος όφειλε να εξεύρει τρόπους αξιοποίησης της παραλίας 
προς όφελος τόσο δικό του όσο και των λουομένων, αναζητώντας βοήθεια και από 
τα αρμόδια Κυβερνητικά Τμήματα, ώστε να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη 
πρόσβαση του κοινού στην παραλία και η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών (ηλεκτρικό 
ρεύμα, νερό κ.λπ.) στο υπό αναφορά Περίπτερο, εκφράζοντας την άποψη ότι ήταν 
αδιανόητο να συζητά ο Δήμος με έναν ιδιώτη, τους απαράδεκτους όρους που έθετε 
για θέματα τα οποία ουδόλως τον αφορούσαν, όπως για παράδειγμα το κατά πόσο 
θα παραμείνει η διαχείριση του Περιπτέρου στον ίδιο τον Δήμο, ή θα δοθεί σε ιδιώτη 
κατόπιν προσφορών, απόφαση η οποία ήταν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του 
Δήμου. 

Τον Ιούνιο 2017, ο Δήμαρχος με επιστολή του μας πληροφόρησε – μεταξύ άλλων – 
και τα ακόλουθα, ζητώντας τις απόψεις της Υπηρεσίας μας για τον χειρισμό του 
θέματος: 

Το Δημοτικό Συμβούλιο είχε ξεκινήσει διαβουλεύσεις με τη συγκεκριμένη εταιρεία 
αναφορικά με τη λειτουργία των δύο Δημοτικών Περιπτέρων στην Παραλία του 
Κόλπου Κοραλλίων, σε συνδυασμό με την εξέταση – από τον Δήμο – της νέας 
τροποποιητικής άδειας διαχωρισμού οικοπέδων στη συγκεκριμένη περιοχή που είχε 
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εκμισθώσει, την οποία είχε υποβάλει στον Δήμο – ως αρμόδιας Αρχής – καθώς και 
σχετικά με την ανάπτυξη του παραλιακού τεμαχίου, που εκμεταλλευόταν ο Δήμος.  

Μας πληροφόρησε επίσης ότι, η εν λόγω εταιρεία επιθυμούσε όπως τα 3 πιο πάνω 
θέματα τύχουν αντιμετώπισης ως ένα «πακέτο». 

Τέλος, μας πληροφόρησε ότι το συγκεκριμένο θέμα συζητήθηκε διεξοδικά σε 
συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που διεξήχθη στις 1.6.2017 και, αφού λήφθηκε 
υπόψη ο απαράδεκτος και εκβιαστικός τρόπος της εταιρείας για επίτευξη συμφωνίας 
«πακέτου» καθώς και η σημαντική καθυστέρηση στη λειτουργία των Δημοτικών 
Περιπτέρων (είχε ήδη ξεκινήσει η θερινή περίοδος), αποφασίστηκε όπως ανασταλεί 
κάθε σχετική περαιτέρω διαβούλευση με την εταιρεία και, ο Δήμος να προχωρήσει 
στη λειτουργία των δύο Περιπτέρων με δικό του υπαλληλικό προσωπικό.  

Ενόψει των πιο πάνω, με επιστολή μας προς τον Δήμαρχο τον Ιούνιο 2017, 
επαναλάβαμε τις θέσεις της Υπηρεσίας μας, όπως αυτές διατυπώθηκαν με την 
προηγούμενη επιστολή μας ημερ. 11.5.2016. Επιπρόσθετα, εκφράσαμε τη διαφωνία 
μας για τον τρόπο χειρισμού του θέματος από τον Δήμο, ο οποίος αποδέκτηκε τη 
συζήτηση με την εν λόγω εταιρεία, θεμάτων που δεν είχαν οποιαδήποτε σχέση με τα 
Περίπτερα (άδεια διαχωρισμού, ανάπτυξη παραλιακού τεμαχίου), αναλώνοντας 
πολύτιμο χρόνο, με αποτέλεσμα να μην παρέχεται η δυνατότητα εναλλακτικής 
επιλογής (ανάθεση της εκμετάλλευσης των Περιπτέρων σε ιδιώτη, κατόπιν 
διαγωνισμού). 

Τον Αύγουστο 2017, ο Δήμαρχος με επιστολή του μας πληροφόρησε ότι ο Δήμος 
από τις 3.6.2017, με στόχο την προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους 
χρήστες της παραλίας, είχε αναλάβει την επάνδρωση και διαχείριση των Δημοτικών 
Περιπτέρων, με δικό του προσωπικό. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Δήμαρχος τον Δεκέμβριο 2017, την περίοδο Ιουνίου – 
Νοεμβρίου 2017, που ο ίδιος ο Δήμος διαχειρίστηκε τα δύο περίπτερα, τα καθαρά 
έσοδα του Δήμου ανήλθαν σε €300.628. Τέλος μας πληροφόρησε ότι ο Δήμος 
συμφωνεί με τις εισηγήσεις μας και θα τηρεί στο μέλλον τις προβλεπόμενες από τη 
σχετική νομοθεσία διαδικασίες, για την ανάθεση της διαχείρισης των περιουσιακών 
του στοιχείων. 

Σύσταση: Ο Δήμος θα πρέπει να τηρεί τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία 
διαδικασίες για την ανάθεση της εκμετάλλευσης των περιουσιακών του στοιχείων. 
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1.1.2.13 ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 

Υποβολή οικονομικών καταστάσεων για έλεγχο. Ο Δήμος υπέβαλε για έλεγχο τις 
οικονομικές του καταστάσεις για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2011, 2012, 
2015 και 2016, σύμφωνα με το άρθρο 81(1) του περί Δήμων Νόμου, ενώ οι 
οικονομικές καταστάσεις για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και 2014, 
υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας στις 24.7.2014 και 2.7.2015, αντί μέχρι 30.4.2014 
και 30.4.2015, αντίστοιχα. 

Σύσταση: Οι οικονομικές καταστάσεις να υποβάλλονται έγκαιρα, όπως καθορίζεται 
στη σχετική νομοθεσία. 

Όπως αναφέρεται στις Γενικές Παρατηρήσεις των Δήμων πιο πάνω, ο έλεγχος των 
οικονομικών καταστάσεων του Δήμου για τα έτη 2013-2018 ανατέθηκε, κατόπιν 
διαγωνισμού, σε ιδιώτες ελεγκτές. 

Τα θέματα που ακολουθούν, αφορούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2011 και 2012. 

Έκθεση Γνώμης με Επιφύλαξη. Για τους πιο κάτω λόγους, η Έκθεση Γενικού 
Ελεγκτή της Δημοκρατίας προς τον Δήμο για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 
2012, δόθηκε με επιφύλαξη. 

(α) Ποσά συνολικού ύψους €96.553, που σύμφωνα με τον Δήμο αφορούν σε 
εισπράξεις που διενεργήθηκαν την περίοδο 2005-2009 και τα οποία, κατά την εν 
λόγω περίοδο, πιστώθηκαν σε εκκρεμή λογαριασμό χρεωστών, κατά το 2012 
πιστώθηκαν σε συγκεντρωτικούς λογαριασμούς καθυστερήσεων φορολογιών, με 
χρέωση του εκκρεμούς λογαριασμού, χωρίς η Υπηρεσία μας να μπορέσει να 
εκφράσει γνώμη κατά πόσο με τα εν λόγω ποσά ενημερώθηκαν κατάλληλα και οι 
αναλυτικοί λογαριασμοί χρεωστών στα μητρώα καθυστερήσεων φορολογιών. 

(β) Για ποσά συνολικού ύψους €203.303, τα οποία διαγράφηκαν στα έξοδα με 
αντίστοιχη πίστωση συγκεντρωτικών λογαριασμών χρεωστών στο Γενικό Καθολικό, 
επίσης η Υπηρεσία μας δεν μπορεί να εκφράσει γνώμη κατά πόσο αυτά, σύμφωνα 
με τον Δήμο, εισπράχθηκαν σε προγενέστερες περιόδους και πιστώθηκαν σε 
λογαριασμούς εσόδων, αφού, κατά τον χρόνο της είσπραξής τους, δεν 
ενημερώθηκαν οποιοιδήποτε συγκεντρωτικοί λογαριασμοί χρεωστών φορολογιών 
στο Γενικό Καθολικό ή/και οι αναλυτικοί λογαριασμοί χρεωστών στα μητρώα 
καθυστερήσεων. 

Έλλειμμα στο κεφάλαιο κίνησης. Στις 31.12.2012 και 31.12.2011, στα ταμειακά 
διαθέσιμα ύψους €2.017.832 και €2.068.423, αντίστοιχα, περιλαμβάνεται το 
αδαπάνητο υπόλοιπο ταμειακών διαθεσίμων, το οποίο προορίζεται για την εκτέλεση 
συγκεκριμένων αναπτυξιακών έργων, ύψους €1.698.113, με αποτέλεσμα οι 
οικονομικές καταστάσεις να παρουσιάζουν πλεόνασμα στο κεφάλαιο κίνησης ύψους 
€378.699 το 2012 και €1.445.554 το 2011, αντί έλλειμμα €1.319.414 και €252.559, 
αντίστοιχα, όπως θα έπρεπε. 

Είναι φανερό ότι η οικονομική κατάσταση του Δήμου δεν βρίσκεται σε ικανοποιητικό 
επίπεδο, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ρευστότητας. 

Βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου.  Ο Δήμος θα μπορούσε να 
ασκήσει με πιο αποτελεσματικό τρόπο τις εξουσίες που του παρέχει η σχετική 
νομοθεσία και να βελτιώσει την οικονομική του κατάσταση και το πρόβλημα 
ρευστότητας που αντιμετωπίζει, λαμβάνοντας μέτρα για έγκαιρη είσπραξη των 
καθυστερήσεων φορολογιών, τελών, αδειών και δικαιωμάτων, που ανέρχονταν σε 
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€1.223.338 και €951.721 στις 31.12.2012 και στις 31.12.2011, αντίστοιχα.  
Ταυτόχρονα, θα μπορούσε να λάβει μέτρα για εξάλειψη ή τουλάχιστον μείωση του 
ελλείμματος από τη λειτουργία της υπηρεσίας σκυβάλων, το οποίο ανήλθε για τα έτη 
2012 και 2011 σε €265.310 και €319.272, αντίστοιχα (€224.391 για το 2010). 

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε την Υπηρεσία μας ότι, με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, η οποία λήφθηκε κατά το 2015, τοποθετήθηκε ειδικός αστυνομικός στο 
Τμήμα Ενταλμάτων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού, με σκοπό τη λήψη 
μέτρων και παρακολούθηση της εκτέλεσης των ενταλμάτων. Μας ανέφερε επίσης ότι 
οι αποφάσεις του Δικαστηρίου καταχωρίζονται σε σχετικό λογισμικό, το οποίο 
τηρείται στο λιμάνι και στα αεροδρόμια, ώστε τυχόν οφειλέτες, για τους οποίους 
εκκρεμούν εντάλματα φυλάκισης, να μπορούν να εντοπιστούν και να καταβάλουν τα 
οφειλόμενα. 

Όσον αφορά στο έλλειμμα από τη λειτουργία της υπηρεσίας σκυβάλων, ο Δήμαρχος 
μάς ανέφερε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 27.4.2017 την επιβολή 
αύξησης στα τέλη αποκομιδής σκυβάλων ύψους 14% για το 2017, σημειώνοντας ότι 
αύξηση επιβλήθηκε και στα τέλη για τα έτη 2014 και 2015, ενώ οι μέρες συλλογής 
των σκυβάλων μειώθηκαν από τρεις σε δύο την εβδομάδα. 

Σύσταση: Το Δημοτικό Συμβούλιο να μελετήσει τρόπους βελτίωσης της οικονομικής 
κατάστασης του Δήμου και να ετοιμάσει στρατηγικό πλάνο για κάλυψη των 
συσσωρευμένων ελλειμμάτων. 

Κατακράτηση από τον Δήμο αποκοπών μισθοδοσίας υπαλλήλων και εργατών.   

(α) Η συνολική οφειλή του Δήμου, λόγω μη καταβολής και κατακράτησης από 
μέρους του των αποκοπών/εισφορών μισθοδοσίας των υπαλλήλων και εργατών 
(π.χ. φόρος εισοδήματος, μείωση απολαβών, έκτακτη εισφορά, κοινωνικές 
ασφαλίσεις κ.ά.), για την περίοδο Δεκεμβρίου 2013-Ιουνίου 2015, ανερχόταν στις 
24.6.2015 σε €653.964. 

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για κατακράτηση των πιο πάνω 
αποκοπών/εισφορών, για χρηματοδότηση αναγκών του Δήμου, είναι έκδηλα έκνομη, 
αφού βρίσκεται σε αντίθεση με τις διατάξεις των σχετικών Νόμων και Κανονισμών, 
τους οποίους το Δημοτικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση και ευθύνη να εφαρμόζει. 

(β) Σε αντίθεση με τον περί Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των 
Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του 
Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμο του 2012, τον περί Έκτακτης Εισφοράς 
Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του 
Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμο του 2011 και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργού 
Οικονομικών, αποκοπές ύψους €258.293 και €26.860 για την περίοδο Δεκεμβρίου 
2013–Ιουνίου 2015, που αφορούσαν στη μείωση απολαβών και στην έκτακτη 
εισφορά, αντίστοιχα, δεν κατατέθηκαν στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, στο οποίο 
έπρεπε να κατατίθενται σε μηναία βάση. 

Αναφορικά με το (α) και (β) πιο πάνω, στην απάντησή του ο Δήμαρχος, μας 
ενημέρωσε ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν ήταν για κατακράτηση των 
αποκοπών και εισφορών μισθοδοσίας των υπαλλήλων και εργατών, αλλά, όπως 
αναφέρεται και σε επιστολή του προς τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, ημερ. 
15.10.2015, ο Δήμος αιτήθηκε όπως το ποσό της οφειλής του προς τα κοινωνικά 
ταμεία, συμψηφιστεί με το ποσό που οφείλει το εν λόγω Υπουργείο προς τον Δήμο, 
θέμα για το οποίο αναφερόμαστε πιο κάτω.  
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Όσον αφορά στη μη καταβολή από τον Δήμο των αποκοπών και εισφορών στο 
Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο Δήμαρχος μάς ανέφερε ότι όλες οι υποχρεώσεις 
του προς το εν λόγω Ταμείο, μέχρι και τον Νοέμβριο του 2017, έχουν εξοφληθεί.   

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας θεωρεί το θέμα εξαιρετικά σοβαρό, αφού δεν νοείται, για 
κανένα λόγο, ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου να μην συμμορφώνεται με τους 
Νόμους του Κράτους. Ο Δήμος να αποδίδει, το συντομότερο δυνατό, όλα τα ποσά 
που αφορούν σε εισφορές και αποκοπές από τη μισθοδοσία των υπαλλήλων του. 

Οποιεσδήποτε αποκοπές από τη μισθοδοσία υπαλλήλων και εργατών, καθώς και οι 
εισφορές του Δήμου, να εμβάζονται στα αρμόδια Τμήματα και Ταμεία (Τμήμα 
Φορολογίας, Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας κ.λπ.) 
όχι αργότερα από τα χρονικά όρια που καθορίζονται από το σχετικό νομικό πλαίσιο. 

Καταγγελία συμφωνιών δανείων μεταξύ του Δήμου και της KA Finanz AG.  Με 
επιστολή της 11.11.2013, η τράπεζα KA Finanz AG κατήγγειλε τις πιο πάνω 
δανειακές συμβάσεις, οι οποίες καλύπτονταν με κρατική εγγύηση, επικαλούμενη 
παράβαση συμβατικής υποχρέωσης του Δήμου και απαίτησε την πλήρη 
αποπληρωμή των οφειλομένων. 

Η Κυβέρνηση ανέλαβε την αποπληρωμή των δανείων αυτών και το Υπουργείο 
Οικονομικών, με επιστολή του, διαβίβασε σχετική συμφωνία, ημερ. 23.12.2014, η 
οποία υπογράφηκε από τον Δήμαρχο και τον Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με 
την οποία ο Δήμος δεσμεύεται να εξοφλήσει, προς την Κυβέρνηση, το ποσό των 
€888.812,60, που ήταν το υπόλοιπο του δανείου που αποπληρώνεται από τον Δήμο, 
με τους ίδιους όρους και υποχρεώσεις που περιλαμβάνονταν στη συμφωνία δανείου 
με την KA Finanz AG. 

Υπερβάσεις εξόδων. Κατά τα έτη 2012 και 2011 παρατηρήθηκαν υπερβάσεις 
εξόδων, οι οποίες ξεπερνούσαν κατά πολύ το 25% των προϋπολογισθέντων και 
εγκριθέντων ποσών, ποσοστό μέχρι το οποίο το Δημοτικό Συμβούλιο έχει εξουσία να 
δαπανά, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω έγκριση, υπό τον όρο ότι το επιπλέον ποσό 
θα εξοικονομείται από οποιαδήποτε άλλα προβλεφθέντα και εγκριθέντα Κονδύλια του 
Προϋπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 66 του περί Δήμων Νόμου. 

Οι εν λόγω υπερβάσεις, ύψους 28% μέχρι και 252%, αφορούσαν σε 15 και 12 
Κονδύλια εξόδων για τα έτη 2012 και 2011, αντίστοιχα. Επίσης, κατά τα έτη 2012 και 
2011, δαπανήθηκαν ποσά ύψους €9.900 και €7.864, αντίστοιχα, χωρίς να υπάρχει 
οποιαδήποτε πρόνοια στον Προϋπολογισμό.  

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 95 «Κυρώσεις», του περί της 
Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 2014, σε 
περίπτωση που Δήμος δαπανήσει περισσότερα από την πρόνοια που κατανεμήθηκε 
σε κάθε τρίμηνο ή η πραγματική δαπάνη του Δήμου ξεπερνά σημαντικά την 
πρόβλεψη της δαπάνης, ο Υπουργός Οικονομικών δύναται, μεταξύ άλλων, σε 
συνεννόηση με τον Υπουργό Εσωτερικών, να: 

 Διορίσει οικονομικό διαχειριστή, ο οποίος να έχει την εξουσία στον Δήμο να 
λαμβάνει αποφάσεις για τα κύρια οικονομικά θέματα, όπως αυτά καθορίζονται 
από τον Υπουργό. 

 Αναστείλει την εξουσία του Δημοτικού Συμβουλίου να δαπανά περισσότερα από 
την εγκριμένη πρόνοια του εγκεκριμένου Κονδυλίου του Προϋπολογισμού με 
εξοικονομήσεις από άλλο εγκεκριμένο Κονδύλι, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 66(1) του περί Δήμων Νόμου. 
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 Προβεί σε μείωση ή αναστολή της κρατικής χορηγίας προς τον Δήμο. 

Συναφώς αναφέρεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 46(1)(στ) του περί Δήμων Νόμου, ο 
Δήμαρχος διατάσσει την είσπραξη των δημοτικών εσόδων και εκδίδει χρηματικά 
εντάλματα σε βάρος των Προϋπολογισμών, σύμφωνα με την επιφύλαξη του άρθρου 
66(1) του πιο πάνω Νόμου. 

Σύμφωνα με τον περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο του 2014, άρθρο 7 «Ευθύνες 
ελέγχοντων λειτουργών», εδάφιο (1)(στ), οι ελέγχοντες λειτουργοί εξουσιοδοτούν τη 
διενέργεια δαπανών μόνο όταν υπάρχουν ανάλογες πιστώσεις και μόνο μέσα στα 
όρια των προβλεπόμενων Κονδυλίων του οικείου Προϋπολογισμού. 

Σύμφωνα με το εδάφιο (2)(α) του εν λόγω άρθρου, ο ελέγχων λειτουργός και 
οποιοσδήποτε άλλος λειτουργός, ο οποίος ασκεί έλεγχο επί των δαπανών, ο οποίος 
εξουσιοδοτεί γραπτώς τη διενέργεια δαπάνης κατά παράβαση των διατάξεων του 
εδαφίου (1)(στ) και ο αρμόδιος για την πληρωμή υπάλληλος, διαπράττουν ποινικό 
αδίκημα. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το εδάφιο (2)(β), ο ελέγχων λειτουργός και οποιοσδήποτε 
άλλος λειτουργός και ο αρμόδιος για την πληρωμή υπάλληλος, ευθύνονται αστικά για 
κάθε πληρωμή, η οποία διενεργείται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου και των σχετικών Κανονισμών. 

Σύσταση: Ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο και οι αρμόδιοι λειτουργοί για την 
εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Δήμου, να εφαρμόζουν ορθά τις διατάξεις των πιο 
πάνω νομοθεσιών. 

Εσωτερικός έλεγχος. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου συνεχίζει να παρουσιάζει 
ορισμένες αδυναμίες και ελλείψεις στις διάφορες δραστηριότητες του Δήμου, όπως 
μη τήρηση ή μη ορθή τήρηση όλων των απαραίτητων μητρώων και μη επιβεβαίωση 
της φυσικής ύπαρξης των περιουσιακών στοιχείων. 

Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων. Σύμφωνα με αναλογιστική εκτίμηση που 
έγινε το 2014, με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2012, η αναλογιστική υποχρέωση 
του Δήμου έναντι του πιο πάνω Ταμείου, για ελλειμματικές εισφορές, ανερχόταν, 
μέχρι 31.12.2012, σε €2.322.774. 

Με σκοπό την πλήρη χρηματοδότηση του πιο πάνω ελλείμματος, ο αναλογιστής 
προτείνει όπως ο Δήμος εισφέρει ετήσια ποσό ύψους €493.000 για τα επόμενα 5 
χρόνια ή €189.000 για τα επόμενα 15 χρόνια, ενώ σε περίπτωση που το έλλειμμα 
αυτό χρηματοδοτηθεί κατά τη διάρκεια της μέσης μελλοντικής υπηρεσίας των μελών, 
η οποία ανέρχεται σε 14,4 χρόνια, σταθμισμένης με τον μισθό τους, τότε ο Δήμος θα 
πρέπει να εισφέρει ποσοστό 20,9% επί των ολικών μισθών των παρόντων μελών, 
πλέον ποσοστό 3,7% που αφορά στο Κανονικό Ποσοστό Εισφοράς (ΚΠΕ), κατά την 
ημερομηνία αναφοράς (31.12.2012), για τη μελλοντική υπηρεσία των παρόντων 
μελών, δηλαδή 24,6% συνολικά. 

Επισημαίνεται ότι, μέχρι την ετοιμασία της παρούσας Έκθεσης, το Δημοτικό 
Συμβούλιο δεν είχε αποφασίσει τον τρόπο αποπληρωμής του πιο πάνω ελλείμματος 
προς το Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων. Συναφώς αναφέρεται ότι για το θέμα 
αυτό, ο Δήμαρχος μάς ενημέρωσε ότι ο Δήμος θα προχωρήσει σε νέα αναλογιστική 
εκτίμηση, ώστε να μελετήσει και το θέμα της χρηματοδότησης του ελλείμματος που 
θα προκύψει. Μας ανέφερε επίσης ότι οι πληρωμές συνταξιοδοτικών ωφελημάτων 
προς τους δικαιούχους καταβάλλονται από τον Γενικό Λογαριασμό του Δήμου.  
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Σύσταση: Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο αρ. 19 «Ωφελήματα 
Εργοδοτουμένων», αναλογιστική εκτίμηση για τον υπολογισμό των ελλειμματικών 
εισφορών προς το Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων, πρέπει να γίνεται σε 
τακτά χρονικά διαστήματα (συνήθως κάθε τρία χρόνια). Ενόψει των σημαντικών 
αλλαγών που επήλθαν στη σχετική νομοθεσία, αναφορικά με την καταβολή 
εισφορών και από τους υπαλλήλους και την επέκταση του ορίου ηλικίας 
αφυπηρέτησης, η Υπηρεσία μας εισηγείται όπως διενεργηθεί νέα αναλογιστική 
εκτίμηση, το συντομότερο, ώστε να εκτιμηθούν οι πραγματικές/σημερινές 
υποχρεώσεις του Δήμου προς το Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων. 

Μηχανογράφηση υπηρεσιών. 

(α) Σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Ο Δήμος δεν έχει ετοιμάσει σχέδιο επιχειρησιακής 
συνέχειας, το οποίο να περιλαμβάνει σχέδιο αποκατάστασης καταστροφών και 
εναλλακτικές διαδικασίες για επαναφορά των συστημάτων πληροφορικής, για 
συνέχιση των εργασιών του μετά από φυσική καταστροφή ή δολιοφθορά, η 
ανυπαρξία του οποίου μπορεί να οδηγήσει στη δυσλειτουργία των λογισμικών 
συστημάτων ή/και στην απώλεια σημαντικών δεδομένων.  

Απαντώντας ο Δήμαρχος, μας ανέφερε ότι η ετοιμασία του εν λόγω σχεδίου θα 
εξεταστεί μετά την εγκατάσταση των υπηρεσιών του Δήμου στο νέο κτήριο του 
Δημαρχείου. Μας ενημέρωσε επίσης για τη διαδικασία που ακολουθείται, σε σχέση 
με τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας. 

Σύσταση: Το ολοκληρωμένο σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας, να προσδιορίζει, 
μεταξύ άλλων, τις άμεσες ενέργειες για αποκατάσταση των συστημάτων 
πληροφορικής σε περίπτωση καταστροφής. Τα επιχειρησιακά σχέδια και οι 
εναλλακτικές διαδικασίες να δοκιμάζονται, στη βάση σχετικών σεναρίων, με τη 
συμμετοχή των χρηστών σε ετήσια βάση. 

(β) Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι. Ο εξυπηρετητής δικτύου εξακολουθεί να είναι 
εγκατεστημένος σε μη κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, στον οποίο δεν υπάρχουν 
όλα τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα (σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας και 
υγρασίας, σύστημα συναγερμού/ανίχνευσης καπνού/πυρκαγιάς, κατάλληλο σύστημα 
πυρόσβεσης), για τη φυσική ασφάλεια του μηχανογραφικού εξοπλισμού και 
δεδομένων. 

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, θα προωθηθούν, το συντομότερο δυνατό, οι διαδικασίες 
για τη λήψη σχετικών προστατευτικών μέτρων. 

(γ) Υπεξαίρεση μετρητών από εισπράκτορα του Δήμου. 

(i) Στην επιστολή μας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τα έτη που 
έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2009 και 2010, ημερ. 10.5.2012, παρατηρήσαμε ότι 
οι δέσμες καταχώρισης των εισπράξεων που πραγματοποιούνται από τους 
εισπράκτορες στο σύστημα μηχανογράφησης παραμένουν ανοικτές, χωρίς να 
οριστικοποιούνται, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσης ή 
τροποποίησης ή ακύρωσης ή διαγραφής των εισπράξεων. Η Υπηρεσία μας 
εισηγήθηκε την τροποποίηση του λογισμικού, έτσι ώστε οι εν λόγω δέσμες να 
μην επιδέχονται τροποποίησης. 

(ii) Μετά από ενημέρωση της Υπηρεσίας μας από τον Δήμαρχο, σχετικά με την 
ύπαρξη ελλείμματος στο ταμείο εισπράκτορα του Δήμου, ο οποίος, σημειώνεται, 
συνελήφθηκε από την Αστυνομία την 1.3.2016, λειτουργοί της Υπηρεσίας μας 
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πραγματοποίησαν επίσκεψη στον Δήμο στις 4.2.2016, για επισκόπηση και 
πληρέστερη ενημέρωση. 

Κατά την επισκόπηση διαπιστώθηκε ότι, σύμφωνα με σχετικό λογαριασμό στο 
Γενικό Καθολικό, το υπόλοιπο των μετρητών στα χέρια του εν λόγω λειτουργού 
στις 4.2.2016, ανερχόταν σε €18.138, ενώ από φυσική καταμέτρηση στο ταμείο 
του, κατά την εν λόγω ημερομηνία τα μετρητά ανέρχονταν σε €116 μόνο, 
δηλαδή προέκυψε έλλειμμα ύψους €18.022.  

Διαπιστώθηκαν επίσης αλλοιώσεις ή/και διαγραφές ή/και ακυρώσεις 
αποδείξεων είσπραξης, καθώς και περιπτώσεις επιταγών που λήφθηκαν από 
τον Δήμο ταχυδρομικώς, για την εξόφληση φορολογιών, για τις οποίες δεν 
εκδόθηκαν αποδείξεις είσπραξης, ώστε να αποσταλούν στους δικαιούχους και 
να καταχωριστούν στα σχετικά μητρώα και το Γενικό Καθολικό.  

(iii) Σύμφωνα με τον πιο πάνω λογαριασμό, τα μετρητά στα χέρια του εισπράκτορα 
την 1.1.2016 ανέρχονταν σε €16.040. Οι καταθέσεις όμως που έγιναν σε 
τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου κατά την περίοδο 1.1.2016-8.1.2016 
ήταν μόνο €7.198 και το ποσό αυτό αφορά στις εισπράξεις που έγιναν την εν 
λόγω περίοδο. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, φαίνεται ότι έγινε 
κατακράτηση μετρητών από τον πιο πάνω λειτουργό, αφού το ποσό των  
€16.040 έπρεπε να κατατεθεί από μέρους του, σε τραπεζικό λογαριασμό του 
Δήμου, κατά την πρώτη τραπεζική εργάσιμη ημέρα μετά την 1.1.2016, δηλαδή 
στις 4.1.2016. 

(iv) Σύμφωνα με επιστολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού, ημερ. 22.6.2016, 
ο εν λόγω εισπράκτορας κατηγορήθηκε γραπτώς στις 8.3.2016, για τα πιο κάτω 
αδικήματα και σχετική υπόθεση καταχωρήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο 
Λεμεσού. 

 Κλοπή από δημόσιο λειτουργό ύψους €21.352,71. 

 Κατάχρηση εξουσίας. 

 Ψευδείς λογαριασμοί με σκοπό την καταδολίευση. 

 Δόλο και κατάχρηση εμπιστοσύνης από δημόσιο λειτουργό. 

 Αδικήματα του περί παρεμπόδισης και καταπολέμησης της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

Η Υπηρεσία μας ζήτησε από τον Δήμο όπως ενημερωθεί σχετικά με την εξέλιξη των 
δικαστικών υποθέσεων εναντίον του πιο πάνω, τα αποτελέσματα της διερεύνησης 
του Δήμου αναφορικά με το ύψος του πραγματικού ποσού που υπεξαίρεσε, στα 
μέτρα για τη θωράκιση του λογισμικού, ώστε να αποτρέπονται παρόμοιες 
περιπτώσεις, καθώς και τυχόν ποσά που ο εν λόγω λειτουργός κατέβαλε προς τον 
Δήμο. 

Ο Δήμαρχος πληροφόρησε την Υπηρεσία μας ότι η πιο πάνω υπόθεση εκδικάστηκε 
και ο εν λόγω εισπράκτορας κατέθεσε στο Ταμείο του Δήμου το ποσό των 
€21.352,71, πλέον ποσό ύψους €116, ενώ ποσά ύψους €2.332 και €5.381, που 
αφορούν στη μισθοδοσία του και στο υπόλοιπο του λογαριασμού του στο Ταμείο 
Προνοίας, αντίστοιχα, επίσης κατακρατήθηκαν/καταβλήθηκαν στο Ταμείο του Δήμου. 

Ο Δήμαρχος μάς πληροφόρησε επίσης ότι οι υπηρεσίες του εν λόγω εισπράκτορα 
τερματίστηκαν από 1.7.2016, καθώς και ότι εκκρεμεί η καταβολή από μέρους του 
προς τον Δήμο ποσού ύψους €27.373,01, για το οποίο, με απόφαση του Δημοτικού 
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Συμβουλίου, αναμένεται να υπογραφεί σχετική συμφωνία που να αφορά στην 
εξόφλησή του. 

Παιδοκομικός Σταθμός Γ.Ν. Καλογερόπουλου. Από τη λειτουργία του εν λόγω 
παιδοκομικού σταθμού κατά το 2012 και 2011 προέκυψε, όπως και τα προηγούμενα 
χρόνια, έλλειμμα, το οποίο ανήλθε σε €244.060 και €279.446, αντίστοιχα, σε 
σύγκριση με €214.915 το 2010. 

Η Υπηρεσία μας σε επιστολή της, ημερ. 18.11.2015, προς τον Υπουργό Παιδείας και 
Πολιτισμού, αναφορικά με τα ελλείμματα του Νηπιοπαιδοκομικού Σταθμού, 
αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων και στα ακόλουθα: 

(α) Σύμφωνα με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Μέσα Γειτονιάς 
για τα έτη 1999 μέχρι 2010, καθώς και τις ελεγμένες Καταστάσεις Εσόδων και 
Εξόδων του Νηπιοπαιδοκομικού Σταθμού για τα έτη 2011 μέχρι 2014, οι εισπράξεις 
για την περίοδο 1999 μέχρι 2014, που αφορούν κυρίως σε δίδακτρα, ανήλθαν σε 
€1.802.067, ενώ τα έξοδα λειτουργίας σε €3.556.114, δηλαδή προκύπτει έλλειμμα 
ύψους €1.754.047. 

Επιπρόσθετα, για κάλυψη έμμεσων διοικητικών εξόδων, που αφορούν στη 
λειτουργία και διαχείριση του Νηπιοπαιδοκομικού Σταθμού, ο Δήμος επέβαλε 
τμηματικά τέλη ύψους €709.753 (ποσοστό περίπου 20% επί των εξόδων 
λειτουργίας), με αποτέλεσμα το συνολικό έλλειμμα, σύμφωνα με τον Δήμο, να 
ανέλθει σε €2.463.800. 

Συνοπτική Κατάσταση Εσόδων και Εξόδων του Νηπιοπαιδοκομικού Σταθμού, καθώς 
και τα ποσά που κατέβαλε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠ&Π) προς τον 
Δήμο, μέχρι 31.7.2015, φαίνονται πιο κάτω. 

Περιγραφή Ποσό 

 € 

Έξοδα λειτουργίας περιόδου 1999-2014 3.556.114 

Μείον: Έσοδα από δίδακτρα περιόδου 1999-2014 1.802.067 

Έλλειμμα περιόδου 1999-2014 1.754.047 

Μείον: Εισπράξεις από ΥΠ&Π μέχρι 31.7.2015 1.301.650 

Ποσό οφειλόμενο από ΥΠ&Π μέχρι τον Νοέμβριο του 2015, πριν 

από την επιβολή τμηματικών τελών από τον Δήμο 452.397 

Πλέον: Διοικητικά έξοδα (τμηματικά τέλη), σύμφωνα με τον Δήμο 

για την περίοδο 1999-2014 709.753 

Ποσό οφειλόμενο για την περίοδο 1999-2014, στις 31.7.2015, 

σύμφωνα με τον Δήμο 1.162.150 

(β) Όσον αφορά στην ορθότητα της επιβολής τμηματικών τελών από τον Δήμο, η 
Υπηρεσία μας αναφέρθηκε στην Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με ημερ. 
2.2.2003, σύμφωνα με την οποία Κυβερνητικά Τμήματα ή Γραφεία κατά την παροχή 
υπηρεσιών σε Δήμους, καθώς και σε άλλους οργανισμούς που κατονομάζονται, 
πρέπει να επιβάλλουν πρόσθετη χρέωση ύψους 25%, πάνω στο ολικό ποσό του 
λογαριασμού, για κάλυψη των διαχειριστικών και λειτουργικών εξόδων του 
Κυβερνητικού Τμήματος ή Γραφείου. 

(γ) Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε προς τον 
Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού τα ακόλουθα: 
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(i) Εξόφληση του υπολοίπου €452.397, που αφορά στο έλλειμμα για την 
περίοδο 1999-2014. 

(ii) Διαπραγμάτευση του ποσού των τμηματικών τελών που επέβαλε ο Δήμος 
για την πιο πάνω περίοδο, ύψους €709.753.  

(iii) Αναθεώρηση της σχετικής συμφωνίας, η οποία δεν προνοούσε την 
επιβολή τμηματικών τελών, με τη συμπερίληψη συμφωνημένου ποσοστού 
επί των εξόδων, που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του 
Νηπιοπαιδοκομικού Σταθμού, για κάλυψη των έμμεσων διοικητικών 
εξόδων του Δήμου ή εναλλακτικά (κατά προτίμηση), 

(iv) Κατάργηση της συμφωνίας, στη βάση καθοδήγησης που θα αναζητηθεί 
από τη Νομική Υπηρεσία, σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου, ημερ. 24.6.2015. 

Ο Δήμαρχος, στην απάντησή του, μας πληροφόρησε ότι η συμφωνία, ημερ. 
5.2.1991, υπογράφηκε μεταξύ του Ιδρύματος Γ.Ν. Καλογερόπουλου και του 
Υπουργείου Παιδείας, ως αντιστάθμισμα της αξίας τεμαχίου που το Ίδρυμα στις 
5.9.2007 μεταβίβασε στο εν λόγω Υπουργείο, με σκοπό την ανέγερση σχολείου 
(Γυμνασίου). Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, η αξία του τεμαχίου σε τιμές του 1980 ήταν 
€717.613, ενώ σε τιμές 2013 ανέρχεται σε €13.134.900. Μας πληροφόρησε επίσης 
ότι ο Δήμος θα συμφωνήσει με πρόταση συνέχισης της συμφωνίας με όποιες 
αλλαγές, διαφοροποιήσεις και ρυθμίσεις συμφωνηθούν με το Ίδρυμα και το 
Υπουργείο.     

Απαλλοτρίωση ακίνητης ιδιοκτησίας. 

(α) Παρακολούθηση υποθέσεων απαλλοτρίωσης. Σύμφωνα  με το άρθρο 23.5 
του Συντάγματος, εάν  εντός τριών ετών από την ημερομηνία της απαλλοτρίωσης, η 
απαλλοτριωθείσα ακίνητη ιδιοκτησία δεν χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό για τον οποίο 
απαλλοτριώθηκε, τότε η απαλλοτριώσασα αρχή είναι υπόχρεη να προσφέρει την 
απαλλοτριωθείσα ιδιοκτησία στον αρχικό ιδιοκτήτη, στην τιμή που την απέκτησε. 

Διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει κατάλληλη αρχειοθέτηση ή σχετικό μητρώο που να 
αφορά στα τεμάχια που απαλλοτριώθηκαν από τον Δήμο, με αποτέλεσμα να 
δυσχεραίνεται η παρακολούθηση της τήρησης της πιο πάνω Συνταγματικής διάταξης. 
Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως οι υποθέσεις απαλλοτρίωσης τηρούνται σε 
ξεχωριστό φάκελο, οι οποίες να καταχωρίζονται σε σχετικό μητρώο και να 
εξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να λαμβάνονται έγκαιρα τα 
απαραίτητα μέτρα για υλοποίηση του σκοπού της απαλλοτρίωσης, μέσα στις 
καθορισμένες από το Σύνταγμα προθεσμίες. 

(β) Απαλλοτρίωση των τεμαχίων 305 και 359, Φ.Σχ. 54/50.03.01. Τα εν λόγω 
τεμάχια απαλλοτριώθηκαν από τον Δήμο Μέσα Γειτονιάς με διατάγματα, ημερ. 
21.2.2003 και 8.10.2010, αντίστοιχα, με σκοπό την ανάπλαση του Παραδοσιακού 
Κέντρου της Μέσα Γειτονιάς. 

Όσον αφορά στο τεμάχιο 359, καταβλήθηκε στο Τμήμα Κτηματολογίου και 
Χωρομετρίας στις 27.4.2011 ποσό ύψους €111.119, που αναλογεί στο 1/5 (μερίδιο 
Δήμου) του ολικού κόστους απαλλοτρίωσης ύψους €555.595, ενώ όσον αφορά στο 
τεμάχιο 305 (το οποίο, όπως μας ενημέρωσε ο Δήμαρχος, έχει  αναριθμηθεί σε 360), 
σύμφωνα με στοιχεία που τηρούνται από τον Δήμο, καταβλήθηκε ποσό €10.961, το 
οποίο επίσης αναλογεί στο 1/5 (μερίδιο του Δήμου) του συνολικού κόστους 
απαλλοτρίωσης ύψους €54.806. 
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Διαπιστώθηκε ότι, μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου, καμιά ενέργεια δεν έγινε για 
αξιοποίηση των πιο πάνω τεμαχίων. 

Ο Δήμαρχος πληροφόρησε την Υπηρεσία μας ότι με απόφαση που λήφθηκε τον 
Ιούνιο του 2001, το Δημοτικό Συμβούλιο επέτρεψε, για ανθρωπιστικούς λόγους, σε 
υπερήλικη η οποία έχει αποβιώσει, να κατοικεί στην οικία της (εντός του τεμαχίου 
360), μέχρι το τέλος της ζωής της, καθώς και ότι τον Νοέμβριο του 2016, το Δημοτικό 
Συμβούλιο απέστειλε επιστολή προς το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για την 
προώθηση/ολοκλήρωση του έργου της ανάπλασης του παραδοσιακού κέντρου.     

Διαφημιστικές πινακίδες. 

(α) Καταγραφή διαφημιστικών πινακίδων. Κατά τα έτη 2011 και 2012, έγινε 
καταγραφή και καταχώριση των διαφημιστικών πινακίδων που βρίσκονταν 
αναρτημένες στα δημοτικά όρια, σε μηχανογραφημένο μητρώο διαφημιστικών 
πινακίδων. Παρατηρήθηκε ότι, για την έκδοση των σχετικών αδειών, στάληκαν 
ειδοποιήσεις στους ιδιοκτήτες τους, χωρίς ωστόσο να υπάρξει ανταπόκριση από 
όλους. 

Σύσταση: Ο Δήμος να προβεί σε ενέργειες για την επιβολή και είσπραξη των 
σχετικών δικαιωμάτων και να εκδώσει τις σχετικές άδειες, ώστε να βελτιωθεί η 
ρευστότητά  του.  Για τυχόν πινακίδες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις έκδοσης 
άδειας, να λάβει μέτρα, εφαρμόζοντας τη σχετική νομοθεσία.   

(β) Χρεώστες δικαιωμάτων διαφημιστικών πινακίδων. Σύμφωνα με το μητρώο 
διαφημιστικών πινακίδων, οι καθυστερήσεις δικαιωμάτων διαφημιστικών πινακίδων 
στις 31.12.2012, για την περίοδο  2004-2012, ανέρχονταν σε €287.516. 

(γ) Λήψη νομικών μέτρων. Ο Δήμος ανέθεσε σε συγκεκριμένους δικηγόρους τη 
λήψη νομικών μέτρων εναντίον πέντε γνωστών εταιρειών, που δραστηριοποιούνται 
στην ενοικίαση σε τρίτους πινακίδων για ανάρτηση διαφημίσεων, για συνολικό ποσό 
€214.352, χωρίς ωστόσο να ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον οποιασδήποτε από 
αυτές, αφού δεν κατέστη δυνατόν να επιδοθούν τα κατηγορητήρια, λόγω μη 
εντοπισμού των κατηγορουμένων/διευθυντών, με αποτέλεσμα ο δικαστής, κατά την 
εμφάνιση στο δικαστήριο, να μην δώσει άλλη αναβολή για επίδοση, για τον λόγο ότι 
έχει παρέλθει ο χρόνος και έτσι τις απέσυρε.  

Ανεπίδοτες κλήσεις αγωγών.  Μεγάλος αριθμός υποθέσεων που καταχωρίζονται 
στο δικαστήριο από το Τμήμα Φόρων, σχετικά με καθυστερήσεις φορολογιών, 
παραμένουν ανεπίδοτες, λόγω ελλιπών στοιχείων των εναγομένων και τελικά 
αποσύρονται.  Συγκεκριμένα, κατά τα έτη 2003-2012 καταχωρίστηκαν στο δικαστήριο 
συνολικά 3.871 υποθέσεις καθυστερήσεων φορολογιών, από τις οποίες, μέχρι την 
ολοκλήρωση του ελέγχου, οι 1.120 ή ποσοστό 28,9% παρέμειναν ανεπίδοτες. 

Σύσταση: Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Δήμος, πέραν του διοικητικού κόστους, 
υποχρεώνεται να καταβάλει στους δικηγόρους τα ποσά που έχουν συμφωνηθεί και 
για τις ανεπίδοτες υποθέσεις (€22 για κάθε υπόθεση), για όλες τις υποθέσεις που 
ανατίθενται σε δικηγόρους να παρέχονται από τον Δήμο πλήρη στοιχεία των 
οφειλετών, ούτως ώστε να είναι δυνατή η επίδοσή τους.  Να διερευνηθούν επίσης τα 
αίτια για τη μη εξασφάλιση των στοιχείων για τόσο μεγάλο αριθμό οφειλετών, ώστε 
να ληφθούν όλα τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα.  

Ανεκτέλεστα εντάλματα δικαστηρίου. Σημαντικός αριθμός ενταλμάτων, που 
αφορούν στην εκτέλεση αποφάσεων Δικαστηρίου για υποθέσεις καθυστερήσεων 
φορολογιών, παραμένουν ανεκτέλεστα. Συγκεκριμένα, από 954 υποθέσεις που 
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εκδικάστηκαν για καθυστερήσεις φορολογιών των ετών 2003-2012, 480 εντάλματα ή 
ποσοστό 50,3% παρέμειναν ανεκτέλεστα. 

Διαγραφές χρεωστών. Κατά το 2012, πραγματοποιήθηκαν διαγραφές χρεωστών 
για καθυστερήσεις φορολογιών που αφορούν στα έτη 1999-2009 ύψους €257.530. 
Οι εν λόγω διαγραφές προέκυψαν μετά από την επικαιροποίηση των καταλόγων 
καθυστερήσεων με τις εισπράξεις, χωρίς ο Δήμος να παρουσιάσει στην Υπηρεσία 
μας ικανοποιητικά στοιχεία για επιβεβαίωση ότι τα ποσά που διαγράφηκαν, 
εισπράχθηκαν από τους οφειλέτες ή/και το Δικαστήριο σε προηγούμενα έτη, έτσι 
ώστε να μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι τα εν λόγω ποσά πιστώθηκαν αρχικά σε 
εκκρεμείς λογαριασμούς εισπράξεων χρεωστών καθυστερήσεων ή/και σε 
λογαριασμούς εσόδων, αντί στους σχετικούς λογαριασμούς χρεωστών στο Γενικό 
Καθολικό. 

Επισημαίνεται ότι στο ποσό των €257.530, περιλαμβάνονται και ποσά πάνω από 
€256, συνολικού ύψους €22.641, τα οποία διαγράφηκαν χωρίς να εξασφαλιστεί η εκ 
των προτέρων έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, σύμφωνα με το άρθρο 85(2)(ιε) 
του περί Δήμων Νόμου, εξουσία η οποία εκχωρήθηκε στον Έπαρχο.  
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1.1.2.14 ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ 

Υποβολή οικονομικών καταστάσεων για έλεγχο. Ο Δήμος υπέβαλε στην 
Υπηρεσία μας για έλεγχο τις οικονομικές του καταστάσεις για τα έτη που έληξαν στις 
31 Δεκεμβρίου 2013, 2014, 2015 και 2016, σύμφωνα με τον περί Δήμων Νόμο. Ο 
έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων για τα έτη 2015 μέχρι 2018, έχει ανατεθεί, 
κατόπιν διαγωνισμού, σε ιδιώτες ελεγκτές.  

Τα θέματα που ακολουθούν, αφορούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και 2014. 

Μέτρα βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης του Δήμου. O Δήμος θα 
μπορούσε να ασκήσει με πιο αποτελεσματικό, αποδοτικό και οικονομικό τρόπο τις 
εξουσίες που του παρέχει η σχετική νομοθεσία και να βελτιώσει την οικονομική του 
κατάσταση, λαμβάνοντας μέτρα για έγκαιρη είσπραξη όλων των οφειλόμενων 
ποσών, συμπεριλαμβανομένων και των καθυστερήσεων φορολογιών, τελών, αδειών 
και δικαιωμάτων, που στις 31.12.2014, 31.12.2013 και 31.12.2012 ανέρχονταν σε 
€3.158.231, €2.766.895 και €2.493.231, αντίστοιχα. 

Σχετικά με το θέμα αυτό, ο Δήμαρχος πληροφόρησε την Υπηρεσία μας ότι έχουν 
κινηθεί αγωγές για τις καθυστερήσεις φορολογιών μέχρι και το 2015, ενώ 
προγραμματίζεται η λήψη αντίστοιχων μέτρων και για τις καθυστερήσεις του 2016.  

Σύσταση. Το Δημοτικό Συμβούλιο να μελετήσει τρόπους για βελτίωσης της 
οικονομικής κατάστασης του Δήμου και να ετοιμάσει στρατηγικό πλάνο για είσπραξη 
των πιο πάνω καθυστερήσεων φορολογιών, τελών, αδειών και δικαιωμάτων. 

Καταγγελία συμφωνιών δανείων μεταξύ του Δήμου και της KA Finanz AG. Με 
επιστολή της, ημερ. 11.11.2013, η τράπεζα KA Finanz AG κατήγγειλε αριθμό 
δανειακών συμβάσεων, οι οποίες καλύπτονταν με κρατική εγγύηση, επικαλούμενη 
παράβαση συμβατικής υποχρέωσης από συγκεκριμένους Δήμους και απαίτησε την 
πλήρη αποπληρωμή των οφειλομένων. 

Παρόλο που από μέρους του Δήμου Γερμασόγειας δεν προέκυψε παράβαση 
οποιασδήποτε συμβατικής υποχρέωσης, η πιο πάνω τράπεζα απαίτησε την 
εξόφληση δύο του δανείων. Η Κυβέρνηση ανέλαβε την αποπληρωμή των δανείων 
αυτών και το Υπουργείο Οικονομικών, με επιστολή του, διαβίβασε σχετική συμφωνία, 
ημερ. 22.12.2014, η οποία υπογράφηκε από τον Δήμαρχο και τον Υπουργό 
Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία ο Δήμος δεσμεύεται να εξοφλήσει το ποσό των 
€594.328, που ήταν το υπόλοιπο του δανείου που όφειλε ο Δήμος κατά την 
28.4.2014, με τους ίδιους όρους και υποχρεώσεις που περιλαμβάνονταν στη 
συμφωνία δανείου με την KA Finanz AG, προς την Κυβέρνηση όμως. 

Υπερβάσεις εξόδων. Κατά τα έτη 2014 και 2013 παρατηρήθηκαν υπερβάσεις 
εξόδων, οι οποίες ξεπερνούσαν κατά πολύ το 25% των προϋπολογισθέντων και 
εγκριθέντων ποσών, ποσοστό μέχρι το οποίο το Δημοτικό Συμβούλιο έχει εξουσία να 
δαπανά, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω έγκριση, υπό τον όρο ότι το επιπλέον ποσό 
θα εξοικονομείται από οποιαδήποτε άλλα προβλεφθέντα και εγκριθέντα Κονδύλια του 
Προϋπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 66 του περί Δήμων Νόμου. 

Οι εν λόγω υπερβάσεις, ύψους 29% μέχρι και 544%, αφορούσαν σε 2 και 4 Κονδύλια 
εξόδων για τα έτη 2014 και 2013, αντίστοιχα. 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 95 «Κυρώσεις», του περί της 
Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 2014, σε 
περίπτωση που Δήμος δαπανήσει περισσότερα από την πρόνοια που κατανεμήθηκε 
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σε κάθε τρίμηνο ή η πραγματική δαπάνη του Δήμου ξεπερνά σημαντικά την 
πρόβλεψη της δαπάνης, ο Υπουργός Οικονομικών δύναται, μεταξύ άλλων, σε 
συνεννόηση με τον Υπουργό Εσωτερικών, να: 

 Διορίσει οικονομικό διαχειριστή, ο οποίος να έχει την εξουσία στον Δήμο να 
λαμβάνει αποφάσεις για τα κύρια οικονομικά θέματα, όπως αυτά καθορίζονται 
από τον Υπουργό. 

 Αναστείλει την εξουσία του Δημοτικού Συμβουλίου να δαπανά περισσότερα από 
την εγκριμένη πρόνοια του εγκεκριμένου Κονδυλίου του Προϋπολογισμού με 
εξοικονομήσεις από άλλο εγκεκριμένο Κονδύλι, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 66(1) του περί Δήμων Νόμου. 

 Προβεί σε μείωση ή αναστολή της κρατικής χορηγίας προς τον Δήμο. 

Συναφώς αναφέρεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 46(1)(στ) του περί Δήμων Νόμου, ο 
Δήμαρχος διατάσσει την είσπραξη των δημοτικών εσόδων και εκδίδει χρηματικά 
εντάλματα σε βάρος των Προϋπολογισμών, σύμφωνα με την επιφύλαξη του άρθρου 
66(1) του πιο πάνω Νόμου. 

Σύμφωνα με τον περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο του 2014, άρθρο 7 «Ευθύνες 
ελέγχοντων λειτουργών», εδάφιο (1)(στ), οι ελέγχοντες λειτουργοί εξουσιοδοτούν τη 
διενέργεια δαπανών μόνο όταν υπάρχουν ανάλογες πιστώσεις και μόνο μέσα στα 
όρια των προβλεπόμενων Κονδυλίων του οικείου Προϋπολογισμού. 

Σύμφωνα με το εδάφιο (2)(α) του εν λόγω άρθρου, ο ελέγχων λειτουργός και 
οποιοσδήποτε άλλος λειτουργός, ο οποίος ασκεί έλεγχο επί των δαπανών, ο οποίος 
εξουσιοδοτεί γραπτώς τη διενέργεια δαπάνης κατά παράβαση των διατάξεων του 
εδαφίου (1)(στ) και ο αρμόδιος για την πληρωμή υπάλληλος, διαπράττουν ποινικό 
αδίκημα. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το εδάφιο (2)(β), ο ελέγχων λειτουργός και οποιοσδήποτε 
άλλος λειτουργός και ο αρμόδιος για την πληρωμή υπάλληλος, ευθύνονται αστικά για 
κάθε πληρωμή, η οποία διενεργείται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου και των σχετικών Κανονισμών. 

Σύσταση: Ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο και οι αρμόδιοι λειτουργοί για την 
εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Δήμου, να εφαρμόζουν ορθά τις διατάξεις των πιο 
πάνω νομοθεσιών. 

Εσωτερικός έλεγχος. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου συνεχίζει να παρουσιάζει 
ορισμένες αδυναμίες και ελλείψεις, όπως μη τήρηση ή μη ορθή τήρηση των 
ενδεδειγμένων μητρώων, μη ενημέρωση του μηχανογραφημένου μητρώου εξωδίκων 
με τις εισπράξεις προστίμων μέσω δικαστηρίου, αδυναμίες στην παρακολούθηση 
υποθέσεων απαλλοτρίωσης και αδυναμίες στην παρακολούθηση εκτέλεσης του 
Προϋπολογισμού. 

Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων. Σύμφωνα με την τελευταία αναλογιστική 
εκτίμηση που έγινε το 2016, με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2015, η μη 
χρηματοδοτούμενη αναλογιστική υποχρέωση του Δήμου για ελλειμματικές εισφορές 
κατά την ημερομηνία αυτή, ανερχόταν σε €1.194.977, σε σύγκριση με αναλογιστικό 
πλεόνασμα €783.695 κατά την 31.12.2012, με βάση την προηγούμενη αναλογιστική 
εκτίμηση που έγινε το 2013. 
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Στην αναλογιστική εκτίμηση κατά την 31.12.2015, ο αναλογιστής προτείνει, με σκοπό 
την χρηματοδότηση της μελλοντικής υπηρεσίας των παρόντων μελών του Σχεδίου, 
όπως ο Δήμος εισφέρει ποσοστό ύψους 14,6% επί των ετήσιων απολαβών των 
υπαλλήλων, μη συμπεριλαμβανομένου του 13ου μισθού, ενώ για τη 
χρηματοδότηση/κάλυψη της πιο πάνω μη χρηματοδοτούμενης αναλογιστικής 
υποχρέωσης, ο αναλογιστής εισηγείται εναλλακτικούς τρόπους, όπως εφάπαξ 
καταβολή ίση με €1.194.977 ή ετήσιες καταβολές ύψους €258.000 για 5 χρόνια ή 
€137.000 για 10 χρόνια ή €97.000 για 15 χρόνια, ενώ σε περίπτωση που το έλλειμμα 
αυτό χρηματοδοτηθεί κατά τη διάρκεια της μέσης μελλοντικής υπηρεσίας των μελών 
του Ταμείου, η οποία ανέρχεται σε 15,7 χρόνια, σταθμισμένης με τον μισθό τους, τότε 
ο Δήμος θα πρέπει  να εισφέρει, πέραν του πιο πάνω ποσοστού, επιπρόσθετο 
ποσοστό 12,3% επί των ολικών μισθών των παρόντων μελών, δηλαδή συνολικό 
ποσοστό ίσο με 26,9% των μισθών. 

Άδειες διαφημιστικών πινακίδων. 

(α) Ο Δήμος προχώρησε σε καταγραφή όλων των διαφημιστικών πινακίδων που 
ήταν αναρτημένες στα δημοτικά όριά του και για όσες διαπιστώθηκε ότι δεν 
εξασφαλίστηκε η απαιτούμενη άδεια, απέστειλε σχετικές ειδοποιήσεις στους 
ιδιοκτήτες τους, χωρίς ωστόσο να υπάρξει η αναμενόμενη ανταπόκριση. 

Ο Δήμαρχος, στην απάντησή του, μας ανέφερε ότι ο Δήμος έχει αποστείλει νέες 
ειδοποιήσεις σε όσους δεν έχουν εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια και σε 
περίπτωση που δεν ανταποκριθούν θα ληφθούν δικαστικά μέτρα.  

Σύσταση: Ο Δήμος να προβεί σε ενέργειες για την είσπραξη των σχετικών 
δικαιωμάτων στις περιπτώσεις διαφημιστικών πινακίδων για τις οποίες μπορούν να 
εκδοθούν άδειες και να λάβει δικαστικά ή άλλα μέτρα για τις διαφημιστικές πινακίδες 
που αναρτήθηκαν παράνομα. 

(β) Στους περί Εκθέσεως Διαφημίσεων Κανονισμούς του Δήμου Γερμασόγειας δεν 
υπάρχει πρόνοια για τα δικαιώματα που αφορούν σε διαφημιστικές πινακίδες που το 
μέγεθός τους υπερβαίνει τα 10 τ.μ., περιστρεφόμενες μονής ή διπλής όψης (τύπου 
Τrivision ή Pisa). 

Σύσταση: Ο Δήμος να προχωρήσει σε τροποποίηση των Κανονισμών, ώστε να 
προνοούν δικαιώματα για όλες τις διαφημιστικές πινακίδες. 

(γ) Το υπόλοιπο του λογαριασμού Χρεώστες Διαφημιστικών Πινακίδων στις 
31.12.2014 και 31.12.2013, ήταν €43.925 και €11.824, αντίστοιχα. Το Δημοτικό 
Συμβούλιο αποφάσισε στις 3.4.2014 όπως γίνει μείωση των οφειλόμενων 
δικαιωμάτων σε ποσοστό ύψους 10% για το 2011 και 50% για τα έτη 2013 και 2014.  

Διαπιστώθηκε επίσης ότι στα δικαιώματα που μειώθηκαν/διαγράφηκαν 
περιλαμβάνονται ποσά πάνω από €256, για τα οποία δεν ζητήθηκε, σύμφωνα με το 
άρθρο 85(2)(ιε) του περί Δήμων Νόμου, η έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, 
εξουσία η οποία εκχωρήθηκε στον Έπαρχο. 

Τέλη διανυκτερεύσεων ξενοδοχείων. Δεν ασκείται οποιοσδήποτε έλεγχος για 
επιβεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων που παρουσιάζονται στις καταστάσεις 
διανυκτερεύσεων που υποβάλλονται από τα ξενοδοχεία, με βάση τις οποίες 
υπολογίζονται και εισπράττονται τα τέλη διανυκτερεύσεων. 

Σύσταση: Tο Δημοτικό Συμβούλιο να εφαρμόσει το άρθρο 85(2)(ια)(ιιι) του περί 
Δήμων Νόμου, που προνοεί ότι ο διευθυντής ή υπεύθυνος επιχειρήσεως ξενοδοχείου 
πρέπει να παρουσιάζει για επιθεώρηση και έλεγχο τα έντυπα και βιβλία, που 
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σχετίζονται με την καταβολή τελών διανυκτερεύσεων, σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο 
και σε χρόνο που θα ορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να επιβεβαιώνεται, από τις 
Υπηρεσίες του Δήμου, η ορθότητα των πιο πάνω στοιχείων. 

Λογαριασμός δανείων για έργα. Σύμφωνα με το Γενικό Καθολικό, στις 31.12.2014 
και 31.12.2013, στα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου περιλαμβάνεται ποσό ύψους 
€51.269 (€503.463 στις 31.12.2012), το οποίο φαίνεται να είναι κατατιθεμένο στο 
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και το οποίο αφορά σε αδαπάνητο ποσό δανείου 
για τη βελτίωση του παραλιακού δρόμου. Για σκοπούς επιβεβαίωσης του ποσού, 
ζητήθηκε από το εν λόγω Τμήμα σχετική κατάσταση/πιστοποίηση, σύμφωνα με την 
οποία το υπόλοιπο την 1.1.2010 ανερχόταν σε  €7.979, δηλαδή, σε σύγκριση με το 
υπόλοιπο στις 31.12.2012, υπήρχε διαφορά ύψους €495.484. 

Στις 18.12.2012, ο Δήμος ζήτησε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως 
ενημέρωση για τις δαπάνες που έγιναν, σε σχέση με τη βελτίωση του  πιο πάνω 
δρόμου, καθώς και για το υπόλοιπο του ειδικού λογαριασμού που υπήρχε για τον 
σκοπό αυτό και το Τμήμα  Πολεοδομίας και Οικήσεως, στις 12.12.2014, δηλαδή μετά 
από 2 χρόνια, ενημέρωσε τον Δήμο ότι το υπόλοιπο του ειδικού λογαριασμού στις 
12.12.2014 ανερχόταν σε €10.430 και όχι €51.269 (διαφορά ύψους €40.839), όπως 
φαίνεται πιο κάτω: 

 
 

Ποσό 

€ 

 Υπόλοιπο 1.1.2006 503.463 

Μείον: Πιστοποιητικό εργολάβου αρ. 11 452.779 

 Πληρωμές προς το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 37.603 

 Έξοδα δημοσιεύσεων απαλλοτριώσεων 2.651 

  (493.033) 

 Υπόλοιπο 12.12.2014 10.430 
 

Σύσταση: Η πρόοδος των έργων που εκτελούνται να παρακολουθείται από τον 
Δήμο συστηματικά, ώστε να καταχωρίζονται οι σχετικές δαπάνες και να 
ενημερώνονται οι κατάλληλοι λογαριασμοί στο Γενικό Καθολικό και να δοθούν 
εξηγήσεις για τη διαφορά ύψους €40.839. 

Ο Δήμαρχος μάς ενημέρωσε ότι, μετά από εξηγήσεις που δόθηκαν από το Τμήμα 
Πολεοδομίας και Οικήσεως, το πιο πάνω ποσό πληρώθηκε, εκ παραδρομής, από τα 
ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου Γερμασόγειας, ενώ θα έπρεπε να πληρωθεί από το 
Κοινοτικό Συμβούλιο Μουτταγιάκας.   

Ανεπίδοτες κλήσεις αγωγών.  Αριθμός υποθέσεων που καταχωρίζονται στο 
Δικαστήριο, σχετικά με τις καθυστερήσεις φορολογιών, παραμένουν ανεπίδοτες, 
λόγω ελλιπών στοιχείων των εναγομένων και τελικά αποσύρονται.  Συγκεκριμένα, για 
καθυστερήσεις φορολογιών που αφορούν στα έτη 2011-2012,  καταχωρίστηκαν στο 
Δικαστήριο συνολικά 224 υποθέσεις, από τις οποίες οι 98 ή ποσοστό 44% 
παρέμειναν ανεπίδοτες. 

Σύσταση: Λόγω του ότι στους δικηγόρους καταβάλλονται τα συμφωνηθέντα ποσά 
και για τις ανεπίδοτες υποθέσεις (€35 για κάθε υπόθεση), ο Δήμος, πριν την 
προώθηση οποιωνδήποτε δικαστικών μέτρων για είσπραξη των οφειλομένων, να 
βεβαιώνεται ότι  υπάρχουν όλα τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία των οφειλετών, 
ώστε να διασφαλίζεται η εκτέλεση της αγωγής και να αποφεύγονται αχρείαστες 
δαπάνες. 
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Ανεκτέλεστα εντάλματα Δικαστηρίου.  Μεγάλος αριθμός ενταλμάτων που 
εκδίδονται από το Δικαστήριο για εκδικασθείσες αγωγές, που αφορούν σε 
καθυστερήσεις φορολογιών, παραμένουν ανεκτέλεστα. Για τις καθυστερήσεις 
φορολογιών των ετών 2010-2012 εκδικάστηκαν συνολικά 181 υποθέσεις, εκ των 
οποίων τα εντάλματα για 127 από αυτές ή ποσοστό 70% παρέμειναν ανεκτέλεστα. 
Όσον αφορά στα έτη 2008-2009, εκδικάστηκαν συνολικά 159 υποθέσεις και για 58 
από αυτές ή ποσοστό 36%, τα εντάλματα παρέμειναν ανεκτέλεστα. 

Σύσταση: Ο Δήμος, σε συνεργασία με την Αστυνομία, να λάβει μέτρα για την 
εκτέλεση και είσπραξη των ενταλμάτων που παραμένουν ανεκτέλεστα. 

Διαγραφές και μειώσεις εξωδίκων. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 
3.7.2014, κατά πλειοψηφία, τη σύσταση τετραμελούς Επιτροπής, αποτελούμενης 
από ένα εκπρόσωπο κάθε Δημοτικής Ομάδας, η οποία να επιλαμβάνεται της μελέτης 
και της λήψης αποφάσεων στα αιτήματα διαγραφής εξωδίκων. 

Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως τυχόν διαγραφή εξωδίκων να γίνεται μόνο με 
οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Σχετική με το θέμα αυτό είναι 
επιστολή του Γενικού Εισαγγελέα προς τον Δήμαρχο Λευκωσίας, ημερ. 24.5.2016, 
αναφορικά με τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται στην περίπτωση 
εξωδίκων προστίμων του Δήμου, σύμφωνα με την οποία «… όπου τίθεται θέμα 
ακύρωσης/διαγραφής κάποιου εξώδικου προστίμου, τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει 
να υποβάλλονται στον Γενικό Εισαγγελέα μαζί με τις απόψεις και εισηγήσεις του 
Δήμου και κατόπιν μελέτης θα δίδονται προς τον Δήμο οι ανάλογες οδηγίες». 

Στην απάντησή του ο Δήμαρχος, μας πληροφόρησε ότι το νέο Δημοτικό Συμβούλιο 
έχει καταργήσει την πιο πάνω Επιτροπή και ότι τυχόν αιτήματα για διαγραφή 
εξωδίκων θα διαβιβάζονται, μαζί με σχετική εισήγηση του Δημάρχου, στον Γενικό 
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για οδηγίες.  

Καταβολή εφάπαξ ποσού στον τέως Δημοτικό Γραμματέα. 

(α) Στις 24.4.2013, με ομόφωνη απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την 
οικειοθελή πρόωρη αφυπηρέτηση του Δημοτικού Γραμματέα από 7.10.2013 και 
παράλληλα αποφάσισε, μετά από γνωμάτευση του νομικού συμβούλου του Δήμου, 
για λόγους «δημοσίου συμφέροντος», να του παραχωρήσει χαριστική αποζημίωση, 
ύψους €40.000, έναντι 229 ημερών άδειας απουσίας, την οποία είχε συσσωρεύσει σε 
πίστη του, ως υπάλληλος του πρώην Συμβουλίου Βελτιώσεως Γερμασόγειας. 

Στην εν λόγω γνωμάτευσή του, ο νομικός σύμβουλος σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι σε 
περίπτωση που στον τέως Δημοτικό Γραμματέα παραχωρείτο υποχρεωτική άδεια 
αφυπηρέτησης 229 ημερών, τότε το κόστος για τον Δήμο θα ήταν €85.585 και ότι τα 
δεδομένα συνηγορούν ότι η συγκεκριμένη απόφαση λήφθηκε για λόγους δημοσίου 
συμφέροντος και ως τέτοια εμπίπτει στις πρόνοιες του Κανονισμού 8(3) των περί 
Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμών του 1995 (ΚΔΠ 101/95), 
σύμφωνα με τον οποίο, σε περίπτωση αναγκαστικής αφυπηρέτησης ή 
αφυπηρέτησης για λόγους δημοσίου συμφέροντος μπορεί να καταβληθεί στον 
υπάλληλο το αντίτιμο της άδειας ανάπαυσης που έχει σε πίστη του. 

Με βάση την πιο πάνω γνωμάτευση, καταβλήθηκε στις 7.8.2013, στον τέως Δημοτικό 
Γραμματέα, πέραν των συνταξιοδοτικών του ωφελημάτων, το ποσό των €40.000, 
χωρίς ωστόσο να υπάρχει σχετική πρόνοια στον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του 
Δήμου. 
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Επιπρόσθετα, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω και από υπολογισμούς της 
Υπηρεσίας μας, διαφάνηκε ότι ο Δήμος δεν εξοικονόμησε οποιοδήποτε ποσό, 
προκύπτει επομένως το ερώτημα πού είναι το «δημόσιο συμφέρον» που 
επικαλέστηκε. Με την απόφαση του Δήμου, υπήρξε μόνο «προσωπικό συμφέρον», 
αφού ο τέως Δημοτικός Γραμματέας εισέπραξε, μαζί με τη σύνταξη που του 
καταβλήθηκε, επιπλέον καθαρό ποσό ύψους €21.000 περίπου, σε σύγκριση με το τι 
θα εισέπραττε αν αφυπηρετούσε με τη λήξη των 229 ημερών άδειας απουσίας που 
είχε σε πίστη του. 

(β) Σύμφωνα με τον Κανονισμό 4(10) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση 
Αδειών) Κανονισμών του 1995 (ΚΔΠ 101/95), τους οποίους ο Δήμος εφαρμόζει, 
όπως ρητά αναφέρεται στις Συλλογικές Συμβάσεις, «Τηρουμένων των διατάξεων των 
Κανονισμών αυτών, υπάλληλος δεν δικαιούται να διεκδικήσει πληρωμή αντί της 
άδειας ανάπαυσης που έχει σε πίστη του».  Σύμφωνα δε με τον Κανονισμό 7(1) 
«Υπάλληλος που αφυπηρετεί λόγω ορίου ηλικίας ή μετά από αίτησή του σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις των περί Συντάξεων Νόμων, οφείλει να λάβει πριν από την 
αφυπηρέτησή του την άδεια  ανάπαυσης που έχει σε πίστη του. Σε καμμιά 
περίπτωση δεν δικαιούται να αποποιηθεί την άδεια ανάπαυσης που έχει σε πίστη του 
ή να υπηρετήσει έναντι αυτής ή να διεκδικήσει πληρωμή αντί αυτής». 

Στο άρθρο 9.2 των Συλλογικών Συμβάσεων Υπαλλήλων του Δήμου Γερμασόγειας, 
Αγίου Αθανασίου, Μέσα Γειτονιάς, Κάτω Πολεμιδιών, προβλέπεται όπως στους 
υπαλλήλους που προέρχονται από τα πρώην Συμβούλια Βελτιώσεως (ως η 
περίπτωση του τέως Δημοτικού Γραμματέα) και έχουν συσσωρευμένη άδεια, την 
οποία ο Δήμος δεν είναι σε θέση να τους την παραχωρήσει, αυτή θα συσσωρεύεται 
και θα παραχωρηθεί ως προαφυπηρετική άδεια. 

Σύμφωνα με το άρθρο 9.3 της πιο πάνω σύμβασης, σε περιπτώσεις που δεν 
καταστεί δυνατό να παραχωρηθεί άδεια σε υπαλλήλους εξ’ υπαιτιότητας του Δήμου 
και η συσσωρευμένη άδειά τους ξεπερνά τις 70 μέρες, τότε, με απόφασή του, το 
Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέπει τη συσσώρευσή τους. Η πρόνοια αυτή 
έρχεται σε αντίθεση με τον Κανονισμό 5(1) της ΚΔΠ 101/95, σύμφωνα με τον οποίο, 
κάθε υπάλληλος δικαιούται να μεταφέρει από την ετήσια άδεια ανάπαυσής του από 
το ένα έτος στο άλλο 13 εργάσιμες ημέρες, στην περίπτωση πενθήμερης εβδομάδας 
εργασίας, με ανώτατο όριο συσσώρευσης 70 ημέρες. 

Σύσταση: Η σύναψη συλλογικών συμβάσεων, μεταξύ Δήμου και Συντεχνιών, να 
συνάδει με τα όσα προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία και Κανονισμούς. 

Χρήση Δημοτικών γηπέδων. Η διαδικασία παρακολούθησης της χρήσης των δύο 
γηπέδων παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις και αδυναμίες, με αποτέλεσμα να 
δυσχεραίνεται η αποτελεσματική παρακολούθηση της είσπραξης των σχετικών 
δικαιωμάτων και τυχόν καθυστερήσεων. 

Σύσταση:  Για σκοπούς ελέγχου και παρακολούθησης της χρήσης των γηπέδων, 
καθώς και για διασφάλιση των εσόδων του Δήμου, η Υπηρεσία μας εισηγείται την 
ετοιμασία όρων που να διέπουν τη χρήση και λειτουργία των γηπέδων, οι οποίοι θα 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας που θα πρέπει να υπογραφεί μεταξύ 
Δήμου και χρηστών και στην οποία θα καθορίζονται επίσης οι υποχρεώσεις των 
χρηστών των γηπέδων, το ύψος των δικαιωμάτων και οι διαδικασίες είσπραξής τους. 
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Έκδοση από τον Δήμο Γερμασόγειας συγκεκριμένης Άδειας Οικοδομής. Στις 
12.1.2017, σε συνεδρία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε, μεταξύ 
άλλων θεμάτων, η σύσταση και λειτουργία των Επιτροπών του Δήμου. Συστάθηκαν 
10 Επιτροπές, μεταξύ των οποίων και η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελούμενη από 3 
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Στις 19.1.2017, στην πρώτη συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα 
πρακτικά, ο Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε τα Μέλη της Επιτροπής για τον τρόπο 
λειτουργίας της, αναφέροντας ότι η Εκτελεστική Επιτροπή συστάθηκε με βάση τα 
άρθρα 3(4) και 3(5) του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, στα οποία 
καθορίζονται τα ακόλουθα: 

Άρθρο 3(4):  «Όταν η αρμόδια αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου, το 
Συμβούλιο αυτό δύναται, από καιρό σε καιρό να εκχωρεί σε εκτελεστική επιτροπή 
που αποτελείται από όχι περισσότερα από τρία μέλη του Συμβουλίου αυτού όλες ή 
οποιεσδήποτε από τις εξουσίες που χορηγούνται στο Συμβούλιο δυνάμει των 
διατάξεων του Νόμου αυτού». 

Άρθρο 3(5):  «Όταν για οποιοδήποτε λόγο διορίζεται σώμα για να έχει τις εξουσίες 
και να εκτελεί τα καθήκοντα Δημοτικού Συμβουλίου σε σχέση με οποιοδήποτε Δήμο, 
το σώμα αυτό θεωρείται, κατά τη διάρκεια της περιόδου του διορισμού, η αρμόδια 
αρχή για τους σκοπούς του Νόμου αυτού αναφορικά με τον Δήμο αυτό και, σε 
οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση, οι εξουσίες και τα καθήκοντα του Δημάρχου και 
Αντιδημάρχου του Δήμου αυτού, όπως προνοείται στον Νόμο αυτό, περιέρχονται και 
ασκούνται αντίστοιχα από τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του σώματος αυτού». 

Στη συνέχεια, ο Δημοτικός Μηχανικός, ενημέρωσε την Επιτροπή για τη σχετική 
πρόνοια του περί Δήμων Νόμου, άρθρο 45(5), όπου καθορίζεται: 

«Νοείται ότι ο Δήμαρχος δύναται να παρίσταται κατά τας συνεδριάσεις οιασδήποτε 
τοιαύτης επιτροπής και, εάν παρίσταται, προεδρεύει και θεωρείται μέλος αυτής». 

Τέλος, ενημέρωσε την Εκτελεστική Επιτροπή ότι αυτή θα ενεργεί/αποφασίζει με βάση 
τις πρόνοιες του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου. 

Στις 21.2.2017, σε νέα συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής – στην οποία 
παρευρίσκονταν, σύμφωνα με τα πρακτικά, πέραν των Μελών της Εκτελεστικής 
Επιτροπής, ο Δήμαρχος, ένα μέλος του Συμβουλίου, καθώς και άλλοι αρμόδιοι 
λειτουργοί του Δήμου – ο Δήμαρχος πρότεινε όπως εξεταστεί πρώτα η συγκεκριμένη 
αίτηση άδειας οικοδομής καθώς επίσης και ακόμη μια αίτηση. Η Εκτελεστική 
Επιτροπή, αφού έκαμε αποδεκτό το εν λόγω αίτημα του Δημάρχου, εξέτασε κατά 
προτεραιότητα την συγκεκριμένη αίτηση και, αποφάσισε να την παραπέμψει στο 
Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη τελικής απόφασης. 

Στις 23.2.2017, το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεδρία του αποφάσισε ομόφωνα, όπως 
εγκρίνει την έκδοση της αιτούμενης άδειας. Η σχετική έγκριση δόθηκε αφού λήφθηκε 
υπόψη η πρόνοια του άρθρου 3.4 της νέας Εντολής Αρ. 1/2017 του Υπουργού 
Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η χορήγηση άδειας σε αναπτύξεις 
που παρουσιάζουν υπέρβαση μέχρι ποσοστού 5% στον συντελεστή κάλυψης και 
βρίσκονται σε οικιστικές ζώνες με ποσοστό κάλυψης ίσο ή μικρότερο του 0,35:1, 
όπως στην προκειμένη περίπτωση. 
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Ενόψει των πιο πάνω, τον Ιούλιο 2017 υποδείξαμε με επιστολή μας προς τον 
Δήμαρχο, ότι η παρουσία και παρέμβαση του καθώς και του Δημοτικού Συμβούλου 
κατά την εξέταση του συγκεκριμένου θέματος, που έγινε κατά τη συνεδρία της 
Εκτελεστικής Επιτροπής στις 21.2.2017, ήταν παράτυπη. 

Ως εκ τούτου, εισηγηθήκαμε όπως σε μελλοντικές συνεδρίες της Εκτελεστικής 
Επιτροπής, κατά τις οποίες εξετάζονται θέματα έκδοσης αδειών οικοδομής, οι 
αποφάσεις να λαμβάνονται αποκλειστικά από τα Μέλη της Επιτροπής, σύμφωνα και 
με τις σχετικές πρόνοιες του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, που 
αναφέρονται πιο πάνω. 

Σύσταση: Ο Δήμος θα πρέπει να ακολουθεί τις πρόνοιες της νομοθεσίας κατά την 
εξέταση θεμάτων που αφορούν την έκδοση αδειών οικοδομής και, οι αποφάσεις για 
την έκδοση ή απόρριψη τους, θα πρέπει να λαμβάνονται αποκλειστικά από τα Μέλη 
της Εκτελεστικής Επιτροπής, σύμφωνα και με τις σχετικές πρόνοιες του περί 
Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου. 

Προκήρυξη προσφορών για την ετοιμασία Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας και 
Οργανογράμματος Προσωπικού του Δήμου Γερμασόγειας. Το Δημοτικό 
Συμβούλιο (ΔΣ) σε συνεδρία του που διεξήχθη στις 2.2.2017, αποφάσισε όπως ο 
Δήμος προχωρήσει στην προκήρυξη προσφορών, με συνοπτικές διαδικασίες, για την 
ετοιμασία Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας καθώς και Οργανογράμματος του 
Προσωπικού του Δήμου. 

Σύμφωνα με τα πρακτικά της πιο πάνω συνεδρίας του ΔΣ, για την εν λόγω εργασία 
περιλήφθηκε στον Προϋπολογισμό του Δήμου κονδύλι ύψους €10.000. 

Στη συγκεκριμένη συνεδρία εγκρίθηκε επίσης εισήγηση του Δημάρχου όπως τα 
άτομα που θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά, επιλεγούν από το Μητρώο 
Εγκεκριμένων Προσώπων για Παροχή Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης 
Κινδύνων του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Σύμφωνα με Σημείωμα που υποβλήθηκε από τον Αν. Δημοτικό Γραμματέα, σε νέα 
συνεδρία του ΔΣ που διεξήχθη στις 23.3.2017 για εξέταση – μεταξύ άλλων – και του 
εν λόγω θέματος, ο Δήμος είχε προκηρύξει διαγωνισμό με συνοπτικές διαδικασίες, 
για την υποβολή προφορών για διεξαγωγή της πιο πάνω εργασίας και, επιπρόσθετα, 
για τη διενέργεια όλων των απαραίτητων διαδικασιών για πιστοποίηση του Δήμου με 
το πρότυπο ποιότητας ISO9001. Ζητήθηκαν και λήφθηκαν οι ακόλουθες 3 
προσφορές: 

(α) Προσφορά Αρ. 1 με τιμή προσφοράς €16.500 και προβλεπόμενη επιχορήγηση 
από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) €5.000. 

(β) Προσφορά Αρ. 2 με τιμή προσφοράς €16.500 και προβλεπόμενη επιχορήγηση 
από την ΑνΑΔ €5.000. 

(γ) Προσφορά Αρ. 3 με τιμή προσφοράς €16.960 και προβλεπόμενη επιχορήγηση 
από την ΑνΑΔ €16.960. 

Ενόψει των πιο πάνω, τον Μάιο 2017 με επιστολή μας προς τον Δήμαρχο, ζητήσαμε 
όπως μας πληροφορήσει τα ακόλουθα: 

(α) Τα κριτήρια με βάση τα οποία επιλέγηκαν οι 3 προσφοροδότες και, κατά πόσο 
αυτά είχαν τύχει της έγκρισης του ΔΣ από προηγουμένως. 
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(β) Κατά πόσο εξετάστηκε τυχόν διασύνδεση/σχέση μεταξύ των Διευθυντών των 
εταιρειών που υπέβαλαν τις Προσφορές Αρ. 2 και 3. 

(γ) Τον τρόπο με τον οποίο έχει υπολογιστεί και ληφθεί υπόψη από τον Δήμο, κατά 
την αξιολόγηση των προσφορών, το ποσό της προβλεπόμενης επιχορήγησης από 
την ΑνΑΔ. 

(δ) Κατά πόσο αξιολογήθηκε και, πώς δικαιολογήθηκε το γεγονός ότι οι τιμές και 
των τριών προσφορών που υποβλήθηκαν ήταν κατά πολύ ψηλότερες (€16.500, 
€16.500 και €16.960 αντίστοιχα) σε σύγκριση με το ποσό που περιλήφθηκε στον 
Προϋπολογισμό του Δήμου, το οποίο ανήρχετο στις €10.000, ως η εκτίμηση 
δαπάνης, 

(ε) Τους λόγους για τους οποίους περιλήφθηκε στο αντικείμενο του διαγωνισμού 
και η απαίτηση για διενέργεια όλων των απαραίτητων διαδικασιών για πιστοποίηση 
του Δήμου με το πρότυπο ποιότητας ISO9001, εργασία η οποία δεν περιλαμβανόταν 
στην απόφαση του ΔΣ που λήφθηκε στη συνεδρία ημερ. 2.2.2017. 

Τέλος, ζητήσαμε όπως υποβάλει στην Υπηρεσία μας τα ακόλουθα: 

(α) Τα πρακτικά της συνεδρίας του ΔΣ ημερ. 23.3.2017, κατά την οποία λήφθηκαν 
περαιτέρω αποφάσεις σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό.  

(β) Αντίγραφο του Μητρώου Εγκεκριμένων Προσώπων για Παροχή Υπηρεσιών 
Προστασίας και Πρόληψης Κινδύνων του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, στο 
οποίο θα έπρεπε να περιλαμβάνονται οι 3 επιλεγέντες από τον Δήμο οικονομικοί 
φορείς, για να υποβάλουν προσφορά. 

Τον Ιούνιο 2017, ο Δήμαρχος μάς πληροφόρησε – μεταξύ άλλων – τα ακόλουθα: 

Οι 3 προσφοροδότες επιλέγηκαν με βάση την προηγούμενη εμπειρία εκτέλεσης της 
ίδιας εργασίας το 2016, από το Συμβούλιο Κοινωνικής Ευημερίας Γερμασόγειας, 
κατόπιν υποβολής προσφορών – μέσω συνοπτικών διαδικασιών – από τους ίδιους 
Συμβούλους.  

Δεν κρίθηκε αναγκαίο, λόγω της συνοπτικής διαδικασίας που ακολουθήθηκε, να 
εξεταστεί τυχόν διασύνδεση/σχέση μεταξύ των Διευθυντών των εταιρειών που 
υπέβαλαν τις Προσφορές Αρ. 2 και 3. 

Δεν έγινε αρχικά οποιοσδήποτε υπολογισμός από τον Δήμο σχετικά με το ποσό της 
προβλεπόμενης επιχορήγησης από την ΑνΑΔ, αφού θεωρήθηκε ως μέρος της 
προσφοράς. 

Οι τιμές και των 3 προσφορών, παρά το γεγονός ότι είναι ψηλές, θα μειωθούν λόγω 
της προβλεπόμενης επιχορήγησης. 

Στο αντικείμενο του διαγωνισμού περιλήφθηκε και η απαίτηση για διενέργεια όλων 
των απαραίτητων διαδικασιών για πιστοποίηση του Δήμου με το πρότυπο ποιότητας 
ISO9001, επειδή με την απαίτηση αυτή, παρεχόταν η δυνατότητα αφενός να μειωθεί 
δραστικά το κόστος και, αφετέρου, να εκπαιδευτεί περαιτέρω το προσωπικό του 
Δήμου. 

Σύσταση: Κατά τη διενέργεια διαγωνισμών ο Δήμος θα πρέπει να ακολουθεί όλες τις 
προβλεπόμενες από τη σχετική νομοθεσία πρόνοιες και να διενεργεί όλους του 
απαραίτητους ελέγχους για τη διασφάλιση των συμφερόντων του. Επίσης, οι 
ενέργειες του Δήμου θα πρέπει να βασίζονται σε αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων 
του, οι οποίες να καταγράφονται στα πρακτικά των σχετικών συνεδριάσεων. 
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1.1.2.15 ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 

Υποβολή οικονομικών καταστάσεων για έλεγχο. Σε αντίθεση με το άρθρο 81(1) 
του περί Δήμων Νόμου, ο Δήμος υπέβαλε για έλεγχο στην Υπηρεσία μας τις 
οικονομικές του καταστάσεις για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2011, 2012, 
2013, 2014 και 2015 στις 11.12.2013, 5.5.2014, 8.5.2015, 8.5.2015 και 10.6.2016, 
αντί μέχρι 30 Απριλίου του επόμενου έτους. Όσον αφορά στις οικονομικές 
καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31.12.2016, μέχρι την ετοιμασία της 
παρούσας Έκθεσής μας, δεν είχαν ακόμη υποβληθεί στην Υπηρεσία μας. 

Σύσταση: Οι οικονομικές καταστάσεις να υποβάλλονται έγκαιρα, όπως καθορίζεται 
στη σχετική νομοθεσία. 

Ολοκλήρωση του ελέγχου για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2011, 2012 
και 2013. Λόγω αδυναμίας των Υπηρεσιών του Δήμου να ανταποκριθούν στις 
επανειλημμένες υποδείξεις της Υπηρεσίας μας για αναθεώρηση/διόρθωση των 
οικονομικών καταστάσεων του Δήμου για το έτος που έληξε στις 31.12.2011 και για 
επικαιροποίηση των οικονομικών καταστάσεων για τα έτη που έληξαν στις 31 
Δεκεμβρίου 2012 και 2013, η Υπηρεσία μας δεν είναι σε θέση να ολοκληρώσει τον 
έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τα εν λόγω έτη. Ο Δήμαρχος, στην 
απάντησή του, μας ανέφερε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου είναι σοβαρά 
υποστελεχωμένες και ως εκ τούτου ο Δήμος θα προχωρήσει στην αγορά υπηρεσιών 
για την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων για τα έτη που εκκρεμούν. 

Σύσταση: Ο Δήμος να λάβει μέτρα για ολοκλήρωση της εργασίας που απαιτείται για 
επικαιροποίηση/διόρθωση των οικονομικών του καταστάσεων, σύμφωνα με τις 
σχετικές υποδείξεις της Υπηρεσίας μας. 

Ανάθεση σύμβασης για την αναθεώρηση της υφιστάμενης Μελέτης Εκτίμησης 
Επαγγελματικού Κινδύνου του Δήμου Αγλαντζιάς - Αρ. Διαγωνισμού 31/2015.  

Τον Αύγουστο 2017, στα πλαίσια διερεύνησης του θέματος, διαπιστώθηκαν τα 
ακόλουθα: 

Ο Δημοτικός Γραμματέας με επιστολή του ημερ. 16.9.2015 προς τους οικονομικούς 
φορείς, έδωσε διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήματα των ενδιαφερόμενων 
οικονομικών φορέων σε σχέση με τον διαγωνισμό, ο οποίος είχε προκηρυχθεί με 
συνοπτικές διαδικασίες. Μεταξύ άλλων, τους πληροφόρησε ότι στα πλαίσια του 
αντικειμένου της σύμβασης για αναθεώρηση της υφιστάμενης Μελέτης Εκτίμησης 
Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ) του Δήμου Αγλαντζιάς, περιλαμβανόταν και η 
σχετική κατάρτιση του προσωπικού του Δήμου. 

Ο διαγωνισμός ανατέθηκε στον χαμηλότερο προσφοροδότη, έναντι ποσού €1.880. 

Ο Ανάδοχος, στην τιμή της προσφοράς του, δεν είχε περιλάβει τη δαπάνη για την 
κατάρτιση του προσωπικού του Δήμου, αφού είχε δηλώσει ότι αυτή θα καλυφθεί με 
επιχορήγηση από την Αρχή Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), το ποσό της οποίας θα 
πιστωνόταν στους ιδίους. 

Ενόψει των πιο πάνω, ζητήσαμε τον Αύγουστο 2017 από τον Δήμαρχο όπως μας 
πληροφορήσει κατά πόσο ο Δήμος, κατά την αξιολόγηση του διαγωνισμού, είχε λάβει 
υπόψη του τον πιο πάνω όρο, συγκρίνοντας τις τιμές των προσφορών σε ίση βάση, 
καθώς επίσης κατά πόσο είχε εξεταστεί η λογικότητα του ποσού της συγκεκριμένης 
προσφοράς (€1.880) στην οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, δεδομένου ότι το 
ποσό της εκτίμησης δαπάνης ήταν πολύ ψηλότερο (€4.000). 
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Παρατηρήσαμε επίσης ότι σε διευκρινιστικές απαντήσεις που δόθηκαν από τον Δήμο 
στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς στις 16.9.2015, αναφερόταν ότι οι 
προσφορές θα έπρεπε να υποβληθούν είτε στο κιβώτιο προσφορών είτε σε 
συγκεκριμένο τηλεομοιότυπο του Δήμου. Από τις 5 προσφορές που υποβλήθηκαν, 
δύο υποβλήθηκαν μέσω του εν λόγω τηλεομοιοτύπου. Ως εκ τούτου, ζητήσαμε από 
τον Δήμαρχο όπως μας πληροφορήσει τους λόγους για τους οποίους δόθηκε η πιο 
πάνω διευκρινιστική οδηγία, αναφορικά με τον τρόπο υποβολής των προσφορών, 
καθώς και τα μέτρα που λήφθηκαν για διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των τιμών 
και το αδιάβλητο της διαδικασίας. 

Τέλος, ζητήσαμε από τον Δήμαρχο όπως μας πληροφορήσετε τα ακόλουθα:  

(α) Τα κριτήρια με βάση τα οποία επιλέγηκε από τον Δήμο ο συγκεκριμένος 
οικονομικός φορέας για συμμετοχή στον διαγωνισμό και, κατά πόσο το προσωπικό 
του διέθετε την απαιτούμενη έγκριση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για να 
ασκεί και να παρέχει Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) – 
σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας – υποβάλλοντας στην Υπηρεσία μας τα 
σχετικά πιστοποιητικά έγκρισης. 

(β) Κατά πόσο είχε ολοκληρωθεί το αντικείμενο του διαγωνισμού, 
περιλαμβανομένης και της κατάρτισης του προσωπικού του Δήμου. 

(γ) Κατά πόσο αξιολογήθηκε από τον Δήμο η παραδοτέα εργασία του Αναδόχου 
από άποψη ποιότητας επάρκειας και πληρότητας.  

(δ) Κατά πόσο εκτελέστηκαν οποιεσδήποτε επιπλέον εργασίες στα πλαίσια της εν 
λόγω σύμβασης και, ποια ήταν η τελική δαπάνη. 

(ε) Το ποσό που επωφελήθηκε ο Ανάδοχος από την επιχορήγηση της ΑνΑΔ. 

Τον Οκτώβριο 2017, ο Δημοτικός Γραμματέας μάς πληροφόρησε – μεταξύ άλλων – 
τα ακόλουθα: 

Η δαπάνη της κατάρτισης του προσωπικού του Δήμου δεν λήφθηκε υπόψη κατά την 
αξιολόγηση, λόγω του μεγέθους του διαγωνισμού, ενώ το ποσό της συγκεκριμένης 
προσφοράς (€1.880) στην οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, θεωρήθηκε λογικό, 
αφού είχαν υποβληθεί και άλλες προσφορές με τιμή χαμηλότερη από την εκτίμηση 
δαπάνης. 

Ο Δήμος δεν θεωρεί ότι παραβιάστηκε η εμπιστευτικότητα των τιμών και το 
αδιάβλητο της διαδικασίας, λόγω του γεγονότος ότι ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε με 
Συνοπτική Διαδικασία, σύμφωνα με την οποία, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να 
ζητήσει την υποβολή προφορικών ή γραπτών προσφορών από αριθμό οικονομικών 
φορέων, όπως είχε ζητηθεί εξαρχής στα αρχικά έγγραφα προσφορών πριν τις 
διευκρινήσεις. Η επιλογή των φορέων για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό είχε γίνει από 
το Μητρώο Εγκεκριμένων Προσώπων που εκδόθηκε από το Τμήμα Επιθεώρησης 
Εργασίας στις 6.5.2015. Το αντικείμενο του διαγωνισμού ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο 
2016 και, η κατάρτιση του προσωπικού του Δήμου έγινε τον Απρίλιο και Μάιο του 
ιδίου έτους. Η συνολική τελική δαπάνη ανήλθε στις €2.712. Δεν εκτελέστηκαν 
οποιεσδήποτε επιπρόσθετες εργασίες. Το ποσό της επιχορήγησης από την ΑνΑΔ 
καταβλήθηκε στον Δήμο (€2.618). 

Σύσταση: Κατά την αξιολόγηση των προσφορών, θα πρέπει να τηρούνται οι 
προβλεπόμενες από τη νομοθεσία πρόνοιες και, οι προσφορές θα πρέπει να 
αξιολογούνται σε ίση βάση, περιλαμβάνοντας κατάλληλες – προς τούτου – πρόνοιες 
στα έγγραφα των διαγωνισμών.  
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1.1.2.16 ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΩΜΗΣ 

Υποβολή οικονομικών καταστάσεων για έλεγχο.  Σε αντίθεση με το άρθρο 81(1) 
του περί Δήμων Νόμου, ο Δήμος υπέβαλε για έλεγχο στην Υπηρεσία μας τις 
οικονομικές του καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 στις 
25.6.2013, αντί στις 30.4.2013, ενώ για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2013, 
2014, 2015 και 2016, ο Δήμος υπέβαλε στην Υπηρεσία μας μόνο τα σχετικά ισοζύγια, 
αντί οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες, για τα έτη 2013 και 2014, υποβλήθηκαν κατά 
τη διάρκεια του ελέγχου. 

Μέχρι την ετοιμασία της παρούσας Έκθεσης, ο έλεγχος των οικονομικών 
καταστάσεων για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2015 και 2016 δεν είχε 
προγραμματιστεί, λόγω της μη ολοκλήρωσης των λογιστικών διαδικασιών για τα εν 
λόγω έτη από μέρους του Δήμου. 

Ο Δήμαρχος μάς ενημέρωσε ότι έχουν ετοιμαστεί οι οικονομικές καταστάσεις για τα 
έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 και ότι οι οικονομικές καταστάσεις για τα 
έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 αναμένεται να ολοκληρωθούν σύντομα. 
Σημείωσε επίσης την από 1.1.2014 πρόωρη αφυπηρέτηση του Δημοτικού Ταμία και 
τη μη πλήρωση της εν λόγω θέσης, μέχρι την ετοιμασία της παρούσας Έκθεσής μας, 
γεγονός το οποίο έχει συνέπειες στη διεκπεραίωση των εργασιών που αφορούν στις 
οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου.   

Σύσταση:  Οι οικονομικές καταστάσεις να υποβάλλονται έγκαιρα, όπως καθορίζεται 
στη σχετική νομοθεσία. 

Τα θέματα που ακολουθούν, αφορούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2012, 2013 και 2014. 

Γνώμη με επιφύλαξη.  Οι Εκθέσεις Ελεγκτή προς τον Δήμο, για τα έτη που έληξαν 
στις 31 Δεκεμβρίου 2012, 2013 και 2014, δόθηκαν με επιφύλαξη, για διάφορα θέματα 
που αναφέρονται στην παράγραφο «Βάση για γνώμη με επιφύλαξη» των εν λόγω 
Εκθέσεων, τα κυριότερα εκ των οποίων είναι τα ακόλουθα: 

(α) Οικονομικές καταστάσεις. Οι οικονομικές καταστάσεις του Δήμου δεν 
παρουσιάζονται με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο αρ. 1 «Παρουσίαση 
Οικονομικών Καταστάσεων», ούτως ώστε η δομή και οι επεξηγηματικές σημειώσεις 
στις οικονομικές καταστάσεις να είναι κατανοητές και σύμφωνες με το εν λόγω 
Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο. 

Λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία της κατάστασης 
χρηματοοικονομικής θέσης, μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της Έκθεσης Ελεγκτή 
και του γεγονότος ότι ο Δήμος καθυστερεί να ετοιμάσει και να υποβάλει τις 
οικονομικές του καταστάσεις για έλεγχο, με βάση τον περί Δήμων Νόμο, δεν ήταν 
πρακτικά εφικτό να αξιολογηθούν τυχόν επιπτώσεις γεγονότων μεταγενέστερα της 
ημερομηνίας της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης, μέχρι την ημερομηνία της 
υπογραφής της Έκθεσης Ελεγκτή και να αποφασιστεί κατά πόσο έπρεπε να γίνει 
γνωστοποίηση των θεμάτων αυτών ή πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις. 

Ο Δήμαρχος πληροφόρησε την Υπηρεσία μας ότι, με έγκριση της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, η θέση του Δημοτικού Ταμία έχει 
αποπαγοποιηθεί και αναμένεται ότι, με την πλήρωση της εν λόγω θέσης, οι 
οικονομικές καταστάσεις θα παρουσιάζονται με βάση το πιο πάνω πρότυπο. 
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(β) Μητρώο περιουσιακών στοιχείων. Το μητρώο για τα ακίνητα, τις 
εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό δεν συμφωνεί με τα λογιστικά αρχεία, με 
αποτέλεσμα να μην μπορεί να εξακριβωθεί η πληρότητα, η ύπαρξη και η εκτιμώμενη 
αξία των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, που στις 31.12.2012, 31.12.2013 
και 31.12.2014 ανερχόταν σε €8.470.817, €8.438.728 και 8.498.515, αντίστοιχα. 
Επίσης, δεν μπορεί να εκφραστεί γνώμη για το ποσό των αποσβέσεων ύψους 
€237.924, €488.479 και €475.9817, που φαίνεται στην κατάσταση συνολικού 
εισοδήματος των ετών 2012, 2013 και 2014, αντίστοιχα. 

Όσον αφορά στην πληρότητα του πιο πάνω μητρώου και στην ύπαρξη ορισμένων, 
χαμηλής αξίας, περιουσιακών στοιχείων, ο Δήμαρχος μάς ανέφερε ότι, με βάση τις 
λογιστικές πολιτικές του Δήμου, περιουσιακά στοιχεία με αξία κάτω από €170, 
καταχωρίζονται στα έξοδα αντί στο πάγιο ενεργητικό. Όμως, για σκοπούς 
διασφάλισης της φυσικής ύπαρξής τους από τυχόν υπεξαίρεσή τους, αυτά 
καταχωρίζονται σε ξεχωριστό μητρώο.   

(γ) Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων. Δεν γίνεται αναλογιστική εκτίμηση 
για το Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων σε ετήσια βάση, για να γίνονται οι 
απαραίτητες λογιστικές εγγραφές, εφαρμόζοντας το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο αρ. 
19 «Παροχές σε Εργαζομένους» και να παρουσιάζονται οι πραγματικές υποχρεώσεις 
του Δήμου προς το Ταμείο.  Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η τελευταία  αναλογιστική 
εκτίμηση που έγινε αφορούσε στο έτος 2012. 

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, βρίσκονται σε εξέλιξη διεργασίες για την από κοινού 
ετοιμασία αναλογιστικής εκτίμησης από τους Δήμους της μείζονος Λευκωσίας. 

(δ) Πρόβλεψη επισφαλών χρεωστών. Δεν διενεργούνται έλεγχοι από τον Δήμο, 
για  τυχόν απομείωση στα υπόλοιπα των χρεωστών προηγουμένων ετών και δεν 
γίνεται πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις, καθώς επίσης και οι απαραίτητες 
διαγραφές εκεί όπου χρειάζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85(2)(ιε) του 
περί Δήμων Νόμου, με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος τα υπόλοιπα των εν λόγω 
χρεωστών να είναι υπερτιμημένα. 

Όπως μας ενημέρωσε ο Δήμαρχος, μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου και την έγκριση του Επάρχου, ο Δήμος προχώρησε κατά το 2016 στη 
διαγραφή συγκεκριμένων φορολογιών και τελών που αφορούν στα έτη 2000-2010, 
ύψους 32.000, ενώ εκκρεμεί η έγκριση του Επάρχου για διαγραφές καθυστερήσεων 
που αφορούν στα έτη 1997-2012, συνολικού ύψους €35.500. 
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1.1.2.17 ΔΗΜΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ 

Υποβολή οικονομικών καταστάσεων για έλεγχο.  Σε αντίθεση με το άρθρο 81(1) 
του περί Δήμων Νόμου, ο Δήμος υπέβαλε για έλεγχο στην Υπηρεσία μας τις 
οικονομικές του καταστάσεις για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και 
2013 στις 8.5.2014, αντί στις 30.4.2013 και 30.4.2014, αντίστοιχα, ενώ όσον αφορά 
στις οικονομικές καταστάσεις για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2014, 2015 
και 2016, αυτές ουδέποτε υποβλήθηκαν από τον Δήμο στην Υπηρεσία μας, αλλά 
υποβλήθηκαν, με μεγάλη καθυστέρηση, απευθείας στους ιδιώτες ελεγκτές, κατά την 
έναρξη του ελέγχου. 

Ο Δήμαρχος μάς ανέφερε ότι έχουν ληφθεί μέτρα, ώστε οι οικονομικές καταστάσεις 
να υποβάλλονται έγκαιρα στην Υπηρεσία μας. 

Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων για τα έτη 2015 και 2016 βρίσκεται σε 
εξέλιξη. 

Σύσταση: Οι οικονομικές καταστάσεις να υποβάλλονται έγκαιρα, όπως καθορίζεται 
στη σχετική νομοθεσία. 

Τα θέματα που ακολουθούν, αφορούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2012, 2013 και 2014. 

Γνώμη με επιφύλαξη.  Οι Εκθέσεις Ελεγκτή προς τον Δήμο, για τα έτη που έληξαν 
στις 31 Δεκεμβρίου 2012, 2013 και 2014, δόθηκαν με επιφύλαξη, για διάφορα θέματα 
που αναφέρονται στην παράγραφο «Βάση για γνώμη με επιφύλαξη» των εν λόγω 
Εκθέσεων, τα κυριότερα εκ των οποίων είναι τα ακόλουθα: 

(α) Μητρώο περιουσιακών στοιχείων. Ο Δήμος δεν διατηρεί μητρώο για τα 
ακίνητα, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να 
εξακριβωθεί η πληρότητα, η ύπαρξη και η εκτιμώμενη αξία των ακινήτων, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, συνολικού ύψους €11.950.833, €11.854.204 και 
€11.903.378 στις 31 Δεκεμβρίου 2012, 2013 και 2014, αντίστοιχα. Επίσης, δεν 
μπορεί να εκφραστεί γνώμη για το ποσό των αποσβέσεων ύψους €502.526, 
€494.631 και €512.370, που φαίνεται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος των 
ετών 2012, 2013 και 2014, αντίστοιχα. 

Ο Δήμαρχος μάς ενημέρωσε ότι έχει τεθεί στόχος μηχανογράφησης του εν λόγω 
μητρώου κατά το 2018.   

(β) Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων. Δεν γίνεται αναλογιστική εκτίμηση 
για το Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων σε ετήσια βάση, για να γίνονται οι 
απαραίτητες λογιστικές εγγραφές, εφαρμόζοντας το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο αρ. 
19 «Παροχές σε Εργαζομένους» και να παρουσιάζονται οι πραγματικές/σημερινές 
υποχρεώσεις του Δήμου προς το Ταμείο.  Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την τελευταία  
αναλογιστική εκτίμηση που πραγματοποιήθηκε κατά το 2017 από ανεξάρτητο 
αναλογιστή, το ύψος της αναλογιστικής υποχρέωσης του Ταμείου για ωφελήματα 
αφυπηρέτησης κατά την 31.12.2015, ανήρχετο σε €5.186.659 και η αξία των 
συσσωρευμένων κεφαλαίων του σε €5.418.026, δηλαδή υπήρχε αναλογιστικό 
πλεόνασμα κατά την εν λόγω ημερομηνία ύψους €231.367. 

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, μέχρι σήμερα ο Δήμος προέβαινε σε αναλογιστική 
εκτίμηση των υποχρεώσεών του κάθε 2 χρόνια. Μας πληροφόρησε όμως ότι έχει 
τεθεί στόχος, οι αναλογιστικές εκτιμήσεις να γίνονται σε ετήσια βάση από τώρα και 
στο εξής. 
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(γ) Πρόβλεψη επισφαλών χρεωστών. Δεν διενεργούνται έλεγχοι από τον Δήμο 
για τυχόν απομείωση στα υπόλοιπα των χρεωστών προηγουμένων ετών και δεν 
γίνεται πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις, καθώς επίσης και οι απαραίτητες 
διαγραφές εκεί όπου χρειάζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85(2)(ιε) του 
περί Δήμων Νόμου, με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος τα υπόλοιπα των εν λόγω 
χρεωστών να είναι υπερτιμημένα. 

Όπως μας ανέφερε ο Δήμαρχος, κατά το 2018 οι κατάλογοι καθυστερήσεων θα 
διερευνηθούν σε βάθος, ώστε ο Δήμος να προβεί στις δέουσες ενέργειες για 
είσπραξη των οφειλόμενων ποσών και σε περίπτωση ύπαρξης επισφαλών 
χρεωστών θα γίνουν οι ενδεδειγμένες προβλέψεις.    

(δ) Διάφοροι χρεώστες και διάφοροι πιστωτές. O Δήμος δεν διατηρεί 
λεπτομερή ανάλυση του λογαριασμού Διάφοροι Χρεώστες και Διάφοροι Πιστωτές, με 
αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολη ή/και αδύνατη η εξακρίβωση της πληρότητας και 
της ακρίβειας των συγκεκριμένων ποσών. 

(ε) Ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων. Λόγω του μεγάλου χρονικού 
διαστήματος από την ημερομηνία της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης, μέχρι 
την ημερομηνία υπογραφής της Έκθεσης Ελεγκτή και του γεγονότος ότι ο Δήμος 
καθυστερεί να ετοιμάσει και να υποβάλει τις οικονομικές του καταστάσεις για έλεγχο, 
με βάση τον περί Δήμων Νόμο, δεν ήταν πρακτικά εφικτό να αξιολογηθούν τυχόν 
επιπτώσεις γεγονότων μεταγενέστερα της ημερομηνίας της κατάστασης 
χρηματοοικονομικής θέσης, μέχρι την ημερομηνία της υπογραφής της Έκθεσης 
Ελεγκτή και να αποφασιστεί κατά πόσο έπρεπε να γίνει γνωστοποίηση των θεμάτων 
αυτών ή πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις. 

(στ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Λόγω μη λήψης απάντησης από ορισμένους 
δικηγόρους του Δήμου, δεν ήταν γνωστό κατά πόσο εκκρεμούσαν οποιεσδήποτε 
αγωγές εναντίον του Δήμου για να υπολογιστούν τυχόν ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
και να γίνουν οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις ή προβλέψεις στις οικονομικές 
καταστάσεις. 

Στέγαση Ιδιωτικού Τηλεοπτικού Σταθμού στα Λατσιά.  Μετά από καταγγελία, τον 

Δεκέμβριο του 2017 ζητήσαμε με επιστολή μας προς τον Δήμαρχο και τα Μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου, όπως μας πληροφορήσουν κατά πόσο το κτήριο στο οποίο 

στεγάζεται ιδιωτικός τηλεοπτικός σταθμός στα Λατσιά διαθέτει Πιστοποιητικό 

Έγκρισης, καθώς και άλλη αναγκαία άδεια για χρήση του κτηρίου, για τα οποία 

αρμόδια αρχή για την έκδοσή τους είναι ο Δήμος. 

Τον Ιανουάριο του 2018, με επιστολή του ο Δήμαρχος μάς πληροφόρησε τα 
ακόλουθα:  

(α) Για τον εν λόγω τηλεοπτικό σταθμό έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής στις 7.4.2006. 

(β) Για άλλες αυθαίρετες προσθήκες και μετατροπές, οι οποίες έγιναν στο κτήριο 
χωρίς άδεια οικοδομής, καθώς και για τη χρήση του κτηρίου χωρίς την εξασφάλιση 
Πιστοποιητικού Έγκρισης, έχουν ληφθεί δικαστικά μέτρα εναντίον συγκεκριμένης 
εταιρείας και του Διευθυντή της, με την κατάθεση τον Δεκέμβριο του 2017, 
Κατηγορητηρίου στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. 

Η εκδίκαση της σχετικής υπόθεσης εκκρεμεί.  
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1.1.2.18 ΔΗΜΟΣ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ 

Κόστος κατασκευής κατασκηνωτικού χώρου του Δήμου Λακατάμιας στα 
Χανδριά.  

Τον Νοέμβριο 2016, κατόπιν διερεύνησης του θέματος, με επιστολή μας προς τον 
Δήμαρχο παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 

Σε συνεδρία της Τεχνικής Επιτροπής του Δήμου, που διεξήχθη στις 5.10.2006, ο 
Δημοτικός Μηχανικός ενημέρωσε την Επιτροπή για την ολοκλήρωση των 
προκαταρκτικών σχεδίων του πιο πάνω έργου, τα οποία ετοιμάστηκαν από ιδιώτη 
Σύμβουλο Μελετητή, και αφορούσαν την επιδιόρθωση/αναβάθμιση και επέκταση των 
υφιστάμενων εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σχολείου Χανδριών, με σκοπό την 
αλλαγή της χρήσης και, μετατροπή τους σε κατασκηνωτικό χώρο. Κατά την εν λόγω 
συνεδρία, αποφασίστηκε όπως γίνει εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για 
προώθηση της ετοιμασίας των τελικών σχεδίων. Στις 24.10.2006, το Δημοτικό 
Συμβούλιο ενέκρινε την πιο πάνω εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής.  

Μετά την ολοκλήρωση των σχεδίων και των εγγράφων προσφορών, ο Δήμος 
προκήρυξε στις 13.7.2007 διαγωνισμό, για ανάθεση της σύμβασης εκτέλεσης του 
έργου (Αρ. Διαγωνισμού 42/2007), με προϋπολογισμό ύψους Λ.Κ. 278.500 
(€475.845). Η υποβολή των προσφορών έγινε στις 12.9.2007. Υποβλήθηκαν 
συνολικά 4 προσφορές. 

Ο Σύμβουλος Μελετητής στην έκθεση αξιολόγησης που ετοίμασε, εισηγήθηκε την 
κατακύρωση του διαγωνισμού στον χαμηλότερο προσφοροδότη έναντι του ποσού 
των €443.257,23. Στις 1.11.2007, το Συμβούλιο Προσφορών του Δήμου, αποφάσισε 
κατά πλειοψηφία την ανάθεση της σύμβασης στον δεύτερο χαμηλότερο 
προσφοροδότη, έναντι του ποσού των €446.199. 

Στις 26.11.2007, ο Δήμος με επιστολή του προς τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής 
Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης, τον 
ενημέρωσε για την κατακύρωση του εν λόγω διαγωνισμού και, ζήτησε όπως 
πληροφορηθεί κατά πόσο το πιο πάνω έργο θα μπορούσε να περιληφθεί στα έργα 
για συγχρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
περίοδο 2007 – 2013. 

Μετά τη γνωστοποίηση από τον Δήμο στις 20.11.2007 της πιο πάνω απόφασης 
ανάθεσης, ο χαμηλότερος προσφοροδότης καταχώρισε στις 7.12.2007 Προσφυγή 
στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών (ΑΑΠ), εναντίον της εν λόγω απόφασης του 
Δήμου. Ενόψει της πιο πάνω Προσφυγής, ο Δήμος σε συνεδρία που διεξήχθη στις 
24.1.2008, αποφάσισε την ανάκληση της εν λόγω απόφασης για κατακύρωση του 
διαγωνισμού στον δεύτερο χαμηλότερο προσφοροδότη. 

Στις 4.2.2008, ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης, με επιστολή του ενημέρωσε τον Δήμο 
για τη δυνατότητα να προταθεί το συγκεκριμένο έργο για συγχρηματοδότηση από τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία ή να επιχορηγηθεί στα πλαίσια του «Σχεδίου Παροχής Χορηγιών 
προς Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις για Προώθηση του Αγροτουρισμού στην 
Ύπαιθρο». 

Στις 25.9.2008, το Δημοτικό Συμβούλιο σε νέα συνεδρία του αποφάσισε την 
ακύρωση του διαγωνισμού. Ο χαμηλότερος προσφοροδότης, καταχώρισε στην ΑΑΠ 
νέα Προσφυγή, εναντίον της πιο πάνω απόφασης του Δήμου. 
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Τελικά, στις 28.1.2010, το Συμβούλιο Προσφορών του Δήμου, μετά από μεγάλη 
καθυστέρηση εξαιτίας των πιο πάνω διαδοχικών προσφυγών στην ΑΑΠ, αποφάσισε 
σε συνεδρία του την κατακύρωση του εν λόγω διαγωνισμού στον χαμηλότερο 
προσφοροδότη, έναντι του ποσού των €443.257,23 (χωρίς ΦΠΑ). 

Ως ημερομηνία έναρξης και ολοκλήρωσης των εργασιών καθορίστηκε η 12.4.2010 
και 12.2.2011 αντίστοιχα. Η προσωρινή παραλαβή του έργου έγινε με σημαντική 
καθυστέρηση, στις 17.9.2011. 

Η καθυστέρηση οφείλεται κυρίως στην ανάγκη για εκτέλεση πρόσθετων εργασιών, οι 
οποίες δεν είχαν προβλεφθεί κατά το στάδιο της μελέτης, καθώς και σε 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση που οφείλεται στον Ανάδοχο. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεδρία του που διεξήχθη στις 9.5.2013, αποφάσισε 
κατά πλειοψηφία την έγκριση του Τελικού Λογαριασμού του έργου, με ημερ. 
5.9.2012, όπως αυτός ετοιμάστηκε από τον Σύμβουλο Μελετητή και έγινε αποδεκτός 
από τον Δημοτικό Μηχανικό. 

Το ποσό του Τελικού Λογαριασμού ανέρχεται σε €641.084,37 (χωρίς ΦΠΑ). 

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα συνολικά ποσά που αφορούν τις 
προσθαφαιρέσεις των εργασιών, καθώς και τις αυξήσεις των εργατικών και υλικών.  

 Προσθέσεις:    €331.368,60 

 Αφαιρέσεις:    €170.465,51 

 Αυξήσεις εργατικών και υλικών: € 36.924,05 

Με την πιο πάνω επιστολή μας, παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 

(α) Ο Δήμος με τις ενέργειες του έχει παραβιάσει τις αρχές της χρηστής διοίκησης, 
της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, αφού η διαδικασία που ακολουθήθηκε για 
υλοποίηση του έργου παρουσιάζει σοβαρά λάθη/παραλήψεις. Ενδεικτικά, αναφέρεται 
ότι ενώ οι προσφορές υποβλήθηκαν στις 12.9.2007, η κατακύρωση του διαγωνισμού, 
έγινε– από το Δημοτικό Συμβούλιο – με σημαντική καθυστέρηση, στις 28.1.2010, 
δηλαδή μετά από 28½ μήνες.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο, παρά την εισήγηση του Συμβούλου Μελετητή για ανάθεση 
του διαγωνισμού στον χαμηλότερο προσφοροδότη, καθώς και τη σχετική 
γνωμάτευση του νομικού του συμβούλου, ο οποίος υπέδειξε στον Δήμο την 
υποχρέωση του για κατακύρωση του διαγωνισμού στον χαμηλότερο προσφοροδότη, 
αποφάσισε αρχικά την ανάθεση του διαγωνισμού στον δεύτερο χαμηλότερο 
προσφοροδότη, με αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρής καθυστέρησης στη 
διαδικασία ανάθεσης του διαγωνισμού. Επισημαίνεται ότι ο νομικός σύμβουλος του 
Δήμου με επιστολή του ημερ. 17.1.2008 προς το Δημοτικό Συμβούλιο, χαρακτήρισε 
την πιο πάνω απόφαση του Δήμου ως αναιτιολόγητη και παράνομη. 

(β) Ο Δήμος δεν προέβηκε έγκαιρα στις δέουσες ενέργειες για διερεύνηση της 
δυνατότητας συγχρηματοδότησης του έργου από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, σύμφωνα 
με τις εισηγήσεις της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού 
και Ανάπτυξης.  

(γ) Δεν έγινε εκτίμηση/μελέτη από τον Δήμο της υφιστάμενης κατάστασης των 
κτηριακών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σχολείου, για να διαπιστωθεί κατά πόσο 
αυτές ήταν κατάλληλες για μετατροπή τους σε κατασκηνωτικό χώρο. Εξαιτίας της 
κακής κατάστασης των εν λόγω κτηριακών εγκαταστάσεων, οι οποίες ήταν παλιές και 
εγκαταλελειμμένες για μεγάλο χρονικό διάστημα, χρειάστηκε να γίνουν – μετά την 
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αποκάλυψη των εργασιών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου – προσθήκες/ 
αφαιρέσεις εργασιών, που δεν είχαν προβλεφθεί στον αρχικό σχεδιασμό, με 
αποτέλεσμα το τελικό ποσό της σύμβασης να ανέλθει στις €641.084,37, δηλαδή 
αυξήθηκε κατά 44,6% σε σύγκριση με το αρχικό ποσό ανάθεσης του έργου 
(€443.257,23). 

Περαιτέρω, παρατηρήσαμε ότι, πριν τη λήψη της απόφασης για υλοποίηση του 
συγκεκριμένου έργου, ο Δήμος θα έπρεπε να είχε προβεί στη διεξαγωγή 
τεχνοοικονομικής μελέτης, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα (κατάσταση 
κτηριακών εγκαταστάσεων του σχολείου, δαπάνη μετατροπής τους σε 
κατασκηνωτικό χώρο, χρηματοδότηση έργου, πιθανότητα κατασκευής εξ ολοκλήρου 
νέων εγκαταστάσεων, αξιοποίηση έργου κ.ά.) για την επιλογή της καταλληλότερης 
και πλέον συμφέρουσας οικονομικά λύσης. Ως εκ τούτου, εκφράσαμε την άποψη ότι 
οι χειρισμοί που έγιναν από τον Δήμο δεν ήταν οι ενδεδειγμένοι για διασφάλιση των 
συμφερόντων του. 

Τέλος, υποδείξαμε ότι για την ολοκλήρωση του ελέγχου, εξακολουθούσε να 
παραμένει σε εκκρεμότητα η υποβολή από τον Δήμο – όπως ζητήθηκε από την 
Υπηρεσία μας κατά τη διάρκεια του ελέγχου – των ακόλουθων στοιχείων: 

(i) Κατάλογος όλων των αρχιτεκτονικών οδηγιών που αφορούν τις αλλαγές στις 
εργασίες. 

(ii) Αναλυτική τιμολόγηση των ποσών των προσθαφαιρέσεων που 
περιλαμβάνονται στον τελικό λογαριασμό (προσθέσεις €331.368,60 και 
αφαιρέσεις €170.465,51) και αξιολόγηση τους από τον Σύμβουλο του Έργου. 

(iii) Αξιολόγηση των καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση των εργασιών, από τον 
Μηχανικό του Έργου. 

(iv) Πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τις οποίες 
εξετάστηκαν θέματα που αφορούν το εν λόγω έργο (αλλαγές, απαιτήσεις, 
κ.λπ.).  

Τον Ιούνιο 2017, ο Δημοτικός Μηχανικός με επιστολή του μας πληροφόρησε ότι, η 
καθυστέρηση που παρατηρείται στην υποβολή προς την Υπηρεσία μας των πιο 
πάνω στοιχείων, οφείλεται στο γεγονός ότι τα εν λόγω στοιχεία αναμένεται να δοθούν 
από τον ιδιώτη Σύμβουλο του Έργου, ο οποίος όμως δεν έχει ακόμα ανταποκριθεί. 

Σε συνάντηση που έγινε στα γραφεία μας στις 9.11.2017, με τη συμμετοχή της 
Δημάρχου, του Νομικού Συμβούλου, του ιδιώτη Συμβούλου Μηχανικού και 
υπηρεσιών του Δήμου, δόθηκαν μερικά από τα στοιχεία που ζητήθηκαν. Κατά την 
πιο πάνω συνάντηση, παρατηρήσαμε – εκ πρώτης όψεως – ότι ενδεχομένως μέρος 
των επιπλέον εργασιών θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί – κατόπιν διερεύνησης – στο 
στάδιο της ετοιμασίας της μελέτης, εφόσον επρόκειτο για 
αναβάθμιση/επιδιόρθωση/μετατροπή πεπαλαιωμένου/ εγκαταλειμμένου κτηρίου και, 
ως εκ τούτου, να αποφεύγετο η εκτόξευση του κόστους των επιπλέον εργασιών. 

Η Υπηρεσία μας θα εκφράσει την τελική της άποψη, όταν τεθούν ενώπιον της όλα τα 
στοιχεία/έγγραφα που ζητήθηκαν και μελετηθούν/αξιολογηθούν. 

Σύσταση: Πριν τη λήψη αποφάσεων για υλοποίηση τέτοιων έργων, ο Δήμος θα 
πρέπει να προβαίνει στη διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας ή/και τεχνοοικονομικής 
μελέτης, για την επιλογή της καταλληλότερης και πλέον συμφέρουσας οικονομικά 
λύσης προς διασφάλιση των συμφερόντων του.  
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1.1.2.19 ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΙΟΥ 

Υποβολή οικονομικών καταστάσεων για έλεγχο.  Σε αντίθεση με το άρθρο 81(1) 
του περί Δήμων Νόμου, ο Δήμος υπέβαλε για έλεγχο τις οικονομικές του καταστάσεις 
για την περίοδο από 21.10.2011-31.12.2012 στις 4.11.2014, αντί μέχρι 30.4.2013, 
ενώ οι οικονομικές καταστάσεις για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και 
2014 υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας στις 11.5.2015, αντί μέχρι 30.4.2014 και 
30.4.2015, αντίστοιχα. Όσον αφορά στο έτος που έληξε στις 31.12.2015, ο Δήμος 
υπέβαλε τις οικονομικές του καταστάσεις στις 25.5.2016, αντί μέχρι 30.4.2016. 

Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 
2016, οι οποίες υποβλήθηκαν σύμφωνα με τον περί Δήμων Νόμο, βρίσκεται σε 
εξέλιξη. 

Σύσταση: Οι οικονομικές καταστάσεις να υποβάλλονται έγκαιρα, όπως καθορίζεται 
στη σχετική νομοθεσία.  

Τα θέματα που ακολουθούν, αφορούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
για την περίοδο από 21.10.2011–31.12.2012, καθώς και για τα έτη που έληξαν στις 
31 Δεκεμβρίου 2013, 2014 και 2015. 

Τήρηση λογαριασμών.  Σε αντίθεση με το άρθρο 80(1) του περί Δήμων Νόμου, 
σύμφωνα με το οποίο οι λογαριασμοί των Δήμων πρέπει να τηρούνται με βάση τη 
λογιστική αρχή των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων και του ιστορικού κόστους, ο 
Δήμος τηρεί τους λογαριασμούς του με βάση τις εισπράξεις και πληρωμές. 

Σύσταση: Το Δημοτικό Συμβούλιο να μεριμνήσει για την τήρηση κατάλληλων 
λογαριασμών, βιβλίων και καταστάσεων λογαριασμών, σύμφωνα με τις 
ενδεδειγμένες λογιστικές αρχές και πρότυπα, όπως προβλέπεται στον περί Δήμων 
Νόμο. 

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, αναμένεται ότι με την πρόσληψη Δημοτικού Ταμία, ο 
Δήμος θα μεριμνήσει για την έγκαιρη υποβολή των οικονομικών του καταστάσεων, 
καθώς και για την τήρηση κατάλληλων λογαριασμών, βιβλίων και καταστάσεων 
λογαριασμών, σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες λογιστικές αρχές και πρότυπα. 

Πάγιο ενεργητικό. Ο Δήμος δεν τηρεί μητρώο πάγιου ενεργητικού, με αποτέλεσμα 
να παρουσιάζονται αδυναμίες που αφορούν στον έλεγχο των μεταβολών (αγορών, 
διαγραφών και εκποιήσεων) κατά τη διάρκεια του έτους, των υπολοίπων στην αρχή 
και στο τέλος κάθε έτους, καθώς και στην πιστοποίηση της φυσικής ύπαρξής τους. 

Τήρηση ταμείου. Διαπιστώθηκαν αδυναμίες που αφορούν στη συμφιλίωση των 
ποσών που εισπράττονται, των καταθέσεων και του υπολοίπου των μετρητών με το 
Γενικό Καθολικό. Ο Δήμαρχος μάς ανέφερε ότι οι διαφορές οφείλονται σε 
ρέστα/σεντς που αφήνονται στο ταμείο κατά την είσπραξη ποσών από οφειλέτες, τα 
οποία δεν καταγράφονται από τον εισπράκτορα. 

Σύσταση: Τυχόν πλεονάσματα που προκύπτουν μετά τη συμφιλίωση των 
ημερήσιων εισπράξεων από τον εισπράκτορα και τους αρμόδιους λειτουργούς, να 
καταχωρίζονται στο Ταμείο του Δήμου με την έκδοση σχετικής απόδειξης είσπραξης.   

Εισπράξεις καθυστερήσεων φορολογιών.  Ποσά καθυστερήσεων φορολογιών, τα 
οποία εισπράττονται μέσω τραπεζών, δεν καταχωρίζονται στη σχετική μερίδα των 
φορολογουμένων/χρεωστών, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται αδυναμίες στη 
συμφιλίωση των αναλυτικών λογαριασμών φορολογουμένων με τα ποσά που 
εισπράττονται και τα ποσά που παραμένουν ανείσπρακτα σύμφωνα με τους 
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φορολογικούς καταλόγους. Ο Δήμαρχος μάς ενημέρωσε ότι ορισμένα από τα ποσά 
που εισπράττονται μέσω τραπεζών, δεν καταχωρίζονται στη σχετική μερίδα των 
φορολογουμένων/χρεωστών, λόγω του ότι η τράπεζα δεν αποστέλλει το απόκομμα 
που αφορά στην είσπραξη του ποσού από μέρους της, σημειώνοντας ότι για το θέμα 
αυτό έχουν αποσταλεί σχετικές επιστολές στις τράπεζες.   

Ενοίκια εισπρακτέα και πληρωτέα. Κατά τον έλεγχο των ενοικίων που 
εισπράχθηκαν και πληρώθηκαν από τον Δήμο, δεν έγινε δυνατό να εντοπιστούν τα 
σχετικά συμβόλαια για όλα τα έτη που αφορούν στην περίοδο του ελέγχου. 

Ο Δήμαρχος στην απάντησή του, μας ανέφερε ότι όλα τα σχετικά συμβόλαια 
βρίσκονται στη διάθεση του ελεγκτή για έλεγχο, με εξαίρεση μια συμφωνία που έγινε 
από το πρώην Συμβούλιο Βελτιώσεως, η οποία δεν υφίσταται πλέον. 

1.1.2.20 ΔΗΜΟΣ ΤΣΕΡΙΟΥ 

Υποβολή οικονομικών καταστάσεων για έλεγχο. Σε αντίθεση με το άρθρο 81(1) 
του περί Δήμων Νόμου, ο Δήμος υπέβαλε για έλεγχο τις οικονομικές του καταστάσεις 
για την περίοδο από 21.10.2011-31.12.2012 στις 19.6.2013, αντί μέχρι 30.4.2013, 
ενώ οι οικονομικές καταστάσεις για  τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2013, 
2014, 2015 και 2016 υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας στις 25.7.2014, 3.9.2015, 
10.6.2016 και 31.10.2017, αντί μέχρι 30 Απριλίου του επόμενου έτους. 

Σύσταση: Οι οικονομικές καταστάσεις να υποβάλλονται έγκαιρα, όπως καθορίζεται 
στη σχετική νομοθεσία.  

Τα θέματα που ακολουθούν, αφορούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
για την περίοδο από 21.10.2011 μέχρι 31.12.2012 και για τα έτη που έληξαν στις 31 
Δεκεμβρίου 2013, 2014 και 2015. 

Γνώμη με επιφύλαξη - Τήρηση λογαριασμών.  Η Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 
προς τον Δήμο δόθηκε με επιφύλαξη, λόγω του ότι, σε αντίθεση με το άρθρο 80(1) 
του περί Δήμων Νόμου, σύμφωνα με το οποίο οι λογαριασμοί των Δήμων πρέπει να 
τηρούνται με βάση την λογιστική αρχή των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων και 
του ιστορικού κόστους, ο Δήμος τηρεί τους λογαριασμούς του με βάση τις εισπράξεις 
και πληρωμές. 

Σύσταση: Το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 80(2) του περί Δήμων 
Νόμου, να μεριμνήσει για την τήρηση κατάλληλων λογαριασμών, βιβλίων και 
καταστάσεων λογαριασμών, σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες λογιστικές αρχές και 
πρότυπα. 

Υπερβάσεις εξόδων.  Σύμφωνα με το άρθρο 66 του περί Δήμων Νόμου, το 
Συμβούλιο κάθε Δήμου μπορεί, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω έγκριση, να δαπανά 
κάθε έτος ποσό το οποίο δεν υπερβαίνει το 25% οποιουδήποτε Κονδυλίου δαπανών 
που έχει προϋπολογιστεί και εγκριθεί, νοουμένου ότι το επιπλέον ποσό θα 
εξοικονομείται από οποιαδήποτε άλλα προβλεφθέντα και εγκριθέντα Κονδύλια του εν 
λόγω Προϋπολογισμού.  

Κατά τα έτη 2012 μέχρι 2015, παρατηρήθηκαν υπερβάσεις πληρωμών σε 
συγκεκριμένα Κονδύλια, οι οποίες ανέρχονται σε ποσοστό 33% μέχρι 168%. 

Εισπράξεις καθυστερήσεων φορολογιών. Παρατηρήθηκαν αδυναμίες στη 
συμφιλίωση των αναλυτικών λογαριασμών φορολογουμένων, με τα ποσά που 
εισπράττονται και τα ποσά που παραμένουν ανείσπρακτα, σύμφωνα με τους 
φορολογικούς καταλόγους.   
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1.1.2.21 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΥ 

Υποβολή οικονομικών καταστάσεων για έλεγχο.  Ο Δήμος υπέβαλε για έλεγχο 
τις οικονομικές του καταστάσεις για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015 και 2016, σύμφωνα με τον περί Δήμων Νόμο. Ο έλεγχος των 
οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, βρίσκεται 
σε εξέλιξη. 

Το θέμα που ακολουθεί, αφορά στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τα 
έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015.  

Επίδομα παραστάσεων Δημάρχου.  Σύμφωνα με το άρθρο 52(1) του περί Δήμων 
Νόμου, ο Δήμαρχος λαμβάνει ετήσια αντιμισθία, έξοδα παραστάσεων και άλλα 
επιδόματα και ο Αντιδήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι λαμβάνουν αποζημίωση, 
έξοδα παραστάσεων και άλλα επιδόματα που προβλέπονται στον εγκριθέντα 
Προϋπολογισμό του έτους. 

Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι κατά τα έτη 2011 μέχρι 2015, τα έξοδα 
παραστάσεων που πληρώθηκαν στον Δήμαρχο ξεπερνούσαν τα εγκριθέντα στον 
Προϋπολογισμό των πιο πάνω ετών. Συγκεκριμένα, κατά την πιο πάνω περίοδο ο 
Δήμαρχος πληρώθηκε €834 περισσότερα από τα ποσά που προβλέπονταν, με βάση 
τους σχετικούς όρους, στους Προϋπολογισμούς. 

Σύσταση: Tα ποσά των υπερβάσεων/υπερπληρωμών να επιστραφούν στο Δημοτικό 
Ταμείο. 

1.1.2.22 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΑΒΑ 

Υποβολή οικονομικών καταστάσεων για έλεγχο. Σε αντίθεση με το άρθρο 81(1) 
του περί Δήμων Νόμου, ο Δήμος υπέβαλε για έλεγχο τις οικονομικές του καταστάσεις 
για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2011, 2012 και 2013 στις 20.4.2015, αντί 
μέχρι 30.4.2012, 30.4.2013 και 30.4.2014, αντίστοιχα, ενώ αυτές του 2014 και 2015 
υποβλήθηκαν σύμφωνα με τον περί Δήμων Νόμο.  Όσον αφορά στις οικονομικές 
καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31.12.2016, μέχρι την ετοιμασία της 
παρούσας Έκθεσής μας, δεν είχαν ακόμη υποβληθεί στην Υπηρεσία μας. 

Σύσταση: Οι οικονομικές καταστάσεις να υποβάλλονται έγκαιρα, όπως καθορίζεται 
στη σχετική νομοθεσία.  

1.1.2.23 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΡΕΑΣ  

Υποβολή οικονομικών καταστάσεων για έλεγχο.  Ο Δήμος υπέβαλε για έλεγχο 
τις οικονομικές του καταστάσεις για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016, σύμφωνα με τον περί Δήμων Νόμο. 

Το θέμα που ακολουθεί, αφορά στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τα 
έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015. 

Υπερβάσεις εξόδων.  Σύμφωνα με το άρθρο 66 του περί Δήμων Νόμου, το 
Συμβούλιο κάθε Δήμου μπορεί, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω έγκριση, να δαπανά 
κάθε έτος ποσό το οποίο δεν υπερβαίνει το 25% οποιουδήποτε Κονδυλίου δαπανών 
που έχει προϋπολογιστεί και εγκριθεί, νοουμένου ότι το επιπλέον ποσό θα 
εξοικονομείται από οποιαδήποτε άλλα προβλεφθέντα και εγκριθέντα Κονδύλια του εν 
λόγω Προϋπολογισμού.  

Κατά τα έτη 2013 και 2014, παρατηρήθηκαν υπερβάσεις πληρωμών, που αφορούν 
σε συγκεκριμένο Κονδύλι, σε ποσοστό 30% και 31%, αντίστοιχα. 
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1.1.2.24 ΔΗΜΟΣ ΜΟΡΦΟΥ 

Υποβολή οικονομικών καταστάσεων για έλεγχο. Σε αντίθεση με το άρθρο 81(1) 
του περί Δήμων Νόμου, ο Δήμος υπέβαλε για έλεγχο τις οικονομικές του καταστάσεις 
για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2010, 2011, 2012 και 2013 στις 27.4.2015, 
αντί μέχρι 30 Απριλίου του επόμενου έτους, ενώ αυτές του 2014 υποβλήθηκαν 
σύμφωνα με τον περί Δήμων Νόμο.  Όσον αφορά στις οικονομικές καταστάσεις για 
τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2015 και 2016, μέχρι την ετοιμασία της 
παρούσας Έκθεσής μας, δεν είχαν ακόμη υποβληθεί στην Υπηρεσία μας. 

Σύσταση: Οι οικονομικές καταστάσεις να υποβάλλονται έγκαιρα, όπως καθορίζεται 
στη σχετική νομοθεσία.  
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1.2 ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 

1.2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Βάσει του άρθρου 71 του περί Κοινοτήτων Νόμου, ο Γενικός Ελεγκτής της 
Δημοκρατίας έχει την ευθύνη του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων των 
Κοινοτικών Συμβουλίων.  

Λόγω του μεγάλου όγκου εργασίας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
των Κοινοτικών Συμβουλίων, η Ελεγκτική Υπηρεσία, κατόπιν τροποποίησης του περί 
της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας 
και στη Βουλή των Αντιπροσώπων Νόμου, ανέθεσε τον έλεγχο των οικονομικών 
καταστάσεων μεγάλου αριθμού Κοινοτικών Συμβουλίων, σε νόμιμους 
ελεγκτές/ελεγκτικούς οίκους.  

Για τον σκοπό αυτό, η Ελεγκτική Υπηρεσία προκήρυξε το 2014, τον ανοικτό 
διαγωνισμό ΕΥ2/2014, για την ανάθεση του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων 
244 Κοινοτικών Συμβουλίων, σε ιδιωτικούς ελεγκτικούς οίκους. Επιτυχόντες 
προσφοροδότες αναδείχθηκαν οι ελεγκτικοί οίκοι DM Globus Audit Services Ltd, 
Alpha Audit Ltd και Κοινοπραξία Joannides+Co Ltd και Nexia Poyiadjis, οι οποίοι 
πληρούσαν τις προδιαγραφές και τους όρους του διαγωνισμού και οι οικονομικές 
προσφορές τους ήταν οι χαμηλότερες μεταξύ όλων των διαγωνιζόμενων οικονομικών 
φορέων. Οι προσφορές που κατακυρώθηκαν αφορούν σε 134 Κοινοτικά Συμβούλια, 
με την αξία τους να ανέρχεται συνολικά σε €763.194 (Παράρτημα VI).  

Τα υπόλοιπα 110 Κοινοτικά Συμβούλια, ο έλεγχος των οποίων δεν κατέστη δυνατό 
να ανατεθεί με τον πιο πάνω διαγωνισμό, συμπεριλήφθηκαν στον νέο ανοικτό 
διαγωνισμό ΕΥ4/2015, τον οποίο προκήρυξε η Ελεγκτική Υπηρεσία το 2015, για την 
ανάθεση, μεταξύ άλλων οργανισμών, του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων 
144 Κοινοτικών Συμβουλίων, σε ιδιωτικούς ελεγκτικούς οίκους. Επιτυχών 
προσφοροδότης σε αυτόν τον διαγωνισμό, για όλα τα Κοινοτικά Συμβούλια, 
αναδείχθηκε ο ελεγκτικός οίκος DM Globus Auditors Joint Venture Ltd, ο οποίος 
πληρούσε τις προδιαγραφές και τους όρους του διαγωνισμού και η οικονομική 
προσφορά του ήταν η χαμηλότερη μεταξύ όλων των διαγωνιζόμενων οικονομικών 
φορέων. Η αξία της προσφοράς του ήταν €384.421 (Παράρτημα VII). 

Επίσης, λόγω έκτακτης ανάγκης, η Ελεγκτική Υπηρεσία προκήρυξε τους 
διαγωνισμούς ΕΥ5/2016 και ΕΥ2/2017, με συνοπτικές διαδικασίες, για την ανάθεση 
του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων τεσσάρων Κοινοτικών Συμβουλίων, σε 
ιδιωτικούς ελεγκτικούς οίκους. Ο διαγωνισμός ΕΥ5/2016 ανατέθηκε στον ελεγκτικό 
οίκο DM Globus Auditors Joint Venture Ltd, για τον έλεγχο των οικονομικών 
καταστάσεων δύο Κοινοτικών Συμβουλίων και η αξία της προσφοράς του ήταν 
€7.404 (Παράρτημα VIII) και ο διαγωνισμός ΕΥ2/2017 ανατέθηκε στον ελεγκτικό οίκο 
Joannides+Co Ltd, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων δύο Κοινοτικών 
Συμβουλίων και η αξία της προσφοράς του ήταν €6.720 (Παράρτημα VIII). Ο 
έλεγχος, για όλους τους πιο πάνω διαγωνισμούς, περιλάμβανε οικονομικό και 
διαχειριστικό έλεγχο, καθώς και έλεγχο νομιμότητας, επί των οικονομικών 
καταστάσεων των Κοινοτικών Συμβουλίων. 

Τον Νοέμβριο του 2017, η Ελεγκτική Υπηρεσία προκήρυξε τον ανοικτό διαγωνισμό 
ΕΥ7/2017, για την ανάθεση, μεταξύ άλλων οργανισμών, του ελέγχου των 
οικονομικών καταστάσεων 352 Κοινοτικών Συμβουλίων, σε ιδιωτικούς ελεγκτικούς 
οίκους. Ο έλεγχος αφορά σε διάφορα έτη μέχρι το 2018 και περιλαμβάνει οικονομικό 
και διαχειριστικό έλεγχο, καθώς και έλεγχο νομιμότητας, επί των οικονομικών 
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καταστάσεων των Κοινοτικών Συμβουλίων. Επιτυχόντες προσφοροδότες 
αναδείχθηκαν επτά ελεγκτικοί οίκοι, οι οποίοι πληρούσαν τις προδιαγραφές και τους 
όρους του διαγωνισμού και οι οικονομικές προσφορές τους ήταν οι χαμηλότερες 
μεταξύ όλων των διαγωνιζόμενων οικονομικών φορέων. Οι προσφορές που 
κατακυρώθηκαν αφορούν σε 254 Κοινοτικά Συμβούλια, με την αξία τους να ανέρχεται 
συνολικά σε €1.222.648 (Παράρτημα IX). Τα υπόλοιπα 98 Κοινοτικά Συμβούλια, για 
τα οποία δεν κατέστη δυνατή η ανάθεσή τους με τον πιο πάνω διαγωνισμό, θα 
συμπεριληφθούν σε νέο ανοικτό διαγωνισμό, ο οποίος αναμένεται να προκηρυχθεί 
από την Ελεγκτική Υπηρεσία κατά το 2018. 

Διαχρονικά, η Ελεγκτική Υπηρεσία αντιμετώπισε πολλά προβλήματα στον έλεγχο 
των λογαριασμών των Κοινοτικών Συμβουλίων, εξαιτίας των προβλημάτων που 
αναφέρονται πιο κάτω: 

Οικονομικές καταστάσεις. Οι οικονομικές καταστάσεις των Κοινοτικών Συμβουλίων 
παρουσιάζουν μόνο τις εισπράξεις και τις πληρωμές του Κοινοτικού Ταμείου. Σε 
αρκετές περιπτώσεις, τα Κονδύλια, όπως αυτά παρουσιάζονται στις οικονομικές 
καταστάσεις, δεν συνάδουν με τους Προϋπολογισμούς, με αποτέλεσμα να είναι 
αδύνατη η σύγκριση των πραγματικών εξόδων με τα προϋπολογισθέντα για σκοπούς 
παρακολούθησης των υπερβάσεων. Ενώ ο περί Κοινοτήτων Νόμος προβλέπει όπως 
οι οικονομικές καταστάσεις ετοιμάζονται όχι αργότερα από την 31η Μαρτίου του 
επόμενου έτους και ο περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου Νόμος προβλέπει ότι οι οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στον Γενικό 
Ελεγκτή για έλεγχο εντός τεσσάρων (4) μηνών μετά το τέλος κάθε οικονομικού έτους, 
σε μεγάλο αριθμό Συμβουλίων παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση στην 
ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων και στην ετοιμασία των τελικών λογαριασμών. Με 
βάση γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, η παραβίαση της 
πρόνοιας αυτής της νομοθεσίας συνιστά ποινικό αδίκημα. Κατά τα έτη 2015 και 2016, 
η Υπηρεσία μας κατήγγειλε στην Αστυνομία τα Κοινοτικά Συμβούλια που δεν είχαν 
υποβάλει τις οικονομικές τους καταστάσεις για τα έτη μέχρι το 2014. Εννέα (9) από 
αυτά εξακολουθούν να μην έχουν υποβάλει τις οικονομικές τους καταστάσεις. Για 
ορισμένα από αυτά, ενημερωθήκαμε ότι σχηματίστηκε ποινικός φάκελος και 
ασκήθηκε ποινική δίωξη εναντίον των Κοινοτικών Συμβουλίων. Επίσης, αρκετά 
Κοινοτικά Συμβούλια παρέλειψαν να υποβάλουν τις οικονομικές τους καταστάσεις για 
τα έτη 2015 και 2016, κατά παράβαση των πιο πάνω Νόμων και η Υπηρεσία μας 
ενημέρωσε σχετικά τους αρμόδιους Επάρχους, καθώς και το Υπουργείο 
Εσωτερικών, ότι όσα Κοινοτικά Συμβούλια δεν υποβάλουν τις οικονομικές τους 
καταστάσεις για τα έτη 2015 και 2016, μέχρι τις 30.3.2018, θα καταγγελθούν στην 
Αστυνομία.  

Οι οικονομικές καταστάσεις που ετοιμάζονται από αρκετά Κοινοτικά Συμβούλια 
παρουσιάζουν λάθη, ελλείψεις και παραλείψεις, τα οποία στις πλείστες περιπτώσεις 
δυσχεραίνουν τον έλεγχο και σε αρκετές άλλες καθιστούν ανέφικτη τη διεξαγωγή του.  
Επίσης, παρουσιάζονται ταμειακά ελλείμματα/ταμειακά πλεονάσματα, τα οποία τα 
Κοινοτικά Συμβούλια αδυνατούν να δικαιολογήσουν, αφού σε αρκετές περιπτώσεις 
τα λογιστικά τους βιβλία δεν είναι κατάλληλα ενημερωμένα και δεν υπάρχουν τα 
απαραίτητα υποστηρικτικά στοιχεία.   

Με βάση τις πρόνοιες του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου Νόμου, το Γενικό Λογιστήριο ενημέρωσε τον Φεβρουάριο του 2016 τον 
Γραμματέα της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου ότι ετοίμασε πρότυπο οικονομικών 
καταστάσεων, το οποίο θα έπρεπε να υιοθετηθεί από όλα τα Κοινοτικά Συμβούλια για 
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την ετοιμασία των οικονομικών τους καταστάσεων από το έτος 2015, οι οποίες θα 
πρέπει να υποβάλλονται στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, στον Υπουργό 
Οικονομικών και στη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας. Η Υπηρεσία μας ενημέρωσε 
τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας ότι αρκετά Κοινοτικά Συμβούλια συνέχισαν να 
υποβάλλουν στην Υπηρεσία μας τις οικονομικές τους καταστάσεις για το έτος 2015, 
χωρίς τη χρήση του πρότυπου εγγράφου των οικονομικών καταστάσεων, που 
ετοιμάστηκε από το Γενικό Λογιστήριο. Από το έτος 2016, η Υπηρεσία μας δεν 
αποδέχεται, για σκοπούς ελέγχου, τις οικονομικές καταστάσεις των Κοινοτικών 
Συμβουλίων που δεν ετοιμάζονται με βάση το πιο πάνω πρότυπο.  

Σύσταση: Τα Κοινοτικά Συμβούλια να υποβάλλουν τις οικονομικές τους καταστάσεις 
στην Ελεγκτική Υπηρεσία εντός του χρονοδιαγράμματος που προνοεί η νομοθεσία 
και στη βάση του προτύπου οικονομικών καταστάσεων που ετοιμάστηκε από το 
Γενικό Λογιστήριο.   

Προϋπολογισμοί. Διαπιστώθηκαν περιπτώσεις όπου οι Προϋπολογισμοί δεν ήταν 
ισοσκελισμένοι, χωρίς ωστόσο να τύχουν της έγκρισης του Επάρχου.  Ορισμένα 
Κοινοτικά Συμβούλια δεν ετοιμάζουν Προϋπολογισμό και έτσι οι δαπάνες δεν 
διενεργούνται μέσα σε προκαθορισμένα πλαίσια εγκεκριμένου Προϋπολογισμού.  
Επίσης, κατά παράβαση των διατάξεων του περί Κοινοτήτων Νόμου, οι ετήσιοι 
Προϋπολογισμοί αρκετών Συμβουλίων δεν εγκρίνονται πριν από την έναρξη του 
οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρονται.  

Εκεί που υπήρχε εγκεκριμένος Προϋπολογισμός, διαπιστώθηκαν αρκετές 
περιπτώσεις υπερβάσεων δαπανών και μάλιστα εξωπραγματικών, χωρίς να 
ακολουθηθεί η υπό του περί Κοινοτήτων Νόμου προβλεπόμενη διαδικασία 
εξασφάλισης σχετικών εγκρίσεων. Επίσης, πλείστοι Προϋπολογισμοί δεν 
καταρτίζονται με μελετημένο πρόγραμμα.  

Κατόπιν υιοθέτησης εισήγησης της Υπηρεσίας μας, το Γενικό Λογιστήριο ετοίμασε για 
σκοπούς ομοιομορφίας πρότυπο Προϋπολογισμού, το οποίο υιοθετήθηκε από όλα 
τα Κοινοτικά Συμβούλια.   

Σύσταση: Τα Κοινοτικά Συμβούλια να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του περί 
Κοινοτήτων Νόμου, σε σχέση με την ετοιμασία, έγκριση και εκτέλεση των 
Προϋπολογισμών, οι οποίοι να καταρτίζονται με μελετημένο πρόγραμμα, το οποίο να 
βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες και στη δυνατότητα εκτέλεσής τους.  

Σύγκληση συνεδριών και τήρηση πρακτικών. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι 
Κοινοτάρχες δεν συγκαλούσαν τακτικές μηνιαίες συνεδρίες του Συμβουλίου, όπως 
απαιτείται από τον περί Κοινοτήτων Νόμο. Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν τηρούνταν 
πρακτικά ή τηρούνταν ελλιπή πρακτικά των συνεδριών του Συμβουλίου, κατά 
παράβαση των διατάξεων του περί Κοινοτήτων Νόμου. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα 
πρακτικά δεν αποστέλλονταν στον Έπαρχο ή αποστέλλονταν με καθυστέρηση, κατά 
παράβαση των διατάξεων του περί Κοινοτήτων Νόμου, ενώ παρατηρείται 
καθυστέρηση στον έλεγχο της νομιμότητας των αποφάσεων στα πρακτικά των 
Συμβουλίων και ελλιπής εποπτεία των Κοινοτικών Συμβουλίων από τους Επάρχους. 
Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις Κοινοτικών Συμβουλίων, η συγκρότηση των 
Συμβουλίων (συγγενική σχέση μεταξύ των μελών) θέτει υπό αμφισβήτηση την 
αξιοπιστία και την αμεροληψία των αποφάσεών τους. Σε κάποια Κοινοτικά Συμβούλια 
παρατηρούνται αντιπαραθέσεις μεταξύ των μελών του Κοινοτικού Συμβουλίου, που 
παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία τους. 
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Σύσταση: Οι Κοινοτάρχες να συγκαλούν τακτικές μηνιαίες συνεδρίες του Συμβουλίου 
και να τηρούνται πρακτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Κοινοτήτων Νόμου. 
Επιπλέον, οι Έπαρχοι να εξασκούν πιο αποτελεσματικό και ικανοποιητικό έλεγχο της 
νομιμότητας των αποφάσεων των Κοινοτικών Συμβουλίων και να επιλαμβάνονται, το 
γρηγορότερο, των προβλημάτων.  

Δάνεια.  Μερικά  Κοινοτικά Συμβούλια δεν καταβάλλουν τις δόσεις των δανείων τους 
στις καθορισμένες ημερομηνίες, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται με τόκους 
υπερημερίας. Κάποια Συμβούλια φαίνεται να μην έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν 
την αποπληρωμή των δανείων από τα λειτουργικά τους έσοδα, με αποτέλεσμα να 
παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση στην αποπληρωμή των δόσεων, να 
επιβαρύνονται με επιπρόσθετους τόκους και να είναι εκτεθειμένα στους δανειστές, 
για μη εξυπηρετούμενα δάνεια. 

Σύσταση:  Τα Κοινοτικά Συμβούλια να καταβάλλουν τις δόσεις των δανείων τους 
στις καθορισμένες ημερομηνίες. Η τήρηση σχετικού μητρώου θα υποβοηθήσει τα 
Συμβούλια στην παρακολούθηση της πληρωμής των δόσεων. Το θέμα των 
καθυστερήσεων και των μη εξυπηρετούμενων δανείων να απασχολήσει τα 
Συμβούλια και να καταβληθούν προσπάθειες για σταδιακή αποπληρωμή των 
υποχρεώσεών τους.  

Πληρωμές σε Κοινοτάρχες και μέλη των Συμβουλίων για υπηρεσίες που 
παρέχουν. Παρατηρήθηκαν αρκετές περιπτώσεις Συμβουλίων που κατέβαλαν 
αμοιβή στον Κοινοτάρχη ή σε μέλη του Συμβουλίου, για υπηρεσίες που πρόσφεραν 
στο Συμβούλιο, σε αντίθεση με τις διατάξεις του άρθρου 16(2)(στ) του περί 
Κοινοτήτων Νόμου, που προνοεί ότι δεν μπορεί να διατελεί Κοινοτάρχης ή μέλος του 
Συμβουλίου πρόσωπο το οποίο έχει οποιαδήποτε συμβατική σχέση με το Συμβούλιο, 
για την εκτέλεση εργασιών ή την παροχή υπηρεσιών με αμοιβή και σε τέτοια 
περίπτωση το εν λόγω πρόσωπο παύει να είναι Κοινοτάρχης ή μέλος του 
Συμβουλίου. Με αφορμή την παύση μέλους Κοινοτικού Συμβουλίου από τον Έπαρχο 
Πάφου, επειδή παρείχε υπηρεσίες με αμοιβή στο Συμβούλιο, κατά παράβαση του 
άρθρου 16(2)(στ) του Νόμου, η Υπηρεσία μας ζήτησε τις απόψεις του Γενικού 
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας (i) κατά πόσο στις περιπτώσεις παράβασης του άρθρου 
16(2)(στ), πέραν της παύσης Κοινοτάρχη ή μέλους Κοινοτικού Συμβουλίου που 
προνοείται στο άρθρο 16(3) του ιδίου Νόμου, προκύπτουν και ποινικά αδικήματα (ii) 
με ποιό τρόπο και από ποιον παύεται Κοινοτάρχης ή μέλος Κοινοτικού Συμβουλίου 
για παράβαση του άρθρου 16 του περί Κοινοτήτων Νόμου και (iii) κατά πόσο στις 
περιπτώσεις παύσης Κοινοτάρχη ή μέλους Κοινοτικού Συμβουλίου, για παράβαση 
του άρθρου 16(2)(στ), θα πρέπει να ζητείται επιστροφή των χρημάτων από τον 
Κοινοτάρχη ή τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου που τα εισέπραξαν ή να ζητείται 
επιστροφή των χρημάτων από τα άτομα που έλαβαν την απόφαση για την πληρωμή. 
Αναμένεται η απάντηση του Γενικού Εισαγγελέα για το θέμα.  

Πληρωμές σε συγγενικά πρόσωπα μελών του Συμβουλίου ή σε εταιρείες που 
ανήκουν σε μέλη ή σε συγγενικά πρόσωπα μελών του Συμβουλίου. 
Παρατηρήθηκαν αρκετές περιπτώσεις που τα Συμβούλια διενεργούν πληρωμές για 
την εκτέλεση εργασιών ή την αγορά υπηρεσιών, σε συγγενικά πρόσωπα μελών του 
Συμβουλίου ή σε εταιρείες που ανήκουν σε μέλη ή σε συγγενικά πρόσωπα μελών του 
Συμβουλίου, χωρίς τις προβλεπόμενες διαδικασίες.  

Σύσταση: Σε περιπτώσεις όπου τα Κοινοτικά Συμβούλια αναθέτουν την εκτέλεση 
εργασιών ή την αγορά υπηρεσιών σε συγγενικά πρόσωπα μελών του Συμβουλίου ή 
σε εταιρείες που ανήκουν σε μέλη ή σε συγγενικά πρόσωπα μελών του Συμβουλίου, 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2016 

 

175 

η απόφαση και συζήτηση του θέματος αυτού να καταγράφεται στα πρακτικά και καθ' 
όλη τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος τα επηρεαζόμενα μέλη να απέχουν από 
τη συνεδρία. 

Στην περίπτωση όμως που, λόγω αποχώρησης από τη συνεδρία του Συμβουλίου 
των επηρεαζόμενων μελών, δεν θα υπάρχει απαρτία κατά τη λήψη της απόφασης, 
τότε, με βάση το άρθρο 41(4) του περί Κοινοτήτων Νόμου, η συνεδρία αναβάλλεται 
και επανασυγκαλείται. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν το θέμα για το οποίο θα 
πρέπει να ληφθεί απόφαση είναι πολύ επείγον, αλλά δεν υπάρχει απαρτία, τότε, με 
βάση το άρθρο 42(3) του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου, 
θα μπορούσε να επιτραπεί η συμμετοχή επηρεαζόμενων μελών στη συνεδρία, για να 
επιτευχθεί η απαραίτητη απαρτία, νοουμένου ότι θα μείνουν στη συνεδρία εκείνα τα 
μέλη που έχουν κώλυμα στον λιγότερο βαθμό. 

Αγορά μετοχών σε ιδιωτικές εταιρείες. Αρκετά Συμβούλια αγόρασαν μετοχές σε 
συγκεκριμένες αναπτυξιακές εταιρείες, οι οποίες ιδρύθηκαν, μεταξύ άλλων, για την 
ενημέρωση των Κοινοτικών Συμβουλίων και άλλων φορέων για θέματα Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και την αξιοποίηση των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων με τη συμμετοχή 
τους σε Ευρωπαϊκά προγράμματα.   

Σύσταση: H επένδυση σε ιδιωτικές εταιρείες δεν καλύπτεται από τις διατάξεις του 
περί Κοινοτήτων Νόμου και ως εκ τούτου τα Συμβούλια δεν πρέπει να προβαίνουν 
σε τέτοιες αγορές. 

Μετρητά και τραπεζικά διαθέσιμα.  Αρκετά Κοινοτικά Συμβούλια (πρώην Χωριτικές 
Αρχές) συνεχίζουν να παρουσιάζουν στο Βιβλίο Ταμείου, στην ίδια στήλη, ως ένα 
ποσό, όλα τα ταμειακά διαθέσιμα, με αποτέλεσμα να μην είναι γνωστό, ανά πάσα 
στιγμή, το υπόλοιπο της τράπεζας και το υπόλοιπο των μετρητών χωριστά. Παρόλο 
που έχουμε εισηγηθεί τη σωστή τήρηση του Βιβλίου Ταμείου, εντούτοις αριθμός 
Κοινοτικών Συμβουλίων δεν έχει εφαρμόσει τις εισηγήσεις μας, με αποτέλεσμα να 
δυσχεραίνεται ο έλεγχος και να παρουσιάζονται συχνά ταμειακές διαφορές.  Σε 
ξεχωριστές επιστολές που αποστείλαμε προς όλους τους Επάρχους στις 4.11.2009, 
12.11.2010, 22.12.2011, 11.12.2012, 25.11.2013 και 20.11.2014, επισύραμε την 
προσοχή σε όλα τα Κοινοτικά Συμβούλια ότι η Υπηρεσία μας δεν θα αποδέχεται, για 
σκοπούς ελέγχου, το Βιβλίο Ταμείου, εάν σε αυτό δεν τηρούνται χωριστές στήλες 
μετρητών και τράπεζας. 

Ενημέρωση του Βιβλίου Ταμείου. Το λογιστικό σύστημα που εφαρμόζεται από τα 
Κοινοτικά Συμβούλια βασίζεται στις πραγματικές εισπράξεις και πληρωμές που 
αφορούν σε ένα ημερολογιακό έτος. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώνονται 
καταχωρίσεις στο Βιβλίο Ταμείου, τόσο εσόδων όσο και εξόδων, οι οποίες έγιναν 
μέσα στο επόμενο έτος, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει συνοχή στα οικονομικά 
αποτελέσματα για κάθε έτος χωριστά. 

Σύσταση: Τα Κοινοτικά Συμβούλια να μεριμνήσουν για την ορθή τήρηση του Βιβλίου 
Ταμείου. 

Μη τήρηση τρεχούμενων λογαριασμών.  Παρόλο που η νομοθεσία προβλέπει ότι 
κανένα ποσό χρημάτων δεν θα αποσύρεται από τραπεζικό λογαριασμό, παρά μόνο 
με επιταγή, εντούτοις ορισμένα Κοινοτικά Συμβούλια (πρώην Χωριτικές Αρχές) 
συνεχίζουν να μην τηρούν τρεχούμενο λογαριασμό με επιταγές. 

Σύσταση:  Όλα τα Συμβούλια να ανοίξουν τρεχούμενο λογαριασμό 
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Έκδοση επιταγών. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι επιταγές που εκδίδονται από τα 
Κοινοτικά Συμβούλια (πρώην Χωριτικές Αρχές) υπογράφονται μόνο από τον 
Κοινοτάρχη. 

Σύσταση: Σύμφωνα με τον περί Κοινοτήτων Νόμο, οι επιταγές υπογράφονται από 
τον Κοινοτάρχη και προσυπογράφονται από τον Γραμματέα ή από άλλο 
εξουσιοδοτημένο μέλος του Συμβουλίου. 

Μετρητά στην κατοχή των Γραμματέων/Κοινοταρχών.  Το υπόλοιπο των 
μετρητών στην κατοχή ορισμένων Γραμματέων/Κοινοταρχών κατά τη διάρκεια του 
έτους ήταν υπερβολικά ψηλό, σε αντίθεση με το άρθρο 68 του περί Κοινοτήτων 
Νόμου.  

Σύσταση: Όλες οι εισπράξεις να κατατίθενται έγκαιρα σε πιστωτικό ίδρυμα και το 
ποσό των μετρητών να περιοριστεί στο απόλυτα αναγκαίο, που να επαρκεί για τις 
ημερήσιες δαπάνες του Συμβουλίου. 

Μη επιβολή πρόσθετης επιβάρυνσης του 10%.  Σε αρκετές περιπτώσεις, δεν 
επιβάλλεται η πρόσθετη επιβάρυνση του 10% για καθυστερήσεις στην καταβολή 
φόρων, τελών, δικαιωμάτων κ.λπ., όπως προβλέπεται στον περί Κοινοτήτων Νόμο, 
ενώ σε πλείστες περιπτώσεις, για παράκαμψη της διάταξης αυτής, οι αποδείξεις 
είσπραξης φέρουν ημερομηνία του έτους που έληξε, ενώ η είσπραξη γίνεται μέσα στο 
επόμενο έτος. 

Σύσταση: Η πιο πάνω τακτική να τερματιστεί αμέσως και τα Κοινοτικά Συμβούλια να 
συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του περί Κοινοτήτων Νόμου. 

Εντάλματα πληρωμής. Σε κάποιες περιπτώσεις δεν ετοιμάζονται εντάλματα 
πληρωμής για τη διενέργεια πληρωμών, αλλά οι πληρωμές γίνονται βάσει 
τιμολογίων/αποδείξεων που εκδίδουν οι δικαιούχοι.  Σε άλλες περιπτώσεις τα 
εντάλματα πληρωμής ετοιμάζονται εκ των υστέρων κατά την ενημέρωση των 
λογιστικών βιβλίων και χωρίς τις αναγκαίες εγκρίσεις. Επίσης, σε αρκετές 
περιπτώσεις οι πληρωμές δεν υποστηρίζονται από σχετικά τιμολόγια/αποδείξεις. Σε 
κάποιες περιπτώσεις ο Κοινοτάρχης αποσύρει μετρητά (με μόνο την υπογραφή του) 
από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συμβουλίου για τη διενέργεια πληρωμών, 
ενώ σε άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται εισπράξεις μετρητών από φορολογίες 
για διενέργεια πληρωμών, κατά παράβαση των άρθρων 68 και 69 του Νόμου.   

Σύσταση: Τα Κοινοτικά Συμβούλια να ετοιμάζουν εντάλματα πληρωμής, τα οποία να 
εξουσιοδοτούνται και στα οποία να επισυνάπτονται τα απαραίτητα υποστηρικτικά 
στοιχεία. Για αποφυγή διπλοπληρωμών, όλα τα τιμολόγια/αποδείξεις να σφραγίζονται 
με τη σφραγίδα «Εξοφλήθηκε».  Οι εισπράξεις να κατατίθενται έγκαιρα στους 
τραπεζικούς λογαριασμούς των Συμβουλίων, ως η νομοθεσία διαλαμβάνει και να μην 
χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια πληρωμών. Όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί των 
Συμβουλίων να έχουν δύο υπογράφοντες. 

Επιβολή φορολογιών κοινοτικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με το άρθρο 231 των 
περί Διοίκησης των Τοπικών Υποθέσεων (Γενικών) Κανονισμών του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Κοκκινοτριμιθιάς, οι οποίοι υιοθετήθηκαν από τα περισσότερα Κοινοτικά 
Συμβούλια, η φορολογία για κοινοτικές υπηρεσίες πρέπει να επιβάλλεται μέχρι τις 30 
Ιουνίου του έτους που αφορά. Συχνά, η επιβολή της φορολογίας γίνεται με 
καθυστέρηση. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις, οι φορολογικοί κατάλογοι δεν είναι 
υπογεγραμμένοι από τον Κοινοτάρχη και δεν αναγράφεται η ημερομηνία υπογραφής 
τους.    
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Σύσταση: Τα Συμβούλια να επιβάλλουν έγκαιρα τις φορολογίες κοινοτικών 
υπηρεσιών, σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών Κανονισμών. Ο φορολογικός 
κατάλογος να εγκρίνεται σε συνεδρία του Συμβουλίου και το συνολικό ποσό της 
φορολογίας, να καταχωρίζεται στα πρακτικά του Συμβουλίου. Ο φορολογικός 
κατάλογος να υπογράφεται από τον Κοινοτάρχη και να φέρει ημερομηνία υπογραφής 
του.  

Τέλη υδατοπρομήθειας. Σε πολλές περιπτώσεις δεν παρουσιάζεται απόφαση του 
Συμβουλίου για καθορισμό των τελών υδατοπρομήθειας.   

Σύσταση: Τα τέλη υδατοπρομήθειας να εγκρίνονται σε συνεδρία του Συμβουλίου και 
η σχετική απόφαση να καταγράφεται στα πρακτικά.  

Καθυστερημένες οφειλές φορολογιών και τελών υδατοπρομήθειας.  Σημαντικά 
ποσά που αφορούν στις πιο πάνω οφειλές παραμένουν ανείσπρακτα. Αξιοσημείωτο 
είναι το γεγονός ότι πολλά Κοινοτικά Συμβούλια δεν τηρούν καταλόγους 
καθυστερήσεων για τις φορολογίες, με κίνδυνο σημαντικά ποσά να παραμείνουν 
ανείσπρακτα ή να εισπραχθούν στη συνέχεια χωρίς να καταχωριστούν στις 
οικονομικές καταστάσεις και χωρίς αυτό να γίνει αντιληπτό.   

Σύσταση: Τα Συμβούλια να τηρούν πλήρως ενημερωμένους καταλόγους 
καθυστερήσεων και να ασκούν έγκαιρα και αποτελεσματικά τις εξουσίες που τους 
παρέχουν οι Νόμοι και Κανονισμοί για τη διασφάλιση των εσόδων τους. 

Διαγραφές φορολογιών. Σε πολλές περιπτώσεις τα Συμβούλια προβαίνουν σε 
διαγραφές φορολογιών για ποσά πέραν των £50 (€85), χωρίς την έγκριση του 
Επάρχου, κατά παράβαση του άρθρου 83 (κζ) του περί Κοινοτήτων Νόμου.   

Σύσταση: Τα Κοινοτικά Συμβούλια να λαμβάνουν αποφάσεις μέσα στα πλαίσια του 
Νόμου. 

Προσφορές.  Αρκετά Κοινοτικά Συμβούλια προβαίνουν σε αγορά αγαθών ή 
υπηρεσιών, χωρίς να ακολουθούν τη διαδικασία των προσφορών, κατά παράβαση 
του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. 

Σύσταση: Τα Κοινοτικά Συμβούλια να ακολουθούν τις νενομισμένες διαδικασίες περί 
προσφορών και να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και 
των Κανονισμών. 

Μητρώο περιουσιακών στοιχείων. Αρκετά Κοινοτικά Συμβούλια δεν τηρούν 
μητρώο περιουσιακών στοιχείων, με κίνδυνο αυτά να απολεσθούν, χωρίς αυτό να 
γίνει αντιληπτό. 

Σύσταση: Όλα τα περιουσιακά στοιχεία των Κοινοτικών Συμβουλίων, κινητά και 
ακίνητα, να καταχωρίζονται σε σχετικό μητρώο. 

Μηχανογραφημένα συστήματα τήρησης των λογαριασμών. Ορισμένα 
Συμβούλια εφαρμόζουν διάφορα μηχανογραφημένα συστήματα τήρησης των 
λογαριασμών, ιδιαίτερα στους τομείς των φορολογιών και τελών υδατοπρομήθειας, 
μέρος της δαπάνης αγοράς των οποίων επιχορηγήθηκε από την Κυβέρνηση, χωρίς 
πολλές φορές να διαθέτουν κατάλληλο και καταρτισμένο προσωπικό. Τα συστήματα 
αυτά, σε αρκετές περιπτώσεις, δεν διαθέτουν τις απαραίτητες ασφαλιστικές δικλίδες 
και γενικά παρουσιάζουν ελλείψεις και αδυναμίες. 

Σύσταση: Τα Κοινοτικά Συμβούλια να υιοθετήσουν ενιαίο μηχανογραφημένο 
σύστημα, που να διαθέτει τις απαραίτητες ασφαλιστικές δικλίδες και να εκπαιδεύσουν 
κατάλληλα το προσωπικό τους. 
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Εκτέλεση αναπτυξιακών έργων.   

(α) Για τις δαπάνες που αφορούν στα αναπτυξιακά έργα δεν εξασφαλίζονται 
πάντοτε αντίγραφα των πιστοποιητικών πληρωμής που εκδίδουν οι επιβλέποντες 
Αρχιτέκτονες/Μηχανικοί. 

Σύσταση: Τα Συμβούλια να εξασφαλίζουν πάντοτε αντίγραφα των πιστοποιητικών 
πληρωμής που εκδίδουν οι επιβλέποντες Αρχιτέκτονες/ Μηχανικοί, τα οποία να 
επισυνάπτονται στα σχετικά εντάλματα πληρωμής. 

(β) Αναφορικά με εμβάσματα των Κοινοτικών Συμβουλίων σε Κυβερνητικά 
Τμήματα, όπως την Επαρχιακή Διοίκηση και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, σχετικά 
με έργα ανάπτυξης που εκτελούνται απευθείας από Κυβερνητικά Τμήματα με 
συνεισφορά των Συμβουλίων, δεν υποβάλλεται στο κάθε Συμβούλιο ετήσια έκθεση 
εξόδων, καθώς επίσης και τελική κατάσταση εξόδων, μαζί με τα σχετικά έγγραφα και 
πιστοποιητικά τελικής παραλαβής των έργων κατά την αποπεράτωσή τους. Με 
επιστολή μας προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, εισηγηθήκαμε 
όπως ζητηθεί από τα Κυβερνητικά Τμήματα που εκτελούν έργα ανάπτυξης με 
συνεισφορά των Συμβουλίων, να υποβάλλουν στα Κοινοτικά Συμβούλια τα πιο πάνω 
στοιχεία, κάτι με το οποίο συμφώνησε και στη συνέχεια διαβίβασε την επιστολή μας 
στα αρμόδια Κυβερνητικά Τμήματα και στην Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, για τις 
δικές τους ενέργειες. 

Σύσταση: Για σκοπούς παρακολούθησης και ελέγχου, τα Συμβούλια να 
δημιουργήσουν σχετικό μητρώο, στο οποίο να καταχωρίζονται όλα τα πιο πάνω 
εμβάσματα και, παράλληλα, τα ανάλογα έξοδα, βάσει των σχετικών εκθέσεων. 

Πληρωμή εξόδων για σκοπούς Σχολικών Εφορειών και Συμβουλίων 
Αποχετεύσεων. Υπήρξαν περιπτώσεις όπου οι τραπεζικοί λογαριασμοί των 
Συμβουλίων χρησιμοποιήθηκαν για διεκπεραίωση συναλλαγών που αφορούσαν σε 
Σχολική Εφορεία ή Συμβούλιο Αποχετεύσεων, χωρίς να τηρηθούν τα αναγκαία 
στοιχεία και χωρίς να καταχωριστούν στο Βιβλίο Ταμείου του Συμβουλίου, με 
αποτέλεσμα να παρουσιάζονται διαφορές στα χρηματικά υπόλοιπα. 

Σύσταση: Τα Συμβούλια δεν πρέπει να διενεργούν πληρωμές που δεν εμπίπτουν 
στους σκοπούς και αρμοδιότητές τους. 

Εγγραφή ακίνητης περιουσίας των Συμβουλίων. Σε αρκετές περιπτώσεις η 
ακίνητη περιουσία των Κοινοτικών Συμβουλίων δεν είναι εγγεγραμμένη στο όνομά 
τους. 

Σύσταση: Τα Κοινοτικά Συμβούλια να μεριμνήσουν για την εγγραφή όλης της 
ακίνητης περιουσίας τους στο όνομά τους. 

Στελέχωση Κοινοτικών Συμβουλίων. Σε ορισμένα Συμβούλια παρουσιάζονται 
προβλήματα και αδυναμίες στην οικονομική διαχείριση των υποθέσεών τους, επειδή 
δεν υπάρχει η κατάλληλη υποδομή ή το προσωπικό δεν είναι κατάλληλα 
καταρτισμένο. 

Σύσταση: Σύμφωνα με επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου 
Εσωτερικών προς την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, ημερ. 7.9.2012, τα Κοινοτικά 
Συμβούλια μπορούν να συνάπτουν σύμβαση με άλλα Κοινοτικά Συμβούλια ή 
Δήμους, με σκοπό τη διάθεση μέρους των υπηρεσιών υπαλλήλων τους. 
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Έγκριση θέσεων ως συντάξιμων. Ορισμένα Συμβούλια εγκρίνουν θέσεις ως 
συντάξιμες, χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, όπως 
απαιτείται από τις διατάξεις των περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων Κανονισμών. 

Σύσταση: Για τις πιο πάνω θέσεις, να εξασφαλίζεται η έγκριση του Υπουργού 
Εσωτερικών. 

Ταμεία Προνοίας. Σε ορισμένα Συμβούλια τα Ταμεία Προνοίας λειτουργούν χωρίς 
εγκεκριμένους Κανονισμούς. 

Σύσταση: Να θεσπιστούν Κανονισμοί για όλα τα Ταμεία Προνοίας των Κοινοτικών 
Συμβουλίων. 

Σχέδια υπηρεσίας και Κανονισμοί Προσωπικού Κοινοτικών Συμβουλίων. 
Παρατηρήθηκαν περιπτώσεις όπου τα Συμβούλια, αντικανονικά, τοποθετούν 
υπαλλήλους σε βαθμίδες κλιμάκων πιο ψηλές από την αρχική ή παραχωρούν 
επιπρόσθετες ετήσιες προσαυξήσεις ή/και τοποθετούν υπαλλήλους σε νέες κλίμακες 
με λανθασμένο τρόπο.  Τούτο οφείλεται, μεταξύ άλλων, στο γεγονός ότι σε πολλά 
Συμβούλια δεν υπάρχουν σχέδια υπηρεσίας και δεν εφαρμόζονται σωστά οι 
Κανονισμοί Προσωπικού. 

Σύσταση: Τα Κοινοτικά Συμβούλια να ετοιμάσουν, με την έγκριση του Υπουργού 
Εσωτερικών, τα σχέδια υπηρεσίας κάθε θέσης και να εφαρμόζουν σωστά τους 
Κανονισμούς Προσωπικού. 

Ανανέωση συλλογικών συμβάσεων. Αρκετά Κοινοτικά Συμβούλια, κατά την 
ανανέωση της συλλογικής σύμβασης, δεν ακολουθούν τη διαδικασία της εκ των 
προτέρων έγκρισης του προσχεδίου της σύμβασης από τα Υπουργεία Εσωτερικών 
και Οικονομικών, όπως καθορίζεται στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 
52.362, ημερ. 6.10.2000. 

Σύσταση: Κατά την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης, τα Κοινοτικά Συμβούλια να 
εξασφαλίζουν την εκ των προτέρων έγκριση του προσχεδίου της σύμβασης από τα 
Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών. 

Μείωση απολαβών και αποκοπή έκτακτης εισφοράς. Παρατηρήθηκαν 
περιπτώσεις όπου τα Συμβούλια, αντικανονικά, δεν προέβηκαν στη μείωση των 
απολαβών του προσωπικού και στην αποκοπή έκτακτης εισφοράς από τις απολαβές 
προσωπικού, κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας. Επίσης, παρατηρήθηκαν 
περιπτώσεις όπου τα Συμβούλια, αντικανονικά, δεν κατέβαλαν στο Κράτος τα ποσά 
που προέκυψαν από τη μείωση των απολαβών και την αποκοπή της έκτακτης 
εισφοράς από τις απολαβές προσωπικού.  

Σύσταση: Να υπάρξει συμμόρφωση των Συμβουλίων με τις πρόνοιες της 
νομοθεσίας, με αναδρομική ισχύ και να καταβληθούν προς το Κράτος τα ποσά που 
οφείλονται.  

Αγορά υπηρεσιών. Σε αρκετές περιπτώσεις τα Συμβούλια προβαίνουν σε αγορά 
υπηρεσιών, συνάπτοντας όμως συμφωνίες που υποδηλώνουν σχέση εργοδότη-
εργοδοτουμένου, με όλες τις συνεπακόλουθες υποχρεώσεις των Συμβουλίων ως 
εργοδοτών. 

Σύσταση: Η πιο πάνω τακτική να τερματιστεί αμέσως. 

Ατιμολόγητο νερό. Πλείστα Κοινοτικά Συμβούλια δεν εντοπίζουν τυχόν σημαντικές 
απώλειες νερού.  
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Σύσταση: Για την καλύτερη διαχείριση της υδατοπρομήθειας, να γίνεται καταγραφή 
της ποσότητας νερού που αγοράζεται ή αντλείται από ιδιωτικές γεωτρήσεις, η οποία 
να συγκρίνεται με την ποσότητα νερού που διοχετεύεται στο σύστημα ύδρευσης, 
καθώς επίσης και με την ποσότητα που τιμολογείται στους καταναλωτές.  
Οποιεσδήποτε σημαντικές διαφορές να διερευνώνται. 

Οφειλές για αγορά νερού. Ορισμένα Κοινοτικά Συμβούλια χρησιμοποιούν τις 
εισπράξεις από τα τέλη υδατοπρομήθειας για άλλους σκοπούς, με αποτέλεσμα να 
μην εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους προς το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) και 
Κυβερνητικά Υδατικά Έργα, στα οποία οφείλουν σημαντικά ποσά.  Σύμφωνα με τα 
τελευταία στοιχεία του ΤΑΥ, οι πέραν των 90 ημερών καθυστερημένες οφειλές κατά 
τις 14.11.2017 των Κοινοτήτων, ανέρχονται συνολικά στα €21,8 εκ., πλέον €2,8 εκ. 
τόκοι και αφορούν σε 75 Κοινοτικά Συμβούλια, καθώς και στο Κυβερνητικό Υδατικό 
Έργο Αμαθούντας, το οποίο υδροδοτεί 5 Κοινότητες της περιοχής. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε ότι από έλεγχο της Υπηρεσία μας για το Κοινοτικό Συμβούλιο 
Βορόκληνης (ΚΣΒ), το οποίο παρουσίαζε τις ψηλότερες οφειλές στο ΤΑΥ και 
συγκεκριμένα όφειλε €3.736.441 για αγορά νερού και €562.137 τόκους, 
διαπιστώθηκε ότι για την περίοδο 2000 μέχρι 2016 είχαν εισπραχθεί από το 
συγκεκριμένο Κοινοτικό Συμβούλιο, ως τέλη υδατοπρομήθειας, ποσά συνολικού 
ύψους €7.700.014, ενώ στο ΤΑΥ καταβλήθηκε ποσό ύψους €4.434.722 μόνο. 
Δηλαδή, ποσό ύψους €3.265.292, ενώ είχε εισπραχθεί από τους καταναλωτές, δεν 
είχε καταβληθεί στο ΤΑΥ. Σημειώνεται ότι τα τέλη υδατοπρομήθειας που επιβάλλει το 
ΚΣΒ είναι από τα υψηλότερα της περιοχής (δεύτερο υψηλότερο).  Το Υπουργικό 
Συμβούλιο, με απόφασή του στις 8.11.2017, ενέκρινε την εξόφληση των οφειλών 
Κοινοτικών Συμβουλίων, προς το ΤΑΥ, ύψους €18.694.750. Η Υπηρεσία μας, με 
επιστολή της, ημερ. 23.11.2017, προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού της Βουλής, εξέφρασε την άποψη ότι δεν θα πρέπει να 
διαγραφούν οι οφειλές των Τοπικών Αρχών προς το ΤΑΥ και ότι τούτο δεν εμποδίζει 
την Κυβέρνηση, στα πλαίσια άσκησης πολιτικής που η ίδια καθορίζει, να αυξήσει τις 
χορηγίες προς τις Τοπικές Αρχές, μέσω του Προϋπολογισμού. Προς τούτο, 
εισηγηθήκαμε πως τέτοια αύξηση των χορηγιών δεν πρέπει να συσχετίζεται με τη 
διαγραφή οφειλών, ειδικά αν αυτές οι οφειλές δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα 
κακοδιαχείρισης. Επίσης, όπως αναφέραμε εκτεταμένα σε σειρά εκθέσεών μας 
διαχρονικά, ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα δημιουργούσε άνιση μεταχείριση μεταξύ των 
Κοινοτικών Συμβουλίων και θα επιβράβευε, στην ουσία, τα Κοινοτικά Συμβούλια που 
δεν είναι συνεπή στις υποχρεώσεις τους. Επιπρόσθετα, ενδεχομένως να άνοιγε τον 
δρόμο για παρόμοιες διεκδικήσεις από Δήμους, οι οποίοι οφείλουν, για παρόμοιους 
λόγους στο ΤΑΥ, πολύ υψηλότερα ποσά.  Παρά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας μας, η 
Βουλή των Αντιπροσώπων, με Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό για το έτος 2017, 
ενέκρινε την παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων στο Υπουργείο Εσωτερικών, 
ύψους €18.694.750, ως πρόσθετη χορηγία προς τα Κοινοτικά Συμβούλια, για 
εξόφληση των συσσωρευμένων οφειλών τους προς το ΤΑΥ. Το συνολικό ποσό που 
καταβλήθηκε τελικά στο ΤΑΥ, με συμψηφιστικές πράξεις, ανήλθε σε €18.791.656. 

Σύσταση: Τα Συμβούλια να κάνουν σωστή διαχείριση των εισπράξεών τους από την 
υδατοπρομήθεια και να εξοφλούν έγκαιρα τις οφειλές τους προς το ΤΑΥ και τα 
Κυβερνητικά Υδατικά Έργα. 

Εισπράξεις. Κάποιες εισπράξεις δεν καταχωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, 
αφού αρκετά Κοινοτικά Συμβούλια παραλείπουν να εκδώσουν αποδείξεις είσπραξης, 
κατά παράβαση των σχετικών Κανονισμών, ενώ ορισμένες εισπράξεις που 
καταχωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις δεν τεκμηριώνονται.   
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Σύσταση: Για όλες τις εισπράξεις να εκδίδονται αποδείξεις είσπραξης, οι οποίες να 
καταχωρίζονται στα λογιστικά βιβλία. 

Τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας.  Αρκετά Κοινοτικά Συμβούλια εξακολουθούν να μην 
επιβάλλουν τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας, εξουσία που έχουν σύμφωνα με το άρθρο 74 
του περί Κοινοτήτων Νόμου.  

Σύσταση: Τα Κοινοτικά Συμβούλια να εξασκούν την εξουσία που έχουν, δυνάμει της 
νομοθεσίας, για επιβολή τελών ακίνητης ιδιοκτησίας. 

Άδειες λειτουργίας επαγγελματικών υποστατικών. Αρκετά Κοινοτικά Συμβούλια 
εξακολουθούν να μην επιβάλλουν οποιαδήποτε φορολογία σχετικά με τη λειτουργία 
επαγγελματικών υποστατικών, σε αντίθεση με το άρθρο 86 του περί Κοινοτήτων 
Νόμου. 

Σύσταση: Τα Κοινοτικά Συμβούλια να επιβάλλουν φορολογία για τη λειτουργία 
επαγγελματικών υποστατικών. 

Κοιμητήριο.  Αρκετά Κοινοτικά Συμβούλια δεν τηρούν ξεχωριστούς λογαριασμούς 
για τις εισπράξεις και πληρωμές που αφορούν στο κοιμητήριο, οι οποίοι υπόκεινται 
στον έλεγχο του Επάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Κοιμητηρίων (Ταφή και 
Εκταφή) Νόμου. 

Σύσταση: Τα Κοινοτικά Συμβούλια να τηρούν ειδικό μητρώο λογαριασμών για τα 
ποσά που εισπράττονται και δαπανούνται, με βάση τον περί Κοιμητηρίων (Ταφή και 
Εκταφή) Νόμο. 

Φιλανθρωπικές και άλλες εισφορές. Τα πλείστα Κοινοτικά Συμβούλια καταβάλλουν 
εισφορές, χωρίς την έγκριση του  Επάρχου, κατά παράβαση του άρθρου 83(ιγ) του 
περί Κοινοτήτων Νόμου. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις καταβάλλονται εισφορές 
για σκοπούς που δεν καλύπτονται από το πιο πάνω άρθρο του Νόμου.  

Σύσταση: Πληρωμές για εισφορές να διενεργούνται μετά από ειδική έγκριση του 
Επάρχου και για τους σκοπούς που καλύπτονται από τον Νόμο μόνο.  

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Διαπιστώθηκαν αδυναμίες στην ετοιμασία των 
Δηλώσεων ΦΠΑ, από αρκετά Κοινοτικά Συμβούλια.  

Σύσταση: Οι Δηλώσεις ΦΠΑ να συμπληρώνονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί 
ΦΠΑ Νόμου.   

Αδυναμίες εσωτερικού ελέγχου.  Πλείστα Κοινοτικά Συμβούλια δεν έχουν 
υιοθετήσει κατάλληλες διαδικασίες και συστήματα εσωτερικού ελέγχου, που να 
διασφαλίζουν ότι τηρούνται κατάλληλα λογιστικά βιβλία, από τα οποία να 
ετοιμάζονται αξιόπιστες οικονομικές καταστάσεις και ότι συμμορφώνονται με τους 
Νόμους και τους Κανονισμούς. 

Σύσταση: Τα Κοινοτικά Συμβούλια, αντλώντας καθοδήγηση από την Υπηρεσία 
Εσωτερικού Ελέγχου μέσω των οικείων Επάρχων και του Υπουργείου Εσωτερικών, 
να ετοιμάσουν χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή αποτελεσματικού συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου. 

Καθυστέρηση στην απάντηση επί των εκθέσεων και παρατηρήσεών μας.  
Σύμφωνα με τον περί Κοινοτήτων Νόμο, οι ελεγμένοι λογαριασμοί, μαζί με την 
έκθεση και τις παρατηρήσεις του Γενικού Ελεγκτή, υποβάλλονται στον Έπαρχο, ο 
οποίος στη συνέχεια τις αποστέλλει στα Κοινοτικά Συμβούλια για να απαντήσουν. Σε 
αρκετές περιπτώσεις Κοινοτικών Συμβουλίων παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση 
στις απαντήσεις επί των θεμάτων που εγείρονται.  Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 
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ορισμένα Συμβούλια δεν έχουν απαντήσει σε καμιά έκθεση της Υπηρεσίας μας, ενώ 
σε μερικές περιπτώσεις τα νέα Συμβούλια που εκλέγονται αρνούνται να απαντήσουν 
σε παρατηρήσεις που αφορούν σε προηγούμενα Συμβούλια. 

Σύσταση: Η Ελεγκτική Υπηρεσία ενημέρωσε τόσο τους Επάρχους, όσο και τα 
Κοινοτικά Συμβούλια, ότι για τα Κοινοτικά Συμβούλια που δεν απαντούν στις 
παρατηρήσεις του Γενικού Ελεγκτή, θα ενημερώνεται σχετικά ο Υπουργός 
Εσωτερικών. 

Θέσπιση Κανονισμών.  Όπως αναφέραμε σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, αρκετά 
άρθρα της νομοθεσίας προβλέπουν τη θέσπιση Κανονισμών, για την πιο 
αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία των Συμβουλίων. 

Σύσταση:  Όλα τα Κοινοτικά Συμβούλια να προχωρήσουν στη θέσπιση Κανονισμών 
για την πιο εύρυθμη λειτουργία τους.   



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2016 

 

183 

1.2.2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. 

Πέραν των Γενικών Παρατηρήσεων που διατυπώνονται πιο πάνω, από τον έλεγχο 
των οικονομικών καταστάσεων διαφόρων Κοινοτικών Συμβουλίων που διενεργήθηκε 
από ιδιώτες ελεγκτές, καθώς και από τη διερεύνηση καταγγελιών από την Υπηρεσία 
μας, διαπιστώθηκαν διάφορα σοβαρά θέματα, τα κυριότερα εκ των οποίων 
αναφέρονται πιο κάτω.  

Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων των πιο κάτω Κοινοτικών Συμβουλίων, 
διενεργήθηκε από τον ελεγκτικό οίκο DM Globus Audit Services Ltd. 

1.2.2.1 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  

Τα θέματα που ακολουθούν, αφορούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
του Συμβουλίου για τα έτη 2009 μέχρι 2013. 

Πληρωμές εξόδων. Κάποια εντάλματα πληρωμής δεν έφεραν τις απαιτούμενες 
υπογραφές των εξουσιοδοτούντων μελών του Συμβουλίου, δεν υποστηρίζονταν από 
νόμιμα παραστατικά (τιμολόγια και αποδείξεις είσπραξης) και οι πληρωμές γίνονταν 
σε μετρητά, αντί με επιταγές, όπως απαιτείται από τον περί Κοινοτήτων Νόμο.  
Επίσης, έγιναν πληρωμές στον Κοινοτάρχη και μέλη του Συμβουλίου, για την 
εκτέλεση εργασιών ή την αγορά υπηρεσιών, καθώς και πληρωμές σε συγγενικά 
πρόσωπα μελών του Συμβουλίου, κατά παράβαση του περί Κοινοτήτων Νόμου και 
χωρίς να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.  

Σύσταση: Τα εντάλματα πληρωμής να υπογράφονται από τα εξουσιοδοτημένα μέλη 
του Συμβουλίου και να επισυνάπτονται σε αυτά όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία.  Στα εντάλματα πληρωμής να γίνεται αναφορά στα πρακτικά του 
Συμβουλίου που αφορούν στην έγκριση της σχετικής δαπάνης και στις προσφορές, 
στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται και οι πληρωμές να διενεργούνται σύμφωνα με 
τις πρόνοιες του περί Κοινοτήτων Νόμου. Σύμφωνα με τον εν λόγω Νόμο, δεν μπορεί 
να διατελεί Κοινοτάρχης ή μέλος του Συμβουλίου πρόσωπο το οποίο έχει 
οποιαδήποτε συμβατική σχέση με το Συμβούλιο, για την εκτέλεση εργασιών ή την 
παροχή υπηρεσιών με αμοιβή και σε τέτοια περίπτωση το εν λόγω πρόσωπο παύει 
να είναι Κοινοτάρχης ή μέλος του Συμβουλίου. Σε περιπτώσεις όπου το Συμβούλιο 
αναθέτει την εκτέλεση εργασιών ή την αγορά υπηρεσιών σε συγγενικό πρόσωπο 
μέλους, η απόφαση και συζήτηση του θέματος αυτού να καταγράφεται στα πρακτικά 
και καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος το επηρεαζόμενο μέλος να 
απέχει από τη συνεδρία. 

Σχετικά με την ανάθεση της εκτέλεσης εργασιών σε συγγενικά πρόσωπα μελών του 
Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εξέφρασε την άποψη ότι σε περίπτωση 
που θα αποχωρούν από τις συνεδρίες του Συμβουλίου τα επηρεαζόμενα μέλη, δεν 
θα υπάρχει απαρτία κατά τη λήψη των αποφάσεων. 

Σε σχέση με τη θέση που εξέφρασε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, θα θέλαμε να 
αναφερθούμε στο άρθρο 41(4) του περί Κοινοτήτων Νόμου, σύμφωνα με το οποίο, 
σε περίπτωση κατά την οποία σε συνεδρία δεν επιτυγχάνεται απαρτία, η συνεδρία 
αναβάλλεται και επανασυγκαλείται. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν το θέμα για 
το οποίο θα πρέπει να ληφθεί απόφαση είναι πολύ επείγον, αλλά δεν υπάρχει 
απαρτία, τότε, με βάση το άρθρο 42(3) του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού 
Δικαίου Νόμου, θα μπορούσε να επιτραπεί η συμμετοχή επηρεαζόμενων μελών στη 
συνεδρία, για να επιτευχθεί η απαραίτητη απαρτία, νοουμένου ότι θα μείνουν στη 
συνεδρία εκείνα τα μέλη που έχουν κώλυμα στον λιγότερο βαθμό. 
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Προσφορές. Παρατηρήθηκαν ελλείψεις και αδυναμίες στις διαδικασίες προκήρυξης, 
αξιολόγησης και κατακύρωσης των προσφορών. Διαπιστώθηκαν περιπτώσεις 
αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών, για τις οποίες δεν εφαρμόστηκε η διαδικασία 
προσφορών, καθώς και περιπτώσεις κατά τις οποίες το Συμβούλιο προέβαινε σε 
επαναλαμβανόμενες πληρωμές, προς συγκεκριμένα άτομα/εταιρείες, για την αγορά 
αγαθών ή υπηρεσιών, οι οποίες δεν ξεπερνούσαν τις €2.000 η κάθε πληρωμή, αλλά 
στο σύνολο του έτους ξεπερνούσαν τις €2.000, για τις οποίες δεν εφαρμόστηκε η  
διαδικασία προσφορών.  

Σύσταση: Το Συμβούλιο να ακολουθεί τις νενομισμένες διαδικασίες και να 
συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και των Κανονισμών. Για 
αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, πέραν των σχετικών ορίων που προνοούνται από τη 
νομοθεσία, να εφαρμόζεται η διαδικασία προσφορών, σύμφωνα με το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο.  

1.2.2.2 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΛΑΜΙΝΟΥ 

Τα θέματα που ακολουθούν, αφορούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
του Συμβουλίου για τα έτη 2008 μέχρι 2013. 

Προσφορές. Διαπιστώθηκαν περιπτώσεις αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών, πέραν των 
€2.000, για τις οποίες δεν εφαρμόστηκε η διαδικασία των προσφορών. Επίσης, 
παρατηρήθηκαν περιπτώσεις κατά τις οποίες το Συμβούλιο προέβαινε σε 
επαναλαμβανόμενες πληρωμές προς συγκεκριμένα άτομα/εταιρείες, για την αγορά 
αγαθών ή υπηρεσιών, οι οποίες τμηματικά δεν ξεπερνούσαν τις €2.000, αλλά στο 
σύνολο του έτους ξεπερνούσαν τις €2.000, για τις οποίες και πάλι δεν εφαρμόστηκε η 
διαδικασία προσφορών.   

Σύσταση: Το Συμβούλιο να ακολουθεί τις νενομισμένες διαδικασίες και να 
συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και των Κανονισμών. Για 
αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, πέραν των σχετικών ορίων που προνοούνται από τη 
νομοθεσία, να εφαρμόζεται η διαδικασία προσφορών, σύμφωνα με το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο.  

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ενημέρωσε ότι ήδη άρχισε να τηρείται η σωστή 
διαδικασία προσφορών. 

Μεταφορά παιδιών προς το Δημόσιο Νηπιαγωγείο Αλαμινού. Κατά τα έτη 2008-
2013, το Συμβούλιο προέβαινε στην πληρωμή του κόστους της μεταφοράς παιδιών 
από τις Κοινότητες Αγγλισίδων, Αλεθρικού και Κιβισίλι,  προς το Δημόσιο 
Νηπιαγωγείο Αλαμινού, δαπάνη η οποία δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του 
Συμβουλίου. Για τo σχολικό έτος 2011/2012, υποβλήθηκε για μεταφορικά μόνο μια 
προσφορά από ένα άτομο. Τόσο ο γραφικός χαρακτήρας, όσο και το λεκτικό του 
τιμολογίου, βάσει του οποίου έγινε πληρωμή στο εν λόγω άτομο, φαίνεται να είναι 
πανομοιότυπα με τα αντίστοιχα τιμολόγια που εκδίδονταν από εταιρεία που 
πρόσφερε την πιο πάνω υπηρεσία κατά την περίοδο 2008-2011, μέτοχος της οποίας 
ήταν άτομο το οποίο εξελέγη μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου στις εκλογές του 
2011. Για το σχολικό έτος 2012/2013, υποβλήθηκαν δύο προσφορές από δύο άτομα, 
οι οποίες ήταν πανομοιότυπες τόσο στο λεκτικό, όσο και στην τιμή προσφοράς. Η μια 
προσφορά υποβλήθηκε από το ίδιο πιο πάνω άτομο, το οποίο υπέβαλε την 
προσφορά για το προηγούμενο σχολικό έτος και οι πληρωμές γίνονταν σε αυτό το 
άτομο, χωρίς να εντοπιστεί απόφαση του Συμβουλίου για κατακύρωση της 
προσφοράς.  
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Σύσταση: Το Συμβούλιο να ζητά προσφορές, βάσει του υφιστάμενου νομοθετικού 
πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, για διασφάλιση των αρχών της διαφάνειας, της 
ίσης μεταχείρισης και της προστασίας του ανταγωνισμού. Το Συμβούλιο να μην 
προβαίνει σε δαπάνες που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του. 

Όπως μας ανέφερε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, το θέμα διερευνάται από το ΤΑΕ 
Λάρνακας. 

1.2.2.3 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑ 

Τα θέματα που ακολουθούν, αφορούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
του Συμβουλίου για τα έτη 2010 μέχρι 2013. 

Πληρωμές εξόδων. Τα εντάλματα πληρωμής δεν έφεραν τις απαιτούμενες 
υπογραφές των εξουσιοδοτούντων μελών του Συμβουλίου. Έγιναν πληρωμές για την 
εκτέλεση εργασιών ή την αγορά υπηρεσιών σε συγγενικά πρόσωπα μελών του 
Συμβουλίου ή σε εταιρείες που ανήκουν σε συγγενικά πρόσωπα μελών του 
Συμβουλίου, χωρίς να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.  

Σύσταση: Τα εντάλματα πληρωμής να υπογράφονται από τα εξουσιοδοτημένα μέλη 
του Συμβουλίου. Σε περιπτώσεις όπου το Συμβούλιο αναθέτει την εκτέλεση εργασιών 
ή την αγορά υπηρεσιών σε συγγενικό πρόσωπο μέλους, η απόφαση και συζήτηση 
του θέματος αυτού να καταγράφεται στα πρακτικά και καθ' όλη τη διάρκεια της 
συζήτησης του θέματος το επηρεαζόμενο μέλος να απέχει από τη συνεδρία.  

Στην απάντησή του, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ανέφερε ότι ακολουθούνται 
πλέον οι σωστές διαδικασίες.   

1.2.2.4 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΜΙΝΟΥ 

Τα θέματα που ακολουθούν, αφορούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
του Συμβουλίου για τα έτη 2008 μέχρι 2013. 

Πρακτικά συνεδριών του Συμβουλίου. Δεν παρουσιάστηκαν για έλεγχο τα 
πρακτικά των συνεδριών του Συμβουλίου για τα έτη 2008, 2009 και 2010.  Ως 
αποτέλεσμα, δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί κατά πόσο το Συμβούλιο 
συμμορφωνόταν με τις πρόνοιες της νομοθεσίας και κατά πόσο ενεργούσε στα 
πλαίσια των αποφάσεών του.  

Σύσταση: Το Συμβούλιο να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες των άρθρων 41 και 42 
του περί Κοινοτήτων Νόμου, για τη σύγκλιση των συνεδριών του Συμβουλίου και την 
τήρηση πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ενημέρωσε ότι μετά από έρευνα που έγινε, σε 
συνεργασία με την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου, εντοπίστηκαν τα πρακτικά 3, 6 και 8 
συνεδριάσεων του Συμβουλίου, για τα έτη 2008, 2009 και 2010, αντίστοιχα. 

Πληρωμές εξόδων. Αρκετά εντάλματα πληρωμής δεν υποστηρίζονταν από νόμιμα 
παραστατικά (τιμολόγια και αποδείξεις είσπραξης) και οι πληρωμές γίνονταν με 
μετρητά, αντί με επιταγές, όπως απαιτείται από τον περί Κοινοτήτων Νόμο.  Επίσης, 
έγιναν πληρωμές στον Κοινοτάρχη και μέλη του Συμβουλίου, για την εκτέλεση 
εργασιών ή την αγορά υπηρεσιών, καθώς και πληρωμές σε συγγενικά πρόσωπα του 
Κοινοτάρχη και μελών του Συμβουλίου, κατά παράβαση του περί Κοινοτήτων Νόμου 
και χωρίς να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.  

Σύσταση: Στα εντάλματα πληρωμής να επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία, να γίνεται αναφορά στα πρακτικά του Συμβουλίου που 
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αφορούν στην έγκριση της σχετικής δαπάνης και στις προσφορές, στις περιπτώσεις 
όπου εφαρμόζεται και οι πληρωμές να διενεργούνται σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
περί Κοινοτήτων Νόμου. Σύμφωνα με τον εν λόγω Νόμο, δεν μπορεί να διατελεί 
Κοινοτάρχης ή μέλος του Συμβουλίου πρόσωπο το οποίο έχει οποιαδήποτε 
συμβατική σχέση με το Συμβούλιο, για την εκτέλεση εργασιών ή την παροχή 
υπηρεσιών με αμοιβή και σε τέτοια περίπτωση το εν λόγω πρόσωπο παύει να είναι 
Κοινοτάρχης ή μέλος του Συμβουλίου. Σε περιπτώσεις όπου το Συμβούλιο αναθέτει 
την εκτέλεση εργασιών ή την αγορά υπηρεσιών σε συγγενικό πρόσωπο μέλους, η 
απόφαση και συζήτηση του θέματος αυτού να καταγράφεται στα πρακτικά και καθ' 
όλη τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος το επηρεαζόμενο μέλος να απέχει από τη 
συνεδρία. 

Σχετικά με την ανάθεση της εκτέλεσης εργασιών σε συγγενικά πρόσωπα μελών του 
Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εξέφρασε την άποψη ότι σε περίπτωση 
που θα αποχωρούν από τις συνεδρίες του Συμβουλίου τα επηρεαζόμενα μέλη, δεν 
θα υπάρχει απαρτία κατά τη λήψη των αποφάσεων.  

Σε σχέση με τη θέση που εξέφρασε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, θα θέλαμε να 
αναφερθούμε στο άρθρο 41(4) του περί Κοινοτήτων Νόμου, σύμφωνα με το οποίο, 
σε περίπτωση κατά την οποία σε συνεδρία δεν επιτυγχάνεται απαρτία, η συνεδρία 
αναβάλλεται και επανασυγκαλείται. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν το θέμα για 
το οποίο θα πρέπει να ληφθεί απόφαση είναι πολύ επείγον, αλλά δεν υπάρχει 
απαρτία, τότε, με βάση το άρθρο 42(3) του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού 
Δικαίου Νόμου, θα μπορούσε να επιτραπεί η συμμετοχή επηρεαζόμενων μελών στη 
συνεδρία, για να επιτευχθεί η απαραίτητη απαρτία, νοουμένου ότι θα μείνουν στη 
συνεδρία εκείνα τα μέλη που έχουν κώλυμα στον λιγότερο βαθμό. 

Προσφορές. Παρατηρήθηκαν ελλείψεις και αδυναμίες στις διαδικασίες προκήρυξης, 
αξιολόγησης και κατακύρωσης των προσφορών. Διαπιστώθηκαν περιπτώσεις 
αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών, πέραν των €2.000, για τις οποίες δεν εφαρμόστηκε η 
διαδικασία προσφορών, κατά παράβαση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. 
Επίσης, παρατηρήθηκαν περιπτώσεις κατά τις οποίες το Συμβούλιο προέβαινε σε 
επαναλαμβανόμενες πληρωμές, προς συγκεκριμένα άτομα/εταιρείες, για την αγορά 
αγαθών ή υπηρεσιών, οι οποίες δεν ξεπερνούσαν τις €2.000 η κάθε πληρωμή, αλλά 
στο σύνολο του έτους ξεπερνούσαν τις €2.000, για τις οποίες και πάλι δεν 
εφαρμόστηκε η διαδικασία προσφορών.  

Σύσταση: Το Συμβούλιο να ακολουθεί τις νενομισμένες διαδικασίες και να 
συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και των Κανονισμών. Για 
αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, πέραν των σχετικών ορίων που προνοούνται από τη 
νομοθεσία, να εφαρμόζεται η διαδικασία προσφορών, σύμφωνα με το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο.  

Διοργάνωση κρουαζιέρας. Κατά το 2010, πληρώθηκε από το Ταμείο του 
Συμβουλίου ποσό ύψους €2.680, για τη συμμετοχή σε πενθήμερη κρουαζιέρα στα 
Ελληνικά νησιά, του Κοινοτάρχη και της συζύγου του, η οποία ήταν μέλος του 
Συμβουλίου και ενός άλλου μέλους και της εγγονής του. Λόγω της έλλειψης 
πρακτικών για το έτος 2010, δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί κατά πόσο η πιο 
πάνω δαπάνη εγκρίθηκε από το Συμβούλιο. Σημειώνεται ότι το ένταλμα πληρωμής 
υπογράφηκε από τον Κοινοτάρχη και τη σύζυγό του, ως μέλος του Συμβουλίου, 
καθώς και από ένα άλλο μέλος.  

Σύσταση: Το Συμβούλιο να ανακτήσει το ποσό που πληρώθηκε για τον πιο πάνω 
σκοπό, από τα άτομα που συμμετείχαν στην κρουαζιέρα, καθότι δαπάνες τέτοιας 
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φύσης δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου. Σε περίπτωση μη 
επιστροφής του ποσού, η υπόθεση να καταγγελθεί στην Αστυνομία. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου παρουσίασε στην Υπηρεσία μας, εκ των υστέρων, 
πρακτικό της συνεδρίας του Συμβουλίου, ημερ. 26.4.2010, σύμφωνα με το οποίο το 
Συμβούλιο αποφάσισε τη συμμετοχή του Κοινοτικού Συμβουλίου σε 
προγραμματιζόμενη τριήμερη κρουαζιέρα, κατά τη θερινή περίοδο. 

Η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι η πιο πάνω απόφαση του Συμβουλίου δεν είναι 
σύννομη και το Συμβούλιο θα πρέπει να προχωρήσει σύμφωνα με την πιο πάνω 
σύσταση.  Σε διαφορετική περίπτωση, η υπόθεση θα καταγγελθεί στην Αστυνομία 
από την Υπηρεσία μας. 

1.2.2.5 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΖΥΓΙΟΥ 

Τα θέματα που ακολουθούν, αφορούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
του Συμβουλίου για τα έτη 2010 μέχρι 2013. 

Ταμείο Χορηγιών Κοινότητας Ζυγίου. Με απόφασή του κατά το 2002, το 
Συμβούλιο ίδρυσε το Ταμείο Χορηγιών Κοινότητας Ζυγίου, οι πόροι του οποίου θα 
προέρχονταν από εισφορές και δωρεές, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση 
φοιτητών, υπερήλικων και απόρων οικογενειών της Κοινότητας. Σημειώνεται ότι ο 
περί Κοινοτήτων Νόμος δεν παρέχει τη δυνατότητα στα Κοινοτικά Συμβούλια να 
δημιουργούν χωριστά Ταμεία, ούτε να συστήνουν Επιτροπές, οι οποίες να χειρίζονται 
θέματα των Κοινοτικών Συμβουλίων. Από τον έλεγχο του Ταμείου Χορηγιών για τα 
πιο πάνω έτη, το οποίο, ας σημειωθεί, δεν παρουσιάζεται στις οικονομικές 
καταστάσεις του Συμβουλίου, παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα. 

(α) Διαχείριση τραπεζικού λογαριασμού. Διαχειριστής του Ταμείου ήταν ο τέως 
Κοινοτάρχης, ο οποίος ήταν το μόνο εξουσιοδοτημένο άτομο για τη διαχείριση του 
τραπεζικού λογαριασμού και την έκδοση/υπογραφή των επιταγών, από το άνοιγμά 
του το 2002 μέχρι το κλείσιμό του το 2016. Το Ταμείο αυτό δεν παρουσιάστηκε για 
έλεγχο κατά τους προηγούμενους ελέγχους των οικονομικών καταστάσεων του 
Συμβουλίου. Για τα έτη από το 2002 μέχρι το 2016, το Ταμείο είχε συνολικά έσοδα 
και έξοδα ύψους €341.183.  

(β) Πρακτικά και αποφάσεις. Δεν εντοπίστηκαν αποφάσεις του Κοινοτικού 
Συμβουλίου σχετικά με θέματα του Ταμείου Χορηγιών, ενώ κατά τη διάρκεια των 
ετών 2002 μέχρι 2016, εντοπίστηκαν μόνο δύο πρακτικά συνεδριάσεων της 
Επιτροπής Χορηγιών, που αφορούσαν σε αποφάσεις για συγκεκριμένες πληρωμές 
από το Ταμείο.  

(γ) Εισπράξεις Ταμείου Χορηγιών. Κατά τη διάρκεια των ετών 2002-2016, δεν 
εκδόθηκαν αποδείξεις για τις εισπράξεις που διενεργήθηκαν από το Ταμείο. Τα 
έσοδα του Ταμείου Χορηγιών προέρχονταν κυρίως από εισφορές της εταιρείας 
Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ, ενώ εντοπίστηκαν εισπράξεις για τις 
οποίες δεν υπάρχουν πληροφορίες από πού προήλθαν.  

(δ) Πληρωμές Ταμείου Χορηγιών. Δεν εκδίδονταν εντάλματα πληρωμής για τις 
πληρωμές που διενεργούνταν από το Ταμείο Χορηγιών. Για τις πλείστες πληρωμές, 
τα αποδεικτικά στοιχεία δεν ήταν επαρκή, ενώ εντοπίστηκαν πληρωμές χωρίς 
οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία. Επίσης, οι πληρωμές δεν ήταν εξουσιοδοτημένες 
από το Συμβούλιο και δεν περιλαμβάνονταν στους εγκεκριμένους Προϋπολογισμούς 
του Κοινοτικού Συμβουλίου, ούτε υπήρχαν σχετικές εγκρίσεις του Επάρχου. 
Διενεργούνταν διάφορες πληρωμές, οι οποίες δεν εμπίπτουν στους σκοπούς 
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ίδρυσης του Ταμείου, ούτε στις αρμοδιότητες του Κοινοτικού Συμβουλίου, όπως 
πληρωμές προς το ΕΚΕ Ζυγίου, εισφορές σε εκκλησίες, πολιτικά κόμματα, 
νηπιαγωγείο, κατηχητικό, πληρωμές για ασφαλτόστρωση δρόμου, φιλοξενία 
κατοίκων σε εστιατόρια, κατασκευή εικονοστασίου σε εκκλησία, πληρωμή ηλεκτρικού 
ρεύματος για εκκλησία, πληρωμές σε μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου για την 
παροχή υπηρεσιών στο Συμβούλιο κ.ά.  

(ε) Φοιτητικές χορηγίες. Από το 2002 μέχρι το 2012, το Κοινοτικό Συμβούλιο, 
μέσω του Ταμείου Χορηγιών, παραχωρούσε χορηγίες σε φοιτητές της Κοινότητας. 
Για τα έτη 2003-2012, δεν εντοπίστηκαν πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου, για 
καθορισμό των κριτηρίων παραχώρησης και του ύψους της χορηγίας, το οποίο δεν 
ήταν το ίδιο για όλους τους φοιτητές. Για κάποια έτη δεν εντοπίστηκε ο κατάλογος με 
τα ονόματα των φοιτητών στους οποίους δόθηκε φοιτητική χορηγία, ούτε οι 
βεβαιώσεις φοίτησης για τα άτομα που έλαβαν φοιτητική χορηγία, ώστε να 
δικαιολογείται η παραχώρησή της.  Για κάποια έτη δεν υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία 
ότι οι φοιτητές παρέλαβαν τις φοιτητικές χορηγίες από το Ταμείο Χορηγιών.  

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ενημέρωσε ότι το θέμα του Ταμείου Χορηγιών έχει 
ήδη παραπεμφθεί στον Γενικό Εισαγγελέα και διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές. 

Οφειλές προς το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Οι οφειλές του Συμβουλίου προς το 
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, στις 31.12.2013, ανέρχονταν σε €140.545 και αφορούν 
σε οφειλές προηγούμενων ετών.   

Σύσταση: Το Συμβούλιο να προβεί στην τακτοποίηση των οφειλών του το 
συντομότερο, ώστε να μην επιβαρύνεται με τόκους.  

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς πληροφόρησε ότι έχει αποφασισθεί η καταβολή του 
ποσού των €30.000, ανά τριμηνία, για διευθέτηση της οφειλής και ότι το οφειλόμενο 
ποσό μειώθηκε σημαντικά, κάτω από τις €100.000. 

Προσφορές. Διαπιστώθηκαν περιπτώσεις αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών, για τις 
οποίες δεν εφαρμόστηκε η διαδικασία προσφορών, καθώς και περιπτώσεις κατά τις 
οποίες το Συμβούλιο προέβαινε σε επαναλαμβανόμενες πληρωμές, προς 
συγκεκριμένα άτομα/εταιρείες, για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, οι οποίες δεν 
ξεπερνούσαν τις €2.000 η κάθε πληρωμή, αλλά στο σύνολο του έτους ξεπερνούσαν 
τις €2.000, για τις οποίες και πάλι δεν εφαρμόστηκε η διαδικασία προσφορών ή/και 
χωρίς απόφαση του Συμβουλίου. Επίσης, παρατηρήθηκε η ανάθεση εκτέλεσης 
εργασίας ή αγορά υπηρεσιών σε μέλη του Συμβουλίου, κατά παράβαση του περί 
Κοινοτήτων Νόμου.  

Σύσταση: Το Συμβούλιο να ακολουθεί τις νενομισμένες διαδικασίες και να 
συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και των Κανονισμών. Για 
αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, πέραν των σχετικών ορίων που προνοούνται από τη 
νομοθεσία, να εφαρμόζεται η διαδικασία προσφορών, σύμφωνα με το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο. Σύμφωνα με τον περί Κοινοτήτων Νόμο, δεν μπορεί να διατελεί 
μέλος του Συμβουλίου πρόσωπο το οποίο έχει οποιαδήποτε συμβατική σχέση με το 
Συμβούλιο, για την εκτέλεση εργασιών ή την παροχή υπηρεσιών με αμοιβή και σε 
τέτοια περίπτωση το εν λόγω πρόσωπο παύει να είναι μέλος του Συμβουλίου.  

Στην απάντησή της, η Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ενημέρωσε ότι έχουν συζητηθεί 
στο Συμβούλιο οι διαδικασίες των προσφορών και προωθούνται οι αναγκαίες 
αλλαγές.  
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1.2.2.6 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ 

Τα θέματα που ακολουθούν, αφορούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
του Συμβουλίου για τα έτη 2011 μέχρι 2013. 

Πληρωμές εξόδων. Παρατηρήθηκαν πληρωμές, για την εκτέλεση εργασιών ή την 
αγορά υπηρεσιών, σε συγγενικά πρόσωπα μελών του Συμβουλίου ή σε εταιρείες που 
ανήκουν σε συγγενικά πρόσωπα μελών του Συμβουλίου, χωρίς να ακολουθηθούν οι 
προβλεπόμενες διαδικασίες.  

Σύσταση: Σε περιπτώσεις όπου το Συμβούλιο αναθέτει την εκτέλεση εργασιών ή την 
αγορά υπηρεσιών σε συγγενικό πρόσωπο μέλους, η απόφαση και συζήτηση του 
θέματος αυτού να καταγράφεται στα πρακτικά και καθ' όλη τη διάρκεια της 
συζήτησης του θέματος το επηρεαζόμενο μέλος να απέχει από τη συνεδρία.  

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ανέφερε ότι θα ακολουθούνται πλέον οι σωστές 
διαδικασίες.   

Προσφορές. Διαπιστώθηκαν διάφορες περιπτώσεις αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών, 
για τις οποίες δεν εφαρμόστηκε η διαδικασία προσφορών, κατά παράβαση του 
ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου ή/και χωρίς απόφαση του Συμβουλίου. Επίσης, 
παρατηρήθηκαν περιπτώσεις κατά τις οποίες το Συμβούλιο προέβαινε σε 
επαναλαμβανόμενες πληρωμές, προς συγκεκριμένα άτομα/εταιρείες, για την αγορά 
αγαθών ή υπηρεσιών, οι οποίες δεν ξεπερνούσαν τις €2.000 η κάθε πληρωμή, αλλά 
στο σύνολο του έτους ξεπερνούσαν τις €2.000, για τις οποίες και πάλι δεν 
εφαρμόστηκε η διαδικασία προσφορών.  

Σύσταση: Το Συμβούλιο να ακολουθεί τις νενομισμένες διαδικασίες και να 
συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της σχετική νομοθεσίας και των Κανονισμών. Για 
αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, πέραν των σχετικών ορίων που προνοούνται από τη 
νομοθεσία, να εφαρμόζεται η διαδικασία προσφορών, σύμφωνα με το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο.  

1.2.2.7 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

Τα θέματα που ακολουθούν, αφορούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
του Συμβουλίου για τα έτη 2010 μέχρι 2013. 

Πληρωμές εξόδων. Αρκετά εντάλματα πληρωμής δεν υποστηρίζονταν από νόμιμα 
παραστατικά (τιμολόγια και αποδείξεις είσπραξης). Επίσης, έγιναν πληρωμές προς 
τον Κοινοτάρχη και σε μέλη του Συμβουλίου, για την εκτέλεση εργασιών ή την αγορά 
υπηρεσιών, καθώς και πληρωμές σε συγγενικά πρόσωπα μελών του Συμβουλίου ή 
σε εταιρείες που ανήκουν σε συγγενικά πρόσωπα μελών του Συμβουλίου, κατά 
παράβαση του περί Κοινοτήτων Νόμου και χωρίς να ακολουθηθούν οι 
προβλεπόμενες διαδικασίες.  

Σύσταση: Στα εντάλματα πληρωμής να επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία, να γίνεται αναφορά στα πρακτικά του Συμβουλίου που 
αφορούν στην έγκριση της σχετικής δαπάνης και στις προσφορές, στις περιπτώσεις 
όπου εφαρμόζεται. Σύμφωνα με τον περί Κοινοτήτων Νόμο, δεν μπορεί να διατελεί 
Κοινοτάρχης ή μέλος του Συμβουλίου πρόσωπο το οποίο έχει οποιαδήποτε 
συμβατική σχέση με το Συμβούλιο, για την εκτέλεση εργασιών ή την παροχή 
υπηρεσιών με αμοιβή και σε τέτοια περίπτωση, το εν λόγω πρόσωπο παύει να είναι 
Κοινοτάρχης ή μέλος του Συμβουλίου. Σε περιπτώσεις όπου το Συμβούλιο αναθέτει 
την εκτέλεση εργασιών ή την αγορά υπηρεσιών σε συγγενικό πρόσωπο μέλους ή σε 
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εταιρείες που ανήκουν σε συγγενικά πρόσωπα μελών του Συμβουλίου, η απόφαση 
και συζήτηση του θέματος αυτού να καταγράφεται στα πρακτικά και καθ' όλη τη 
διάρκεια της συζήτησης του θέματος το επηρεαζόμενο μέλος να απέχει από τη 
συνεδρία. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ανέφερε ότι το Συμβούλιο θα συμμορφωθεί με τις 
υποδείξεις των ελεγκτών.  

Προσφορές. Παρατηρήθηκαν ελλείψεις και αδυναμίες στις διαδικασίες προκήρυξης, 
αξιολόγησης και κατακύρωσης των προσφορών. Διαπιστώθηκαν περιπτώσεις 
αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών για τις οποίες δεν εφαρμόστηκε η διαδικασία 
προσφορών, καθώς και περιπτώσεις κατά τις οποίες το Συμβούλιο προέβαινε σε 
επαναλαμβανόμενες πληρωμές, προς συγκεκριμένα άτομα/εταιρείες, για την αγορά 
αγαθών ή υπηρεσιών, οι οποίες δεν ξεπερνούσαν τις €2.000 η κάθε πληρωμή, αλλά 
στο σύνολο του έτους ξεπερνούσαν τις €2.000, για τις οποίες και πάλι δεν 
εφαρμόστηκε η διαδικασία προσφορών.  

Σύσταση: Το Συμβούλιο να ακολουθεί τις νενομισμένες διαδικασίες και να 
συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και των Κανονισμών. Για 
αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, πέραν των σχετικών ορίων που προνοούνται από τη 
νομοθεσία, να εφαρμόζεται η διαδικασία προσφορών, σύμφωνα με το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο.  

Όπως μας ενημέρωσε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, το Συμβούλιο προτίθεται να 
ακολουθεί πλέον τη διαδικασία των προσφορών, σύμφωνα με τη νομοθεσία. 

1.2.2.8 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΩ ΛΕΥΚΑΡΩΝ 

Τα θέματα που ακολουθούν, αφορούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
του Συμβουλίου για τα έτη 2008 μέχρι 2013. 

Λειτουργία παράνομου υποστατικού. Κατά το 2011, το Συμβούλιο επέτρεψε τη 
λειτουργία, ως περίπτερο, παράνομου λυόμενου υποστατικού, σε χώρο που 
ενοικίαζε από την Εκκλησία Τιμίου Σταυρού ως χώρο στάθμευσης και πρασίνου και 
χωρίς το Συμβούλιο να λαμβάνει οποιοδήποτε εισόδημα. Επίσης, μέχρι την 
εγκατάσταση χωριστού μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος στο περίπτερο, ο λογαριασμός 
καταβαλλόταν από το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο αποδέχθηκε, ως εισφορά από τον 
ιδιοκτήτη του περιπτέρου, το ποσό των €1.000 για το κόστος κατανάλωσης 
ηλεκτρικού ρεύματος για την περίοδο που δεν υπήρχε χωριστός μετρητής, ενώ, 
όπως υπολογίστηκε, το Συμβούλιο επιβαρύνθηκε με ποσό πέραν των €1.500 για την 
περίοδο αυτή, καθώς και με το κόστος εγκατάστασης νέου μετρητή ύψους €1.269. 
Παρόλο ότι, από στοιχεία που εντοπίστηκαν στο Συμβούλιο, το υποστατικό φαίνεται 
να ανήκε σε μέλος του Συμβουλίου, ως ιδιοκτήτης παρουσιαζόταν ο πατέρας του εν 
λόγω μέλους, το οποίο συμμετείχε στις συνεδρίες του Συμβουλίου και στη λήψη 
αποφάσεων σχετικά με τη λειτουργία του υποστατικού.  

Σύμφωνα με επιστολή του Επάρχου Λάρνακας, προς την Ελεγκτική Υπηρεσία, που 
αφορούσε στη διερεύνηση σχετικής καταγγελίας για το πιο πάνω θέμα, η λειτουργία 
του υποστατικού συνεχίστηκε μέχρι το έτος 2015, οπότε και απομακρύνθηκε από τον 
χώρο.  

Σύσταση: Το Συμβούλιο να υπολογίσει τα επιπλέον ποσά που πληρώθηκαν για τη 
λειτουργία του υποστατικού και να τα ανακτήσει. Το Συμβούλιο δεν νομιμοποιείται να 
παρέχει δωρεάν χώρους που ανήκουν στο Συμβούλιο, για εκμετάλλευση από 
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ιδιώτες, ούτε να επιτρέπει την ανοικοδόμηση και τη λειτουργία υποστατικών, χωρίς 
τις αναγκαίες άδειες.  

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή μελών του Συμβουλίου σε συνεδρίες του Συμβουλίου 
και στη λήψη αποφάσεων, για θέματα στα οποία έχουν άμεσο ή έμμεσο συμφέρον. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ενημέρωσε ότι το Συμβούλιο θα υπολογίσει το 
ποσό που οφείλεται για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος από τον ιδιοκτήτη του 
λυόμενου υποστατικού που απομακρύνθηκε, ο οποίος είναι πρόθυμος να το 
καταβάλει στο Συμβούλιο.  

1.2.2.9 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΙΝΟΥΣΑΣ 

Τα θέματα που ακολουθούν, αφορούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
του Συμβουλίου για τα έτη 2006 μέχρι 2014. 

Δαπάνες συντήρησης υδατοπρομήθειας και καθαριότητας. Κατά τα έτη 2012, 
2013 και 2014, διαπιστώθηκαν σημαντικές πληρωμές σε μέλη της οικογένειας του 
Κοινοτάρχη και σε συγγενικά άτομα της συζύγου του, καθώς και σε συγγενικά άτομα 
μελών του Συμβουλίου, χωρίς απόφαση του Συμβουλίου και χωρίς να ακολουθηθούν 
οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Οι περισσότερες πληρωμές αφορούν στη συντήρηση 
υδατοπρομήθειας και στην καθαριότητα δρόμων και δημόσιων χώρων, οι δαπάνες 
για τα οποία, κατά τα πιο πάνω έτη, παρουσίασαν υπερβολική αύξηση. Το θέμα της 
συντήρησης της υδατοπρομήθειας δημιούργησε διαφωνίες και αντιπαραθέσεις 
ανάμεσα στα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου και αποτέλεσε αντικείμενο 
συζητήσεων με την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου. Το Συμβούλιο αγνόησε συστηματικά 
και κατ' εξακολούθηση τις υποδείξεις, οδηγίες και συστάσεις της Επάρχου Πάφου, 
ενώ τίθεται υπό αμφισβήτηση η αναγκαιότητα των αυξημένων δαπανών για 
συντήρηση του δικτύου υδατοπρομήθειας κατά την περίοδο 2012 μέχρι 2014, 
ειδικότερα όταν μεγάλο μέρος των πληρωμών για τις επιδιορθώσεις έγιναν προς 
συγγενικά πρόσωπα του Κοινοτάρχη και της συζύγου του, χωρίς να ακολουθηθούν οι 
προβλεπόμενες διαδικασίες και χωρίς να υποστηρίζονται από νόμιμα παραστατικά.  

Σύσταση: Το Συμβούλιο να ακολουθεί τις νενομισμένες διαδικασίες και να 
συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και των Κανονισμών. Οι 
διαδικασίες θα πρέπει να είναι διαφανείς, να υποστηρίζονται από κατάλληλη 
τεκμηρίωση και να καθορίζονται με βάση τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της 
χρηστής διοίκησης και της καλύτερης διαχείρισης των πόρων του Συμβουλίου. Το νέο 
Συμβούλιο να εξετάσει τυχόν ευθύνες των μελών των εκάστοτε Συμβουλίων της 
περιόδου 2006-2014, για θέματα κακοδιαχείρισης και διασπάθισης των πόρων του 
Συμβουλίου και να λάβει τα αναγκαία μέτρα για ανάκτηση οποιωνδήποτε ποσών από 
τα άτομα που ευθύνονται για τις συγκεκριμένες αποφάσεις.   

Πληρωμές εξόδων. Διαπιστώθηκαν περιπτώσεις που τα εντάλματα πληρωμής δεν 
έφεραν τις απαιτούμενες υπογραφές, δεν υποστηρίζονταν από νόμιμα παραστατικά 
(τιμολόγια και αποδείξεις είσπραξης) και οι πληρωμές γίνονταν με μετρητά, αντί με 
επιταγές, όπως απαιτείται από τον περί Κοινοτήτων Νόμο.   

Σύσταση: Τα εντάλματα πληρωμής να υπογράφονται από τα εξουσιοδοτημένα μέλη 
του Συμβουλίου και να επισυνάπτονται σε αυτά όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία.  Στα εντάλματα πληρωμής να γίνεται αναφορά στα πρακτικά του 
Συμβουλίου που αφορούν στην έγκριση της σχετικής δαπάνης και στις προσφορές, 
στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται.  
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Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ενημέρωσε ότι οι πληρωμές σε μετρητά  
περιορίζονται σε μικροποσά.  

Προσφορές. Παρατηρήθηκαν σημαντικές ελλείψεις και αδυναμίες στις διαδικασίες 
προκήρυξης, αξιολόγησης και κατακύρωσης των προσφορών. Διαπιστώθηκαν 
αρκετές περιπτώσεις αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών, για τις οποίες δεν εφαρμόστηκε 
η διαδικασία προσφορών, κατά παράβαση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου ή/και 
χωρίς απόφαση του Συμβουλίου.  

Σύσταση: Το Συμβούλιο να ακολουθεί τις νενομισμένες διαδικασίες και να 
συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και των Κανονισμών. Για 
αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, πέραν των σχετικών ορίων που προνοούνται από τη 
νομοθεσία, να εφαρμόζεται η διαδικασία προσφορών, σύμφωνα με το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο.  

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς πληροφόρησε ότι θα ακολουθείται η διαδικασία των 
προσφορών.  

1.2.2.10 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΘΙΑΤΗ 

Τα θέματα που ακολουθούν, αφορούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
του Συμβουλίου για τα έτη 2008 μέχρι 2013. 

Πληρωμές εξόδων. Αρκετά εντάλματα πληρωμής δεν υποστηρίζονταν από νόμιμα 
παραστατικά (τιμολόγια και αποδείξεις είσπραξης), δεν έφεραν τις απαιτούμενες 
υπογραφές των εξουσιοδοτούντων μελών του Συμβουλίου και δεν έφεραν επαρκείς 
λεπτομέρειες και στοιχεία. Για κάποιες πληρωμές δεν παρουσιάστηκαν εντάλματα 
πληρωμής και ορισμένες πληρωμές για σημαντικά ποσά έγιναν με μετρητά, αντί με 
επιταγές, όπως απαιτείται από τον περί Κοινοτήτων Νόμο. Επίσης, έγιναν πληρωμές 
στον Κοινοτάρχη και σε μέλη του Συμβουλίου, για την εκτέλεση εργασιών ή την 
αγορά υπηρεσιών, καθώς και πληρωμές σε συγγενικά πρόσωπα μελών του 
Συμβουλίου ή σε εταιρείες που ανήκουν σε μέλη του Συμβουλίου ή σε συγγενικά τους 
πρόσωπα, κατά παράβαση του περί Κοινοτήτων Νόμου και χωρίς να ακολουθηθούν 
οι προβλεπόμενες διαδικασίες.  

Σύσταση: Για όλες τις πληρωμές να εκδίδονται εντάλματα πληρωμής, τα οποία να 
υπογράφονται από τα εξουσιοδοτημένα μέλη του Συμβουλίου, να αναφέρονται σε 
αυτά όλες οι λεπτομέρειες και στοιχεία της πληρωμής και να επισυνάπτονται σε αυτά 
όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  Στα εντάλματα πληρωμής να γίνεται 
αναφορά στα πρακτικά του Συμβουλίου που αφορούν στην έγκριση της σχετικής 
δαπάνης και στις προσφορές, στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται. Σύμφωνα με τον 
περί Κοινοτήτων Νόμο, δεν μπορεί να διατελεί Κοινοτάρχης ή μέλος του Συμβουλίου 
πρόσωπο το οποίο έχει οποιαδήποτε συμβατική σχέση με το Συμβούλιο, για την 
εκτέλεση εργασιών ή την παροχή υπηρεσιών με αμοιβή και σε τέτοια περίπτωση το 
εν λόγω πρόσωπο παύει να είναι Κοινοτάρχης ή μέλος του Συμβουλίου. Σε 
περιπτώσεις όπου το Συμβούλιο αναθέτει την εκτέλεση εργασιών ή την αγορά 
υπηρεσιών σε συγγενικό πρόσωπο μέλους ή σε εταιρείες που ανήκουν σε συγγενικά 
πρόσωπα μελών του Συμβουλίου, η απόφαση και συζήτηση του θέματος αυτού να 
καταγράφεται στα πρακτικά και καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος το 
επηρεαζόμενο μέλος να απέχει από τη συνεδρία. 

Προσφορές. Παρατηρήθηκαν σημαντικές ελλείψεις και αδυναμίες στις διαδικασίες 
προκήρυξης, αξιολόγησης και κατακύρωσης των προσφορών. Διαπιστώθηκαν 
περιπτώσεις αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών για τις οποίες δεν εφαρμόστηκε η 
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διαδικασία προσφορών, καθώς και περιπτώσεις κατά τις οποίες το Συμβούλιο 
προέβαινε σε επαναλαμβανόμενες πληρωμές, προς συγκεκριμένα άτομα/εταιρείες, 
για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, οι οποίες δεν ξεπερνούσαν τις €2.000 η κάθε 
πληρωμή, αλλά στο σύνολο του έτους ξεπερνούσαν τις €2.000, για τις οποίες δεν 
εφαρμόστηκε η  διαδικασία προσφορών.  

Σύσταση: Το Συμβούλιο να ακολουθεί τις νενομισμένες διαδικασίες και να 
συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και των Κανονισμών. Για 
αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, πέραν των σχετικών ορίων που προνοούνται από τη 
νομοθεσία, να εφαρμόζεται η διαδικασία προσφορών, σύμφωνα με το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο.  

Πολιτιστικές εκδηλώσεις. Για τη διοργάνωση γιορτής της Κοινότητας κατά το 2008, 
διαπιστώθηκε ότι τα έσοδα που καταχωρίστηκαν στο Βιβλίο Ταμείου δεν συμφωνούν 
με τα έσοδα, σύμφωνα με καταμέτρηση που έγινε κατά τη διάρκεια του ελέγχου, από 
τα αποκόμματα εισιτηρίων και λαχνών και από τα διπλότυπα αποδείξεων είσπραξης 
για εισφορές και διαφημίσεις. Εντοπίστηκαν επίσης αποδείξεις είσπραξης, οι οποίες 
αναφέρονται ως εκκρεμείς στα διπλότυπα είσπραξης και οι οποίες δεν φαίνεται να 
περιλαμβάνονται στις εισπράξεις που καταχωρίστηκαν στο Βιβλίο Ταμείου. 
Επιπρόσθετα, στο βιβλίο για την Κοινότητα που εκδόθηκε από το Συμβούλιο, 
υπάρχουν διαφημίσεις για τις οποίες δεν εντοπίστηκαν οι αντίστοιχες αποδείξεις 
είσπραξης, ενώ αρκετές εισπράξεις από διαφημίσεις καταχωρίστηκαν ως συνολικές 
εισπράξεις από διάφορους.  Λόγω των πιο πάνω, δεν κατέστη δυνατό να 
επιβεβαιωθεί ότι όλες οι εισπράξεις από τη διοργάνωση της πιο πάνω γιορτής 
καταχωρίστηκαν στο Βιβλίο Ταμείου του Συμβουλίου.  

Σύσταση: Το Συμβούλιο να διερευνήσει τις εκκρεμότητες που έχουν εντοπιστεί, ώστε 
να διαφανεί κατά πόσο καταχωρίστηκαν στο Βιβλίο Ταμείου του Συμβουλίου όλες οι 
εισπράξεις που διενεργήθηκαν. Το Συμβούλιο να τηρεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία, 
ώστε να μπορεί να επιβεβαιώνονται όλα τα έσοδα και δαπάνες που αφορούν στη 
διοργάνωση χοροεσπερίδων και γιορτών.  

Πληρωμές προς τη Σχολική Εφορεία. Κατά τα έτη 2012 και 2013, το Συμβούλιο 
προέβη σε διάφορες πληρωμές προς τον Πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας Μαθιάτη 
συνολικού ύψους €18.800, χωρίς να προσκομιστούν αποδείξεις είσπραξης από τη 
Σχολική Εφορεία. Σημειώνεται ότι η Σχολική Εφορεία απαρτίζεται από τα Μέλη του 
Κοινοτικού Συμβουλίου, με Πρόεδρο τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου.   

Σύσταση: Η πιο πάνω τακτική να τερματιστεί και το Συμβούλιο να ανακτήσει το πιο 
πάνω ποσό από τη Σχολική Εφορεία.  

1.2.2.11 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΡΙ 

Από τη διερεύνηση σχετικής καταγγελίας από την Υπηρεσία μας και από τον έλεγχο 
των οικονομικών καταστάσεων του Συμβουλίου για τα έτη 2012 μέχρι 2013, έχουν 
προκύψει τα πιο κάτω. 

Ανοικοδόμηση του Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνα. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαρί 
ζήτησε κρατική βοήθεια για την ανέγερση της εκκλησίας του Αγίου Σπυρίδωνα, η 
οποία καταστράφηκε από την έκρηξη στη Ναυτική Βάση, το κόστος της οποίας 
υπολογίστηκε στις €350.000–€500.000. Επίσης, ζήτησε έγκριση για αποδέσμευση 
ποσού από τον λογαριασμό «Αναπτυξιακά Έργα Κοινότητας Μαρί–ΑΗΚ» (Κονδύλι 
που παραχωρήθηκε από την ΑΗΚ σε 7 Κοινότητες που γειτνιάζουν με την περιοχή 
Βασιλικού, λόγω της εγκατάστασης του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού στο Βασιλικό, 
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για εκτέλεση αναπτυξιακών έργων), με σκοπό την αποπεράτωση του ναού. Για τον 
σκοπό αυτό, ο Υπουργός Εσωτερικών ενέκρινε στις 5.12.2013 την παροχή 
οικονομικής βοήθειας ύψους €25.000, από την Υπηρεσία Μέριμνας και 
Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων. 

Ο τότε Αν. Έπαρχος Λάρνακας εξέφρασε τη διαφωνία του για την αποδέσμευση 
χρημάτων από τον λογαριασμό «Αναπτυξιακά Έργα Κοινότητας Μαρί–ΑΗΚ», 
παραπέμποντας σε σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, σύμφωνα με την 
οποία οι εισφορές των Κοινοτικών Συμβουλίων σε εκκλησίες δεν καλύπτονται από τις 
διατάξεις του άρθρου 83(ιγ) του περί Κοινοτήτων Νόμου, οπόταν το Κοινοτικό 
Συμβούλιο δεν νομιμοποιείται να διενεργεί οποιεσδήποτε δαπάνες για την ανέγερση 
του ναού.  Ο Αν. Έπαρχος εξέφρασε επίσης τις αμφιβολίες του για τον βαθμό που θα 
εξυπηρετούσε τους κατοίκους της Κοινότητας η ανέγερση της εκκλησίας, οι οποίοι 
μετακινούνται σε οικόπεδα στο Ζύγι, βάσει του Κυβερνητικού Σχεδίου Παραχώρησης 
Κινήτρων για ενθάρρυνση των κατοίκων της Κοινότητας Μαρί για μετακίνησή τους, 
λόγω των προβλημάτων από τη λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού στην 
περιοχή Βασιλικού. 

Ο Υπουργός Εσωτερικών έδωσε οδηγίες όπως το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαρί εμβάσει 
στην Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας οποιαδήποτε χρήματα για την ανοικοδόμηση 
της εκκλησίας και όπως η Επαρχιακή Διοίκηση αναλάβει τον συντονισμό και την 
επίβλεψη του έργου, περιλαμβανομένων και των πληρωμών που θα γίνονταν από 
τον λογαριασμό «Αναπτυξιακά Έργα Κοινότητας Μαρί–ΑΗΚ». Ο συντονισμός και η 
γενική εποπτεία του έργου ανατέθηκε στην Επαρχιακή Διοίκηση, παρόλο ότι η 
υλοποίηση του έργου γινόταν με ιδιωτική σύμβαση μεταξύ της Ιεράς Μητρόπολης 
Τριμυθούντας και του εργολάβου, στην κατάρτιση και υλοποίηση της οποίας δεν είχε 
εμπλοκή και έλεγχο η Επαρχιακή Διοίκηση. Σημειώνεται ότι ο εργολάβος που 
ανέλαβε την ανοικοδόμηση της εκκλησίας του Αγίου Σπυρίδωνα, επιλέγηκε μετά από 
προσφορές που διενήργησε η Ερανική Επιτροπή της εκκλησίας, ενώ η επίβλεψη του 
έργου ανατέθηκε στον πολιτικό μηχανικό της Μητρόπολης. Επίσης, όταν εγκρίθηκε η 
χρηματοδότηση του έργου, οι κατασκευαστικές εργασίες βρίσκονταν ήδη σε 
προχωρημένο στάδιο. Σύμφωνα με στοιχεία που λήφθηκαν από την Επαρχιακή 
Διοίκηση Λάρνακας, μέχρι την ανάληψη της χρηματοδότησης του έργου από το 
αναπτυξιακό Κονδύλι του Κοινοτικού Συμβουλίου, η Ερανική Επιτροπή κατέβαλε 
ποσό ύψους €192.408, ενώ για την περίοδο από τον Σεπτέμβριο του 2014 μέχρι τον 
Ιούνιο του 2015, έγιναν πληρωμές από τον λογαριασμό «Αναπτυξιακά Έργα 
Κοινότητας Μαρί–ΑΗΚ» ύψους €324.707. Δαπανήθηκε, δηλαδή, μέχρι τις 22.6.2015, 
συνολικό ποσό ύψους €517.115. Στο ποσό που κατέβαλε η Ερανική Επιτροπή 
περιλαμβάνεται η χορηγία του Υπουργείου Εσωτερικών ύψους €25.000, εισφορά 
από εταιρεία ύψους €83.071 και ποσά ύψους €5.455 και €1.000, από φεστιβάλ που 
διοργάνωσε το Κοινοτικό Συμβούλιο και εισφορά του Κοινοτικού Συμβουλίου, 
αντίστοιχα. 

Η Υπηρεσίας μας εξέφρασε την άποψη ότι η έγκριση που παραχωρήθηκε από τον 
Υπουργό Εσωτερικών, για την ανοικοδόμηση της εκκλησίας Αγίου Σπυρίδωνα από 
χρήματα του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαρί, είτε αυτά προέρχονται από το Ταμείο του 
Συμβουλίου, είτε από τον λογαριασμό «Αναπτυξιακά Έργα Κοινότητας Μαρί–ΑΗΚ», 
αντίκειται στις πρόνοιες του περί Κοινοτήτων Νόμου και του περί Αρχής Ηλεκτρισμού 
Κύπρου (Παροχή Οικονομικής Βοήθειας σε Κοινότητες που γειτνιάζουν με την 
Περιοχή Βασιλικού) Νόμου 67(Ι)/95, καθώς και στην προαναφερόμενη γνωμάτευση 
του Γενικού Εισαγγελέα. 
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Αγορές υλικών και εξαρτημάτων. Το Συμβούλιο εξακολούθησε να αγοράζει σχεδόν 
αποκλειστικά όλα τα οικοδομικά υλικά και εξαρτήματα, για τις ανάγκες του 
Συμβουλίου, από εταιρεία που ανήκει στην Κοινοτάρχη και στον σύζυγό της, παρόλο 
που το θέμα αναφέρθηκε από την Υπηρεσία μας και κατά τον έλεγχο των 
οικονομικών καταστάσεων του Συμβουλίου για τα έτη 2006-2011, όταν η νυν 
Κοινοτάρχης ήταν μέλος του Συμβουλίου (2007-2011). Οι αγορές από την πιο πάνω 
εταιρεία γίνονταν, χωρίς να ακολουθηθούν οι νενομισμένες διαδικασίες προσφορών, 
απευθείας από διάφορα άτομα που συνεργάζονταν με το Συμβούλιο, όπως 
υδραυλικούς, οικοδόμους, εργάτες καθαριότητας κ.λπ., με χρέωση του Κοινοτικού 
Συμβουλίου, χωρίς να εκδίδονταν από την εταιρεία δελτία αποστολής και τιμολόγια 
για την κάθε αγορά, χωρίς να αναφέρεται το όνομα του ατόμου που τα παραλάμβανε, 
χωρίς να υπάρχει πλήρης περιγραφή των υλικών και εξαρτημάτων που αγοράζονταν 
και χωρίς να αναφέρεται σε ποια έργα χρησιμοποιήθηκαν τα είδη που αγοράστηκαν, 
με αποτέλεσμα να μην μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι όλα τα υλικά και εξαρτήματα που 
αγοράστηκαν από την πιο πάνω εταιρεία χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς του 
Συμβουλίου.    

Σύσταση: Το Συμβούλιο να ζητά προσφορές, βάσει του υφιστάμενου νομοθετικού 
πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, για διασφάλιση της αρχής της διαφάνειας, της 
ίσης μεταχείρισης και της προστασίας του ανταγωνισμού. Να διασφαλίζεται ότι τα 
υλικά και εξαρτήματα που αγοράζονται από το Συμβούλιο χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά για τους σκοπούς του Συμβουλίου. Σύμφωνα με τον περί Κοινοτήτων 
Νόμο, δεν μπορεί να διατελεί Κοινοτάρχης ή μέλος του Συμβουλίου πρόσωπο το 
οποίο έχει οποιαδήποτε συμβατική σχέση με το Συμβούλιο, για την εκτέλεση 
εργασιών ή την παροχή υπηρεσιών με αμοιβή και σε τέτοια περίπτωση το εν λόγω 
πρόσωπο παύει να είναι Κοινοτάρχης ή μέλος του Συμβουλίου.  

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ενημέρωσε ότι θα δίνονται πλήρη στοιχεία και 
επεξηγήσεις στα πρακτικά των συνεδριών και δεν θα παρακάθονται  στις συνεδρίες 
του Συμβουλίου τα ενδιαφερόμενα μέλη. 

Έκδοση επιταγών σε μη δικαιούχους. Για τη διερεύνηση σχετικής καταγγελίας, η 
Υπηρεσία μας ζήτησε δειγματοληπτικά από το Συμβούλιο όπως εξασφαλίσει από την 
τράπεζα με την οποία συνεργάζεται, αντίγραφα ορισμένων επιταγών που εξέδωσε 
προς αλλοδαπούς εργάτες, κατά την περίοδο 2012-2015. Από τη σύγκριση των 
αντιγράφων των επιταγών που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, με τα αντίστοιχα 
εντάλματα πληρωμής, παρατηρήθηκε ότι σε 3 περιπτώσεις το όνομα του δικαιούχου 
που αναγραφόταν στην επιταγή ήταν διαφορετικό από το όνομα του δικαιούχου στο 
αντίστοιχο ένταλμα πληρωμής, σε 4 περιπτώσεις η υπογραφή του δικαιούχου στο 
ένταλμα πληρωμής φαίνεται να ήταν διαφορετική από την υπογραφή του δικαιούχου 
στην επιταγή και σε μια περίπτωση ως παραλήπτης της επιταγής στο ένταλμα 
πληρωμής υπέγραψε η Προέδρος του Συμβουλίου.  

Σύσταση: Οι επιταγές να εκδίδονται πάντα στο όνομα του δικαιούχου στο αντίστοιχο 
ένταλμα πληρωμής.  

Στην απάντησή της, η Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ανέφερε ότι έχει σταματήσει η 
τακτική της έκδοσης επιταγών σε μη δικαιούχους, παραδεχόμενη στην ουσία την 
παράνομη αυτή ενέργειά της. 

Η εν λόγω υπόθεση παραπέμφθηκε στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για 
διερεύνηση.  Στον Γενικό Εισαγγελέα παραπέμφθηκαν και άλλες καταγγελίες που 
διερευνήθηκαν από την Υπηρεσία μας, καθώς και η έκθεση του ιδιώτη ελεγκτή, 
αναφορά για τα οποία γίνεται στην παράγραφο 1.2.3.8 της Έκθεσης αυτής. 
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Πληρωμές εξόδων. Διαπιστώθηκαν εντάλματα πληρωμής που δεν έφεραν τις 
απαιτούμενες υπογραφές και δεν υποστηρίζονταν από τα σχετικά τιμολόγια και τις 
αποδείξεις είσπραξης. Ανάλογη παρατήρηση έγινε και από την Ελεγκτική Υπηρεσία 
κατά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Συμβουλίου για τα προηγούμενα 
έτη.  

Σύσταση: Για όλες τις πληρωμές να εκδίδονται εντάλματα πληρωμής, τα οποία να 
υπογράφονται από τα εξουσιοδοτημένα μέλη του Συμβουλίου και να επισυνάπτονται 
σε αυτά όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  Στα εντάλματα πληρωμής να 
γίνεται αναφορά στα πρακτικά του Συμβουλίου που αφορούν στην έγκριση της 
σχετικής δαπάνης και στις προσφορές, στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται. 

Όπως μας πληροφόρησε η Πρόεδρος του Συμβουλίου, άρχισαν ήδη να 
εφαρμόζονται οι συστάσεις των ελεγκτών. 

Προσφορές. Παρατηρήθηκαν σημαντικές ελλείψεις και αδυναμίες στις διαδικασίες 
προκήρυξης, αξιολόγησης και κατακύρωσης των προσφορών. Διαπιστώθηκαν 
περιπτώσεις αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών, πέραν των €2.000, για τις οποίες δεν 
εφαρμόστηκε η διαδικασία προσφορών, κατά παράβαση του ισχύοντος νομοθετικού 
πλαισίου ή/και χωρίς απόφαση του Συμβουλίου. Επίσης, διαπιστώθηκαν 
περιπτώσεις κατά τις οποίες το Συμβούλιο προέβαινε σε επαναλαμβανόμενες 
πληρωμές, προς συγκεκριμένα άτομα/εταιρείες, για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, 
οι οποίες δεν ξεπερνούσαν τις €2.000 η κάθε πληρωμή, αλλά στο σύνολο του έτους 
ξεπερνούσαν τις €2.000, για τις οποίες και πάλι δεν εφαρμόστηκε η διαδικασία 
προσφορών. Παρατηρήθηκε η ανάθεση εκτέλεσης εργασιών ή αγορά υπηρεσιών σε 
συγγενικά πρόσωπα μελών του Συμβουλίου ή σε εταιρείες που ανήκουν σε 
συγγενικά πρόσωπα μελών του Συμβουλίου, χωρίς να ακολουθηθούν οι 
προβλεπόμενες διαδικασίες.  

Σύσταση: Το Συμβούλιο να ακολουθεί τις νενομισμένες διαδικασίες και να 
συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και των Κανονισμών. Για 
αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, πέραν των σχετικών ορίων που προνοούνται από τη 
νομοθεσία, να εφαρμόζεται η διαδικασία προσφορών, σύμφωνα με το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο.  

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ενημέρωσε ότι οι συστάσεις των ελεγκτών έχουν 
σημειωθεί για πλήρη συμμόρφωση.  

Καλλιτεχνικές και άλλες εκδηλώσεις. Οι δαπάνες για καλλιτεχνικές και άλλες 
εκδηλώσεις που διοργάνωσε το Συμβούλιο κατά τα έτη 2012-2013, ανήλθαν σε 
€96.814, ποσό το οποίο κρίνεται υπερβολικό, με βάση το μέγεθος της Κοινότητας. 
Για ορισμένες δαπάνες δεν φαίνεται να έχει ακολουθηθεί η διαδικασία προσφορών, 
ούτε να λήφθηκε σχετική απόφαση από το Συμβούλιο και χωρίς να επισυναφθούν τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία στα εντάλματα πληρωμής.  

Δεν έχουν ετοιμαστεί καταστάσεις εσόδων και εξόδων για τα φεστιβάλ που 
διοργανώθηκαν από το Συμβούλιο. Σύμφωνα με καταμέτρηση που έγινε κατά τη 
διάρκεια του ελέγχου, από τα αποκόμματα εισιτηρίων και λαχνών, προέκυψαν 
υπολογιζόμενα έσοδα τα οποία δεν καταχωρίστηκαν στο Βιβλίο Ταμείου. Όπως 
αναφέρθηκε από την Πρόεδρο του Συμβουλίου, αναφορικά με το έλλειμμα ύψους 
€7.100, για το έτος 2012, αυτό οφείλεται στο ότι υπήρχαν προσκεκλημένοι, οι οποίοι 
δεν πλήρωσαν για την είσοδό τους στο Φεστιβάλ, ενώ για το έλλειμμα ύψους €7.435, 
για το έτος 2013, ανέφερε ότι τα έσοδα από το φεστιβάλ δόθηκαν στην εκκλησία.  
Παρουσιάστηκε από την Πρόεδρο του Συμβουλίου τραπεζική κατάθεση ύψους 
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€5.375, στον τραπεζικό λογαριασμό του Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνα Μαρί, αλλά 
δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί ότι το ποσό αυτό αφορά στις εισπράξεις από το 
φεστιβάλ. Επίσης, στα πρακτικά του Συμβουλίου δεν εντοπίστηκε οποιαδήποτε 
αναφορά σχετικά με τα έσοδα του φεστιβάλ και την εισφορά τους στην εκκλησία. 
Σημειώνεται ότι στα εισιτήρια του φεστιβάλ αναφέρεται ότι τα καθαρά έσοδα θα 
δοθούν στην εκκλησία. Όπως τελικά διαπιστώθηκε, δεν προέκυψαν καθαρά έσοδα 
από το Φεστιβάλ, αφού τα έξοδα υπερέβαιναν των εσόδων κατά €12.191. 

Σύσταση: Το Συμβούλιο να ακολουθεί τις νενομισμένες διαδικασίες και να 
συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της σχετικης νομοθεσίας και των Κανονισμών. Οι 
διαδικασίες αυτές να είναι διαφανείς, να υποστηρίζονται από κατάλληλη τεκμηρίωση 
και να καθορίζονται με βάση τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της χρηστής διοίκησης 
και της καλύτερης διαχείρισης των πόρων του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο να τηρεί 
καταστάσεις εσόδων και εξόδων για τα φεστιβάλ που διοργανώνει και όλα τα έσοδα 
να καταχωρίζονται στο Βιβλίο Ταμείου του Συμβουλίου.  

Σύμφωνα με την Πρόεδρο του Συμβουλίου, το όλο θέμα θα επανεξεταστεί και θα 
επανέλθει για πλήρη ενημέρωση.   

1.2.2.12 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΡΩΝΙΟΥ 

Τα θέματα που ακολουθούν, αφορούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
του Συμβουλίου για τα έτη 2010 μέχρι 2013. 

Πληρωμές εξόδων. Εντοπίστηκαν εντάλματα πληρωμής, τα οποία δεν 
υποστηρίζονταν από νόμιμα παραστατικά (τιμολόγια και αποδείξεις είσπραξης).  

Σύσταση: Στα εντάλματα πληρωμής να επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία και να γίνεται αναφορά στα πρακτικά του Συμβουλίου που 
αφορούν στην έγκριση της σχετικής δαπάνης και στις προσφορές, στις περιπτώσεις 
όπου εφαρμόζεται. 

Πληρωμή προς την Ιερά Μητρόπολη Τριμιθούντας. Το 2010, το Συμβούλιο 
κατέβαλε στην Ιερά Μητρόπολη Τριμιθούντας ποσό ύψους €30.000, για την 
κατασκευή πλακόστρωτου στους εξωτερικούς χώρους της Εκκλησίας του Αγίου 
Γεωργίου Μαρωνίου. Το ποσό πληρώθηκε από τον τραπεζικό λογαριασμό 
«Αναπτυξιακά Έργα Κοινότητας Μαρωνίου-ΑΗΚ», με την έγκριση του Επάρχου 
Λάρνακας.  

Σύσταση: Σύμφωνα με γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, το 
άρθρο 83(ιγ) του περί Κοινοτήτων Νόμου, το οποίο αναφέρεται σε πληρωμές σε 
αγαθοεργά ή φιλανθρωπικά σχέδια ή ιδρύματα, δεν παρέχει εξουσία σε Κοινοτικό 
Συμβούλιο να παραχωρεί οικονομική χορηγία για θρησκευτικούς σκοπούς. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εξέφρασε την άποψη ότι η πληρωμή προς την Ιερά 
Μητρόπολη Τριμιθούντας, δεν έγινε από τους λογαριασμούς του Κοινοτικού 
Συμβουλίου, αλλά από τα χρήματα που βρίσκονται κατατεθειμένα στον τραπεζικό 
λογαριασμό «Αναπτυξιακά Έργα Κοινότητας Μαρωνίου–ΑΗΚ», τα οποία μπορούν να 
αξιοποιηθούν για οτιδήποτε αφορά στους κατοίκους και γενικά στην Κοινότητα 
Μαρωνίου. 

Η Υπηρεσία μας διαφωνεί με την πιο πάνω τοποθέτηση του Προέδρου του 
Συμβουλίου, αφού τα χρήματα που βρίσκονται κατατεθειμένα στον τραπεζικό 
λογαριασμό «Αναπτυξιακά Έργα Κοινότητας Μαρωνίου–ΑΗΚ», ανήκουν στο 
Κοινοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα πρέπει να ενεργεί με βάση τις αρμοδιότητες, τις 
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εξουσίες και τα καθήκοντά του, όπως αυτά απορρέουν από τον περί Κοινοτήτων 
Νόμο, στον οποίο δεν παρέχεται εξουσία σε Κοινοτικό Συμβούλιο να παραχωρεί 
οικονομική χορηγία για θρησκευτικούς σκοπούς. 

Προσφορές. Παρατηρήθηκαν ελλείψεις και αδυναμίες στις διαδικασίες προκήρυξης, 
αξιολόγησης και κατακύρωσης των προσφορών. Διαπιστώθηκαν αρκετές 
περιπτώσεις αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών, για τις οποίες δεν εφαρμόστηκε η 
διαδικασία προσφορών, καθώς και περιπτώσεις κατά τις οποίες το Συμβούλιο 
προέβαινε σε επαναλαμβανόμενες πληρωμές, προς συγκεκριμένα άτομα/εταιρείες, 
για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, οι οποίες δεν ξεπερνούσαν τις €2.000 η κάθε 
πληρωμή, αλλά στο σύνολο του έτους ξεπερνούσαν τις €2.000, για τις οποίες και 
πάλι δεν εφαρμόστηκε η διαδικασία προσφορών.  

Σύσταση: Το Συμβούλιο να ακολουθεί τις νενομισμένες διαδικασίες και να 
συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και των Κανονισμών. Για 
αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, πέραν των σχετικών ορίων που προνοούνται από τη 
νομοθεσία, να εφαρμόζεται η διαδικασία προσφορών, σύμφωνα με το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο.  

Διαχείριση παραλιακού μετώπου της κοινότητας Μαρωνίου. Όπως αναφέρθηκε 
από τον Κοινοτάρχη, δεν έχει εκπονηθεί σχέδιο χρήσης της παραλίας Μαρωνίου, με 
αποτέλεσμα το Κοινοτικό Συμβούλιο να μην επιβάλλει οποιαδήποτε δικαιώματα για 
τη χρήση της παραλίας, ούτε και καταβάλλει οποιαδήποτε έξοδα για τη συντήρησή 
της. Την παραλία διαχειρίζεται ένα μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου, το οποίο 
αναλαμβάνει τα έξοδα συντήρησής της και εισπράττει οποιαδήποτε έσοδα, χωρίς 
ωστόσο να εντοπιστεί οποιαδήποτε απόφαση του Συμβουλίου, η οποία να παρέχει 
έγκριση στο εν λόγω μέλος για την παροχή υπηρεσιών ή διευκολύνσεων στην 
παραλία.   

Σύσταση: Σύμφωνα με το άρθρο 5Γ(3) του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, 
άδειες παροχής διευκολύνσεων παραχωρούνται από τις οικείες αρχές, μόνο σε 
σημεία της παραλίας που καθορίζονται από το εγκριμένο σχέδιο χρήσης της 
παραλίας. Εφόσον το Κοινοτικό Συμβούλιο δεν έχει εκδώσει τέτοια άδεια παροχής 
υπηρεσιών, θα πρέπει να μεριμνήσει για την απομάκρυνση όλων των αντικειμένων 
που τοποθετήθηκαν παράνομα στην παραλία για σκοπούς παροχής υπηρεσιών ή 
διευκολύνσεων, τα οποία να επιστραφούν στον κάτοχό τους, αφού ο ίδιος καταβάλει 
στο Συμβούλιο όλα τα έξοδα απομάκρυνσης και φύλαξής τους, όπως προνοείται από 
το άρθρο 5Γ(1) του πιο πάνω Νόμου. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ενημέρωσε ότι, σε επόμενη συνεδρία του το 
Συμβούλιο θα αποφασίσει την παραχώρηση της χρήσης της παραλίας στο ίδιο μέλος 
του Κοινοτικού Συμβουλίου, ο οποίος τη διαχειριζόταν μέχρι τώρα, επειδή δεν 
υπάρχει στην Κοινότητα άλλη κατάλληλη παραλία για χρήση από τους κατοίκους. 

Η πιο πάνω πρόθεση του Συμβουλίου δεν είναι σύννομη και δεν βρίσκει σύμφωνη 
την Υπηρεσία μας, αφού αντιβαίνει στις πρόνοιες τόσο του περί Προστασίας της 
Παραλίας Νόμου, όσο και του άρθρου 30 του περί της Λογιστικής και 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας 
Νόμου του 2014 (Ν.38(Ι)/2014), σύμφωνα με το οποίο ο Γενικός Λογιστής δύναται, 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, 
για να διαπιστώνει, μεταξύ άλλων, κατά πόσο η παραχώρηση υπηρεσιών, 
δικαιωμάτων κ.ά., που εξαιρούνται από τους περί σύναψης συμβάσεων Νόμους και 
Κανονισμούς, εκτελέστηκε σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της 
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αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της ίσης μεταχείρισης και της 
αποφυγής διακρίσεων. 

1.2.2.13 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΝΗΣ 

Τα θέματα που ακολουθούν, αφορούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
του Συμβουλίου για τα έτη 2008 μέχρι 2013. 

Πληρωμές εξόδων. Διαπιστώθηκαν εντάλματα πληρωμής, τα οποία δεν 
υποστηρίζονταν από νόμιμα παραστατικά (τιμολόγια και αποδείξεις είσπραξης), 
καθώς και πληρωμές μεγάλων ποσών που έγιναν με μετρητά, αντί με επιταγές, όπως 
απαιτείται από τον περί Κοινοτήτων Νόμο.    

Σύσταση: Στα εντάλματα πληρωμής να επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία και οι πληρωμές να διενεργούνται με επιταγές.  

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ενημέρωσε ότι έχει τερματιστεί η πρακτική των 
πληρωμών με μετρητά και ότι έχουν εφαρμοστεί οι συστάσεις για προσκόμιση των 
απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων για διενέργεια πληρωμών. 

Προσφορές. Διαπιστώθηκαν περιπτώσεις αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών, για τις 
οποίες δεν εφαρμόστηκε η διαδικασία προσφορών, κατά παράβαση του ισχύοντος 
νομοθετικού πλαισίου ή/και χωρίς απόφαση του Συμβουλίου. Επίσης, διαπιστώθηκαν 
περιπτώσεις κατά τις οποίες το Συμβούλιο προέβαινε σε επαναλαμβανόμενες 
πληρωμές, προς συγκεκριμένα άτομα, κυρίως αλλοδαπούς, για την αγορά αγαθών ή 
υπηρεσιών, οι οποίες δεν ξεπερνούσαν τις €2.000 η κάθε πληρωμή, αλλά στο 
σύνολο του έτους ξεπερνούσαν τις €2.000, για τις οποίες και πάλι δεν εφαρμόστηκε η 
διαδικασία προσφορών.  

Σύσταση: Το Συμβούλιο να ακολουθεί τις νενομισμένες διαδικασίες και να 
συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και των Κανονισμών. Για 
αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, πέραν των σχετικών ορίων που προνοούνται από τη 
νομοθεσία, το Συμβούλιο να εφαρμόζει τη διαδικασία προσφορών, σύμφωνα με το 
ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.  

Στην απάντησή του, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ανέφερε ότι εφαρμόζονται οι 
διαδικασίες προσφορών, ότι ορισμένες παραλείψεις οφείλονταν σε άγνοια του 
Συμβουλίου και ότι ήδη εφαρμόζονται οι συστάσεις των ελεγκτών.  

1.2.2.14 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΡΕ 

Τα θέματα που ακολουθούν, αφορούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
του Συμβουλίου για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2010 μέχρι 2013. 

Πρακτικά συνεδριών του Συμβουλίου. Κατά τα υπό εξέταση έτη, το Συμβούλιο δεν 
τηρούσε βιβλίο πρακτικών, ούτε αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριών του. Από 
την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου, εντοπίστηκαν μόνο δύο πρακτικά συνεδριών του 
Συμβουλίου, ημερ. 9.12.2012 και 4.12.2013. Λόγω της έλλειψης πρακτικών, δεν 
κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί κατά πόσο το Συμβούλιο συμμορφωνόταν με τις 
πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και κατά πόσο ενεργούσε στα πλαίσια των 
αποφάσεών του.  

Σύσταση: Το Συμβούλιο οφείλει να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες των άρθρων 41 
και 42 του περί Κοινοτήτων Νόμου, για τη σύγκλιση των συνεδριών του Συμβουλίου 
και την τήρηση πρακτικών.  
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Πληρωμές εξόδων. Αρκετά εντάλματα πληρωμής δεν έφεραν τις απαιτούμενες 
υπογραφές των εξουσιοδοτούντων μελών του Συμβουλίου, δεν έφεραν επαρκείς 
λεπτομέρειες και στοιχεία, αρκετές πληρωμές δεν υποστηρίζονταν από νόμιμα 
παραστατικά (τιμολόγια και αποδείξεις είσπραξης) και για κάποιες πληρωμές δεν 
παρουσιάστηκαν εντάλματα πληρωμής. Επίσης, παρατηρήθηκαν πληρωμές σε μέλη 
της οικογένειας της Κοινοτάρχη, για την εκτέλεση εργασιών ή την αγορά υπηρεσιών, 
χωρίς να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.  

Σύσταση: Για όλες τις πληρωμές να εκδίδονται εντάλματα πληρωμής, τα οποία να 
υπογράφονται από τα εξουσιοδοτημένα μέλη του Συμβουλίου, να αναφέρονται όλες 
οι λεπτομέρειες και στοιχεία της πληρωμής και να επισυνάπτονται σε αυτά όλα τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  Στα εντάλματα πληρωμής να γίνεται αναφορά στα 
πρακτικά του Συμβουλίου που αφορούν στην έγκριση της σχετικής δαπάνης και στις 
προσφορές, στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται. Σε περιπτώσεις όπου το 
Συμβούλιο αναθέτει την εκτέλεση εργασιών ή την αγορά υπηρεσιών σε συγγενικό 
πρόσωπο μέλους/Κοινοτάρχη, η απόφαση και συζήτηση του θέματος αυτού να 
καταγράφεται στα πρακτικά και καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος το 
επηρεαζόμενο μέλος/Κοινοτάρχης να απέχει από τη συνεδρία.  

Προσφορές. Παρατηρήθηκαν ελλείψεις και αδυναμίες στις διαδικασίες προκήρυξης, 
αξιολόγησης και κατακύρωσης των προσφορών. Διαπιστώθηκαν περιπτώσεις 
αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών, για τις οποίες δεν εφαρμόστηκε η διαδικασία 
προσφορών.  

Σύσταση: Το Συμβούλιο να ακολουθεί τις νενομισμένες διαδικασίες και να 
συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και των Κανονισμών. Για 
αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, πέραν των σχετικών ορίων που προνοούνται από τη 
νομοθεσία, να εφαρμόζεται η διαδικασία προσφορών, σύμφωνα με το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο.  

1.2.2.15 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ 

Τα θέματα που ακολουθούν, αφορούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
του Συμβουλίου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013. 

Πληρωμές εξόδων. Διαπιστώθηκαν εντάλματα πληρωμής, τα οποία δεν έφεραν τις 
απαιτούμενες υπογραφές και δεν υποστηρίζονταν από νόμιμα παραστατικά 
(τιμολόγια και αποδείξεις είσπραξης).  

Σύσταση: Τα εντάλματα πληρωμής να υπογράφονται από τα εξουσιοδοτημένα μέλη 
του Συμβουλίου και να επισυνάπτονται σε αυτά όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία.  Στα εντάλματα πληρωμής πρέπει να γίνεται αναφορά στα πρακτικά του 
Συμβουλίου που αφορούν στην έγκριση της σχετικής δαπάνης και στις προσφορές, 
στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται.  

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ανέφερε ότι έχουν ήδη υλοποιηθεί οι συστάσεις 
των ελεγκτών.  

Προσφορές. Διαπιστώθηκαν περιπτώσεις αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών, για τις 
οποίες δεν εφαρμόστηκε η διαδικασία προσφορών, καθώς και περιπτώσεις κατά τις 
οποίες το Συμβούλιο προέβαινε σε επαναλαμβανόμενες πληρωμές, προς 
συγκεκριμένα άτομα/εταιρείες, για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, οι οποίες δεν 
ξεπερνούσαν τις €2.000 η κάθε πληρωμή, αλλά στο σύνολο του έτους ξεπερνούσαν 
τις €2.000, για τις οποίες και πάλι δεν εφαρμόστηκε η  διαδικασία προσφορών. 
Επίσης, παρατηρήθηκαν περιπτώσεις ανάθεσης προσφορών, για την εκτέλεση 
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εργασιών ή την αγορά υπηρεσιών, σε συγγενικά πρόσωπα μελών του Συμβουλίου ή 
σε εταιρείες που ανήκουν σε συγγενικά πρόσωπα μελών του Συμβουλίου, χωρίς να 
ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.  

Σύσταση: Το Συμβούλιο να ακολουθεί τις νενομισμένες διαδικασίες και να 
συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και των Κανονισμών. Για 
αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, πέραν των σχετικών ορίων που προνοούνται από τη 
νομοθεσία, να εφαρμόζεται η διαδικασία προσφορών, σύμφωνα με το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο. Σε περιπτώσεις όπου το Συμβούλιο αναθέτει την εκτέλεση 
εργασιών ή την αγορά υπηρεσιών σε συγγενικό πρόσωπο μέλους, η απόφαση και 
συζήτηση του θέματος αυτού να καταγράφεται στα πρακτικά και καθ' όλη τη διάρκεια 
της συζήτησης του θέματος το επηρεαζόμενο μέλος να απέχει από τη συνεδρία.  

Στην απάντησή του, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ανέφερε ότι έχουν ληφθεί 
σοβαρά υπόψη οι παρατηρήσεις/υποδείξεις των ελεγκτών.  

Εισφορές. Κατά το 2013, το Συμβούλιο κατέβαλε εισφορές σε ιδρύματα και αθλητικά 
σωματεία της Κοινότητας, χωρίς την έγκριση του Επάρχου Λάρνακας.   

Σύσταση: Το Συμβούλιο να συμμορφώνεται με την πρόνοια του άρθρου 83 (ιγ) του 
περί Κοινοτήτων Νόμου, σύμφωνα με την οποία το Συμβούλιο μπορεί να προβαίνει 
σε οποιαδήποτε πληρωμή ή συνεισφορά σε οποιοδήποτε αγαθοεργό ή 
φιλανθρωπικό σχέδιο ή ίδρυμα, μετά από την έγκριση του Επάρχου. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ενημέρωσε ότι έχουν ήδη υλοποιηθεί οι συστάσεις 
των ελεγκτών.  

1.2.2.16 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ  

Τα θέματα που ακολουθούν, αφορούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
του Συμβουλίου για τα έτη 2012 και 2013. 

Ταμειακό έλλειμμα. Κατά το κλείσιμο των λογαριασμών του Κοινοτικού Συμβουλίου 
για το έτος 2013, διαπιστώθηκε από το Συμβούλιο ταμειακό έλλειμμα ύψους €6.800. 
Επειδή το Συμβούλιο απέτυχε να χειριστεί αποτελεσματικά την υπόθεση, ο αρμόδιος 
Έπαρχος κατήγγειλε την υπόθεση στην Αστυνομία για ποινική διερεύνηση. Η 
Αστυνομία, μετά από οδηγίες της Νομικής Υπηρεσίας, αρχειοθέτησε την υπόθεση ως 
«Μη Αστυνομικής Φύσεως Υπόθεση». Η Ελεγκτική Υπηρεσία υπέβαλε νέα στοιχεία 
και ζήτησε από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας την επανεξέταση της 
υπόθεσης από την Αστυνομία, ούτως ώστε να αποδοθούν ευθύνες για το ταμειακό 
έλλειμμα που προέκυψε. Κατά το 2016, η Ταμίας που χειρίζεται το Ταμείο στο οποίο 
παρουσιάστηκε το έλλειμμα, κατέβαλε στο Συμβούλιο το ποσό του ελλείμματος, 
αναφέροντας ότι η εκ μέρους της τακτοποίηση του ελλείμματος γίνεται με την 
επιφύλαξη επιστροφής του ποσού που κατέβαλε, εάν και εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν 
ήταν δική της ευθύνη.  

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ανέφερε ότι το παρόν Κοινοτικό Συμβούλιο ανέλαβε 
καθήκοντα από 1.1.2017, ενώ το θέμα για το ταμειακό έλλειμμα εκκρεμεί από το 
2013. Το Συμβούλιο θα αναμένει το τελικό πόρισμα από την επανεξέταση της 
υπόθεσης από την Αστυνομία και τον Γενικό Εισαγγελέα και στη συνέχεια θα 
εφαρμόσει οποιεσδήποτε αποφάσεις, εισηγήσεις και συστάσεις που ενδεχομένως 
προκύψουν.  
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Πληρωμές εξόδων. Διαπιστώθηκαν ορισμένες περιπτώσεις, όπου τα εντάλματα 
πληρωμής δεν έφεραν τις απαιτούμενες υπογραφές και στα οποία δεν 
επισυνάφθηκαν τα σχετικά τιμολόγια και αποδείξεις είσπραξης.  

Σύσταση: Σε όλες τις περιπτώσεις να εκδίδονται εντάλματα πληρωμής, τα οποία να 
υπογράφονται από τα εξουσιοδοτημένα μέλη του Συμβουλίου και να επισυνάπτονται 
σε αυτά όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  Στα εντάλματα πληρωμής να 
γίνεται αναφορά σε πρακτικά του Συμβουλίου που αφορούν στην έγκριση της 
σχετικής δαπάνης και στις προσφορές, στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται. 

Προσφορές. Παρατηρήθηκαν σημαντικές ελλείψεις και αδυναμίες στις διαδικασίες 
προκήρυξης, αξιολόγησης και κατακύρωσης των προσφορών. Διαπιστώθηκαν 
περιπτώσεις αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών, πέραν των €2.000, για τις οποίες δεν 
εφαρμόστηκε η διαδικασία προσφορών, κατά παράβαση του ισχύοντος νομοθετικού 
πλαισίου ή/και χωρίς απόφαση του Συμβουλίου. Εντοπίστηκαν επίσης περιπτώσεις, 
κατά τις οποίες το Συμβούλιο προέβαινε σε επαναλαμβανόμενες πληρωμές, προς 
συγκεκριμένα άτομα/εταιρείες, για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, οι οποίες δεν 
ξεπερνούσαν τις €2.000 η κάθε πληρωμή, αλλά στο σύνολο του έτους ξεπερνούσαν 
τις €2.000, για τις οποίες και πάλι δεν εφαρμόστηκε η διαδικασία προσφορών ή/και 
χωρίς απόφαση του Συμβουλίου.  

Επίσης, έγιναν πληρωμές για την εκτέλεση εργασιών ή την αγορά υπηρεσιών σε 
συγγενικά πρόσωπα μελών του Συμβουλίου ή σε ε03C4αιρείες που ανήκουν σε 
συγγενικά πρόσωπα μελών του Συμβουλίου, χωρίς να ακολουθηθούν οι 
προβλεπόμενες διαδικασίες.  

Σύσταση: Το Συμβούλιο να ακολουθεί τις νενομισμένες διαδικασίες και να 
συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και των Κανονισμών. Για 
αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, πέραν των σχετικών ορίων που προνοούνται από τη 
νομοθεσία, να εφαρμόζεται η διαδικασία προσφορών, σύμφωνα με το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο.  

1.2.2.17 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΔΟΥ 

Τα θέματα που ακολουθούν, αφορούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
του Συμβουλίου για τα έτη 2008 μέχρι 2013. 

Εισφορά στην Εκκλησιαστική Επιτροπή. Το 2012, το Συμβούλιο παραχώρησε 
στην Εκκλησιαστική Επιτροπή ποσό ύψους €15.000, για συντήρηση αρχαίων 
μνημείων (εκκλησίας) της Κοινότητας. Το ποσό αυτό αποτελούσε μέρος οικονομικής 
χορηγίας ύψους €30.000, που παραχωρήθηκε το 2012 προς το Κοινοτικό Συμβούλιο, 
από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, για τη διεξαγωγή 
εξωραϊστικών έργων στην Κοινότητα. Ουσιαστικά φαίνεται ότι το Συμβούλιο 
χρησιμοποιήθηκε ως μεσάζων, για να δοθεί η χορηγία στην Εκκλησιαστική 
Επιτροπή, αφού όπως ισχυρίζεται το Συμβούλιο, κατά την επίσκεψη της τότε 
Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων στην Κοινότητα, η Υπουργός 
ανέφερε ότι από τη χορηγία ύψους €30.000, που θα παραχωρείτο στην Κοινότητα, 
ποσό ύψους €15.000 να δοθεί στην Εκκλησιαστική Επιτροπή για τον πιο πάνω 
σκοπό. Η απόφαση του Συμβουλίου για την παραχώρηση του ποσού των €15.000, 
για τον πιο πάνω σκοπό, κρίθηκε από τον Έπαρχο Λάρνακας ως νομότυπη.  Η 
Ελεγκτική Υπηρεσία επισήμανε ότι στον περί Κοινοτήτων Νόμο δεν προνοείται η 
διάθεση χρημάτων από το Ταμείο της Κοινότητας, για συντήρηση αρχαίων μνημείων 
(εκκλησίας) και συνεπώς η πιο πάνω απόφαση του Συμβουλίου δεν ήταν σύννομη. 
Επίσης, σύμφωνα με σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, 
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το άρθρο 83(ιγ) του περί Κοινοτήτων Νόμου (φιλανθρωπικές και άλλες εισφορές) δεν 
παρέχει εξουσία σε Κοινοτικό Συμβούλιο να παραχωρεί οικονομική βοήθεια για 
θρησκευτικούς σκοπούς, όπως η συντήρηση εκκλησίας.  

1.2.2.18 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ 

Τα θέματα που ακολουθούν, αφορούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
του Συμβουλίου για τα έτη 2011 μέχρι 2013. 

Εισφορές σε εκκλησία. Κατά το 2011 πληρώθηκε στην Ιερά Μητρόπολη Ταμασού 
και Ορεινής ποσό ύψους €30.000 και κατά το 2015 πληρώθηκε ποσό ύψους 
€10.000, ως εισφορά στην Εκκλησία Παναγίας Οδηγήτριας Παλαιομετόχου, χωρίς 
την έγκριση του Επάρχου. Όπως διαφάνηκε, τα πιο πάνω ποσά καταβλήθηκαν 
έναντι παραχώρησης από την Εκκλησιαστική Επιτροπή των τεμαχίων γης με αρ. 185 
και αρ. 1390, αντίστοιχα, για την επέκταση του Κοινοτικού κοιμητηρίου. Το τεμάχιο με 
αρ.185 μεταβιβάστηκε στο όνομα του Κοινοτικού Συμβουλίου στις 22.3.2011. Το 
2016, η Εκκλησιαστική Επιτροπή πρότεινε στο Συμβούλιο όπως του μεταβιβάσει και 
το τεμάχιο με αρ. 1390, έναντι του ποσού των €50.000. Λαμβάνοντας υπόψη το 
ποσό των €10.000 που πληρώθηκε το 2015, παρέμενε υπόλοιπο ύψους €40.000. Το 
Συμβούλιο ενημέρωσε τον Μητροπολίτη Ταμασσού και Ορεινής, ότι δεν προτίθεται 
να καταβάλει πέραν του ποσού των €10.000, που ήδη καταβλήθηκε, το οποίο, όπως 
αναφέρεται, συμφωνήθηκε με προηγούμενη Εκκλησιαστική Επιτροπή και, ως εκ 
τούτου, απέσυρε το ενδιαφέρον του για το τεμάχιο με αρ.1390 και ζήτησε όπως 
επιστραφεί στο Συμβούλιο το ποσό των €10.000, καθώς και το ποσό των €3.800, το 
οποίο δαπανήθηκε για οριοθέτηση του τεμαχίου και για αρχιτεκτονικά σχέδια. 
Σημειώνεται ότι από το ποσό αυτό, ποσό ύψους €1.797 καταβλήθηκε από το ταμείο 
του Κοινοτικού Συμβουλίου αντί από το Ταμείο Κοιμητηρίου 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, ο περί 
Κοινοτήτων Νόμος δεν παρέχει εξουσία στα Κοινοτικά Συμβούλια για παραχώρηση 
εισφοράς σε εκκλησία.  

Σύσταση: Πληρωμές για εισφορές να γίνονται μετά από σχετική έγκριση του 
Επάρχου. Να εξεταστεί κατά πόσο η μεταβίβαση του τεμαχίου με αρ. 185 αποτελεί 
διάθεση ιδιοκτησίας, οπότε θα εμπίπτει στις πρόνοιες του περί Φορολογίας 
Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμου, αφού από τα στοιχεία φαίνεται ότι στην ουσία η 
εισφορά των €30.000 αποτελεί αντάλλαγμα για τη μεταβίβαση του εν λόγω τεμαχίου 
και όχι πραγματική εισφορά προς την Ιερά Μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ενημέρωσε ότι το Συμβούλιο θα παραχωρεί πλέον 
φιλανθρωπικές εισφορές, μετά από τις σχετικές εγκρίσεις από τον Έπαρχο, χωρίς 
ωστόσο να γίνεται οποιαδήποτε αναφορά στον περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών 
Κερδών Νόμο. 

Καταβολή αναδρομικών στη Βοηθό Γραμματειακό Λειτουργό. Στις 30.12.2011, 
το Συμβούλιο κατέβαλε στη Βοηθό Γραμματειακό Λειτουργό τη δεύτερη δόση 
αναδρομικών, ύψους €12.427, παρόλο ότι είχε εις γνώση του το περιεχόμενο 
σχετικής επιστολής του Υπουργείου Εσωτερικών, ημερ. 10.11.2011, με την οποία 
ενημερώθηκε ότι ζητήθηκε γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, 
σχετικά με το θέμα της καταβολής αναδρομικών στην εν λόγω λειτουργό. Ο Γενικός 
Εισαγγελέας, με επιστολή του προς το Υπουργείο Εσωτερικών, ημερ. 31.1.2012, 
υπέδειξε όπως δοθούν οδηγίες προς το Συμβούλιο να μην καταβληθεί οποιοδήποτε 
περεταίρω ποσό υπό την μορφή αναδρομικών στη Βοηθό Γραμματειακό Λειτουργό, 
ενώ δεν μπορεί να αναζητηθεί το ποσό που της είχε ήδη καταβληθεί έναντι των 
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αναδρομικών αυτών το 2010. Το Κοινοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για την 
απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα με επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών, προς 
τον Έπαρχο Λευκωσίας, ημερ. 8.2.2012, η οποία κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο. Το 
Συμβούλιο δεν ζήτησε την επιστροφή του πιο πάνω ποσού από τη Βοηθό 
Γραμματειακό Λειτουργό, παρόλο ότι το διάστημα από την ημερομηνία καταβολής 
του, στις 30.12.2011, μέχρι την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής γνωμάτευσης 
του Γενικού Εισαγγελέα στο Κοινοτικό Συμβούλιο, στις 8.2.2012, ήταν τέτοιο που θα 
μπορούσε το Κοινοτικό Συμβούλιο να ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων.  

Σημειώνεται ότι κατά την πληρωμή τόσο της πρώτης δόσης αναδρομικών το 2010, 
όσο και της δεύτερης δόσης το 2011, δεν έγιναν οι ανάλογες αποκοπές και 
συνεισφορές της εργοδοτούμενης και του Συμβουλίου, αντίστοιχα, στα διάφορα 
Ταμεία, ούτε συμπεριλήφθηκε στη Δήλωση Εργοδότη (έντυπο Τ.Φ. 7), προς το 
Τμήμα Φορολογίας, το συνολικό ποσό της αναδρομικής μισθοδοσίας της εν λόγω 
λειτουργού.   

Σύσταση: Το Κοινοτικό Συμβούλιο να εξετάσει τυχόν ευθύνες που υπάρχουν για την 
πληρωμή της δεύτερης δόσης των αναδρομικών στη Βοηθό Γραμματειακό Λειτουργό 
και κατά πόσο τα χρήματα θα πρέπει να ανακτηθούν από τα άτομα που ευθύνονται 
για την πιο πάνω πληρωμή. Επίσης, το Συμβούλιο να υπολογίσει και να καταβάλει το 
ποσό που αντιστοιχεί στα διάφορα Ταμεία και να συμπεριλάβει τα αναδρομικά 
μισθοδοσίας στη Δήλωση Εργοδότη (έντυπο Τ.Φ. 7), προς το Τμήμα Φορολογίας. 

Στην απάντησή του, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ανέφερε ότι το Συμβούλιο, σε 
συνεργασία με τον νομικό του Σύμβουλο και τον Έπαρχο Λευκωσίας, θα εξετάσει 
τυχόν ευθύνες που υπάρχουν και κατά πόσο τα χρήματα θα πρέπει να ανακτηθούν 
από τα άτομα που ευθύνονται.  

Οφειλές Συμβουλίου προς τον Γραμματέα του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο δεν 
έχει καταβάλει στον Γραμματέα το υπόλοιπο ποσό που του οφείλει, λόγω της 
απομάκρυνσης από τα καθήκοντα του από τις 9.4.2008 μέχρι τις 31.7.2015 και της 
στέρησης των απολαβών και δικαιωμάτων του, ύστερα από την ακύρωση των 
αποφάσεων του Συμβουλίου, ως οι σχετικές καταδικαστικές αποφάσεις του 
Δικαστηρίου, το οποίο υπολογίζεται σε ορισμένες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. 
Επίσης, το Συμβούλιο δεν προχώρησε στις διορθώσεις σχετικά με τις διάφορες 
αποκοπές και εισφορές στα διάφορα Ταμεία, επί του μέρους των απολαβών του 
Γραμματέα που του καταβλήθηκαν κατά την πιο πάνω περίοδο, ούτε κατέβαλε τα 
ποσά αυτά στα εν λόγω Ταμεία.    

Σύσταση: Το Συμβούλιο να εξετάσει τυχόν ευθύνες που υπάρχουν για την 
απομάκρυνση του Γραμματέα από τα καθήκοντά του και τη στέρηση των απολαβών 
και δικαιωμάτων του, για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και κατά πόσο τα χρήματα 
που θα καταβληθούν στον Γραμματέα θα πρέπει να ανακτηθούν από τα άτομα που 
ευθύνονται για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων, που δημιούργησαν στο 
Συμβούλιο τις πιο πάνω υποχρεώσεις. Επίσης, το Συμβούλιο να προχωρήσει στις 
διορθώσεις, σχετικά με τις διάφορες αποκοπές και εισφορές στα διάφορα Ταμεία, επί 
του μέρους των απολαβών του Γραμματέα που του καταβλήθηκαν και να καταβάλει 
τα ποσά αυτά στα εν λόγω Ταμεία.    

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς πληροφόρησε ότι το Συμβούλιο βρίσκεται στη 
διαδικασία του υπολογισμού των δεδουλευμένων του Γραμματέα και ότι αναμένεται 
γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, σχετικά με τυχόν ευθύνες 
των ατόμων που έλαβαν τις σχετικές αποφάσεις.  
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Σχετική αναφορά για το εν λόγω θέμα, γίνεται και στην παράγραφο 1.2.3.10 της 
Έκθεσης αυτής. 

Οφειλές προς το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Οι οφειλές του Συμβουλίου προς το 
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) στις 31.12.2011, 31.12.2012 και 31.12.2013, 
ανέρχονταν σε €322.022, €470.102 και €499.071, αντίστοιχα. Κατά τα εν λόγω έτη, οι 
συνολικές πληρωμές προς το ΤΑΥ ανήλθαν μόνο σε €255.960. Το οφειλόμενο ποσό 
αυξάνεται ραγδαία κάθε χρόνο και σε αυτό προστίθενται οι ανάλογοι τόκοι. 
Σημειώνεται ότι, με βάση το τιμολόγιο του ΤΑΥ, ημερ. 19.1.2017, το οφειλόμενο ποσό 
ανήλθε στις €769.126. Το θέμα της συσσώρευσης κατά τα τελευταία έτη, της μεγάλης 
οφειλής προς το ΤΑΥ, είναι πολύ σημαντικό, δεδομένου ότι το Συμβούλιο εισπράττει 
τέλη ύδατος από τους κατοίκους, τα οποία αντί να τα καταβάλλει στο ΤΑΥ, τα 
κατακρατεί και τα δαπανεί για άλλους σκοπούς.  

Οι ενέργειες του προηγούμενου Συμβουλίου, από τη συστηματική και κατ’ 
εξακολούθηση καθυστέρηση στη διευθέτηση των οφειλών του προς το ΤΑΥ, με 
αποτέλεσμα τη συσσώρευση ενός υπέρογκου ποσού, το οποίο τώρα επιβαρύνει το 
νέο Συμβούλιο, το καθιστούν ως συλλογικό διοικητικό όργανο, καθόλα και εξ’ 
ολοκλήρου, υπεύθυνο για κακοδιαχείριση, καθώς οι ενέργειές του επιβαρύνουν τον 
Προϋπολογισμό του Συμβουλίου και δημιουργούν αχρείαστες δαπάνες και 
υπερβάσεις, οι οποίες δεν έχουν τύχει έγκρισης. Να σημειωθεί ότι το νέο Συμβούλιο 
δεν φαίνεται να έχει την οικονομική δυνατότητα για την αποπληρωμή του πιο πάνω 
ποσού. 

Σύσταση: Λαμβάνοντας υπόψη ότι το οφειλόμενο ποσό προς το ΤΑΥ είναι αρκετά 
υψηλό και επιβαρύνεται συνεχώς με τόκους, το Συμβούλιο να διαπραγματευθεί, το 
συντομότερο, με το ΤΑΥ ένα σχέδιο διευκόλυνσης αποπληρωμής του, με βάση τις 
οικονομικές δυνατότητες του Συμβουλίου. 

Όπως μας ανέφερε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, θα προβούν στις ανάλογες 
παραστάσεις και ενέργειες για διαγραφή ολόκληρου ή μέρους του ποσού που οφείλει 
στο ΤΑΥ. 

Πληρωμές εξόδων. Σε αρκετά εντάλματα πληρωμής δεν επισυνάφθηκαν τα σχετικά 
τιμολόγια και αποδείξεις είσπραξης.  Εντοπίστηκαν επίσης περιπτώσεις πληρωμών, 
για τις οποίες εκδόθηκαν εντάλματα πληρωμής.  

Σύσταση: Να εκδίδονται εντάλματα πληρωμής για όλες τις πληρωμές και να 
επισυνάπτονται σε αυτά όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.   

Απαντώντας ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, μας ανέφερε ότι το Συμβούλιο θα 
συμμορφωθεί με τις υποδείξεις των ελεγκτών. 

Προσφορές. Παρατηρήθηκαν σημαντικές ελλείψεις και αδυναμίες στις διαδικασίες 
προκήρυξης, αξιολόγησης και κατακύρωσης των προσφορών. Διαπιστώθηκαν 
αρκετές περιπτώσεις αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών, πέραν των €2.000, για τις οποίες 
δεν εφαρμόστηκε η διαδικασία προσφορών, κατά παράβαση του ισχύοντος 
νομοθετικού πλαισίου ή/και χωρίς απόφαση του Συμβουλίου. Επίσης, εντοπίστηκαν 
περιπτώσεις κατά τις οποίες το Συμβούλιο προέβαινε σε επαναλαμβανόμενες 
πληρωμές, προς συγκεκριμένα άτομα/εταιρείες, για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, 
οι οποίες δεν ξεπερνούσαν τις €2.000 η κάθε πληρωμή, αλλά στο σύνολο του έτους 
ξεπερνούσαν τις €2.000, για τις οποίες και πάλι δεν εφαρμόστηκε η διαδικασία 
προσφορών.  
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Σύσταση: Το Συμβούλιο να ακολουθεί τις νενομισμένες διαδικασίες και να 
συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και των Κανονισμών. Για 
αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, πέραν των σχετικών ορίων που προνοούνται από τη 
νομοθεσία, να εφαρμόζεται η διαδικασία προσφορών, σύμφωνα με το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο.  

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς διαβεβαίωσε ότι το Συμβούλιο θα εφαρμόζει πλέον 
τις πρόνοιες της νομοθεσίας και των Κανονισμών.  

1.2.2.19 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΧΝΑΣ 

Τα θέματα που ακολουθούν, αφορούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
του Συμβουλίου για τα έτη 2007 μέχρι 2011. 

Προϋπολογισμός. Για τα έτη 2009, 2010 και 2011, δεν παρουσιάστηκαν για έλεγχο 
εγκριμένοι Προϋπολογισμοί του Συμβουλίου, με αποτέλεσμα οι πληρωμές που έγιναν 
να μην ήταν εξουσιοδοτημένες.  

Σύσταση: Το Συμβούλιο να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του άρθρου 64 του περί 
Κοινοτήτων Νόμου και να υποβάλλει τον ετήσιο Προϋπολογισμό του στον Έπαρχο 
για έγκριση, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου του έτους που προηγείται του έτους στο οποίο 
αναφέρεται.   

Πληρωμές εξόδων. Διαπιστώθηκαν εντάλματα πληρωμής, τα οποία δεν 
υποστηρίζονταν από νόμιμα παραστατικά (τιμολόγια και αποδείξεις είσπραξης), 
καθώς και περιπτώσεις πληρωμών που δεν παρουσιάστηκαν εντάλματα πληρωμής. 
Επίσης, έγιναν πληρωμές για την εκτέλεση εργασιών ή την αγορά υπηρεσιών σε 
συγγενικά πρόσωπα μελών του Συμβουλίου ή σε εταιρείες που ανήκουν σε μέλη του 
Συμβουλίου, κατά παράβαση του περί Κοινοτήτων Νόμου και χωρίς να 
ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.  

Σύσταση: Για όλες τις πληρωμές να εκδίδονται εντάλματα πληρωμής και να 
επισυνάπτονται σε αυτά όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  Στα εντάλματα 
πληρωμής να γίνεται αναφορά στα πρακτικά του Συμβουλίου που αφορούν στην 
έγκριση της σχετικής δαπάνης και στις προσφορές, στις περιπτώσεις όπου 
εφαρμόζεται. Σύμφωνα με τον περί Κοινοτήτων Νόμο, δεν μπορεί να διατελεί 
Κοινοτάρχης ή μέλος του Συμβουλίου πρόσωπο το οποίο έχει οποιαδήποτε 
συμβατική σχέση με το Συμβούλιο, για την εκτέλεση εργασιών ή την παροχή 
υπηρεσιών με αμοιβή και σε τέτοια περίπτωση το εν λόγω πρόσωπο παύει να είναι 
Κοινοτάρχης ή μέλος του Συμβουλίου. Σε περιπτώσεις όπου το Συμβούλιο αναθέτει 
την εκτέλεση εργασιών ή την αγορά υπηρεσιών σε συγγενικό πρόσωπο μέλους ή σε 
εταιρείες που ανήκουν σε μέλη του Συμβουλίου, η απόφαση και συζήτηση του 
θέματος αυτού να καταγράφεται στα πρακτικά και καθ' όλη τη διάρκεια της 
συζήτησης του θέματος το επηρεαζόμενο μέλος να απέχει από τη συνεδρία.  

Προσφορές. Παρατηρήθηκαν σημαντικές ελλείψεις και αδυναμίες στις διαδικασίες 
προκήρυξης, αξιολόγησης και κατακύρωσης των προσφορών. Διαπιστώθηκαν 
περιπτώσεις αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών, για τις οποίες δεν εφαρμόστηκε η 
διαδικασία προσφορών, καθώς και περιπτώσεις κατά τις οποίες το Συμβούλιο 
προέβαινε σε επαναλαμβανόμενες πληρωμές, προς συγκεκριμένα άτομα/εταιρείες, 
για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, οι οποίες δεν ξεπερνούσαν τις €2.000 η κάθε 
πληρωμή, αλλά στο σύνολο του έτους ξεπερνούσαν τις €2.000, για τις οποίες δεν 
εφαρμόστηκε η  διαδικασία προσφορών.  
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Σύσταση: Το Συμβούλιο να ακολουθεί τις νενομισμένες διαδικασίες και να 
συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και των Κανονισμών. Για 
αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, πέραν των σχετικών ορίων που προνοούνται από τη 
νομοθεσία, να εφαρμόζεται η διαδικασία προσφορών, σύμφωνα με το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο.  

1.2.2.20 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΙΤΩΡΙΟΥ 

Τα θέματα που ακολουθούν, αφορούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
του Συμβουλίου για τα έτη 2009 μέχρι 2012. 

Προϋπολογισμός. Για τα έτη 2008 μέχρι 2011, δεν παρουσιάστηκαν για έλεγχο 
εγκριμένοι Προϋπολογισμοί του Συμβουλίου, με αποτέλεσμα οι πληρωμές που έγιναν 
να μην ήταν εξουσιοδοτημένες.  

Σύσταση: Το Συμβούλιο να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του άρθρου 64 του περί 
Κοινοτήτων Νόμου και να υποβάλλει τον ετήσιο Προϋπολογισμό του στον Έπαρχο 
για έγκριση, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου του έτους που προηγείται του έτους στο οποίο 
αναφέρεται.   

Πληρωμές εξόδων. Τα περισσότερα εντάλματα πληρωμής δεν έφεραν τις 
απαιτούμενες υπογραφές των εξουσιοδοτούντων μελών του Συμβουλίου, αρκετές 
πληρωμές δεν υποστηρίζονταν από νόμιμα παραστατικά (τιμολόγια και αποδείξεις 
είσπραξης) και για κάποιες δαπάνες δεν παρουσιάστηκαν εντάλματα πληρωμής. 
Επίσης, έγιναν πληρωμές σε συγγενικά πρόσωπα μελών του Συμβουλίου, για την 
εκτέλεση εργασιών ή την αγορά υπηρεσιών, χωρίς να ακολουθηθούν οι 
προβλεπόμενες διαδικασίες.  

Σύσταση: Για όλες τις πληρωμές να εκδίδονται εντάλματα πληρωμής, τα οποία να 
υπογράφονται από τα εξουσιοδοτημένα μέλη του Συμβουλίου και να επισυνάπτονται 
σε αυτά όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  Στα εντάλματα πληρωμής να 
γίνεται αναφορά στα πρακτικά του Συμβουλίου που αφορούν στην έγκριση της 
σχετικής δαπάνης και στις προσφορές, στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται. Σε 
περιπτώσεις όπου το Συμβούλιο αναθέτει την εκτέλεση εργασιών ή την αγορά 
υπηρεσιών σε συγγενικό πρόσωπο μέλους, η απόφαση και συζήτηση του θέματος 
αυτού να καταγράφεται στα πρακτικά και καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης του 
θέματος το επηρεαζόμενο μέλος να απέχει από τη συνεδρία.  

Προσφορές. Διαπιστώθηκαν περιπτώσεις αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών για τις 
οποίες δεν εφαρμόστηκε η διαδικασία προσφορών, καθώς και περιπτώσεις κατά τις 
οποίες το Συμβούλιο προέβαινε σε επαναλαμβανόμενες πληρωμές, προς 
συγκεκριμένα άτομα/εταιρείες, για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, οι οποίες δεν 
ξεπερνούσαν τις €2.000 η κάθε πληρωμή, αλλά στο σύνολο του έτους ξεπερνούσαν 
τις €2.000, για τις οποίες δεν εφαρμόστηκε η διαδικασία προσφορών.  

Σύσταση: Το Συμβούλιο να ακολουθεί τις νενομισμένες διαδικασίες και να 
συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και των Κανονισμών. Για 
αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, πέραν των σχετικών ορίων που προνοούνται από τη 
νομοθεσία, να εφαρμόζεται η διαδικασία προσφορών, σύμφωνα με το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο.  

1.2.2.21 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑΛΑΣ  

Τα θέματα που ακολουθούν, αφορούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
του Συμβουλίου για τα έτη 2006 μέχρι 2012. 
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Πληρωμές εξόδων. Σε αρκετά εντάλματα πληρωμής δεν επισυνάφθηκαν τα σχετικά 
τιμολόγια και αποδείξεις είσπραξης, ούτε και αναφέρεται η έγκριση της δαπάνης από 
το Συμβούλιο. Παρατηρήθηκαν επίσης περιπτώσεις όπου για σημαντικές πληρωμές 
δεν εντοπίστηκαν τα εντάλματα πληρωμής στα αρχεία του Συμβουλίου.  

Σύσταση: Σε όλες τις περιπτώσεις να εκδίδονται εντάλματα πληρωμής, τα οποία να 
υπογράφονται από τα εξουσιοδοτημένα μέλη του Συμβουλίου και να επισυνάπτονται 
σε αυτά όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία (τιμολόγια και αποδείξεις 
είσπραξης). Στα εντάλματα πληρωμής να γίνεται αναφορά στα πρακτικά του 
Συμβουλίου που αφορούν στην έγκριση της σχετικής δαπάνης και στις προσφορές, 
στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται. 

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ενημέρωσε ότι στις περιπτώσεις που δεν είναι 
δυνατή η εξασφάλιση τιμολογίου κα απόδειξης είσπραξης, θα ζητείται από τους 
δικαιούχους στα εντάλματα πληρωμής να υπογράφουν δήλωση, στην οποία να 
αναφέρεται το είδος της εργασίας που έχουν διεκπεραιώσει και η αμοιβή τους. 

Προσφορές. Παρατηρήθηκαν σημαντικές ελλείψεις και αδυναμίες στις διαδικασίες 
προκήρυξης, αξιολόγησης και κατακύρωσης των προσφορών. Διαπιστώθηκαν 
αρκετές και σημαντικές περιπτώσεις αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών, πέραν των 
€2.000, για τις οποίες δεν εφαρμόστηκε η διαδικασία προσφορών, κατά παράβαση 
του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου ή/και χωρίς καμιά αναφορά στα πρακτικά του 
Συμβουλίου. Εντοπίστηκαν επίσης περιπτώσεις κατά τις οποίες το Συμβούλιο 
προέβαινε σε επαναλαμβανόμενες πληρωμές, προς συγκεκριμένα άτομα/εταιρείες, 
για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, οι οποίες δεν ξεπερνούσαν τις €2.000 η κάθε 
πληρωμή, αλλά στο σύνολο του έτους ξεπερνούσαν τις €2.000, για τις οποίες και 
πάλι δεν εφαρμόστηκε η διαδικασία προσφορών ή/και χωρίς να υπάρχει απόφαση 
που να φαίνεται στα πρακτικά του Συμβουλίου. Παρατηρήθηκαν επίσης περιπτώσεις, 
κατά τις οποίες το Συμβούλιο προχώρησε στην κατακύρωση προσφορών, χωρίς την 
ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων στους Προϋπολογισμούς.   

Σύσταση: Το Συμβούλιο να ακολουθεί τις νενομισμένες διαδικασίες και να 
συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και των Κανονισμών. Για 
αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, πέραν των σχετικών ορίων που προνοούνται από τη 
νομοθεσία, να εφαρμόζεται η διαδικασία προσφορών, σύμφωνα με το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο. Επίσης, το Συμβούλιο να διασφαλίζει την ύπαρξη των 
αναγκαίων πιστώσεων στους Προϋπολογισμούς, πριν την προκήρυξη των 
διαγωνισμών.  

Στην απάντησή της, η Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ανέφερε ότι οι περιπτώσεις 
αγοράς υπηρεσιών και αγαθών, χωρίς την προκήρυξη διαγωνισμού, αφορούσαν σε 
αγορές που το κόστος τους υπολογίστηκε ότι δεν θα ξεπερνούσε τις €2.000.  
Προσπάθεια του Συμβουλίου είναι να προβαίνει σε ετήσιους διαγωνισμούς για αγορά 
υπηρεσιών και αγαθών, με σκοπό την αποφυγή των προαναφερθέντων 
προβλημάτων. 

Εκτέλεση συμβάσεων/προσφορών. Από δειγματοληπτικό έλεγχο των προσφορών, 
διαπιστώθηκαν περιπτώσεις σημαντικών πληρωμών, πέραν του ποσού κατακύρωσης 
της προσφοράς από το Συμβούλιο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι πιο κάτω περιπτώσεις:  

(α) Κατά το 2006, το Συμβούλιο κατακύρωσε προσφορά για την κατασκευή 
πλακόστρωτου, συνολικής αξίας £11.356. Οι συνολικές πληρωμές προς τον 
επιτυχόντα εργολάβο ανήλθαν σε £39.097, λόγω της ανάθεσης επιπλέον εργασιών.  
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Καταβλήθηκε, δηλαδή, επιπρόσθετο ποσό ύψους £27.741 ή ποσοστό 244%, χωρίς 
να ακολουθηθεί εκ νέου η διαδικασία προσφορών.  

(β) Κατά το 2008, το Συμβούλιο κατακύρωσε προσφορά για την ανέγερση 
κοινοτικού πάρκου, συνολικού κόστους €244.950. Οι συνολικές πληρωμές, μέχρι την 
αποπεράτωση του έργου, ανήλθαν σε €558.124, λόγω της ανάθεσης επιπλέον 
εργασιών, καθώς επίσης και της ανέγερσης αμφιθεάτρου στο πάρκο. Καταβλήθηκε, 
δηλαδή, επιπλέον ποσό ύψους €313.174 ή ποσοστό 128%, χωρίς να ακολουθηθεί εκ 
νέου η διαδικασία προσφορών.  

(γ) Κατά το 2010, το Συμβούλιο κατακύρωσε προσφορά για την προμήθεια και 
τοποθέτηση βράχων στο κοινοτικό πάρκο, συνολικής αξίας €12.750, πλέον ΦΠΑ. Οι 
συνολικές πληρωμές προς τον επιτυχόντα εργολάβο ανήλθαν σε €65.885, λόγω της 
ανάθεσης επιπλέον εργασιών, χωρίς την προκήρυξη νέου διαγωνισμού. Οι επιπλέον 
πληρωμές ανήλθαν σε €53.135, οι οποίες υπερβαίνουν την αρχική προσφορά κατά 
417%. 

Σύσταση: Το Συμβούλιο να τερματίσει την πρακτική της απευθείας ανάθεσης νέων 
έργων ή επιπλέον εργασιών, σε προσφοροδότες που πέτυχαν σε διαγωνισμούς για 
συγκεκριμένα έργα. Η αυξομείωση της εργασίας να καθορίζεται στα συμβόλαια και το 
Συμβούλιο να ενεργεί στα πλαίσια των όρων των διαγωνισμών και των συμβολαίων.  

Φιλανθρωπικές και άλλες εισφορές. Σε αρκετές περιπτώσεις, καταβάλλονται 
εισφορές σε μη φιλανθρωπικά ή αγαθοεργά ιδρύματα, όπως, για παράδειγμα, στη 
Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου (ΣΕΚ), στην Παγκύπρια Εργατική 
Ομοσπονδία (ΠΕΟ), σε εκκλησίες, σε φυσικά πρόσωπα κ.ά., κατά παράβαση του 
άρθρου 83(ιγ) του περί Κοινοτήτων Νόμου και χωρίς την εξασφάλιση έγκρισης από 
τον Έπαρχο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά το 2012, το Συμβούλιο κατέβαλε προς 
τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου το ποσό των €5.000, ως εισφορά για την ανέγερση νέας 
εκκλησίας στην Κοινότητα. Σύμφωνα με σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα 
της Δημοκρατίας, το άρθρο 83(ιγ) δεν παρέχει εξουσία σε Κοινοτικό Συμβούλιο να 
παραχωρεί οικονομική βοήθεια για θρησκευτικούς σκοπούς, όπως η ανέγερση 
εκκλησίας.  

Σύσταση: Το Συμβούλιο να ενεργεί στα πλαίσια των διατάξεων του περί Κοινοτήτων 
Νόμου.  

Μισθοί, επιδόματα και αποκοπές προσωπικού. Παρατηρήθηκαν περιπτώσεις 
στις οποίες το Συμβούλιο παραχώρησε πρόσθετες προσαυξήσεις, πέραν της μιας, σε 
μόνιμους υπαλλήλους και ωρομίσθιο εργατικό προσωπικό. Ενδεικτικά αναφέρεται η 
παραχώρηση μιας πρόσθετης προσαύξησης σε υπάλληλο κατά το 2009, λόγω 
απόκτησης πρόσθετων προσόντων και η παραχώρηση δύο πρόσθετων 
προσαυξήσεων σε γραφέα, καθώς και μιας πρόσθετης προσαύξησης σε δύο εργάτες 
κατά το 2011. Ο Έπαρχος Πάφου υπέδειξε ότι οι αποφάσεις του Συμβουλίου δεν 
νομιμοποιούνται, γιατί είναι αντίθετες με τη σχετική νομοθεσία και τους Κανονισμούς 
και υπέδειξε τη συμμόρφωση του Συμβουλίου με τις νόμιμες διαδικασίες, χωρίς 
ωστόσο να υπάρξει ανταπόκριση. Παρατηρήθηκε επίσης η καταβολή διαφόρων 
επιδομάτων, όπως οδοιπορικών και αντιμετώπισης πυρκαγιών, τα οποία δεν 
περιλαμβάνονται στο σύστημα μισθοδοσίας, έτσι ώστε να συνυπολογίζονται στις 
ολικές αποδοχές των εργαζομένων και να γίνονται οι κατάλληλες αποκοπές. 

Σύσταση: Το Συμβούλιο να συμμορφώνεται με τη νομοθεσία και τους σχετικούς 
Κανονισμούς και να καταβάλλει στους υπαλλήλους και το ωρομίσθιο προσωπικό  την 
ετήσια προσαύξησή τους, δυνάμει των όρων απασχόλησής τους.  
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Το Συμβούλιο να αναπροσαρμόσει τους μισθούς και να ανακτήσει οποιεσδήποτε 
υπερπληρωμές από τα άτομα που ευθύνονται για τις παράνομες αποφάσεις. 

1.2.2.22 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΡΟΥΛΛΩΝ 

Τα θέματα που ακολουθούν, αφορούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
του Συμβουλίου για τα έτη 2012 και 2013. 

Καθυστερημένες οφειλές προς το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Το Τμήμα 
Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) καταχώρησε κατά το 2008, μέσω του Γενικού Εισαγγελέα 
της Δημοκρατίας, αγωγή εναντίον του Κοινοτικού Συμβουλίου Τρούλλων, για 
είσπραξη των καθυστερημένων οφειλών για την αγορά πόσιμου νερού, που 
αφορούσε στην περίοδο από 12.3.2002 μέχρι 19.9.2007. Στις 22.10.2008, εκδόθηκε 
καταδικαστική απόφαση εναντίον του Συμβουλίου, βάσει της οποίας το δικαστήριο 
διέταξε την πληρωμή του ποσού των €281.237, πλέον τόκο προς 8% ετησίως, από 
27.5.2008 μέχρι εξοφλήσεως, πλέον ποσό ύψους €64.018, ως προσαυξήσεις, καθώς 
και τα έξοδα της αγωγής . Το Συμβούλιο δεν συμμορφώθηκε με την πιο πάνω 
απόφαση του δικαστηρίου και δεν κατέβαλε κανένα ποσό έναντι των οφειλών του, 
παρόλο που κατά τα έτη 2008 μέχρι το 2011 εισέπραττε τέλη κατανάλωσης νερού, με 
αποτέλεσμα το ύψος του οφειλόμενου ποσού για την αγορά νερού για την περίοδο 
από 12.3.2002 μέχρι 25.6.2012, να ανέλθει σε €545.073, πλέον προσαυξήσεις, 
τόκους και ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι κατά τα υπό εξέταση έτη 2012 και 2013, το 
Συμβούλιο κατέβαλλε προς το ΤΑΥ τα τρέχοντα τέλη αγοράς πόσιμου νερού. 

Σύμφωνα με τον τέως Κοινοτάρχη, καθώς και σχετικά πρακτικά συνεδριών του 
Συμβουλίου κατά το 2014, ο Υπουργός Εσωτερικών έδωσε οδηγίες στο ΤΑΥ όπως 
μελετηθεί το ενδεχόμενο διαγραφής των τόκων ύψους €159.000 και παγοποίησης 
του κεφαλαίου. Επίσης, έδωσε οδηγίες όπως αποκόπτεται, σε ετήσια βάση, το ποσό 
των €15.000 από την κρατική χορηγία που παραχωρείται στην Κοινότητα και 
παράλληλα να παραχωρείται στο Συμβούλιο ετησίως, από το Υπουργείο 
Εσωτερικών, το ποσό των €15.000 από το άρθρο «Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και 
Προγράμματα», ποσά τα οποία θα κατατίθενται στο ΤΑΥ, έναντι των οφειλών της 
Κοινότητας. Το Συμβούλιο δεν ενημερώθηκε για τη διαγραφή των τόκων ύψους 
€159.000 και για την παγοποίηση του κεφαλαίου. Σημειώνεται ότι το ύψος του 
οφειλόμενου ποσού για την αγορά νερού, μέχρι τις  28.2.2017, ανερχόταν σε 
€497.287, πλέον προσαυξήσεις και τόκους. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφασή του στις 8.11.2017, ενέκρινε την εξόφληση 
των πέραν των 90 ημερών καθυστερημένων οφειλών κατά τις 14.11.2017 των 
Κοινοτικών Συμβουλίων, προς το ΤΑΥ.  Με βάση την πιο πάνω απόφαση, οι 
καθυστερημένες οφειλές του Κοινοτικού Συμβουλίου Τρούλλων που εξοφλήθηκαν, 
ανέρχονται σε €449.802. 

Σύσταση: Το Συμβούλιο να φροντίσει για την εξόφληση των υπόλοιπων οφειλών του 
προς το ΤΑΥ. 

Πληρωμές εξόδων. Μερικά εντάλματα πληρωμής δεν έφεραν τις απαιτούμενες 
υπογραφές των εξουσιοδοτούντων μελών του Συμβουλίου και δεν υποστηρίζονταν 
από νόμιμα παραστατικά (τιμολόγια και αποδείξεις είσπραξης). 

Σύσταση:  Όλα τα εντάλματα πληρωμής να υπογράφονται από τα εξουσιοδοτημένα 
μέλη του Συμβουλίου και να επισυνάπτονται σε αυτά όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία.  Στα εντάλματα πληρωμής να γίνεται αναφορά στα πρακτικά του 
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Συμβουλίου που αφορούν στην έγκριση της σχετικής δαπάνης και στις προσφορές, 
στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται. 

Προσφορές. Διαπιστώθηκαν περιπτώσεις αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών, πέραν των 
€2.000, για τις οποίες δεν εφαρμόστηκε η διαδικασία προσφορών, κατά παράβαση 
του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. Επίσης, παρατηρήθηκαν περιπτώσεις κατά τις 
οποίες το Συμβούλιο προέβαινε σε επαναλαμβανόμενες πληρωμές, προς 
συγκεκριμένα άτομα/εταιρείες, για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, οι οποίες δεν 
ξεπερνούσαν τις €2.000 η κάθε πληρωμή, αλλά στο σύνολο του έτους ξεπερνούσαν 
τις €2.000, για τις οποίες και πάλι δεν εφαρμόστηκε η διαδικασία προσφορών.  

Σύσταση: Το Συμβούλιο να ακολουθεί τις νενομισμένες διαδικασίες και να 
συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της νομοθεσίας και των Κανονισμών. Για αγορά 
αγαθών ή υπηρεσιών, πέραν των σχετικών ορίων που προνοούνται από τη 
νομοθεσία, να εφαρμόζεται η διαδικασία προσφορών, σύμφωνα με το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο.  

Ενοίκια εκκλησιαστικής γης. Παρά τις προηγούμενες εισηγήσεις της Ελεγκτικής 
Υπηρεσίας, το Συμβούλιο δεν προέβη στη σύναψη ενοικιαστηρίων εγγράφων με τους 
γεωργοκτηνοτρόφους, στους οποίους υπενοικιάζει την εκκλησιαστική γη που 
εκμισθώθηκε από το 1994 στην τότε Χωρητική Αρχή, σύμφωνα με σχετική απόφαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου. Επίσης, δεν έχει εξασφαλίσει από το Τμήμα 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας τα τοπογραφικά σχέδια, ώστε να διαφανεί κατά 
πόσο όλα τα τεμάχια που παραχωρήθηκαν από την Κυβέρνηση υπενοικιάζονται και 
σε ποιους.   

Σύσταση: Για διασφάλιση των εσόδων του, το Συμβούλιο να υιοθετήσει τις 
εισηγήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ενημέρωσε ότι το Συμβούλιο έχει εξασφαλίσει τα 
τοπογραφικά σχέδια της εκμισθωμένης περιοχής, από το Τμήμα Κτηματολογίου και 
Χωρομετρίας και ότι έχουν ετοιμαστεί τα ενοικιαστήρια έγγραφα και άρχισε η 
υπογραφή τους από τους δικαιούχους.  

Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων των πιο κάτω Κοινοτικών Συμβουλίων 
διενεργήθηκε  από την Κοινοπραξία Joannides+Co Ltd και Nexia Poyiadjis.  

1.2.2.23 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΛΙΚΟΥ 

Τα θέματα που ακολουθούν, αφορούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
του Συμβουλίου για τα έτη 2006 μέχρι 2013. 

Συνεδρίες του Συμβουλίου. Κατά τα υπό εξέταση έτη, ο Κοινοτάρχης δεν 
συγκαλούσε τακτικές μηνιαίες συνεδρίες του Συμβουλίου, όπως απαιτείται από το 
άρθρο 41(1) του περί Κοινοτήτων Νόμου. Με εξαίρεση το έτος 2011, κατά το οποίο 
πραγματοποιήθηκαν 12 συνεδρίες, τα υπόλοιπα έτη πραγματοποιήθηκαν από 4 
μέχρι 9 συνεδρίες το κάθε έτος μόνο.  

Σύσταση: Το Συμβούλιο οφείλει να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες των άρθρων 41 
και 42 του περί Κοινοτήτων Νόμου, για τη σύγκλιση των συνεδριών του Συμβουλίου 
και την τήρηση πρακτικών.  

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ενημέρωσε ότι από τώρα και στο εξής θα συγκαλεί 
πιο συχνές συνεδρίες.  

Φορολογικοί κατάλογοι. Δεν παρουσιάστηκαν για έλεγχο οι φορολογικοί κατάλογοι 
για τα έτη 2006, 2008, 2009 και 2010.  
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Σύσταση: Το Συμβούλιο οφείλει, μέχρι τις 30 Ιουνίου, να ετοιμάζει τον φορολογικό 
κατάλογο για το έτος, ο οποίος να χρονολογείται και να υπογράφεται από τον 
Κοινοτάρχη. Το συνολικό ποσό κάθε φορολογίας, όπως εγκρίνεται από το 
Συμβούλιο, να καταχωρείται στα πρακτικά του Συμβουλίου.  

Πληρωμές εξόδων. Εντοπίστηκαν εντάλματα πληρωμής, τα οποία δεν 
υποστηρίζονταν από νόμιμα παραστατικά (τιμολόγια και αποδείξεις είσπραξης).  

Σύσταση: Στα εντάλματα πληρωμής να αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες και 
στοιχεία της πληρωμής και να επισυνάπτονται σε αυτά όλα τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία.  Στα εντάλματα πληρωμής να γίνεται αναφορά στα πρακτικά 
του Συμβουλίου που αφορούν στην έγκριση της σχετικής δαπάνης και στις 
προσφορές, στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται. 

Στην απάντησή του, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ανέφερε ότι θα συμμορφωθούν 
με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας μας.  

Προσφορές. Διαπιστώθηκαν περιπτώσεις αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών, για τις 
οποίες δεν εφαρμόστηκε η διαδικασία προσφορών.   

Σύσταση: Το Συμβούλιο να ακολουθεί τις νενομισμένες διαδικασίες και να 
συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και των Κανονισμών. Για 
αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, πέραν των σχετικών ορίων που προνοούνται από τη 
νομοθεσία, να εφαρμόζεται η διαδικασία προσφορών, σύμφωνα με το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο.  

Όπως μας ανέφερε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, για ορισμένες περιπτώσεις αγοράς 
αγαθών ή υπηρεσιών, η διαδικασία προσφορών διενεργήθηκε από την Επαρχιακή 
Διοίκηση και δεν υπάρχουν τα σχετικά στοιχεία.    

1.2.2.24 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΩΜΑΤΟΥ 

Τα θέματα που ακολουθούν, αφορούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
του Συμβουλίου για τα έτη 2011 μέχρι 2016. 

Έλλειμμα στα μετρητά. Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε έλλειμμα 
στα μετρητά ύψους €44.202 στις 31.12.2016, καθώς και η απώλεια ενός διπλοτύπου 
αποδείξεων είσπραξης που χρησιμοποιείτο για την είσπραξη λογαριασμών 
υδατοπρομήθειας, το οποίο δεν παραδόθηκε από τον τέως Κοινοτάρχη, στη νυν 
Κοινοτάρχη. Υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι το εν λόγω διπλότυπο χρησιμοποιείτο 
για τη διενέργεια εισπράξεων, χωρίς αυτές να καταχωρίζονται στο Βιβλίο Ταμείου του 
Συμβουλίου. Μετά τη διαπίστωση του ελλείμματος, το νέο Συμβούλιο κάλεσε σε 
συνεδρία του τον τέως Κοινοτάρχη, ο οποίος αναγνώρισε το έλλειμμα και 
υποσχέθηκε να το επιστρέψει στο Συμβούλιο, χωρίς ωστόσο να τηρήσει την 
υπόσχεσή του. Ο Έπαρχος Λεμεσού κατήγγειλε στις 14.2.2017 την υπόθεση στην 
Αστυνομία. Λόγω της σοβαρότητας του θέματος, καθώς και άλλων θεμάτων που 
καταγράφονται στην έκθεση με τα ευρήματα/παρατηρήσεις του ιδιώτη ελεγκτή, τα 
οποία πιθανόν να συνιστούν διάπραξη ποινικών αδικημάτων από τον τέως 
Κοινοτάρχη, η Ελεγκτική Υπηρεσία τη διαβίβασε στον Γενικό Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας, ο οποίος μας ενημέρωσε ότι δόθηκαν οδηγίες στην Αστυνομία για 
διερεύνηση. 

Συνεδρίες του Συμβουλίου. Κατά τα υπό εξέταση έτη, ο Κοινοτάρχης δεν 
συγκαλούσε τακτικές μηνιαίες συνεδρίες του Συμβουλίου, όπως απαιτείται από το 
άρθρο 41(1) του περί Κοινοτήτων Νόμου. Συγκεκριμένα, κατά τα έτη 2011 και 2016, 
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δεν συγκάλεσε ούτε μια συνεδρία, ενώ κατά τα υπόλοιπα έτη πραγματοποιήθηκαν 
από 2 μέχρι 6 συνεδρίες, το κάθε έτος μόνο.  

Σύσταση: Το Συμβούλιο να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες των άρθρων 41 και 42 
του περί Κοινοτήτων Νόμου, για τη σύγκλιση των συνεδριών του Συμβουλίου και την 
τήρηση πρακτικών.  

Τέλη υδατοπρομήθειας. Οι περιοδικές χρεώσεις κατανάλωσης υδατοπρομήθειας 
για τα έτη 2011 μέχρι 2016, επιβλήθηκαν με σημαντική καθυστέρηση, με αποτέλεσμα 
τη συσσώρευση οφειλών προς το Συμβούλιο και την αδυναμία έγκαιρης εξόφλησής 
τους από τους καταναλωτές.  

Σύσταση: Το Συμβούλιο να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες των σχετικών 
Κανονισμών και να επιβάλλει τις χρεώσεις για την κατανάλωση νερού τακτικά, ώστε 
να προβαίνει στην είσπραξη των οφειλών έγκαιρα.  

Πληρωμές εξόδων. Τα εντάλματα πληρωμής για τα έτη 2011 μέχρι 2015, δεν 
έφεραν τις απαιτούμενες υπογραφές των εξουσιοδοτούντων μελών του Συμβουλίου, 
ενώ για το 2016 δεν εκδόθηκαν εντάλματα πληρωμής για τις πληρωμές που έγιναν. 
Επίσης, τα εντάλματα πληρωμής δεν υποστηρίζονταν πάντα από νόμιμα 
παραστατικά (τιμολόγια και αποδείξεις είσπραξης), ενώ διαπιστώθηκαν πληρωμές 
προς μέλη του Συμβουλίου, για την εκτέλεση εργασιών ή την αγορά υπηρεσιών, κατά 
παράβαση του περί Κοινοτήτων Νόμου.   

Σύσταση: Για όλες τις πληρωμές να εκδίδονται εντάλματα πληρωμής, τα οποία να 
υπογράφονται από τα εξουσιοδοτημένα μέλη του Συμβουλίου και να επισυνάπτονται 
σε αυτά όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  Στα εντάλματα πληρωμής να 
γίνεται αναφορά στα πρακτικά του Συμβουλίου που αφορούν στην έγκριση της 
σχετικής δαπάνης και στις προσφορές, στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται. 
Σύμφωνα με τον περί Κοινοτήτων Νόμο, δεν μπορεί να διατελεί μέλος του 
Συμβουλίου πρόσωπο το οποίο έχει οποιαδήποτε συμβατική σχέση με το Συμβούλιο, 
για την εκτέλεση εργασιών ή την παροχή υπηρεσιών με αμοιβή και σε τέτοια 
περίπτωση το εν λόγω πρόσωπο παύει να είναι μέλος του Συμβουλίου. 

Προσφορές. Διαπιστώθηκαν περιπτώσεις αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών, για τις 
οποίες δεν εφαρμόστηκε η διαδικασία προσφορών.   

Σύσταση: Το Συμβούλιο να ακολουθεί τις νενομισμένες διαδικασίες και να 
συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και των Κανονισμών. Για 
αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, πέραν των σχετικών ορίων που προνοούνται από τη 
νομοθεσία, να εφαρμόζεται η διαδικασία προσφορών, σύμφωνα με το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο.  

1.2.2.25 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ 

Τα θέματα που ακολουθούν, αφορούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
του Συμβουλίου για τα έτη 2008 μέχρι 2013. 

Δάνεια. Το Συμβούλιο έχει συνάψει δάνεια για τη χρηματοδότηση δικών του έργων 
και έργων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Κυπερούντας (ΣΑΚ). Στις 31.12.2013, τα 
υπόλοιπα των δανείων του Κοινοτικού Συμβουλίου και του ΣΑΚ ανέρχονταν σε 
€1.588.103 και €307.208, αντίστοιχα, δηλαδή σύνολο €1.895.311. Το Κοινοτικό 
Συμβούλιο φαίνεται να μην έχει τη δυνατότητα να καλύψει την αποπληρωμή των 
δανείων από τα έσοδά του, με αποτέλεσμα να παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση 
στην αποπληρωμή των δόσεων, να επιβαρύνεται με επιπρόσθετους τόκους και να 
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είναι εκτεθειμένο στους δανειστές, για μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Στις 31.7.2016, τα 
υπόλοιπα των δανείων ανέρχονταν συνολικά σε €2.058.840. Σημειώνεται ότι την 
περίοδο 2008-2013, το Κοινοτικό Συμβούλιο παραχώρησε επιπρόσθετα δάνεια στο 
ΣΑΚ, από ίδια κεφάλαια, συνολικού ύψους €78.000. Επίσης, το Κοινοτικό Συμβούλιο 
παρέχει διάφορες υπηρεσίες (γραφειακό και τεχνικό προσωπικό) προς το ΣΑΚ, οι 
οποίες έχουν υπολογιστεί από το Συμβούλιο σε €37.500 ανά έτος. Η οφειλή του ΣΑΚ 
προς το Κοινοτικό Συμβούλιο στις 31.12.2013, ανερχόταν σε €436.500.  

Σύσταση: Η σύναψη δανείων εκ μέρους του ΣΑΚ και η παραχώρηση δανείων από το 
Κοινοτικό Συμβούλιο προς το ΣΑΚ, είναι εκτός των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του 
Συμβουλίου. Το θέμα των καθυστερήσεων και των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα 
πρέπει να απασχολήσει το Συμβούλιο και να καταβληθούν προσπάθειες για 
σταδιακή αποπληρωμή των υποχρεώσεών του.  

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ενημέρωσε ότι η σύναψη δανείων εκ μέρους του 
ΣΑΚ, αλλά και η παραχώρηση δανείων προς το ΣΑΚ, γίνονταν με τις υποδείξεις και 
εγκρίσεις της Επαρχιακής Διοίκησης και του Κράτους, ώστε να βοηθήσει το ΣΑΚ να 
συνεχίσει τη λειτουργία του. Μας ανέφερε επίσης ότι έχουν γίνει προσπάθειες το ΣΑΚ 
να αρχίσει να καταβάλλει, με ετήσιες δόσεις, μέρος των οφειλών του προς το 
Συμβούλιο, ωστόσο οι οικονομικές δυνατότητές του είναι από ελάχιστες μέχρι 
ανύπαρκτες. Από το 2016 έγινε διευθέτηση, ώστε το ΣΑΚ να αρχίσει τουλάχιστον να 
καταβάλλει την οφειλή του προς το Συμβούλιο, για τις υπηρεσίες που του παρέχει.  

Πληρωμές εξόδων. Διαπιστώθηκαν εντάλματα πληρωμής, τα οποία δεν 
υποστηρίζονταν από νόμιμα παραστατικά (τιμολόγια και αποδείξεις είσπραξης).  

Σύσταση: Στα εντάλματα πληρωμής να αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες και 
στοιχεία της πληρωμής και να επισυνάπτονται σε αυτά όλα τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία.  Στα εντάλματα πληρωμής να γίνεται αναφορά στα πρακτικά 
του Συμβουλίου που αφορούν στην έγκριση της σχετικής δαπάνης και στις 
προσφορές, στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται. 

Όπως μας ανέφερε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, τα πιο πάνω αφορούν σε 
πληρωμές για την εργοδότηση προσωπικού σε έκτακτη και περιοδική βάση, 
συνήθως για υπηρεσίες καθαριότητας.  

Προσφορές. Διαπιστώθηκαν περιπτώσεις αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών, για τις 
οποίες δεν εφαρμόστηκε η διαδικασία προσφορών.   

Σύσταση: Το Συμβούλιο να ακολουθεί τις νενομισμένες διαδικασίες και να 
συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και των Κανονισμών. Για 
αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, πέραν των σχετικών ορίων που προνοούνται από τη 
νομοθεσία, να εφαρμόζεται η διαδικασία προσφορών, σύμφωνα με το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο.  

Στην απάντησή του, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ενημέρωσε ότι πολλές μικρές 
αγορές γίνονται από μικροεπιχειρήσεις που λειτουργούν στην Κοινότητα, χωρίς τη 
διαδικασία προσφορών, ώστε να στηριχθούν οι επιχειρήσεις αυτές και να μπορούν 
να συνεχίσουν να λειτουργούν, για το συμφέρον των κατοίκων της Κοινότητας.  

1.2.2.26 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΦΟΥ 

Τα θέματα που ακολουθούν, αφορούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
του Συμβουλίου για τα έτη 2006 μέχρι 2013. 
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Πληρωμές εξόδων. Τα εντάλματα πληρωμής δεν υποστηρίζονταν πάντοτε από 
νόμιμα παραστατικά (τιμολόγια και αποδείξεις είσπραξης), δεν έφεραν επαρκείς 
λεπτομέρειες και στοιχεία και σε αρκετές περιπτώσεις δεν έφεραν ημερομηνία 
πληρωμής. Επίσης, διαπιστώθηκαν πληρωμές προς τον Κοινοτάρχη και μέλη του 
Συμβουλίου, για την εκτέλεση εργασιών ή την αγορά υπηρεσιών, κατά παράβαση του 
περί Κοινοτήτων Νόμου.   

Σύσταση: Στα εντάλματα πληρωμής να αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες και 
στοιχεία της πληρωμής και να επισυνάπτονται σε αυτά όλα τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία.  Στα εντάλματα πληρωμής να γίνεται αναφορά στα πρακτικά 
του Συμβουλίου που αφορούν στην έγκριση της σχετικής δαπάνης και στις 
προσφορές, στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται. Σύμφωνα με τον περί Κοινοτήτων 
Νόμο, δεν μπορεί να διατελεί Κοινοτάρχης ή μέλος του Συμβουλίου πρόσωπο το 
οποίο έχει οποιαδήποτε συμβατική σχέση με το Συμβούλιο, για την εκτέλεση 
εργασιών ή την παροχή υπηρεσιών με αμοιβή και σε τέτοια περίπτωση το εν λόγω 
πρόσωπο παύει να είναι μέλος του Συμβουλίου. 

Προσφορές. Διαπιστώθηκαν περιπτώσεις αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών, για τις 
οποίες δεν εφαρμόστηκε η διαδικασία προσφορών.   

Σύσταση: Το Συμβούλιο να ακολουθεί τις νενομισμένες διαδικασίες και να 
συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και των Κανονισμών. Για 
αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, πέραν των σχετικών ορίων που προνοούνται από τη 
νομοθεσία, το Συμβούλιο να εφαρμόζει τη διαδικασία προσφορών, σύμφωνα με το 
ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.  

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ενημέρωσε ότι το νέο Συμβούλιο δεν γνωρίζει τους 
λόγους για τις αδυναμίες, τα λάθη και τις παραλείψεις των προηγούμενων 
Συμβουλίων, για τα πιο πάνω.  

1.2.2.27 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΝΔΡΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ 

Τα θέματα που ακολουθούν, αφορούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
του Συμβουλίου για τα έτη 2006 μέχρι 2013. 

Έλλειμμα στα μετρητά. Διαπιστώθηκε έλλειμμα στα μετρητά ύψους €71.360 στις 
31.12.2013. Λόγω των πολλών λαθών, παραλείψεων και αδυναμιών που 
διαπιστώθηκαν στην καταχώριση των εισπράξεων και πληρωμών στο Βιβλίο Ταμείου 
και στην τήρηση των λογιστικών βιβλίων του Συμβουλίου, ο ιδιώτης ελεγκτής 
υπέδειξε στο Συμβούλιο όπως προχωρήσει σε έλεγχο και επαλήθευση των 
ταμειακών διαθεσίμων του Συμβουλίου και για τα έτη 2014 μέχρι 2017. Όπως 
ενημερώθηκε στη συνέχεια η Υπηρεσία μας, από τον έλεγχο που διενήργησε το 
Συμβούλιο για τα επόμενα έτη, διαπιστώθηκε ότι το συνολικό έλλειμμα μέχρι το 2017 
ανήλθε στις €128.000, το οποίο βαραίνει εξ ολοκλήρου τον υπάλληλο (γραφέα) του 
Συμβουλίου, ο οποίος παραδέχθηκε ενοχή και ήδη κατέβαλε το χρηματικό ποσό στο 
Ταμείο του Κοινοτικού Συμβουλίου. Η Υπηρεσίας μας υπέδειξε προς το Συμβούλιο 
όπως, λόγω της σοβαρότητας του θέματος, καταγγείλει αμέσως την υπόθεση στην 
Αστυνομία και όπως προχωρήσει σε παύση του εν λόγω υπαλλήλου.  

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ενημέρωσε την Υπηρεσία μας ότι εμβάστηκε στον 
τραπεζικό λογαριασμό του Συμβουλίου ποσό ύψους €128.280, για κάλυψη του 
ελλείμματος μέχρι το 2017.  Μας ανέφερε επίσης ότι το Συμβούλιο προχώρησε στην 
παύση του υπαλλήλου από τις 30.11.2017, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε 
καταγγελία στην Αστυνομία, επικαλούμενο διάφορους λόγους.   
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Λόγω της σοβαρότητας του θέματος, η Υπηρεσία μας ενημέρωσε σχετικά τον Γενικό 
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο οποίος ζήτησε τη διερεύνηση της υπόθεσης από τον 
Αρχηγό Αστυνομίας.   

Συνεδρίες του Συμβουλίου. Κατά τα υπό εξέταση έτη, ο Κοινοτάρχης δεν 
συγκαλούσε τακτικές μηνιαίες συνεδρίες του Συμβουλίου, όπως απαιτείται από το 
άρθρο 41(1) του περί Κοινοτήτων Νόμου. Με εξαίρεση το έτος 2012, κατά το οποίο 
πραγματοποιήθηκαν 10 συνεδρίες, τα υπόλοιπα έτη πραγματοποιήθηκαν από 3 
μέχρι 9 συνεδρίες το κάθε έτος μόνο.  

Σύσταση: Το Συμβούλιο να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες των άρθρων 41 και 42 
του περί Κοινοτήτων Νόμου, για τη σύγκλιση των συνεδριών του Συμβουλίου και την 
τήρηση πρακτικών.  

Αδιευκρίνιστες εισπράξεις. Για τα έτη 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 και 2013, 
εντοπίστηκαν εισπράξεις ύψους €2.443, €2.042, €1.589, €2.685, €4.415 και €5.455, 
αντίστοιχα, οι οποίες αφορούν σε καταθέσεις από τους φορολογούμενους στους 
τραπεζικούς λογαριασμούς του Συμβουλίου, τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν 
διευκρινιστεί, με αποτέλεσμα να μην έχουν ενημερωθεί ανάλογα οι λογαριασμοί των 
φορολογουμένων.   

Σύσταση: Το Συμβούλιο να διερευνήσει αμέσως τις καταθέσεις αυτές, ώστε να 
ενημερωθούν σχετικά οι λογαριασμοί των φορολογουμένων.  

Πληρωμές εξόδων. Τα εντάλματα πληρωμής δεν υποστηρίζονταν πάντοτε από 
νόμιμα παραστατικά (τιμολόγια και αποδείξεις είσπραξης). Επίσης, έγιναν πληρωμές 
σε μέλη του Συμβουλίου, για την εκτέλεση εργασιών ή την αγορά υπηρεσιών.   

Σύσταση: Στα εντάλματα πληρωμής να αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες και 
στοιχεία της πληρωμής και να επισυνάπτονται σε αυτά όλα τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία.  Στα εντάλματα πληρωμής να γίνεται αναφορά στα πρακτικά 
του Συμβουλίου που αφορούν στην έγκριση της σχετικής δαπάνης και στις 
προσφορές, στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται. Σύμφωνα με τον περί Κοινοτήτων 
Νόμο, δεν μπορεί να διατελεί μέλος του Συμβουλίου πρόσωπο το οποίο έχει 
οποιαδήποτε συμβατική σχέση με το Συμβούλιο, για την εκτέλεση εργασιών ή την 
παροχή υπηρεσιών με αμοιβή και σε τέτοια περίπτωση το εν λόγω πρόσωπο παύει 
να είναι μέλος του Συμβουλίου. 

Προσφορές. Διαπιστώθηκαν περιπτώσεις αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών, για τις 
οποίες δεν εφαρμόστηκε η διαδικασία προσφορών.   

Σύσταση: Το Συμβούλιο να ακολουθεί τις νενομισμένες διαδικασίες και να 
συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και των Κανονισμών. Για 
αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, πέραν των σχετικών ορίων που προνοούνται από τη 
νομοθεσία, να εφαρμόζεται η διαδικασία προσφορών, σύμφωνα με το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο.  

1.2.2.28 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΩ ΠΛΑΤΡΩΝ 

Τα θέματα που ακολουθούν, αφορούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
του Συμβουλίου για τα έτη 2007 μέχρι 2013. 

Δάνεια. Το υπόλοιπο των δανείων του Κοινοτικού Συμβουλίου, στις 31.12.2013, 
ανερχόταν σε €2.357.810. Ποσό ύψους €2.201.438, αφορά σε δάνειο από εμπορική 
τράπεζα. Το Συμβούλιο φαίνεται να μην έχει τη δυνατότητα να καλύψει την 
αποπληρωμή των δανείων από τα έσοδά του, με αποτέλεσμα να παρατηρείται 
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σημαντική καθυστέρηση στην καταβολή των δόσεων, να επιβαρύνεται με 
επιπρόσθετους τόκους και να είναι εκτεθειμένο στους δανειστές, για μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια.  

Σύσταση: Το θέμα των καθυστερήσεων και των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα 
πρέπει να απασχολήσει το Συμβούλιο και να καταβληθούν προσπάθειες για 
σταδιακή αποπληρωμή των υποχρεώσεών του.  

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς πληροφόρησε ότι για το δάνειο από εμπορική 
τράπεζα, υπάρχει υπόθεση στο δικαστήριο και αναμένεται η απόφαση.  

Δάνεια προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάνω Πλατρών (ΣΑΠΠ). Τα 
υπόλοιπα των δανείων που παραχώρησε το Κοινοτικό Συμβούλιο, προς το ΣΑΠΠ, 
από ίδια κεφάλαια, ανέρχονταν στις 31.12.2013 σε €117.174. Το Κοινοτικό 
Συμβούλιο χρησιμοποιεί τις εισπράξεις από τα τέλη χρήσης του αποχετευτικού 
συστήματος, που επιβάλλονται στους λογαριασμούς υδατοπρομήθειας, έναντι των 
οφειλών του ΣΑΠΠ προς το Συμβούλιο.  

Σύσταση: Η παραχώρηση δανείων, από το Κοινοτικό Συμβούλιο προς το ΣΑΠΠ, 
είναι εκτός των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου. 

Πληρωμές εξόδων. Εντοπίστηκαν εντάλματα πληρωμής, τα οποία δεν 
υποστηρίζονταν από νόμιμα παραστατικά (τιμολόγια και αποδείξεις είσπραξης).  

Σύσταση: Στα εντάλματα πληρωμής να αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες και 
στοιχεία της πληρωμής και να επισυνάπτονται σε αυτά όλα τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία.  Στα εντάλματα πληρωμής να γίνεται αναφορά στα πρακτικά 
του Συμβουλίου που αφορούν στην έγκριση της σχετικής δαπάνης και στις 
προσφορές, στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται. 

Προσφορές. Διαπιστώθηκαν περιπτώσεις αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών, για τις 
οποίες δεν εφαρμόστηκε η διαδικασία προσφορών.   

Σύσταση: Το Συμβούλιο να ακολουθεί τις νενομισμένες διαδικασίες και να 
συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και των Κανονισμών. Για 
αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, πέραν των σχετικών ορίων που προνοούνται από τη 
νομοθεσία, να εφαρμόζεται η διαδικασία προσφορών, σύμφωνα με το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο.  

Στην απάντησή του, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ανέφερε ότι γίνονται αγορές 
από επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Κοινότητα, ώστε να στηριχθούν οι 
επιχειρήσεις αυτές για να μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν, για το συμφέρον 
των κατοίκων της Κοινότητας.  

1.2.2.29 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 

Τα θέματα που ακολουθούν, αφορούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
του Συμβουλίου για τα έτη 2008 μέχρι 2013. 

Αντιμισθία Κοινοτάρχη για την άσκηση καθηκόντων Γραμματέα. Κατά τα έτη 
2008 μέχρι 2013, καταβλήθηκε στον Κοινοτάρχη συνολικό ποσό ύψους €74.503, ως 
αντιμισθία για την άσκηση καθηκόντων Γραμματέα, καθώς και ποσό ύψους €1.935, 
ως αντιμισθία για τους μήνες Ιανουάριο και Δεκέμβριο του 2014, χωρίς απόφαση του 
Συμβουλίου και χωρίς την έγκριση του Επάρχου Λεμεσού. Η Υπηρεσία μας ζήτησε 
γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, κατά πόσο τα ποσά που 
καταβλήθηκαν, χωρίς τις απαραίτητες εγκρίσεις, θα πρέπει να επιστραφούν στο 
Ταμείο του Συμβουλίου από τον τέως Κοινοτάρχη, ο οποίος απάντησε καταφατικά.  
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Οδοιπορικά και έξοδα παραστάσεως στον Κοινοτάρχη και στα μέλη του 
Συμβουλίου. Κατά τα έτη 2008 μέχρι 2013, καταβλήθηκε στον Κοινοτάρχη συνολικό 
πόσο ύψους €10.118, ως επίδομα οδοιπορικών και στα μέλη του Συμβουλίου 
συνολικό ποσό ύψους €67.656, ως έξοδα παραστάσεως, χωρίς να υπάρχουν τα 
σχετικά παραστατικά εξόδων, χωρίς απόφαση του Συμβουλίου και χωρίς την έγκριση 
του Επάρχου Λεμεσού. Οδοιπορικά και έξοδα παραστάσεως καταβλήθηκαν στον 
Κοινοτάρχη και στα μέλη του Συμβουλίου και για κάποιους μήνες κατά το έτος 2014 
και 2015. Επισημαίνεται ότι ο Έπαρχος Λεμεσού, κατά τον έλεγχο νομιμότητας της 
απόφασης του Συμβουλίου, όπως καταγράφεται στα πρακτικά της συνεδρίας, ημερ. 
1.8.2007, για την παραχώρηση κατ’ αποκοπή μηνιαίου ποσού στα μέλη του 
Συμβουλίου, ως έξοδα παραστάσεως, ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι η συγκεκριμένη 
απόφαση ήταν παράνομη και δεν μπορούσε να υλοποιηθεί.  

Σύσταση: Το Συμβούλιο να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της νομοθεσίας και να 
εξασφαλίζει τις απαραίτητες εγκρίσεις, εκεί και όπου απαιτούνται. Το Συμβούλιο να 
ανακτήσει τα ποσά που πληρώθηκαν παράνομα, από τον τέως Κοινοτάρχη και τα 
μέλη του Συμβουλίου.  

Πληρωμές με μετρητά. Κατά τα έτη 2008 μέχρι 2013, οι επιταγές δεν εκδίδονταν 
πάντα στο όνομα του δικαιούχου που αναφερόταν στο ένταλμα πληρωμής και στα 
σχετικά παραστατικά, αλλά στο όνομα του υπαλλήλου του Συμβουλίου, οι οποίες 
εξαργυρώνονταν σε μετρητά και οι πληρωμές στους δικαιούχους γίνονταν με 
μετρητά. Η πιο πάνω τακτική δεν συνάδει με τα άρθρα 68 και 69 του περί Κοινοτήτων 
Νόμου και εμπεριέχει κινδύνους.  

Σύσταση: Οι επιταγές να εκδίδονται πάντα στο όνομα του δικαιούχου που 
αναφέρεται στο ένταλμα πληρωμής και στα σχετικά παραστατικά, οι οποίες να 
υπογράφονται σύμφωνα με το άρθρο 67(2) του περί Κοινοτήτων Νόμου. Το 
Συμβούλιο, με απόφασή του, να καθορίσει το χρηματικό ποσό που θα μπορεί να 
διατηρεί στην κατοχή του κάποιος υπάλληλος, το οποίο να επαρκεί για τις ημερήσιες 
δαπάνες του.  

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ενημέρωσε ότι έχει εγκριθεί ποσό για τήρηση 
μικρού ταμείου, για τη διενέργεια πληρωμών με μετρητά. 

Πληρωμές εξόδων. Τα εντάλματα πληρωμής δεν υποστηρίζονταν πάντα από 
νόμιμα παραστατικά (τιμολόγια και αποδείξεις είσπραξης). Επίσης, διαπιστώθηκαν 
πληρωμές προς τον Κοινοτάρχη και μέλη του Συμβουλίου, για την εκτέλεση 
εργασιών ή την αγορά υπηρεσιών.   

Σύσταση: Στα εντάλματα πληρωμής να αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες και 
στοιχεία της πληρωμής και να επισυνάπτονται σε αυτά όλα τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία.  Στα εντάλματα πληρωμής να γίνεται αναφορά στα πρακτικά 
του Συμβουλίου που αφορούν στην έγκριση της σχετικής δαπάνης και στις 
προσφορές, στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται. Σύμφωνα με τον περί Κοινοτήτων 
Νόμο, δεν μπορεί να διατελεί Κοινοτάρχης ή μέλος του Συμβουλίου πρόσωπο το 
οποίο έχει οποιαδήποτε συμβατική σχέση με το Συμβούλιο, για την εκτέλεση 
εργασιών ή την παροχή υπηρεσιών με αμοιβή και σε τέτοια περίπτωση το εν λόγω 
πρόσωπο παύει να είναι Κοινοτάρχης ή μέλος του Συμβουλίου. 

Προσφορές. Διαπιστώθηκαν περιπτώσεις αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών, για τις 
οποίες δεν εφαρμόστηκε η διαδικασία προσφορών.   

Σύσταση: Το Συμβούλιο να ακολουθεί τις νενομισμένες διαδικασίες και να 
συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της νομοθεσίας και των Κανονισμών. Για αγορά 
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αγαθών ή υπηρεσιών, πέραν των σχετικών ορίων που προνοούνται από τη 
νομοθεσία, να εφαρμόζεται η διαδικασία προσφορών, σύμφωνα με το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο.  

1.2.2.30 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΑΣ 

Τα θέματα που ακολουθούν, αφορούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
του Συμβουλίου για τα έτη 2007 μέχρι 2012. 

Πρακτικά συνεδριών του Συμβουλίου. Για τα έτη 2008 μέχρι 2011, 
παρουσιάστηκαν για έλεγχο τα πρακτικά οκτώ συνεδριών του Συμβουλίου μόνο. 
Λόγω της έλλειψης πρακτικών, δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί κατά πόσο το 
Συμβούλιο συμμορφωνόταν με τις πρόνοιες της νομοθεσίας και κατά πόσο 
ενεργούσε στα πλαίσια των αποφάσεών του.  

Σύσταση: Το Συμβούλιο να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες των άρθρων 41 και 42 
του περί Κοινοτήτων Νόμου, για τη σύγκλιση των συνεδριών του Συμβουλίου και την 
τήρηση πρακτικών.  

Προϋπολογισμός. Δεν ετοιμάστηκαν Προϋπολογισμοί του Συμβουλίου για τα έτη 
2009 μέχρι 2011, με αποτέλεσμα οι πληρωμές που έγιναν να μην ήταν 
εξουσιοδοτημένες.  

Σύσταση: Το Συμβούλιο να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του άρθρου 64 του περί 
Κοινοτήτων Νόμου και να ετοιμάζει και υποβάλλει τον ετήσιο Προϋπολογισμό του 
στον Έπαρχο για έγκριση, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου του έτους που προηγείται του 
έτους στο οποίο αναφέρεται.   

Φορολογικοί κατάλογοι. Δεν παρουσιάστηκαν για έλεγχο οι φορολογικοί κατάλογοι 
για τα έτη 2007 μέχρι 2011.  

Σύσταση: Το Συμβούλιο να ετοιμάζει τον φορολογικό κατάλογο για το έτος μέχρι τις 
30 Ιουνίου, ο οποίος να χρονολογείται και να υπογράφεται από τον Κοινοτάρχη. Το 
συνολικό ποσό κάθε φορολογίας, όπως εγκρίνεται από το Συμβούλιο, να 
καταχωρείται στα πρακτικά του Συμβουλίου.  

Διπλότυπα αποδείξεων είσπραξης. Δεν εντοπίστηκαν στο Αρχείο του Συμβουλίου 
δύο διπλότυπα αποδείξεων είσπραξης, τα οποία περιλαμβάνονται στο μητρώο 
διπλοτύπων, ούτε καταχωρίστηκαν οποιεσδήποτε εισπράξεις στο Βιβλίο Ταμείου του 
Συμβουλίου, που να αφορούν στα εν λόγω διπλότυπα.  

Σύσταση: Το Συμβούλιο να διερευνήσει το θέμα και να μας ενημερώσει σχετικά.  

Πληρωμές με μετρητά. Κατά τα έτη 2007, 2008 και 2009, οι επιταγές δεν εκδίδονταν 
πάντα στο όνομα του δικαιούχου που αναφερόταν στο ένταλμα πληρωμής και στα 
σχετικά παραστατικά, αλλά στο όνομα του Κοινοτάρχη ή του υπαλλήλου του 
Συμβουλίου, οι οποίες εξαργυρώνονταν σε μετρητά και οι πληρωμές στους 
δικαιούχους γίνονταν με μετρητά. Η πιο πάνω τακτική δεν συνάδει με τα άρθρα 68 
και 69 του περί Κοινοτήτων Νόμου και εμπεριέχει κινδύνους.  

Σύσταση: Οι επιταγές να εκδίδονται πάντα στο όνομα του δικαιούχου που 
αναφέρεται στο ένταλμα πληρωμής και στα σχετικά παραστατικά, οι οποίες να 
υπογράφονται σύμφωνα με το άρθρο 67(2) του περί Κοινοτήτων Νόμου. Το 
Συμβούλιο, με απόφασή του, να καθορίσει το χρηματικό ποσό που θα μπορεί να 
διατηρεί στην κατοχή του κάποιος υπάλληλός του, το οποίο να επαρκεί για τις 
ημερήσιες δαπάνες του.  
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Πληρωμές εξόδων. Αρκετά εντάλματα πληρωμής δεν υποστηρίζονταν από νόμιμα 
παραστατικά (τιμολόγια και αποδείξεις είσπραξης).  

Σύσταση: Στα εντάλματα πληρωμής να αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες και 
στοιχεία της πληρωμής και να επισυνάπτονται σε αυτά όλα τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία.  Στα εντάλματα πληρωμής να γίνεται αναφορά στα πρακτικά 
του Συμβουλίου που αφορούν στην έγκριση της σχετικής δαπάνης και στις 
προσφορές, στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται. 

Προσφορές. Διαπιστώθηκαν περιπτώσεις αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών, για τις 
οποίες δεν εφαρμόστηκε η διαδικασία προσφορών.   

Σύσταση: Το Συμβούλιο να ακολουθεί τις νενομισμένες διαδικασίες και να 
συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της νομοθεσίας και των Κανονισμών. Για αγορά 
αγαθών ή υπηρεσιών, πέραν των σχετικών ορίων που προνοούνται από τη 
νομοθεσία, να εφαρμόζεται η διαδικασία προσφορών, σύμφωνα με το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο.  

1.2.2.31 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ 

Τα θέματα που ακολουθούν, αφορούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
του Συμβουλίου για τα έτη 2010 μέχρι 2013. 

Δάνεια. Το υπόλοιπο των δανείων του Συμβουλίου στις 31.12.2013, ανερχόταν σε 
€1.199.630. Από το ποσό αυτό, ποσό ύψους €115.391 αφορά σε δάνειο από 
εμπορική τράπεζα, ποσό ύψους €891.306 αφορά σε δάνειο από συνεργατικό 
πιστωτικό ίδρυμα και ποσό ύψους €192.933 αφορά σε δάνειο από τους Δανειστικού 
Επιτρόπους. Το Συμβούλιο δεν φαίνεται να έχει τη δυνατότητα να καλύψει την 
αποπληρωμή των δανείων από τα λειτουργικά του έσοδα, με αποτέλεσμα να 
παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση στην αποπληρωμή των δόσεων, να 
επιβαρύνεται με επιπρόσθετους τόκους και να είναι εκτεθειμένο στους δανειστές, για 
μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Σημειώνεται ότι το υπόλοιπο των δανείων στις 
31.12.2016, ανερχόταν σε €1.293.138.  

Σύσταση: Το θέμα των καθυστερήσεων και των μη εξυπηρετούμενων δανείων να 
απασχολήσει το Συμβούλιο και να καταβληθούν προσπάθειες για σταδιακή 
αποπληρωμή των υποχρεώσεών του.  

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ενημέρωσε ότι για το δάνειο που συνήψε το 
Συμβούλιο από συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα έγινε αναδιάρθρωση κατά το 2016, 
ενώ για τα υπόλοιπα δάνεια καταβάλλονται προσπάθειες.      

Προσφορές. Διαπιστώθηκαν περιπτώσεις αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών, για τις 
οποίες δεν εφαρμόστηκε η διαδικασία προσφορών.   

Σύσταση: Το Συμβούλιο να ακολουθεί τις νενομισμένες διαδικασίες και να 
συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της νομοθεσίας και των Κανονισμών. Για αγορά 
αγαθών ή υπηρεσιών, πέραν των σχετικών ορίων που προνοούνται από τη 
νομοθεσία, το Συμβούλιο να εφαρμόζει τη διαδικασία προσφορών, σύμφωνα με το 
ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.  

Στην απάντησή του, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ανέφερε ότι σε ορισμένες 
περιπτώσεις δεν υπάρχει ενδιαφέρον από προσφοροδότες, επειδή η Κοινότητα 
βρίσκεται στην ορεινή ύπαιθρο. 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2016 

 

221 

Πληρωμές με μετρητά. Κατά τα έτη 2010 μέχρι 2013, γίνονταν πληρωμές με 
μετρητά, τακτική που δεν συνάδει με τα άρθρα 68 και 69 του περί Κοινοτήτων Νόμου 
και εμπεριέχει κινδύνους.  

Σύσταση: Όλα τα χρηματικά ποσά που εισπράττονται από το Συμβούλιο να 
κατατίθενται σε τράπεζα και οι πληρωμές να διενεργούνται με επιταγές, οι οποίες να 
υπογράφονται σύμφωνα με το άρθρο 67(2) του περί Κοινοτήτων Νόμου. Το 
Συμβούλιο, με απόφασή του, να καθορίσει το χρηματικό ποσό που θα μπορεί να 
διατηρεί στην κατοχή του κάποιος υπάλληλός του, το οποίο να επαρκεί για τις 
ημερήσιες δαπάνες του.  

Όπως μας ενημέρωσε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, έχουν περιοριστεί οι πληρωμές 
με μετρητά και καταβάλλονται προσπάθειες για ελαχιστοποίηση του ποσού 
πληρωμής με μετρητά. 

1.2.2.32 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΑ ΠΕΔΙΟΥ 

Τα θέματα που ακολουθούν, αφορούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
του Συμβουλίου για τα έτη 2009 μέχρι 2013. 

Δάνεια. Το υπόλοιπο του δανείου του Συμβουλίου στις 31.12.2013, ανερχόταν σε 
€267.264 και αφορά σε δάνειο από συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα. Το Συμβούλιο  
δεν φαίνεται να έχει τη δυνατότητα να καλύψει την αποπληρωμή του δανείου από τα 
λειτουργικά του έσοδα, με αποτέλεσμα να παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση 
στην αποπληρωμή των δόσεων, να επιβαρύνεται με επιπρόσθετους τόκους και να 
είναι εκτεθειμένο στους δανειστές, για μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Σημειώνεται ότι το 
υπόλοιπο του δανείου στις 30.6.2017, ανερχόταν σε €342.794.  

Σύσταση: Το θέμα των καθυστερήσεων και των μη εξυπηρετούμενων δανείων να 
απασχολήσει το Συμβούλιο και να καταβληθούν προσπάθειες για σταδιακή 
αποπληρωμή των υποχρεώσεών του.  

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ενημέρωσε ότι το θέμα των καθυστερήσεων στην 
αποπληρωμή του δανείου απασχολεί σοβαρά το Συμβούλιο και ότι συζητήθηκε κατά 
την τελευταία περιφερειακή σύσκεψη με τον Υπουργό Εσωτερικών και αναμένεται 
σύντομα να εξευρεθούν τρόποι για σταδιακή αποπληρωμή του. 

Συνεδρίες του Συμβουλίου. Ο Κοινοτάρχης δεν συγκαλούσε τακτικές μηνιαίες 
συνεδρίες του Συμβουλίου, όπως απαιτείται από το άρθρο 41(1) του περί Κοινοτήτων 
Νόμου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά τα έτη 2010, 2011 και 2013, 
πραγματοποιήθηκαν 7, 3 και 6 συνεδρίες, αντίστοιχα, μόνο.  

Σύσταση: Το Συμβούλιο να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες των άρθρων 41 και 42 
του περί Κοινοτήτων Νόμου, για τη σύγκλιση των συνεδριών του Συμβουλίου και την 
τήρηση πρακτικών.  

Πληρωμές εξόδων. Διαπιστώθηκαν εντάλματα πληρωμής, τα οποία δεν 
υποστηρίζονταν από νόμιμα παραστατικά (τιμολόγια και αποδείξεις είσπραξης).  

Σύσταση: Στα εντάλματα πληρωμής να αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες και 
στοιχεία της πληρωμής και να επισυνάπτονται σε αυτά όλα τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία.  Στα εντάλματα πληρωμής να γίνεται αναφορά στα πρακτικά 
του Συμβουλίου που αφορούν στην έγκριση της σχετικής δαπάνης και στις 
προσφορές, στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται. 

Προσφορές. Διαπιστώθηκαν περιπτώσεις αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών, για τις 
οποίες δεν εφαρμόστηκε η διαδικασία προσφορών.   
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Σύσταση: Το Συμβούλιο να ακολουθεί τις νενομισμένες διαδικασίες και να 
συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της νομοθεσίας και των Κανονισμών. Για αγορά 
αγαθών ή υπηρεσιών, πέραν των σχετικών ορίων που προνοούνται από τη 
νομοθεσία, το Συμβούλιο να εφαρμόζει τη διαδικασία προσφορών, σύμφωνα με το 
ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.  

Πληρωμές με μετρητά. Κατά τα έτη 2009 μέχρι 2013, διενεργούνταν πληρωμές με 
μετρητά, τακτική που δεν συνάδει με τα άρθρα 68 και 69 του περί Κοινοτήτων Νόμου 
και εμπεριέχει κινδύνους.  

Σύσταση: Όλα τα χρηματικά ποσά που εισπράττονται από το Συμβούλιο να 
κατατίθενται σε τράπεζα και οι πληρωμές να διενεργούνται με επιταγές, οι οποίες να 
υπογράφονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 67(2) του περί Κοινοτήτων 
Νόμου. Το Συμβούλιο, με απόφασή του, να καθορίσει το χρηματικό ποσό που θα 
μπορεί να διατηρεί στην κατοχή του κάποιος υπάλληλός του, το οποίο να επαρκεί για 
τις ημερήσιες δαπάνες του.  

Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων των πιο κάτω Κοινοτικών Συμβουλίων 
διενεργήθηκε από τον ελεγκτικό οίκο Alpha Audit Ltd. 

1.2.2.33 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΓΥΙΑΣ  

Τα θέματα που ακολουθούν, αφορούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
του Συμβουλίου για τα έτη 2010 μέχρι 2013. 

Πληρωμές εξόδων. Διαπιστώθηκαν εντάλματα πληρωμής, τα οποία δεν 
υποστηρίζονταν από νόμιμα παραστατικά (τιμολόγια και αποδείξεις είσπραξης).  

Σύσταση: Στα εντάλματα πληρωμής να αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες και 
στοιχεία της πληρωμής και να επισυνάπτονται σε αυτά όλα τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία.  Στα εντάλματα πληρωμής να γίνεται αναφορά στα πρακτικά 
του Συμβουλίου που αφορούν στην έγκριση της σχετικής δαπάνης και στις 
προσφορές, στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται. 

1.2.2.34 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΜΠΑΣ 

Τα θέματα που ακολουθούν, αφορούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
του Συμβουλίου για τα έτη 2008 μέχρι 2013. 

Πληρωμές εξόδων. Εντοπίστηκαν εντάλματα πληρωμής, τα οποία δεν 
υποστηρίζονταν από νόμιμα παραστατικά (τιμολόγια και αποδείξεις είσπραξης).  

Σύσταση: Στα εντάλματα πληρωμής να αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες και 
στοιχεία της πληρωμής και να επισυνάπτονται σε αυτά όλα τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία.  Στα εντάλματα πληρωμής να γίνεται αναφορά στα πρακτικά 
του Συμβουλίου που αφορούν στην έγκριση της σχετικής δαπάνης και στις 
προσφορές, στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται. 

1.2.2.35 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΩ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 

Τα θέματα που ακολουθούν, αφορούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
του Συμβουλίου για τα έτη 2006 μέχρι 2013. 

Πληρωμές εξόδων. Τα εντάλματα πληρωμής δεν υποστηρίζονταν πάντοτε από 
νόμιμα παραστατικά (τιμολόγια και αποδείξεις είσπραξης).  

Σύσταση: Στα εντάλματα πληρωμής να αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες και 
στοιχεία της πληρωμής και να επισυνάπτονται σε αυτά όλα τα απαραίτητα 
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αποδεικτικά στοιχεία.  Στα εντάλματα πληρωμής να γίνεται αναφορά στα πρακτικά 
του Συμβουλίου που αφορούν στην έγκριση της σχετικής δαπάνης και στις 
προσφορές, στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται. 

1.2.2.36 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΩ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 

Τα θέματα που ακολουθούν, αφορούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
του Συμβουλίου για τα έτη 2010 μέχρι 2014. 

Πληρωμές εξόδων. Εντοπίστηκαν εντάλματα πληρωμής, τα οποία δεν 
υποστηρίζονταν από νόμιμα παραστατικά (τιμολόγια και αποδείξεις είσπραξης).  

Σύσταση: Στα εντάλματα πληρωμής να αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες και 
στοιχεία της πληρωμής και να επισυνάπτονται σε αυτά όλα τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία.  Στα εντάλματα πληρωμής να γίνεται αναφορά στα πρακτικά 
του Συμβουλίου που αφορούν στην έγκριση της σχετικής δαπάνης και στις 
προσφορές, στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ενημέρωσε ότι από το έτος 2012 όλες οι πληρωμές 
υποστηρίζονται από τιμολόγια.  

1.2.2.37 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ 

Τα θέματα που ακολουθούν, αφορούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
του Συμβουλίου για τα έτη 2007 μέχρι 2013. 

Πληρωμές εξόδων. Εντοπίστηκαν εντάλματα πληρωμής, τα οποία δεν 
υποστηρίζονταν από νόμιμα παραστατικά (τιμολόγια και αποδείξεις είσπραξης).  

Σύσταση: Στα εντάλματα πληρωμής να αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες και 
στοιχεία της πληρωμής και να επισυνάπτονται σε αυτά όλα τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία.  Στα εντάλματα πληρωμής να γίνεται αναφορά στα πρακτικά 
του Συμβουλίου που αφορούν στην έγκριση της σχετικής δαπάνης και στις 
προσφορές, στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ενημέρωσε ότι για τις πληρωμές που δεν 
υποστηρίζονταν από τιμολόγια, οι δικαιούχοι υπέγραψαν τα εντάλματα πληρωμής, 
ως παραλήπτες.   
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1.2.3 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΠΡΑΞΗΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ 

Κατά καιρούς, η Ελεγκτική Υπηρεσία κοινοποίησε στον Γενικό Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας και στον Αρχηγό Αστυνομίας τις εκθέσεις της για τον έλεγχο Κοινοτικών 
Συμβουλίων, στα οποία εντοπίστηκαν σοβαρές παρατυπίες ή και ενέργειες, που 
ενδεχομένως να συνιστούσαν ποινικά αδικήματα. Όπως πληροφορηθήκαμε, αρκετές 
περιπτώσεις διερευνήθηκαν από την Αστυνομία και καταχωρίστηκαν ποινικές 
υποθέσεις στο δικαστήριο, για άλλες σχηματίστηκαν ποινικοί φάκελοι, οι οποίοι 
διαβιβάστηκαν στη Νομική Υπηρεσία για μελέτη και οδηγίες ως προς τον παραπέρα 
χειρισμό τους, κάποιες περιπτώσεις διερευνήθηκαν και δεν προέκυψαν ποινικά 
αδικήματα και κάποιες περιπτώσεις τελούν υπό διερεύνηση στην Αστυνομία. Η 
Υπηρεσία μας θεωρεί πολύ σημαντική τη συνεργασία που αναπτύσσεται στο θέμα 
αυτό με τη Νομική Υπηρεσία και την Αστυνομία, με στόχο την ταχεία εξέταση 
υποθέσεων στις οποίες ενδεχομένως να προκύπτουν ποινικά αδικήματα. 

Κατά τα έτη 2016, 2017 και 2018, η Ελεγκτική Υπηρεσία απέστειλε ή κοινοποίησε 
στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας τις εκθέσεις της και τις εκθέσεις των 
αρμοδίων Επάρχων, που αφορούσαν στη διερεύνηση καταγγελιών εναντίον 
Κοινοτικών Συμβουλίων, καθώς και τις εκθέσεις που αφορούσαν στον έλεγχο των 
οικονομικών καταστάσεων Κοινοτικών Συμβουλίων που διενεργήθηκε από ιδιώτες 
ελεγκτές, όπου εντοπίστηκαν σοβαρές παρατυπίες ή και ενέργειες, ορισμένες από τις 
οποίες ενδεχομένως να συνιστούν ποινικά αδικήματα. Σε άλλες περιπτώσεις 
ζητήθηκε από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών ή τον αρμόδιο 
Έπαρχο να προβούν στις δικές τους έρευνες και ενέργειες, στα πλαίσια των 
αρμοδιοτήτων τους. Οι κυριότερες παρατυπίες/ενέργειες που εντοπίστηκαν, 
αναφέρονται συνοπτικά πιο κάτω. 

1.2.3.1 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ.  

(α) Η Ελεγκτική Υπηρεσία διαβίβασε στον Έπαρχο Λεμεσού, για διερεύνηση,  
καταγγελία που λήφθηκε και αφορούσε σε ευνοϊκή μεταχείριση, από μέρους του 
Συμβουλίου, της θυγατέρας του Γραμματέα του Συμβουλίου, σχετικά με την 
εξόφληση οφειλών της προς το Συμβούλιο και ευνοϊκή μεταχείριση του Προέδρου και 
μελών του Συμβουλίου, καθώς και συγγενών τους, οι οποίοι φαίνεται να οφείλουν 
μεγάλα ποσά για τέλη υδατοπρομήθειας, για μεγάλα χρονικά διαστήματα, χωρίς να 
γίνεται διακοπή της υδροδότησης των υποστατικών τους, σε αντίθεση με άλλους 
καταναλωτές, οι οποίοι, ενώ οφείλουν μικρότερα ποσά, γίνεται διακοπή της 
υδροδότησης των υποστατικών τους. Επίσης, η καταγγελία αφορούσε στην αγορά 
μηχανής καθαρισμού άμμου, καθώς και στην αγορά μετρητών υδατοπρομήθειας από 
το Κοινοτικό Συμβούλιο, χωρίς την προκήρυξη προσφορών. Λόγω της σοβαρότητας 
των θεμάτων που καταγράφονται στην έκθεση του Επάρχου, που προέκυψαν από τη 
διερεύνηση των πιο πάνω καταγγελιών, αυτή διαβιβάστηκε στον Γενικό Εισαγγελέα 
της Δημοκρατίας, για διερεύνηση του ενδεχομένου διάπραξης ποινικών αδικημάτων 
εκ μέρους του Κοινοτικού Συμβουλίου. Ο Γενικός Εισαγγελέας ενημέρωσε την 
Υπηρεσία μας ότι δόθηκαν οδηγίες στην Αστυνομία για διερεύνηση τυχόν διάπραξης 
ποινικών αδικημάτων. 

(β) Όπως αναφέρθηκε στην Ειδική Έκθεση της Υπηρεσίας μας για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση για το έτος 2015, υποβλήθηκαν καταγγελίες για παρανομίες εκ μέρους 
του Συμβουλίου στη διαχείριση των παραλιών του και στην παροχή υπηρεσιών σε 
αυτές, καθώς και για παράνομη ανέγερση 5 περιπτέρων στην παραλιακή του 
περιοχή, τα οποία μετατράπηκαν σε κέντρα αναψυχής, χωρίς να εξασφαλιστούν οι 
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απαιτούμενες άδειες, με αποτέλεσμα τόσο η ανέγερση, όσο και η λειτουργία τους να 
είναι παράνομη. Η Υπηρεσία μας, με επιστολές προς τον Υπουργό Εσωτερικών, τον 
Αναπληρωτή Έπαρχο Λεμεσού και τον Επαρχιακό Λειτουργό Τμήματος Πολεοδομίας 
και Οικήσεως Λεμεσού, υπέδειξε τη λήψη μέτρων για τερματισμό των εργασιών 
ανέγερσης υποστατικών και την απόδοση ευθυνών, συμπεριλαμβανομένης και της 
υποβολής σχετικής γραπτής καταγγελίας στην Αστυνομία. Η περίπτωση των 
παράνομων επεμβάσεων στο περίπτερο αρ. 1, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή 
Καστέλλα της παραλιακής περιοχής Αγίου Τύχωνα, παραπέμφθηκε από τον Έπαρχο 
Λεμεσού στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, για την προώθηση ποινικής 
δίωξης, σύμφωνα με τον περί της Προστασίας της Παραλίας Νόμο. Η υπόθεση 
εκδικάστηκε στις 14.9.2016 και εκδόθηκε διάταγμα κατεδάφισης της οικοδομής, με 
αναστολή για περίοδο έξι μηνών, εκτός αν εξασφαλιστεί εν τω μεταξύ η άδεια 
οικοδομής. Όπως ενημερωθήκαμε από τον Έπαρχο Λεμεσού, γίνονται οι 
απαραίτητες ενέργειες από το Κοινοτικό Συμβούλιο, για εξασφάλιση της άδειας 
οικοδομής και το θέμα βρίσκεται σε εξέλιξη και παρακολουθείται από το Γραφείο του. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών μάς ενημέρωσε, με επιστολή του, ότι για τα 5 περίπτερα 
υποβλήθηκαν αιτήσεις από το Κοινοτικό Συμβούλιο για εκμίσθωση κρατικής γης 
(δημόσιας παραλίας), καθώς και αιτήσεις για την έκδοση Πολεοδομικών Αδειών κατά 
παρέκκλιση για τις επεμβάσεις που διενεργήθηκαν και ανέφερε ότι, όπως φαίνεται, το 
Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Τύχωνα, είτε παρανόμησε και στις 5 περιπτώσεις, αφού 
προέβη σε παράνομες προσθηκομετατροπές και αλλαγή χρήσης των περιπτέρων σε 
καφεστιατόρια, είτε ανέχθηκε τις παρανομίες που διενεργήθηκαν από τους κατόχους 
των ακινήτων στους οποίους εκμισθώθηκαν αυτά.  

Η Υπηρεσία μας, με επιστολή της, ημερ. 21.7.2016, ζήτησε τη γνώμη του Γενικού 
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, κατά πόσο η εκ των υστέρων εξασφάλιση των 
απαιτούμενων αδειών θεωρείται ότι νομιμοποιεί τις παράνομες ενέργειες του 
Κοινοτικού Συμβουλίου ή κατά πόσο θα πρέπει να ληφθούν οποιαδήποτε μέτρα 
εναντίον του Κοινοτικού Συμβουλίου. Μέχρι την ετοιμασία της παρούσας Έκθεσης, 
δεν είχε ακόμη ληφθεί η σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα. 

Το θέμα των παρανομιών εκ μέρους του Κοινοτικού Συμβουλίου στη διαχείριση των 
παραλιών στην παραλιακή περιοχή του Συμβουλίου και στην παροχή υπηρεσιών σε 
αυτές, διερευνήθηκε από τον Έπαρχο Λεμεσού και τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου 
του Υπουργείου Εσωτερικών. Τον Μάιο του 2014, το Υπουργείο Εσωτερικών 
απέστειλε τη σχετική έκθεση με τις παρατηρήσεις/διαπιστώσεις της Μονάδας 
Εσωτερικού Ελέγχου στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και ζήτησε τη 
συμβολή του, ως προς τη νομιμότητα των ενεργειών του Κοινοτικού Συμβουλίου, σε 
σχέση με τη διαδικασία των προσφορών που ακολουθήθηκε. Επειδή δεν δόθηκε 
απάντηση από τη Νομική Υπηρεσία, μετά από σχετική καταγγελία στην Υπηρεσία 
μας, τον Ιούνιο του 2015, για ανάθεση της διαχείρισης των παραλιών και την παροχή 
υπηρεσιών σε αυτές, μέσω προσφορών, σε πρόσωπα που έχουν πρώτου βαθμού 
συγγένεια με υψηλόβαθμους υπαλλήλους του Κοινοτικού Συμβουλίου, κατά 
παράβαση του άρθρου 56 του περί Κοινοτήτων Νόμου, ζητήσαμε από τον Γενικό 
Εισαγγελέα, την εξέταση του θέματος και την ενημέρωση της Υπηρεσίας μας. Η 
απάντηση του Γενικού Εισαγγελέα εκκρεμεί.     

1.2.3.2 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΛΑΜΙΝΟΥ 

Από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου για τα έτη 
2008 μέχρι 2013, ο οποίος διεξήχθη από ιδιώτη ελεγκτή, προέκυψαν διάφορα θέματα 
τα οποία πιθανόν να συνιστούν διάπραξη ποινικών αδικημάτων. Ο ιδιώτης ελεγκτής 
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διαβίβασε την έκθεση με τα ευρήματα/παρατηρήσεις του ελέγχου στον Γενικό 
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Ο Γενικός Εισαγγελέας μάς ενημέρωσε ότι δόθηκαν 
οδηγίες στην Αστυνομία για διερεύνηση τυχόν διάπραξης ποινικών αδικημάτων.  

1.2.3.3 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΞΥΛΟΥ 

Η Ελεγκτική Υπηρεσία διαβίβασε στην Έπαρχο Πάφου, για διερεύνηση, καταγγελία 
που λήφθηκε εναντίον του τέως Κοινοτάρχη Αξύλου, σχετικά με τη διενέργεια 
πληρωμών χωρίς απόφαση του Συμβουλίου και χωρίς τη ζήτηση προσφορών. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας της Επάρχου Πάφου διαβιβάστηκαν στον Γενικό 
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, για διερεύνηση του ενδεχομένου διάπραξης ποινικών 
αδικημάτων εκ μέρους του τέως Κοινοτάρχη. Ο Γενικός Εισαγγελέας ενημέρωσε την 
Υπηρεσία μας ότι η υπόθεση διερευνάται από την Αστυνομία.   

1.2.3.4 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΡΟΚΛΗΝΗΣ 

Δάνεια Κοινοτικού Συμβουλίου (ΚΣ) και υποθήκευση κρατικής γης. 

(α) Στις 31.12.2000, το ΚΣ Βορόκληνης όφειλε συνολικά £634.646 (€1.084.357), 
έναντι 4 δανείων, που αφορούσαν, ως επί το πλείστον, σε αναπτυξιακές δαπάνες. 
Στις 31.12.2016, το υπόλοιπο των δανείων του ΚΣ ανήρχετο σε €4.994.593, έναντι 8 
δανείων.  

Τα δάνεια του ΚΣ παρουσίασαν σημαντική αύξηση ύψους €3.910.236 ή ποσοστό 
360%, από το 2000 μέχρι το 2016, παρόλο που αριθμός δανείων αναδιαρθρώθηκαν 
για καλύτερη παρακολούθηση και αποπληρωμή τους. Όπως διαπιστώθηκε, η 
μεγάλη αύξηση στα δάνεια οφειλόταν κυρίως στην ανέγερση του Κοινοτικού 
Μεγάρου, του οποίου το κόστος υπερέβη τα €3,6 εκ., ενώ παράλληλα τα έσοδα του 
ΚΣ παρουσίασαν σταθερή μείωση από το 2010 και μετέπειτα. Σημειώθηκε επίσης ότι 
τα πλείστα ακίνητα του ΚΣ, καθώς και τα έσοδά του, είναι υποθηκευμένα προς 
εξασφάλιση των δανείων αυτών. 

(β) Στις 30.8.2000, υπογράφηκε Σύμβαση Μίσθωσης κρατικής γης, μεταξύ του τότε 
Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, εκ μέρους της Κυβέρνησης και του 
τότε Προέδρου του ΚΣ, εκ μέρους του ΚΣ Βορόκληνης, για ανέγερση Κοινοτικού 
Μεγάρου. 

Η Σύμβαση καθόριζε για τον μισθωτή (ΚΣ Βορόκληνης), μεταξύ άλλων, όπως μη 
εκχωρεί ή υπεκμισθώνει το κτήμα ή τα υποστατικά σε οποιοδήποτε φυσικό 
πρόσωπο ή οργανισμό με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, χωρίς να εξασφαλίσει 
προηγουμένως τη γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη, ούτε να παραχωρεί οποιαδήποτε 
«εμπράγματη δουλεία», δικαίωμα διαβάσεως ή προνόμιο πάνω στο κτήμα, ούτε να 
κάμνει ή να ανέχεται τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης, η οποία πιθανόν να 
βλάψει την αξία του. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η πρόθεση του 
ιδιοκτήτη του κτήματος, δηλαδή της Κυπριακής Δημοκρατίας, ήταν να προστατεύσει 
την ιδιοκτησία του από οποιαδήποτε εμπράγματη δουλεία στο κτήμα ή το ακίνητο 
που θα γινόταν χωρίς την έγκρισή του. 

(γ) Στη βάση των προνοιών του άρθρου 65Β του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας 
(Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ.224, στις 15.7.2010 το ΚΣ αιτήθηκε 
προς τον Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό την εγγραφή της Σύμβασης 
Μίσθωσης, με σκοπό να υποθηκευτεί το τεμάχιο για εξασφάλιση δανείου από 
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χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, για να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση των 
οικοδομικών εργασιών του υπό ανέγερση Μεγάρου του ΚΣ. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφασή του αρ. 71.197, ημερ. 2.11.2010, 
ενέκρινε την εγγραφή της πιο πάνω Σύμβασης Μίσθωσης.  

Ωστόσο, ο τότε Διευθυντής Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας εισηγήθηκε 
διόρθωση του εμβαδού του κρατικού τεμαχίου στη Σύμβαση, από 3.600 τ.μ. σε 3.368 
τ.μ., αλλά ταυτόχρονα εισηγήθηκε και την ακύρωση της Απόφασης του Υπουργικού 
Συμβουλίου και απόρριψη της αίτησης του ΚΣ Βορόκληνης, για τον λόγο ότι 
δικαίωμα εγγραφής δίνεται σε μισθωτές για βιομηχανικούς σκοπούς, όπου το κόστος 
ανέγερσης της βιομηχανικής μονάδας είναι πολύ ψηλό, ώστε να εξασφαλίσουν 
δάνειο για συμπλήρωση του ίδιου του έργου και όχι για εξασφάλιση δανείου για 
εκτέλεση άλλων έργων, όπως ζητούσε το ΚΣ Βορόκληνης. 

(δ) Το Υπουργικό Συμβούλιο, επανεξετάζοντας το πιο πάνω αίτημα, αποφάσισε να 
αναβάλει τη λήψη απόφασης, για να ζητηθεί από τον Έπαρχο Λάρνακας ταμειακή 
έκθεση για το ΚΣ Βορόκληνης, ώστε να διαπιστωθεί η πραγματική οικονομική 
κατάσταση του ΚΣ και το αίτημα να μεταφερθεί για εξέταση σε επόμενη συνεδρία 
του.  

Με επιστολή του, ημερ. 24.8.2011, προς τον Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό 
Λάρνακας, ο τότε Έπαρχος Λάρνακας σύστησε την αιτούμενη εγγραφή της 
Σύμβασης Μίσθωσης στο αρχείο του Κτηματολογίου, αναφέροντας ότι: «Το 
Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης ανταποκρίνεται με επάρκεια και συνέπεια στις 
δανειοληπτικές και γενικότερα στις οικονομικές του υποχρεώσεις».  

Στη συνεδρία του, ημερ. 17.1.2012 το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τη 
διόρθωση του εμβαδού του κρατικού τεμαχίου και την παραχώρηση του δικαιώματος 
εγγραφής μέσω τροποποιητικής συμφωνίας και όπως οι υπόλοιποι όροι της 
σύμβασης παραμείνουν οι ίδιοι.  

(ε) Με επιστολή του, ημερ. 13.6.2012, προς τον Έπαρχο Λάρνακας, το ΚΣ 
Βορόκληνης ζήτησε όπως του δοθεί έγκριση για σύναψη δανείου ύψους €1,7 εκ. από 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την «ανέγερση Κοινοτικού Μεγάρου». Σε Έκθεσή 
της, ημερ. 19.6.2012, προς τον Έπαρχο, δηλαδή μόλις 10 μήνες μετά την επιστολή 
του Επάρχου, ημερ. 24.8.2011, για σύσταση για εγγραφή της Σύμβασης Μίσθωσης 
για σκοπούς υποθήκευσης και εξασφάλισης δανείου, η τότε Βοηθός Έπαρχος 
Λάρνακας ανέφερε ότι το ΚΣ δεν ήταν σε θέση να πληρώνει πρόσθετη ετήσια δόση 
δανείου €170.000 πλέον τόκους, για δάνειο €1,7 εκ., εκτός εάν αυξήσει κατά πολύ τις 
φορολογίες. Ανέφερε επιπρόσθετα ότι υπήρχε κίνδυνος μη αποπληρωμής του 
δανείου, με τα Κοινοτικά κτήρια που θα υποθηκεύονταν να βρεθούν σε κίνδυνο και 
εξέφρασε την άποψη ότι το ποσό του €1,7 εκ. θεωρείτο εξαιρετικά ψηλό για να 
μπορούσε να αποπληρωθεί από το ΚΣ, με βάση τα τότε δεδομένα, ενώ στην 
περίπτωση που εγκρινόταν χαμηλότερο δάνειο, το ΚΣ θα έπρεπε να δεσμευτεί και 
για μείωση των λειτουργικών του δαπανών. 

Παρόλο που στην Έκθεσή της η Βοηθός Έπαρχος επεσήμανε τον κίνδυνο μη 
αποπληρωμής του δανείου, με ενδεχόμενο να βρεθούν σε κίνδυνο τα Κοινοτικά 
κτήρια, ο τότε Έπαρχος, σε σημείωμά του, ημερ. 19.6.2012, ενέκρινε τη σύναψη 
δανείου ύψους €1,7 εκ. 

Στην επιστολή που στάληκε προς το ΚΣ Βορόκληνης, ημερ. 19.6.2012, ο τότε 
Έπαρχος έδωσε παράτυπα, αδικαιολόγητα και ατεκμηρίωτα, κατά την άποψή μας, 
την έγκρισή του για σύναψη του δανείου και υποθήκευση της κρατικής γης.  
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Παράτυπα, αφού η συμπληρωματική συμφωνία για παραχώρηση στον μισθωτή του 
δικαιώματος εγγραφής της Σύμβασης Μίσθωσης υπογράφηκε μεταγενέστερα στις 
4.9.2012, η οποία εγγραφή, τελικά, έγινε πολύ αργότερα την 1.7.2016, δηλαδή μετά 
από 4 σχεδόν χρόνια. 

Επισημάνθηκε ότι η οικονομική κατάσταση του ΚΣ δεν θα μπορούσε να μεταβληθεί 
ουσιαστικά στο χρονικό διάστημα των 10 μηνών και συνεπώς θα έπρεπε να ήταν 
γνωστή στην Επαρχιακή Διοίκηση η πραγματική οικονομική κατάσταση του ΚΣ στις 
24.8.2011. Θεωρούμε συνεπώς ότι το περιεχόμενο της επιστολής του τότε Επάρχου 
Λάρνακας, ημερ. 24.8.2011, ήταν παραπλανητικό. 

Σημειώνεται ότι το εν λόγω δάνειο ύψους €1,7 εκ. τελικά δεν λήφθηκε. 

(στ) Στις 4.9.2012 υπογράφηκε συμπληρωματική συμφωνία (που τροποποιούσε την 
αρχική Σύμβαση Μίσθωσης), στην οποία συμπεριλήφθηκε νέος όρος, που καθόριζε 
ότι ο μισθωτής δύνατο να εγγράψει τη Σύμβαση αυτή σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
Άρθρου 65Β του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 
Νόμου, Κεφ. 224, με τους υπόλοιπους όρους, προϋποθέσεις και δεσμεύσεις της 
Συμφωνίας του 2000, να εξακολουθούν να ισχύουν. 

Σύμφωνα με το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου απαιτείται μόνο για την εγγραφή της Σύμβασης Μίσθωσης, την 
υπεκμίσθωση και τη μεταβίβαση εμπράγματου δικαιώματος, ενώ όσον αφορά στο 
δικαίωμα υποθήκευσης του εμπράγματου δικαιώματος, αυτό αποκτάται με την 
εγγραφή της Σύμβασης Μίσθωσης και δεν χρειάζεται οποιαδήποτε άλλη απόφαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου, νοουμένου ότι στη Σύμβαση Μίσθωσης δεν 
περιλαμβάνεται όρος που να απαγορεύει την υποθήκευσή του και νοουμένου ότι 
εξασφαλίζεται η έγκριση του Επάρχου, σύμφωνα με το άρθρο 83(α) του περί 
Κοινοτήτων Νόμου.  Τίθεται εδώ το ερώτημα κατά πόσο ο όρος στη Σύμβαση 
Μίσθωσης για μη παραχώρηση οποιασδήποτε «εμπράγματης δουλείας», χωρίς την 
εκ των προτέρων γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη (δηλαδή του κράτους), περιλαμβάνει 
και την υποθήκευση. 

Με 2 επιστολές του, ημερ. 7.3.2014, το ΚΣ Βορόκληνης υπέβαλε ξανά αίτηση προς 
τον Έπαρχο Λάρνακας για έγκριση υποθήκευσης του κρατικού ακινήτου και σύναψη 
δανείου €2,2 εκ., για ενοποίηση 2 άλλων δανείων, αναφέροντας συνάμα ότι για το εν 
λόγω ακίνητο είχε δοθεί έγκριση για υποθήκευσή του για σκοπούς άλλου δανείου, το 
οποίο δεν κατέστη δυνατό να εξασφαλιστεί. 

Η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας, με επιστολές της, ημερ. 20.11.2014 και 5.1.2015, 
προς το Υπουργείο Εσωτερικών, εισηγήθηκε την έγκριση του αιτήματος για 
υποθήκευση. Το Υπουργείο Εσωτερικών, ωστόσο, απέρριψε στις 13.1.2015 το 
αίτημα και ανέφερε ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική, δεν ήταν δυνατή η 
υποθήκευση από τον μισθωτή, μισθωμένης κρατικής γης.  Το Υπουργείο 
Εσωτερικών θα μπορούσε επίσης να επικαλεστεί και τον πιο πάνω όρο της 
Σύμβασης Μίσθωσης, εάν η «εμπράγματη δουλεία» περιλαμβάνει και την 
υποθήκευση. 

Παρά τις θέσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας, σε 
μετέπειτα αίτημα του ΚΣ, ημερ. 6.7.2016, για υποθήκευση του κρατικού ακινήτου, 
αποτάθηκε στις 23.8.2016 με κατεπείγουσα επιστολή προς το Επαρχιακό 
Κτηματολόγιο Λάρνακας, ζητώντας να πληροφορηθεί κατά πόσο, με την έκδοση του 
Πιστοποιητικού Εγγραφής Μίσθωσης κρατικής γης, η οικεία τοπική Αρχή αποκτούσε 
δικαίωμα υποθήκευσης του ακινήτου, για σκοπούς δανειοδότησής της. Όπως 
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αναφέρθηκε προηγουμένως, η εγγραφή της Σύμβασης Μίσθωσης του κρατικού 
ακινήτου έγινε τελικά την 1.7.2016.  

Στις 21.9.2016, το Επαρχιακό Κτηματολόγιο Λάρνακας απάντησε ότι με την εγγραφή 
της Σύμβασης Μίσθωσης και την έκδοση του Πιστοποιητικού Εγγραφής Μίσθωσης, 
το ΚΣ Βορόκληνης μπορούσε να υποθηκεύσει το εμπράγματο δικαίωμα, νοουμένου 
ότι δεν αντίβαινε τους όρους της Σύμβασης Μίσθωσης. Ενόψει της θέσης του 
Επαρχιακού Κτηματολογίου Λάρνακας, η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας έδωσε στις 
6.10.2016 την έγκρισή της για υποθήκευση της κρατικής γης. 

Στις 26.10.2016, το ακίνητο υποθηκεύτηκε για το ποσό των €2,1 εκ. προς τη 
Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, ενέργεια η οποία, κατά την άποψη της Υπηρεσίας 
μας, δημιουργεί προηγούμενο και για πολλές άλλες παρόμοιες Συμβάσεις 
Μισθώσεων. 

Υδατοπρομήθεια.  

(α) Οικονομική κατάσταση. Το ΚΣ προμηθεύεται νερό από το Τμήμα Αναπτύξεως 
Υδάτων (ΤΑΥ) και από ιδιωτικές διατρήσεις της Κοινότητας, το οποίο και μεταπωλεί 
προς τους κατοίκους της Κοινότητας.  

Σύμφωνα με στοιχεία που μας δόθηκαν από το ΚΣ για τα έτη 2000-2016 
παραλήφθηκαν συνολικά 9.532.562 κ.μ. νερού, έναντι συνολικού ποσού €7.368.527, 
στα οποία συμπεριλαμβάνονται 101.246 κ.μ. που αγοράστηκαν έναντι £7.483 
(€12.785) από ιδιωτικές διατρήσεις της Κοινότητας. 

Από το σύνολο της πιο πάνω ποσότητας, το ΚΣ τιμολόγησε μόνο τα 5.276.829 κ.μ. 
νερού για το ποσό των €8.521.369, από το οποίο εισπράχθηκαν συνολικά 
€7.700.014. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που μας δόθηκαν, δεν τιμολογήθηκε, 
λόγω απωλειών/λαθών/κλοπών, ποσότητα 4.255.733 κ.μ. νερού ή ποσοστό 45%, με 
κόστος αγοράς €3.306.225, ποσό το οποίο θεωρείται πολύ σημαντικό.  

Από το συνολικό ποσό των €7.700.014 που εισπράχθηκε από τους καταναλωτές 
μέχρι την 31.12.2016, εμβάστηκαν στο ΤΑΥ μόνο τα €4.434.722, ενώ στις 30.1.2017, 
σύμφωνα με στοιχεία που μας δόθηκαν από το ΤΑΥ, εκκρεμούσε υπόλοιπο προς το 
Τμήμα ύψους €3.858.904 πλέον €467.886 για τόκους καθυστερημένων οφειλών. 
Όπως προκύπτει, παρόλο που το ΚΣ εισέπραξε από τους καταναλωτές σχεδόν 
ολόκληρο το ποσό που οφείλετο στο ΤΑΥ για την προμήθεια του νερού για τα έτη 
2000-2016, εντούτοις δεν αποπλήρωσε τις οφειλές του. 

(β) Προμήθεια νερού από άλλες πηγές και απώλειες νερού. Από τα 
αποτελέσματα του ελέγχου που διεξήχθη, εκτιμήθηκε ότι η αγορά νερού από άλλες 
πηγές ήταν πολύ μεγαλύτερη από τις ποσότητες που παρουσιάζονται στην 
κατάσταση που ετοιμάστηκε, με βάση τα στοιχεία που μας δόθηκαν από το ΚΣ και 
εάν συνυπολογίζονταν οι πραγματικές ποσότητες νερού που αγοράστηκαν από 
ιδιωτικές γεωτρήσεις, τότε οι «απώλειες» ή καλύτερα η μη τιμολογημένη ποσότητα 
νερού, θα πρέπει να ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη του 17% το 2000 και 59% το 2016 
(σύμφωνα με στοιχεία του ΚΣ), όταν και εγκαταστάθηκαν μετρητές στις διατρήσεις 
και μπορούσαν να ελεγχθούν οι ποσότητες νερού που αντλούνταν. Εκφράσαμε την 
άποψη ότι απώλειες της τάξης του 59% είναι υπερβολικά ψηλές για να αιτιολογηθούν 
μέσα στα πλαίσια των κανονικών απωλειών ενός δικτύου και, εάν δεν ήταν σε γνώση 
του ΚΣ ότι «κάτι άλλο» συνέβαινε, θα έπρεπε να είχαν διερευνηθεί οι λόγοι και 
αποκατασταθούν τυχόν ζημιές του δικτύου, όλα αυτά τα χρόνια. Επισημαίνεται ότι το 
μέγιστο ποσοστό απώλειας νερού που θεωρείται αποδεκτό από το Τμήμα 
Αναπτύξεως Υδάτων και τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας είναι το 20%. 
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(γ) Κόστος παροχής νερού. Παρόλο που το ΚΣ Βορόκληνης έχει από τις πιο 
ψηλές χρεώσεις της περιοχής για τα τέλη ύδατος, εντούτοις, λαμβάνονται υπόψη όλα 
τα υπόλοιπα έξοδα που συνεπάγεται η παροχή προς τους καταναλωτές της 
υπηρεσίας υδατοπρομήθειας, στον τομέα της παροχής υπηρεσιών 
υδατοπρομήθειας, το ΚΣ λειτουργούσε με σημαντική ζημιά.  

(δ) Παρακολούθηση καθυστερημένων οφειλών υδατοπρομήθειας. Οι 
καθυστερημένες οφειλές προς το ΚΣ από τους καταναλωτές κατά την 31.12.2016, 
ανήλθαν σε €332.759. Παρόλο που κατά καιρούς το ΚΣ λάμβανε αποφάσεις για την 
παρακολούθηση των καθυστερήσεων, εντούτοις αυτές δεν υλοποιούνταν, με 
αποτέλεσμα να εκκρεμούν για αρκετά χρόνια σημαντικά ποσά, κατά παράβαση των 
προνοιών των σχετικών Κανονισμών. Όπως είχαμε ενημερωθεί, για την υπό 
επισκόπηση περίοδο και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ελέγχου δεν είχαν 
κινηθεί οποιεσδήποτε νομικές διαδικασίες για ανάκτηση των οφειλών 
υδατοπρομήθειας.  

(ε) Διαγραφές/μειώσεις οφειλόμενων ποσών υδατοπρομήθειας. Για την υπό 
αναφορά περίοδο (2000-2016), έγιναν διαγραφές οφειλόμενων τελών πέραν των 
€875.000, κατά παράβαση του άρθρου 83(κζ) του περί Κοινοτήτων Νόμου του 1999, 
το οποίο προβλέπει ότι για τη διαγραφή οφειλών που υπερβαίνουν σε κάθε 
περίπτωση τις £50 (€85), απαιτείται η έγκριση του Επάρχου και κατά παράβαση των 
σχετικών Κανονισμών Υδατοπρομήθειας.  

Από επιστολή της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας, ημερ. 2.11.2017, προς την 
Υπηρεσία μας, διαφάνηκε ότι η Επαρχιακή Διοίκηση ενημερώθηκε για 
διαγραφές/μειώσεις, μέσω της υποβολής 10 πρακτικών του ΚΣ που αφορούσαν στα 
έτη 2001, 2011, 2015 και 2016, μόνο για 23 περιπτώσεις, για το συνολικό ποσό των 
€7.561. Συνεπώς, τυχόν άλλες διαγραφές για ποσά άνω των £50 (€85), οι οποίες 
δεν υποβλήθηκαν στον Έπαρχο για έγκριση, θεωρούνται παράτυπες. 

Από τη διερεύνηση, αλλά και από δειγματοληπτικό έλεγχο που διεξήχθη σε αριθμό 
ενστάσεων, διαπιστώθηκε επίσης ότι δεν τηρούνταν οι εσωτερικές διαδικασίες και 
οδηγίες του ΚΣ, που αφορούν στην εξέταση των ενστάσεων για τις χρεώσεις της 
υδατοπρομήθειας, οι οποίες, ας σημειωθεί, σε αρκετές περιπτώσεις δεν συνάδουν με 
τις πρόνοιες των σχετικών Κανονισμών.  

Χορηγίες για την ανέγερση του Κοινοτικού Μεγάρου.  Για την ανέγερση του 
Κοινοτικού Μεγάρου και την κατασκευή της Βιβλιοθήκης και του Αμφιθεάτρου, 
καταβλήθηκε, βάσει Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, με τις οποίες 
εγκρίθηκε η πολιτική του κράτους για παραχώρηση χορηγίας για την ανέγερση 
Κοινοτικών Κτηρίων, μέσω των Επαρχιακών Διοικήσεων, καθώς επίσης και το Σχέδιο 
Στήριξης των Τοπικών Αρχών για τη Δημιουργία Έργων Πολιτιστικής Υποδομής του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, υπό μορφή χορηγιών, συνολικό ποσό ύψους 
€777.906. 

Στη βάση των προνοιών της πολιτικής για παραχώρηση χορηγίας για την ανέγερση 
Κοινοτικών κτηρίων, οι κτηριολογικές ανάγκες του Κοινοτικού Μεγάρου 
υπολογίστηκαν, από την Υπηρεσία μας, σε 454 τ.μ., βάσει των εγκεκριμένων θέσεων 
του Συμβουλίου. Στην περίπτωση που λαμβανόταν υπόψη ο μέγιστος αριθμός του 
προσωπικού που υπηρετούσε, τότε οι κτηριολογικές ανάγκες του Κοινοτικού 
Μεγάρου θα υπολογίζονταν σε 526 τ.μ. Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε και 
επιβεβαιώθηκε από γραπτή επιστολή του ΚΣ, δεν ζητήθηκε και δεν λήφθηκε η 
έγκριση από τον Υπουργό Εσωτερικών, όπως καθοριζόταν στην Απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου, ημερ. 31.3.2009, για την τεράστια αύξηση στο εμβαδόν του 
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κτηρίου, από τα έστω 526 τ.μ. στα 1.902 τ.μ., που ήταν τα αρχικά σχέδια και τα 
2.620 τ.μ., περίπου, που τελικά κατασκευάστηκαν στην πράξη. 

Όσον αφορά στη χορηγία που παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού, διαπιστώθηκε ότι η όλη εξέταση της αίτησης από την Ειδική Υπηρεσιακή 
Επιτροπή που καθορίζεται στο πιο πάνω Σχέδιο ήταν ελλιπής, ενώ η εισηγητική 
Έκθεσή της, όπως προνοείται/καθορίζεται στο Σχέδιο, δεν δόθηκε στην Υπηρεσία 
μας, παρόλον ότι είχε ζητηθεί επανειλημμένα και μέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασης 
της αίτησης και έγκρισής της από την Υπουργική Επιτροπή, σύμφωνα με το Σχέδιο, 
το Κοινοτικό Μέγαρο είχε ολοκληρωθεί. 

Πέραν των πιο πάνω, δεν εντοπίστηκε από την Ειδική Υπηρεσιακή Επιτροπή η 
διαφορά στο εμβαδόν της Βιβλιοθήκης το οποίο, σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά 
σχέδια που υποβλήθηκαν, ήταν 140 τ.μ., ενώ στην καλυπτική επιστολή και 
κοστολόγηση από τον σύμβουλο επιμετρητή του ΚΣ, το κόστος κατασκευής 
υπολογίστηκε για Βιβλιοθήκη εμβαδού 241 τ.μ., με αποτέλεσμα την αύξηση του 
ποσού της χορηγίας που παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
κατά €35.827. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, θεωρούμε ότι η όλη διαδικασία έγκρισης ήταν 
τυπική και όχι ουσιαστική και δεν εξετάστηκε, στην ουσία, κατά πόσο το ΚΣ 
Βορόκληνης πληρούσε τις πρόνοιες του Σχεδίου για παραχώρηση της χορηγίας. 

Επισημαίνεται επίσης ότι η Βιβλιοθήκη, 6 χρόνια μετά την κατασκευή της, δεν έχει 
λειτουργήσει, ούτε έχει αγοραστεί ο απαραίτητος γραφειακός και άλλος εξοπλισμός, 
αλλά ούτε και έχουν παραληφθεί οποιαδήποτε βιβλία. 

Ενόψει των πιο πάνω, εκφράσαμε την άποψη ότι, πέραν της διασπάθισης δημοσίου 
χρήματος, ενδεχομένως να είχαν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα, αναφορικά με 
ανυπόγραφες δηλώσεις και διάφορα λανθασμένα στοιχεία/δηλώσεις που 
υποβλήθηκαν, με σκοπό την εξασφάλιση μεγαλύτερου ποσού χορηγίας. 

Κήπος Κοινοτικού Μεγάρου. Για την κατασκευή του κήπου του Κοινοτικού 
Μεγάρου δαπανήθηκε συνολικά ποσό €48.780. Τόσο η σύμβαση παροχής 
υπηρεσιών για την εκπόνηση της μελέτης τοπιοτέχνησης για ποσό €4.000, όσο και η 
σύμβαση για την προμήθεια και φύτευση των φυτών/δέντρων για ποσό €44.780, 
ανατέθηκαν απευθείας, χωρίς την προκήρυξη διαγωνισμού, παραβιάζοντας τις 
σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας.  

Η πληρωμή των €4.000 για τις υπηρεσίες εκπόνησης της μελέτης τοπιοτέχνησης 
έγινε με την έκδοση επιταγής στο όνομα του δικαιούχου, χωρίς όμως την 
προσκόμιση τιμολογίου και, ως εκ τούτου, δεν μπορούσε να διαπιστωθεί η ορθότητα 
της πληρωμής. Τελικά, όπως διαπιστώθηκε, ο κήπος δημιουργήθηκε χωρίς να 
ακολουθηθούν οι πρόνοιες του σχεδίου/μελέτης τοπιοτέχνησης που είχε εκπονηθεί, 
αφού δεν εκτελέστηκαν σημαντικές εργασίες που καθορίζονταν στο σχέδιο και δεν 
τοποθετήθηκαν τα φυτά/δέντρα που περιλαμβάνονταν στη μελέτη. Ως εκ τούτου, 
εκφράσαμε την άποψη ότι η ανάθεση των υπηρεσιών εκπόνησης μελέτης σε 
αρχιτέκτονα τοπίου δεν δικαιολογείτο και το ποσό που καταβλήθηκε για τον σκοπό 
αυτό, συνιστούσε διασπάθιση δημόσιου χρήματος. 

Όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο του τιμολογίου για την προμήθεια των 
φυτών/δέντρων, έγιναν σημαντικές και σοβαρές υπερχρεώσεις στις τιμές μονάδος 
των διαφόρων φυτών/δέντρων του κήπου, οι οποίες στις πλείστες περιπτώσεις 
φαίνεται να ήταν εξωπραγματικές.  
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Όπως διαπιστώθηκε, το φυτώριο που ανέλαβε την ετοιμασία του κήπου ήταν 
συνεργάτης του ΚΣ και κατά την περίοδο 2004–2016 το ΚΣ κατέβαλε σε αυτό 
συνολικά ποσό ύψους €1.224.589. Θεωρήσαμε ότι το ποσό αυτό ήταν υπερβολικά 
ψηλό και αδικαιολόγητο, για ένα ΚΣ που κατά την πιο πάνω περίοδο είχε μεγάλο και 
αυξανόμενο χρέος. 

Επίπλωση του Κοινοτικού Μεγάρου. 

(α) Διαδικασία ανάθεσης. Η προμήθεια των επίπλων του Μεγάρου του ΚΣ 
(γραφεία, αμφιθέατρο) ανατέθηκε στον εργολάβο του Μεγάρου και δαπανήθηκαν 
συνολικά €170.547, εκ των οποίων οι €18.747 αφορούσαν στην αμοιβή του 
εργολάβου, του αρχιτέκτονα μελετητή και του επιμετρητή του ΚΣ. 

Παρόλο που δεν μας δόθηκαν όλα τα σχετικά στοιχεία, εντούτοις από την αξιολόγηση 
των στοιχείων που έχουν βρεθεί στα αρχεία του ΚΣ και από εξέταση καταγγελίας που 
υποβλήθηκε από δεύτερη εταιρεία στην οποία το ΚΣ αποτάθηκε για προσφορά, 
διαπιστώθηκε ότι δεν προκηρύχθηκε διαγωνισμός, ούτε τηρήθηκαν οι σχετικές 
πρόνοιες της νομοθεσίας αναφορικά με τη διαδικασία προσφορών, αλλά έγινε 
απευθείας ανάθεση. Η ζήτηση προσφορών, ωστόσο, ήταν υποχρέωση του 
εργολάβου στον οποίο είχε ανατεθεί η προμήθεια των επίπλων, εφόσον το ΚΣ και 
κατ΄ επέκταση ο εργολάβος, είχαν υποχρέωση να τηρούν τις διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων.  

Όπως αναφέρεται στα ανυπόγραφα πρακτικά της συνεδρίας του, ημερ. 6.12.2010, το 
ΚΣ ενέκρινε την αποδοχή της προσφοράς, κάτι το οποίο όμως έγινε μετά την 
αποδοχή της προσφοράς στις 16.11.2010 από τον εργολάβο, με την υπογραφή του 
σε συγκεκριμένο έντυπο του προμηθευτή. Ως εκ τούτου, η έγκριση που ανέφερε ο 
εργολάβος στην επιστολή του προς τον Αρχιτέκτονα, ημερ. 15.11.2010, ότι του 
δόθηκε για την ανάθεση της σύμβασης, καθώς και για το συνολικό ποσό και το 
ποσοστό της δικής του αμοιβής, δόθηκε παράτυπα, από αναρμόδιο ενδεχομένως 
άτομο/όργανο.  

(β) Παραλαβή επίπλων. Όλα τα τιμολόγια της εταιρείας στην οποία ανατέθηκε η 
προμήθεια των επίπλων, τα οποία ανήλθαν συνολικά σε €131.230 πλέον ΦΠΑ, 
εκδόθηκαν στο όνομα του Κοινοτικού Συμβουλίου Βορόκληνης, όμως πληρώθηκαν 
από τον εργολάβο. Στον τελικό λογαριασμό του Κοινοτικού Μεγάρου, ωστόσο, ο 
εργολάβος τιμολόγησε το ΚΣ με ολόκληρο το ποσό της προσφοράς, δηλαδή 
€132.000 πλέον ΦΠΑ. 

Πέραν των πιο πάνω, διαπιστώθηκε ότι έγιναν αγορές πέραν των αναγκών του ΚΣ, 
αφού το προσωπικό (μόνιμο, έκτακτο, με αγορά υπηρεσιών και αορίστου), 
συμπεριλαμβανομένου του Κοινοτάρχη και του Γραμματέα, δεν ξεπέρασε ποτέ τα 10 
άτομα (σημειώνεται ότι οι εγκεκριμένες θέσεις είναι μόνο 4). Από το σύνολο των 129 
καρέκλων που αγοράστηκαν, οι 109 αφορούν σε καρέκλες γραφείου (δερμάτινες με 
αγκώνες και τροχούς σε 3 διαφορετικούς τύπους), εκ των οποίων οι 44 βρίσκονται σε 
χώρο που χρησιμοποιείται ως αποθήκη.  

Από τα πιο πάνω, διαπιστώθηκε ότι έγινε αδικαιολόγητη αγορά μεγάλου αριθμού 
καρεκλών γραφείου, γεγονός το οποίο συνιστούσε, κατά τη γνώμη μας, διασπάθιση 
δημοσίου χρήματος.  

Ενόψει των πιο πάνω, εκφράσαμε την άποψη ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε, 
ήταν μια συγκεκαλυμμένη αγορά επίπλων, μέσω του εργολάβου, για αποφυγή 
εφαρμογής από το ΚΣ της προβλεπόμενης από τη νομοθεσία διαδικασίας 
προσφορών. Πέραν των πιο πάνω, με τον τρόπο που ενήργησε το ΚΣ, στερήθηκε τη 
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δυνατότητα εξεύρεσης της πλέον οικονομικά συμφέρουσας προσφοράς, ενώ ήταν 
έκδηλο ότι μεγάλο μέρος της όλης «διαδικασίας» έγινε από το ΚΣ (έμμεσα) και όχι 
από τον εργολάβο. Ως εκ τούτου, δεν δικαιολογείτο η καταβολή οποιασδήποτε 
αμοιβής προς τον εργολάβο/αρχιτέκτονα/επιμετρητή.  

Αγορά έργου τέχνης. Δαπανήθηκε ποσό €25.000 για την προμήθεια ενός έργου 
τέχνης, με απευθείας ανάθεση. Σύμφωνα με τα ανυπόγραφα πρακτικά, ημερ. 
7.9.2010, το ΚΣ αποφάσισε την αγορά του πιο πάνω έργου, μετά την παρουσίαση 
της πρότασης του Αρχιτέκτονα του Κοινοτικού Μεγάρου, για εγκατάσταση έργου 
τέχνης στον περιβάλλοντα χώρο του Κοινοτικού Μεγάρου με κόστος €25.629. Η 
πληρωμή έγινε με δύο εντάλματα πληρωμής, χωρίς την υποβολή τιμολογίου, ενός 
για ποσό €25.000, ημερ. 29.11.2010 και ενός για ποσό €500, ημερ. 10.12.2010. Και 
τα 2 εντάλματα, τα οποία δεν έφεραν υπογραφές έγκρισης, εκδόθηκαν στο όνομα της 
συζύγου του καλλιτέχνη. Το δεύτερο ένταλμα πληρωμής ήταν σε μετρητά, χωρίς 
όμως την υπογραφή του παραλήπτη και, ως εκ τούτου, δεν ήταν δυνατό να 
επιβεβαιωθεί κατά πόσο παραλήφθηκαν τα χρήματα και από ποιόν. Σημειώνεται ότι 
και στα 2 εντάλματα πληρωμής ήταν συνημμένη «απόδειξη είσπραξης» για συνολικό 
ποσό ύψους €25.500, η οποία έφερε την υπογραφή της συζύγου του καλλιτέχνη, η 
οποία όμως δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτή ως επίσημη απόδειξη, αφού δεν έφερε 
ημερομηνία, λεπτομέρειες τιμολογίου, στοιχεία δικαιούχου, όπως αριθμό 
φορολογικής ταυτότητας, αριθμό ΦΠΑ ή έστω αριθμό δελτίου ταυτότητας και 
τηλεφώνου προς επιβεβαίωση της ταυτότητας του ατόμου που εισέπραξε το ποσό.  

Συμβόλαιο ανέγερσης του Κοινοτικού Μεγάρου.  

(α) Η μελέτη/επίβλεψη του έργου έγινε από ιδιώτες Συμβούλους. Η εκτίμηση 
δαπάνης του έργου που ετοιμάστηκε από τους Επιμετρητές στις 21.9.2006, ανήρχετο 
σε £1.330.000 (€2.272.440) πλέον ΦΠΑ για συνολικό εμβαδό 1.902 τ.μ., 
συμπεριλαμβανομένου αμφιθεάτρου στο ισόγειο εμβαδού 312 τ.μ. και βιβλιοθήκης 
εμβαδού 241 τ.μ.  Στην πιο πάνω εκτίμηση δεν συμπεριλήφθηκαν οι αμοιβές 
Συμβούλων, οι άδειες οικοδομής, τα τέλη προς τις Αρμόδιες Αρχές, η αξία της γης, οι 
τόκοι από δάνεια και έξοδα τραπεζών, οι διακοσμήσεις εσωτερικού χώρου, οι 
εξοπλισμοί/έπιπλα βιβλιοθήκης και αμφιθεάτρου, ο εξοπλισμός και τα έπιπλα του 
κτηρίου.  

Σημειώνεται ότι στα σχέδια της άδειας οικοδομής, ημερ. 1.2.2007, η βιβλιοθήκη είχε 
εμβαδόν 140 τ.μ. και το αμφιθέατρο 300 τ.μ. Ως εκ τούτου, προκύπτουν ερωτήματα 
για τους λόγους για τους οποίους η εκτίμηση δαπάνης αναφερόταν σε διαφορετικά 
εμβαδά από αυτά που προέκυψαν από τα σχέδια της άδειας οικοδομής. 

Η συμφωνία υπογράφηκε στις 26.3.2008, έναντι του ποσού των €2.378.371 πλέον 
ΦΠΑ, με περίοδο κατασκευής του έργου τους 22 μήνες, ενώ ο Τελικός Λογαριασμός 
του έργου με τον εργολάβο συμφωνήθηκε στις 19.3.2012 για το ποσό των 
€3.194.234 πλέον ΦΠΑ, δηλαδή ήταν κατά €815.863 ψηλότερος ή ποσοστό 34,3%. 
Από τον έλεγχο του λογαριασμού «Κοινοτικό Μέγαρο Βορόκληνης» του Γενικού 
Καθολικού του ΚΣ, διαπιστώθηκε ότι καταβλήθηκε επιπρόσθετα ποσό ύψους 
€548.441, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για άλλες εργασίες/προμήθειες που δεν 
συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση και που αφορούσαν, κυρίως, στην αμοιβή του 
Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου/Μηχανολόγου, Επιμετρητή, στα τέλη για την 
άδεια οικοδομής στον Έπαρχο, πληρωμές σε φυτώριο κ.ά. 

Το έργο ολοκληρώθηκε με καθυστέρηση 240 ημερολογιακών ημερών, για τις οποίες 
ο Εργολάβος αποζημιώθηκε με ποσό ύψους €101.583. Στις 26.10.2017 ζητήσαμε τα 
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σχετικά δικαιολογητικά στοιχεία/έγγραφα που να τεκμηριώνουν την πιο πάνω 
απόφαση, τα οποία δεν είχαν υποβληθεί μέχρι την ετοιμασία της παρούσας έκθεσης.  

(β) Σύμφωνα με την Άδεια Οικοδομής που εκδόθηκε από την Επαρχιακή Διοίκηση 
στις 29.1.2007, το εμβαδόν του κτηρίου ήταν 1.300 τ.μ. Όπως διαπιστώθηκε όμως 
στην πράξη, έγιναν αρκετές προσθαφαιρέσεις, αυξάνοντας το εμβαδό του κτηρίου 
στα 2.620 τ.μ., χωρίς το ΚΣ να αποταθεί στην Επαρχιακή Διοίκηση για έκδοση νέας 
Άδειας Οικοδομής, παρόλον ότι το κτήριο παραδόθηκε από το 2012, με αποτέλεσμα 
να μην έχει εκδοθεί ούτε και Πιστοποιητικό Τελικής Έγκρισης. 

Όπως προέκυψε από την ανάλυση του Τελικού Λογαριασμού, σε αυτόν περιλήφθηκε 
ποσό ύψους €680.108, για εργασίες που δεν περιλαμβάνονταν στις εργασίες των 
διορισμένων υπεργολάβων, για αυτό και υπολογίστηκαν ως αλλαγές και αφορούσαν, 
κυρίως, στο αμφιθέατρο ισογείου, έπιπλα και θέατρο υπογείου.  

Το επιπλέον ποσό των €222.037 που δαπανήθηκε για το αμφιθέατρο του ισογείου, 
προέκυψε εξαιτίας της μη συμπερίληψης από τον Επιμετρητή στο δελτίο ποσοτήτων 
σημαντικών εργασιών (σκηνή, ψευδοροφές, συστήματα φωτισμού και ήχου κ.λπ.), οι 
οποίες θα έπρεπε να είχαν προβλεφθεί στο στάδιο της ετοιμασίας της μελέτης.  

Κατά τον έλεγχο των αρχιτεκτονικών σχεδίων για την κατασκευή του Κοινοτικού 
Μεγάρου, υπέπεσε στην αντίληψή μας ότι για την κατασκευή του θεάτρου του 
υπογείου δεν υπήρχαν κατασκευαστικά σχέδια, αλλά ούτε και στατική ή 
ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, τα οποία ζητήθηκαν από το ΚΣ, χωρίς ωστόσο να μας 
δοθούν, ενώ δεν είχε εντοπιστεί οτιδήποτε σχετικό στα πρακτικά του ΚΣ.  

Είδη υγιεινής. Όπως πληροφορηθήκαμε, κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε, η σύζυγος 
υπαλλήλου του ΚΣ, ο οποίος ήταν μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης των 2 
προσφορών που υποβλήθηκαν για την προμήθεια των ειδών υγιεινής, εργαζόταν 
τότε στην εταιρεία στην οποία κατακυρώθηκε η προσφορά, ενώ ήταν επίσης και 
μέλος του ΚΣ. 

Σημειώνεται ότι ενώ το ποσό της σύμβασης ήταν €8.254 πλέον ΦΠΑ, τελικά 
εγκρίθηκε επιπλέον ποσό ύψους €3.295, λόγω αλλαγών που ζητήθηκαν από τον 
Αρχιτέκτονα και τον Γραμματέα του Συμβουλίου. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η σύμβαση που υπογράφηκε για την προμήθεια 
των ειδών υγιεινής έφερε ημερομηνία 26.3.2008, η οποία είναι η ίδια ημερομηνία του 
συμβολαίου που υπογράφηκε για την ανέγερση του Κοινοτικού Μεγάρου, ενώ η 
προκήρυξη του διαγωνισμού έληγε στις 26.2.2009 και η αξιολόγηση των προσφορών 
έγινε στις 11.3.2009. 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο στο οποίο υποβάλαμε τον Ιανουάριο του 2018 τις πιο πάνω 
διαπιστώσεις μας, σε απάντησή του, ημερ. 17.1.2018, ανέφερε ότι δεν έχει 
αρμοδιότητα να εκφράσει άποψη για θέματα που αφορούν σε προηγούμενα 
Κοινοτικά Συμβούλια και υποσχέθηκε ότι θα εφαρμόζει πιστά τις σχετικές νομοθεσίες 
και διαδικασίες λειτουργίας. 

Ενόψει των πιο πάνω και του ενδεχομένου να διαπράχθηκαν ποινικά αδικήματα από 
τους Προέδρους και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Βορόκληνης κατά την 
περίοδο 2001-2011, καθώς και από υπάλληλο του Συμβουλίου, διαβιβάσαμε την 
υπόθεση στον Γενικό Εισαγγελέα. 
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1.2.3.5 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΖΥΓΙΟΥ 

Από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Συμβουλίου για τα έτη 2010 μέχρι 
2013, ο οποίος διεξήχθη από ιδιώτη ελεγκτή, προέκυψαν διάφορα θέματα, τα οποία 
πιθανόν να συνιστούν διάπραξη ποινικών αδικημάτων από τον τέως Κοινοτάρχη. 
Λόγω της σοβαρότητας αυτών των θεμάτων, η Ελεγκτική Υπηρεσία διαβίβασε την 
επιστολή με τα ευρήματα/παρατηρήσεις του ιδιώτη ελεγκτή, στον Γενικό Εισαγγελέα 
της Δημοκρατίας, ο οποίος μας ενημέρωσε ότι δόθηκαν οδηγίες στην Αστυνομία για 
διερεύνηση τυχόν διάπραξης ποινικών αδικημάτων. 

1.2.3.6 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΥΚΛΙΩΝ 

Η Ελεγκτική Υπηρεσία διαβίβασε στην Έπαρχο Πάφου, για διερεύνηση, καταγγελία 
που λήφθηκε σχετικά με τη δωρεάν παραχώρηση της διαχείρισης οικήματος που 
ανήκει στο Κοινοτικό Συμβούλιο σε ιδιώτες, με αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων για 
το Συμβούλιο, ενώ προβάλλονται απαιτήσεις από τους διαχειριστές του οικήματος, 
για δαπάνες που προέβηκαν για βελτιώσεις/συντήρηση του οικήματος. Σημειώνεται 
ότι ένας εκ των διαχειριστών του οικήματος ήταν μέλος του Συμβουλίου και 
συμμετείχε σε συνεδρίες του Συμβουλίου, στις οποίες συζητήθηκε το θέμα της 
διαχείρισης του οικήματος και λήφθηκαν σχετικές αποφάσεις. Λόγω της σοβαρότητας 
των θεμάτων που καταγράφονται στην έκθεση της Επάρχου Πάφου, σχετικά με 
ενέργειες, πράξεις και παραλείψεις του Κοινοτικού Συμβουλίου, αυτή διαβιβάστηκε 
στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, για διερεύνηση του ενδεχομένου 
διάπραξης ποινικών αδικημάτων εκ μέρους του Συμβουλίου.  Ο Γενικός Εισαγγελέας 
ενημέρωσε την Υπηρεσία μας ότι δόθηκαν οδηγίες στην Αστυνομία για διερεύνηση. 

1.2.3.7 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΑΓΙΑΣ 

Η Ελεγκτική Υπηρεσία ζήτησε από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας τη 
διερεύνηση του ενδεχομένου διάπραξης ποινικών αδικημάτων, σχετικά με ενέργειες, 
πράξεις και παραλείψεις εκ μέρους του τέως Κοινοτάρχη. Αυτό αφορά στην ανάληψη 
από το Ταμείο της Κοινότητας διαφόρων ποσών, για την παροχή γραμματειακών 
υπηρεσιών εκ μέρους του, καθώς και για τη χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου και του 
τηλεφώνου του, χωρίς τις απαραίτητες εγκρίσεις από τον Έπαρχο, για τη μη 
τακτοποίηση του ταμειακού ελλείμματος που προέκυψε στις 31.12.2007, το οποίο 
τον βαραίνει, καθώς και για την κατακράτηση, εκ μέρους του, εισπράξεων της 
περιόδου 8.11.2016–23.11.2016, οι οποίες αρχικά κατακρατήθηκαν από τον ίδιο, 
επειδή το διπλότυπο είσπραξης, με βάση το οποίο διενεργήθηκαν οι εν λόγω 
εισπράξεις, θεωρήθηκε απολεσθέν. Το εν λόγω διπλότυπο στη συνέχεια ανευρέθηκε 
και καταχωρίστηκε εκ των υστέρων στο Βιβλίο Ταμείου του Συμβουλίου στις 
30.12.2016 και το ποσό που εισπράχθηκε κατατέθηκε στην τράπεζα στις 5.1.2017. Ο 
Γενικός Εισαγγελέας ενημέρωσε την Υπηρεσία μας ότι δόθηκαν οδηγίες στην 
Αστυνομία για ποινική διερεύνηση της υπόθεσης.   

1.2.3.8 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΡΙ 

Η Ελεγκτική Υπηρεσία διερεύνησε διάφορες καταγγελίες εναντίον της Κοινοτάρχη και 
του Κοινοτικού Συμβουλίου. Λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων που προέκυψαν 
από τη διερεύνηση των καταγγελιών για την περίοδο 1.1.2012-30.9.2015 και του 
ενδεχόμενου διάπραξης ποινικών αδικημάτων, η Ελεγκτική Υπηρεσία κοινοποίησε 
στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας τη σχετική έκθεσή της. Επίσης, από τον 
έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Συμβουλίου για τα έτη 2012 και 2013, ο 
οποίος διεξήχθη από ιδιώτη ελεγκτή, προέκυψαν διάφορα θέματα τα οποία πιθανόν 
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να συνιστούν διάπραξη ποινικών αδικημάτων. Η Ελεγκτική Υπηρεσία διαβίβασε στον 
Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας την έκθεση με τα ευρήματα/παρατηρήσεις του 
ιδιώτη ελεγκτή, ο οποίος μάς ενημέρωσε ότι δόθηκαν οδηγίες στην Αστυνομία για 
διερεύνηση τυχόν διάπραξης ποινικών αδικημάτων.  

1.2.3.9 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΣΦΙΛΩΤΗΣ 

Από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Συμβουλίου για τα έτη 2008 μέχρι 
2013, ο οποίος διεξήχθη από ιδιώτη ελεγκτή, προέκυψαν διάφορα θέματα, τα οποία 
πιθανόν να συνιστούν διάπραξη ποινικών αδικημάτων. Ο ιδιώτης ελεγκτής διαβίβασε 
την έκθεση με τα ευρήματα/παρατηρήσεις του ελέγχου στον Γενικό Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας. Ο Γενικός Εισαγγελέας μάς ενημέρωσε ότι δόθηκαν οδηγίες στην 
Αστυνομία για διερεύνηση τυχόν διάπραξης ποινικών αδικημάτων.  

1.2.3.10 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ  

Όπως αναφέρθηκε και στην Ειδική Έκθεση για την Τοπική Αυτοδιοίκηση του 2015 
της Υπηρεσίας μας, η Ελεγκτική Υπηρεσία διερεύνησε καταγγελία ότι το Κοινοτικό 
Συμβούλιο, μετά από απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, σε προσφυγή του 
Γραμματέα του Συμβουλίου, για ακύρωση, μεταξύ άλλων, της αναγκαστικής 
αφυπηρέτησης και απόλυσής του, παραχωρεί στον Γραμματέα υποχρεωτική άδεια 
απουσίας με απολαβές από τις 4.8.2015. Η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγήθηκε στον 
Έπαρχο Λευκωσίας όπως καλέσει το Κοινοτικό Συμβούλιο να τερματίσει αμέσως την 
πιο πάνω τακτική, η οποία δεν καλύπτεται από τη νομοθεσία και ζητήσει γνωμάτευση 
από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για τη δυνατότητα και τον τρόπο 
ανάκτησης των ποσών, που παράνομα καταβάλλονται στον Γραμματέα, από τον 
τέως Πρόεδρο και μέλη του προηγούμενου Συμβουλίου που πήραν αυτή την 
παράνομη απόφαση. Λόγω της σοβαρότητας του θέματος και της πιθανότητας 
διάπραξης ποινικών αδικημάτων, η Ελεγκτική Υπηρεσία κοινοποίησε την έκθεσή της, 
αναφορικά με την πιο πάνω υπόθεση, στον Γενικό Εισαγγελέα. Σημειώνεται ότι η 
παραχώρηση στον Γραμματέα υποχρεωτικής άδειας απουσίας με απολαβές 
συνεχίστηκε μέχρι τις 31.12.2016, ενώ με την εκλογή του νέου Συμβουλίου, ο 
Γραμματέας επέστρεψε στα καθήκοντά του από τον Ιανουάριο του 2017. Για το θέμα 
της ανάκτησης των ποσών, που παράνομα καταβλήθηκαν στον Γραμματέα, από τον 
τέως Πρόεδρο και μέλη του προηγούμενου Συμβουλίου, ο Γενικός Εισαγγελέας 
υπέδειξε στον Έπαρχο Λευκωσίας όπως καταγγείλει την υπόθεση στην Αστυνομία, 
ώστε σε περίπτωση έναρξης ποινικής διαδικασίας να υπάρχει δυνατότητα έκδοσης 
διαταγμάτων που να αφορούν στα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκόμενων 
προσώπων.  

Πέραν της πιο πάνω υπόθεσης, στον Γενικό Εισαγγελέα διαβιβάστηκαν και άλλες 
καταγγελίες εναντίον του τέως Προέδρου και μελών του προηγούμενου Συμβουλίου, 
οι οποίες αφορούν σε διασπάθιση δημόσιου χρήματος, καθώς και η έκθεση του 
ιδιώτη ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Συμβουλίου για τα 
έτη 2011 μέχρι 2013, στην οποία καταγράφονται διάφορα θέματα, τα οποία πιθανόν 
να συνιστούν διάπραξη ποινικών αδικημάτων. Ο Γενικός Εισαγγελέας ενημέρωσε την 
Υπηρεσία μας ότι τόσο οι καταγγελίες, όσο και η έκθεση του ιδιώτη ελεγκτή, 
παραπέμφθηκαν στην Αστυνομία για διερεύνηση κατά πόσο προκύπτουν ποινικά 
αδικήματα, ώστε να προωθηθεί η ποινική δίωξη συγκεκριμένων προσώπων.   
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1.2.3.11 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ 

Η Ελεγκτική Υπηρεσία διαβίβασε στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας 
καταγγελία μέλους του Συμβουλίου, σχετικά με ισχυρισμό του ότι Ρώσος ιδιοκτήτης 
εταιρείας παρέδωσε μετρητά σε μέλος αθλητικού σωματείου της Κοινότητας, ως 
αντάλλαγμα για βοήθεια προς αυτόν, εκ μέρους του Κοινοτικού Συμβουλίου 
Περβολιών, σχετικά με επένδυση της εταιρείας του στην περιοχή Περβολιών. 
Σύμφωνα με την καταγγελία, τα χρήματα έγιναν κατάθεση σε τρεχούμενο λογαριασμό 
του αθλητικού σωματίου, από μέλος της διοίκησης του σωματείου και τον βοηθό 
γραμματέα του Κοινοτικού Συμβουλίου και μέρος των χρημάτων χρησιμοποιήθηκε 
για εξόφληση δανείου του τέως Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου Περβολιών.  Η 
Ελεγκτική Υπηρεσία διαβίβασε επίσης στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, 
ανώνυμη καταγγελία που λήφθηκε στην Υπηρεσία, στην οποία, μεταξύ άλλων, 
γίνεται αναφορά σε χρηματισμό ατόμων του Κοινοτικού Συμβουλίου με €150.000 ο 
κάθε ένας, σχετικά με πώληση χωραφιού κάτω από τον Φάρο σε Ρώσο. Ο Γενικός 
Εισαγγελέας ενημέρωσε την Υπηρεσία μας ότι δόθηκαν οδηγίες στην Αστυνομία για 
διερεύνηση τυχόν διάπραξης ποινικών αδικημάτων.  
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1.2.4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Από τον έλεγχο των Τεχνικών Υπηρεσιών της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, προέκυψαν 
διάφορες παρατηρήσεις, οι κυριότερες εκ των οποίων αναφέρονται πιο κάτω. 

1.2.4.1  ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

Διαγωνισμός αρ. ΚΣ06/2015 για την ανάπλαση/διαμόρφωση Κεντρικής 
Πλατείας Ακρωτηρίου. Με επιστολή μας προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του 
Κοινοτικού Συμβουλίου Ακρωτηρίου (ΚΣΑ), ημερ. 23.10.2015, παρατηρήσαμε τα 
ακόλουθα:  

(α) Η Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑ) παρέλειψε να αποστείλει αντίγραφο της προκήρυξης 
μαζί με τα έγγραφα του διαγωνισμού, συνοδευόμενα με αντικειμενική εκτίμηση 
δαπάνης στην Υπηρεσία μας, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.  

(β) Με βάση το ποσό εκτίμησης του διαγωνισμού (€850.000), οι προϋποθέσεις 
συμμετοχής που καθορίστηκαν ήταν υπερβολικά αυστηρές και ενδεχομένως να 
περιόριζαν τη συμμετοχή.  

(γ) Συγκεκριμένες απαιτήσεις για υποβολή στοιχείων/πιστοποιητικών ταυτόχρονα 
με την υποβολή της προσφοράς, ήταν αχρείαστες στο στάδιο εκείνο, αφού θα 
μπορούσαν να ζητηθούν μόνο από τον επικρατέστερο προσφοροδότη, στο στάδιο 
πριν την κατακύρωση/υπογραφή της σύμβασης. 

Το ΚΣΑ ανέθεσε τη σύμβαση έναντι του ποσού των €799.640+ΦΠΑ, ωστόσο η 
απόφαση αυτή ακυρώθηκε στη συνέχεια (5.5.2016) από την Αναθεωρητική Αρχή 
Προσφορών (ΑΑΠ), κατόπιν προσφυγής που καταχώρισε ο χαμηλότερος 
προσφοροδότης. 

Ο Πρόεδρος του ΚΣΑ μάς πληροφόρησε στις 21.11.2016 τα ακόλουθα: 

(α) Δεν μας είχαν σταλεί τα έγγραφα του διαγωνισμού, επειδή το ΚΣΑ και οι 
Μελετητές δεν γνώριζαν επαρκώς την ηλεκτρονική διαδικασία προκήρυξης 
προσφορών του δημοσίου. 

(β) Οι προϋποθέσεις συμμετοχής που καθορίστηκαν ήταν οι ελάχιστες απαραίτητες 
για την εξασφάλιση ικανού Εργολάβου για την εκτέλεση του έργου, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ανάθεση του έργου θα γινόταν στον οικονομικό φορέα με την 
αποκλειστικά χαμηλότερη τιμή. 

(γ) Οι εν λόγω απαιτήσεις τέθηκαν για να διασφαλιστεί η ποιότητα του έργου, 
μπορούν όμως να διαφοροποιηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας μας. 

Επίσης, μας πληροφόρησε ότι επειδή ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε με λάθος 
στοιχεία, έγινε νέα προκήρυξη διαγωνισμού, υιοθετώντας όλες τις παρατηρήσεις μας. 
Τέλος, μας ανέφερε ότι το έργο αναστάληκε στο παρόν στάδιο, λόγω της πιο πάνω 
απόφασης της ΑΑΠ.  

Με νέα επιστολή μας προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη του ΚΣΑ, ημερ. 1.12.2016, 
ζητήσαμε όπως μας πληροφορήσει αναφορικά με τις ενέργειες/αποφάσεις του ΚΣΑ 
μετά την έκδοση της απόφασης της ΑΑΠ, ημερ. 5.5.2016, για ακύρωση της εν λόγω 
απόφασής του για κατακύρωση/ανάθεση της πιο πάνω σύμβασης.  

Ο Πρόεδρος του ΚΣΑ, μας πληροφόρησε στις 13.6.2017 ότι μετά την κατακύρωση 
του διαγωνισμού, ένας από τους προσφοροδότες καταχώρισε αγωγή στην ΑΑΠ, η 
οποία για τυπικούς λόγους ακύρωσε την απόφαση του ΚΣΑ. Μας πληροφόρησε 
επίσης ότι μετά από ομόφωνη απόφαση του ΚΣΑ στις 15.11.2016, αποφασίστηκε ο 
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τερματισμός της σύμβασης με τον Μελετητή, λόγω έντονων διαφωνιών που 
αφορούσαν τόσο τους όρους της μεταξύ τους συμφωνίας όσο και τις εκτιμήσεις του 
αναφορικά με την κατακύρωση του διαγωνισμού. Επειδή ο Μελετητής δεν συναίνεσε 
στην απόφαση αυτή, το ΚΣΑ μάς ζήτησε όπως εκφράσουμε τις απόψεις μας, αφενός 
για το κατά πόσο και με ποιο τρόπο θα μπορούσε το ΚΣΑ να τερματίσει τη συμφωνία 
του με τον Μελετητή και, αφετέρου, κατά πόσο τα σχέδια και οι μελέτες που ετοίμασε 
ο Μελετητής θα μπορούσαν να αποτελέσουν ιδιοκτησία του ΚΣΑ. 

Με νέα επιστολή μας προς το ΚΣΑ ημερ. 22.6.2017, εισηγηθήκαμε όπως το ΚΣΑ 
απευθυνθεί στον Πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων 
(ΚΕΑΑ) – που είναι το αρμόδιο όργανο – για καθοδήγηση ως προς τον περαιτέρω 
χειρισμό του θέματος που προέκυψε με τον Μελετητή του έργου. 

Επιπρόσθετα, στις 27.6.2017 αποστείλαμε νέα επιστολή στο ΚΣΑ, με την οποία 
εκφράσαμε την άποψη ότι – νοουμένου ότι η απόφαση του ΚΣ για τον τερματισμό της 
σύμβασης ήταν δικαιολογημένη/τεκμηριωμένη και θα έχει ως αποτέλεσμα τη 
διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος – η εν λόγω διαφορά δύναται να διευθετηθεί 
και να τύχει χειρισμού σύμφωνα με την παρ. 11 της Συμφωνίας Ανάθεσης, δηλαδή με 
την παραπομπή της διαφοράς σε διαιτησία, βάσει του περί Διαιτησίας Νόμου, Κεφ. 4, 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αναφέραμε επίσης ότι στην περίπτωση λύσης της 
εργοδότησης του Μελετητή, η μελέτη του έργου (έγγραφα, σχέδια, κ.τ.λ.), αποτελεί 
περιουσία/ιδιοκτησία του ΚΣΑ, νοουμένου ότι το ΚΣΑ θα έχει προχωρήσει 
ταυτόχρονα με τη διευθέτηση/εξόφληση όλων των οικονομικών υποχρεώσεων του 
έναντι του Μελετητή για τις έως τώρα παρασχεθείσες υπηρεσίες του – 
περιλαμβανομένου οποιουδήποτε επιπρόσθετου ποσού αποφασιστεί στα πλαίσια 
της διαιτησίας –, όπως καθορίζεται στους όρους της σύμβασης.  

Σύσταση: Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τις Αναθέτουσες Αρχές για την 
κατακύρωση διαγωνισμών θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες/τεκμηριωμένες 
και να βασίζονται πάνω στους όρους/προϋποθέσεις που τέθηκαν στα έγγραφα των 
διαγωνισμών και στην ισχύουσα Νομοθεσία/Κανονισμούς. 

1.2.4.2  ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΙΤΙΟΥ 

Αποκατάσταση/αναζωογόνηση του παραδοσιακού πυρήνα Κιτίου. Το ιστορικό 
της σύμβασης καθώς και οι παρατηρήσεις της Υπηρεσίας μας, σχετικά με το ιδιαίτερα 
ψηλό ποσοστό αλλαγών/απαιτήσεων που έγιναν στο στάδιο κατασκευής του έργου 
που επηρέασαν χρονικά/οικονομικά το έργο και επιβάρυναν το δημόσιο με σημαντικό 
επιπρόσθετο κόστος, όπως επίσης τις ευθύνες των Συμβούλων Μελετητών (ΣΜ) 
λόγω των ελλείψεων/παραλείψεων/λαθών της μελέτης που είχαν ετοιμάσει, 
αναφέρθηκαν στην περσινή Ετήσια Έκθεση της Υπηρεσίας μας.  

Σε συνέχεια των όσων είχαν αναφερθεί, ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου 
Κιτίου (ΚΣΚ) απέστειλε στις 12.1.2017 σχετική επιστολή στη Διευθύντρια του 
Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, την οποία κοινοποίησε μεταξύ άλλων και στην 
Υπηρεσία μας, επισυνάπτοντας τα πρακτικά συνεδρίας του Κοινοτικού Συμβουλίου 
αρ. 17/2016 ημερ. 29.12.2016, στα οποία αναφέρεται ότι κατά τη συζήτηση του πιο 
πάνω θέματος διαφάνηκε ότι οι ΣΜ φέρουν ευθύνη για ορισμένες από τις αλλαγές 
που έγιναν στο έργο. Ανέφερε επίσης ότι το ΚΣΚ θεωρεί πολύ σημαντικό το ότι δεν 
υπήρξε επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση του έργου από το αρχικά εκτιμώμενο 
κόστος του διαγωνισμού, γεγονός που δείχνει ότι τα λάθη/παραλείψεις των ΣΜ δεν 
επηρέασαν οικονομικά το έργο. Τέλος, ανέφερε ότι ενόψει των πιο πάνω, το ΚΣΚ 
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αποφάσισε να μην προχωρήσει σε δικαστικά μέτρα εναντίον των ΣΜ και να θεωρήσει 
το θέμα λήξαν.  

Σύσταση: Σε πολεοδομικά έργα όπου Αναθέτουσα Αρχή για το οικοδομικό 
συμβόλαιο είναι το ΤΠΟ και, για το συμβόλαιο με τους ιδιώτες ΣΜ το Κοινοτικό 
Συμβούλιο, θα πρέπει να περιλαμβάνεται πρόνοια στο συμβόλαιο των ΣΜ για τις 
υποχρεώσεις/καθήκοντα τους, λαμβάνοντας υπόψη και το συμβόλαιο υλοποίησης 
του έργου, ώστε να αποφεύγονται προβλήματα συντονισμού των 2 συμβάσεων με 2 
διαφορετικές Αναθέτουσες Αρχές. 

1.2.4.3  ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΡΝΟΥ 

Κοινοτικό Συμβούλιο Κόρνου (ΚΣΚ): (α) Διαγωνισμός αρ. 1/2016 – Παροχή 
Υπηρεσιών για τη συντήρηση και επανασπορά του χορτοτάπητα του 
Κοινοτικού Γηπέδου Κόρνου, (β) Διαγωνισμός αρ. 1/2013 – Συντήρηση και 
επανασπορά του χορτοτάπητα του Κοινοτικού Γηπέδου Κόρνου.  Με επιστολή 
μας προς το ΚΣΚ τον Ιανουάριο 2017 ζητήσαμε όπως υποβληθούν στην Υπηρεσία 
μας διάφορα στοιχεία/έγγραφα, που αφορούσαν τον διαγωνισμό αρ. 1/2016.  

Ο Πρόεδρος του ΚΣΚ μάς υπέβαλε στις 24.1.2017 τα εν λόγω στοιχεία/έγγραφα και 
μας ανέφερε ότι το προηγούμενο ΚΣΚ απέρριψε τις προσφορές που είχαν υποβληθεί 
για τον εν λόγω διαγωνισμό, καθότι θεώρησε τις τιμές τους ψηλές, αφήνοντας 
ωστόσο την τελική απόφαση κατακύρωσης/ακύρωσης του διαγωνισμού στο νέο 
Κοινοτικό Συμβούλιο που θα εκλεγόταν σύντομα. Επίσης, ζήτησε να του εισηγηθούμε 
τρόπους χειρισμού της υπόθεσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προηγούμενος 
Ανάδοχος (διαγωνισμός αρ. 1/2013) συνέχιζε να προσφέρει υπηρεσίες, τις οποίες θα 
κληθεί το ΚΣΚ να πληρώσει. 

Με νέα επιστολή μας προς το ΚΣΚ ημερ. 8.3.2017, εκφράσαμε την άποψη ότι με 
βάση τα στοιχεία/έγγραφα που μας υποβλήθηκαν, η απόφαση που λήφθηκε από την 
ολομέλεια του ΚΣΚ για απόρριψη των 3 προσφορών που είχαν υποβληθεί, δεν ήταν 
δικαιολογημένη, καθώς, αφενός, και οι 3 προσφορές πληρούσαν τους 
όρους/προϋποθέσεις του διαγωνισμού και, αφετέρου, οι 2 από τις 3 οικονομικές 
προσφορές ήταν εντός των πλαισίων του προϋπολογισμού δαπάνης, με τη 
χαμηλότερη να είναι και ελαφρώς πιο χαμηλή από το ποσό της εκτίμησης. 
Παρατηρήσαμε ότι ως αποτέλεσμα της απόφασης που λήφθηκε, ο προηγούμενος 
Ανάδοχος, ο οποίος δεν είχε υποβάλει τη χαμηλότερη προσφορά στον τελευταίο 
διαγωνισμό αρ. 1/2016, συνέχισε να παρέχει τις υπηρεσίες του με βάση το 
προηγούμενο συμβόλαιο αρ. 1/2013, του οποίου η ημερομηνία ολοκλήρωσης 
ενδεχομένως να είχε παρέλθει. Τέλος, ζητήσαμε όπως μας υποβληθούν διάφορα 
στοιχεία/έγγραφα, που αφορούσαν τον διαγωνισμό αρ. 1/2013. 

Ο Πρόεδρος του ΚΣΚ μας υπέβαλε στις 15.3.2017 τα εν λόγω στοιχεία/έγγραφα και, 
μας απέστειλε νέα επιστολή στις 22.3.2017, ζητώντας καθοδήγηση ως προς το κατά 
πόσο θα μπορούσε το ΚΣΚ να προβεί στη λήψη απόφασης για το θέμα, σεβόμενο 
την απόφαση που λήφθηκε από το προηγούμενο ΚΣΚ ή εάν θα προχωρούσε στην 
κατακύρωση του διαγωνισμού στον χαμηλότερο έγκυρο προσφοροδότη. 

Με νέα επιστολή μας προς το ΚΣΚ ημερ. 29.3.2017, παρατηρήσαμε τα ακόλουθα: 

(α) Ο λόγος ακύρωσης του προηγούμενου διαγωνισμού αρ. 1/2013, διέφερε από 
τον λόγο που οδήγησε την Επιτροπή Αξιολόγησης στην απόφαση για εισήγηση 
ακύρωσης του διαγωνισμού αρ. 1/2016. 
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(β) Δεν τηρήθηκαν οι αρχές της ίσης μεταχείρισης, διαφάνειας και χρηστής 
διοίκησης εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς, αντί να προχωρήσει στην 
επαναπροκήρυξη του προηγούμενου διαγωνισμού, αποφάσισε (στις 17.9.2013), 
παράτυπα και παρακάμπτοντας τις νενομισμένες διαδικασίες καθώς και τις πρόνοιες 
της νομοθεσίας, να αναθέσει – μετά την ακύρωση του διαγωνισμού και την αποστολή 
της επιστολής γνωστοποίησης αποτελεσμάτων (στις 6.6.2013) – τις εν λόγω 
εργασίες συντήρησης/λίπανσης του Κοινοτικού Γηπέδου, στην εταιρεία που είχε 
υποβάλει τη δεύτερη χαμηλότερη προσφορά, για το ποσό των €11.040 συν ΦΠΑ, 
που ήταν ίσο με την τιμή της προσφοράς του χαμηλότερου προσφοροδότη στον 
διαγωνισμό (αρ. 1/2013) που είχε ακυρωθεί. 

(γ) Ενώ η διάρκεια της σύμβασης του διαγωνισμού αρ. 1/2013 καθορίστηκε στους 
12 μήνες, η Ανάδοχος εταιρεία αφέθηκε να παρέχει τις υπηρεσίες της από τον Ιούνιο 
του 2013 μέχρι και τον Μάρτιο του 2017, όταν είχαμε αποστείλει την πιο πάνω 
επιστολή μας, δηλαδή για χρονικό διάστημα 3 χρόνων και 9 μηνών, με αποτέλεσμα 
να της έχει καταβληθεί συνολικά το ποσό των €65.721,88 συν ΦΠΑ (το ποσό των 
€59.138,40 εξοφλήθηκε, ενώ ποσό ύψους €6.583,48 εκκρεμούσε για εξόφληση). 

(δ) Εύλογα ερωτηματικά δημιούργησε η απόφαση που είχε ληφθεί από το ΚΣΚ στη 
συνεδρία του ημερ. 27.12.2016 για απόρριψη των προσφορών που είχαν ληφθεί στα 
πλαίσια του διαγωνισμού αρ. 1/2016, με τη δικαιολογία ότι οι προσφερθείσες τιμές 
ήταν ψηλές και, ως εκ τούτου, ο διαγωνισμός θα έπρεπε να ακυρωθεί, αφήνοντας 
ωστόσο την τελική απόφαση στο νέο Συμβούλιο που θα εκλεγόταν στις επικείμενες 
εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

(ε) Δεν μας στάληκε αντίγραφο οποιασδήποτε γραπτής συμφωνίας μεταξύ του 
ΚΣΚ και της Αναδόχου εταιρείας, κατόπιν της απόφασης του ΚΣΚ ημερ. 17.9.2013 
για ανάθεση της σύμβασης, εφόσον τέτοια συμφωνία δεν είχε υπογραφεί μέχρι τον 
Μάρτιο του 2017. Ως εκ τούτου, διερωτηθήκαμε για τη διαδικασία πληρωμών που 
ακολουθείτο από το ΚΣΚ. 

Ενόψει των πιο πάνω, επαναλάβαμε την άποψη της Υπηρεσίας μας ότι η απόφαση 
που λήφθηκε από την ολομέλεια του ΚΣΚ για απόρριψη των 3 προσφορών που 
είχαν ληφθεί στα πλαίσια του διαγωνισμού αρ. 1/2016 δεν ήταν δικαιολογημένη και, 
ως εκ τούτου, εισηγηθήκαμε όπως επανεξεταστεί η απόφαση του ΚΣΚ εάν δεν είχε 
σταλεί η επιστολή γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων στους οικονομικούς φορείς 
που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό. Τέλος, εκφράσαμε την άποψη ότι θα έπρεπε 
να τερματιστεί άμεσα η παροχή υπηρεσιών από την προηγούμενη Ανάδοχο εταιρεία, 
εφόσον η εν λόγω ανάθεση εργασιών δεν έγινε νομότυπα, στα πλαίσια 
οποιουδήποτε διαγωνισμού που είχε προκηρυχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Στη 
συνέχεια, ο Έπαρχος Λάρνακας απέστειλε στις 19.5.2017 επιστολή στο ΚΣΚ, 
ζητώντας όπως επανεξεταστεί το θέμα και υπάρξει άμεση συμμόρφωση με τις 
οδηγίες/παρατηρήσεις της Υπηρεσίας μας (επιστολή μας ημερ. 29.3.2017).  

Ο Πρόεδρος του ΚΣΚ μας πληροφόρησε στις 22.5.2017 ότι, η ολομέλεια του ΚΣΚ 
προχώρησε στη λήψη απόφασης για κατακύρωση του διαγωνισμού αρ. 1/2016 στον 
χαμηλότερο οικονομικό φορέα και, ταυτόχρονα ειδοποιήθηκε η υφιστάμενη Ανάδοχος 
εταιρεία όπως τερματίσει άμεσα τις εργασίες της. Τέλος, μας ανέφερε ότι 
υπογράφηκε η σχετική σύμβαση αρ. 1/2016 με τη νέα Ανάδοχο εταιρεία και, το θέμα 
είχε λήξει. 

Σύσταση: Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τις Αναθέτουσες Αρχές στις 
περιπτώσεις κατακύρωσης/ακύρωσης διαγωνισμών, θα πρέπει να είναι πλήρως 
τεκμηριωμένες/ σύννομες και σύμφωνες με τις πρόνοιες των εγγράφων του κάθε 
διαγωνισμού.   
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1.2.4.4  ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΚΑΡΙΝΟΥ 

Ανέγερση Κοινοτικού Κτιρίου Σκαρίνου. Το έργο ανέγερσης του Κοινοτικού 
Κτιρίου Σκαρίνου εγκρίθηκε για να υλοποιηθεί, με προϋπολογισμένη δαπάνη 
€500.000 πλέον ΦΠΑ, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό της Επαρχιακής Διοίκησης 
Λάρνακας και συνεισφορά του Κοινοτικού Συμβουλίου Σκαρίνου (ΚΣΣ). Η προκήρυξη 
και η αξιολόγηση του σχετικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου έγινε από την 
Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας με Αναθέτουσα Αρχή το ΚΣΣ. Η υπογραφή της 
Σύμβασης, για το συνολικό ποσό των €799.002 πλέον ΦΠΑ, έγινε στις 28.12.2009, 
και ως ημερομηνίες έναρξης και συμπλήρωσης του έργου ορίστηκαν η 11.1.2010 και 
η 11.1.2011 αντίστοιχα.  

Σύμφωνα με επιστολή των Συμβούλων Μελετητών του έργου ημερ. 7.12.2009, 
προέκυψε επιπλέον κόστος κατά την εξέταση της αίτησης για την έκδοση της 
Πολεοδομικής Άδειας από την Πολεοδομική Αρχή, η οποία αφού είχε διαβουλεύσεις 
με άλλα αρμόδια Κυβερνητικά Τμήματα, απαίτησε την υπογειοποίηση ολόκληρου του 
κτιρίου και τη δημιουργία υπόγειας σήραγγας δια μέσου της οποίας θα έπρεπε να 
δοθεί έξοδος οχημάτων από τον προτεινόμενο δημόσιο χώρο στάθμευσης. Ως εκ 
τούτου, τόσο το μέγεθος του έργου όσο και το κόστος διαφοροποιήθηκαν κατά πολύ 
από την αρχική προεκτίμηση, αυξάνοντας το συνολικό κόστος του έργου κατά 
€294.000. 

Λόγω του αυξημένου κόστους του έργου, αποφασίστηκε σε συνεδρία της Επιτροπής 
Αξιολόγησης Προσφορών της Επαρχιακής Διοίκησης ημερ. 10.12.2009 ότι το ΚΣΣ θα 
αναλάβει την εξεύρεση του επιπλέον ποσού για την εκτέλεση του έργου. Το ΚΣΣ 
επιβεβαίωσε σε συνεδρία του ημερ. 11.12.2009 την δέσμευση του για εξεύρεση του 
επιπλέον ποσού που χρειάζεται για την εκτέλεση του έργου. 

Σύμφωνα με επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών ημερ. 12.4.2011 προς τον 
Έπαρχο Λάρνακας, η κατακύρωση της προσφοράς και η υπογραφή συμβολαίου για 
την ανέγερση του Κοινοτικού Κτιρίου, έναντι δαπάνης €918.850 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), έγινε χωρίς οποιαδήποτε έγκριση, αφού, με βάση τα 
κριτήρια που καθορίστηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, το ανώτατο επιτρεπόμενο 
ποσό ανερχόταν στις €322.000. Επίσης, το Υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι η 
χρήση του συγκεκριμένου τεμαχίου που επιλέχθηκε θα έπρεπε να αποφευχθεί αφού 
στο κέντρο του πυρήνα θα προκαλούντο επιπλέον προβλήματα κυκλοφοριακής 
συμφόρησης και μη εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων στάθμευσης. Τέλος 
ανέφερε ότι θα μπορούσε να εξασφαλιστεί καταλληλότερο τεμάχιο και σε πολύ 
καλύτερη τιμή. 

Ο Έπαρχος Λάρνακας πληροφόρησε το Υπουργείο Εσωτερικών ότι το υπερβολικά 
αυξημένο κόστος οφειλόταν αποκλειστικά στις τεχνικές δυσκολίες εξασφάλισης 
πρόσβασης στο τεμάχιο που βρίσκεται στο κέντρο του πυρήνα της κοινότητας.  

Στη συνέχεια πάρθηκε απόφαση όπως διαχωριστεί το ποσό που αφορά την 
ανέγερση των κτιρίων και το ποσό που αφορά το οδικό δίκτυο και, ως εκ τούτου, ο 
Έπαρχος έδωσε οδηγίες όπως ζητηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών, το ποσό του 
Προϋπολογισμού που αφορά Δημόσια Κτίρια Σκαρίνου, να μεταφερθεί στο κονδύλι 
για δρόμους εντός του χωριού, αφού η κυβερνητική συνεισφορά για το θέμα των 
κοινοτικών κτιρίων είχε παραχωρηθεί στο Κοινοτικό Συμβούλιο και αυτό που 
υπολειπόταν ήταν η κατασκευή του οδικού δικτύου.  

Το έργο κατά την εκτέλεση του παρουσίασε καθυστέρηση ενός έτους στην 
ολοκλήρωσή του και παραλήφθηκε στις 20.1.2012. 
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Κατά την παραλαβή του έργου, και εξαιτίας ορισμένων τροποποιήσεων/επιδιορθώσεων 
που είχαν εκτελεστεί από τον Ανάδοχο και της καθυστέρησης που προκλήθηκε στο 
έργο, εκκρεμούσε υπόλοιπο ποσό εκτελεσθείσας εργασίας προς τον Ανάδοχο, για το 
οποίο υπήρξε σημαντική διαφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. 

Για την επίλυση της εν λόγω διαφωνίας, ο Έπαρχος Λάρνακας σε επιστολή του ημερ. 
20.5.2015 προς την Υπηρεσία μας, τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας και τον 
Πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ), ζήτησε το 
διορισμό Διαιτητή, για την επίλυση της διαφοράς που προέκυψε μεταξύ του ΚΣΣ και 
του Ανάδοχου, ο οποίος τελικά διορίστηκε κατόπιν σχετικής απόφασης της ΚΕΑΑ. 

Τον Νοέμβριο 2015, ο Ανάδοχος υπέβαλε προς την Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας, 
και τον Διαιτητή που ορίστηκε για την επίλυση της διαφοράς, Έκθεση Απαίτησης, για 
το συνολικό ποσό των €580.567. 

Τον Μάιο 2016, η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας, εκ μέρους του ΚΣΣ, υπέβαλε στον 
Διαιτητή που ορίστηκε για την επίλυση της διαφοράς, Έκθεση Υπεράσπισης, με την 
οποία διαφώνησε με τις απαιτήσεις του Ανάδοχου, και ανταπαίτησε το ποσό των 
€37.500 για αδικαιολόγητη καθυστέρηση 375 ημερών. 

Τον Δεκέμβριο 2017, ο Έπαρχος Λάρνακας απέστειλε σχετικό αίτημα στην ΚΕΑΑ για 
έγκριση διευθέτησης της διαφοράς που προέκυψε με τον Ανάδοχο, ούτως ώστε στη 
συνέχεια η εν λόγω απόφαση να υιοθετηθεί ως απόφαση της Διαιτησίας. Με βάση 
την εισήγηση, ο Εργοδότης της σύμβασης υποχρεούτο να καταβάλει στον Ανάδοχο 
ποσό €74.165,62 ως οφειλόμενο υπόλοιπο εκτελεσθείσας εργασίας, ποσό 
€15.719,13 για έξοδα χρηματοδότησης και ποσό €4.760 (με ΦΠΑ) για δικηγορικά 
έξοδα. Η ΚΕΑΑ αποφάσισε στις 20.12.2017 όπως εγκρίνει φιλικό διακανονισμό που 
προβλέπει την απόσυρση των εκατέρωθεν απαιτήσεων, την καταβολή στον Ανάδοχο 
του ποσού των €15.719,13 ως έξοδα χρηματοδότησης και την απόρριψη της 
καταβολής οποιουδήποτε ποσού για δικηγορικά έξοδα. Υπέδειξε επίσης ότι εάν 
υπάρχει οφειλόμενο ποσό για εκτελεσθείσα εργασία, αυτό να καταβληθεί άμεσα με 
την πιο πάνω τελική διευθέτηση του θέματος.  

Σύσταση: Η διαχείριση συμβάσεων κατασκευής έργων θα πρέπει να γίνεται με τον 
κατάλληλο τρόπο, και τα προβλήματα και απαιτήσεις να απαντώνται έγκαιρα, με τις 
κατάλληλες αποφάσεις/οδηγίες/εγκρίσεις από τα αρμόδια όργανα, ώστε να μειώνεται 
ο κίνδυνος δημιουργίας νομικής βάσης για την υποβολή απαιτήσεων εκ μέρους των 
Αναδόχων των έργων. 

1.2.4.5 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ 

Λογαριασμοί Κοινοτικού Συμβουλίου Τραχωνίου για τα έτη που έληξαν στις 
31.12.2008 31.12.2009, 31.12.2010 και 31.12.2011 – Τεχνικός έλεγχος 
κατασκευαστικών έργων.  Με επιστολή μας προς τον Αστυνομικό Διευθυντή 
Λεμεσού, παρατηρήσαμε – μεταξύ άλλων – τα ακόλουθα, όπως προέκυψαν από τον 
επιτόπου τεχνικό έλεγχο 15 διαγωνισμών/συμβάσεων που είχαν 
προκηρυχθεί/κατακυρωθεί από το Κοινοτικό Συμβούλιο Τραχωνίου (ΚΣΤ) κατά τη 
χρονική περίοδο από 1.1.2008 μέχρι 31.12.2011:  

(α)  Για το έργο ανέγερσης του Κοινοτικού Μεγάρου – Φάση Γ΄, παραχωρήθηκαν 
κονδύλια από το κράτος για την ολοκλήρωση του, τα οποία υπερέβαιναν τα κριτήρια 
που είχαν τεθεί στην Απόφαση αρ. 68.602 του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 
31.3.2009, γι’ αυτό και παραχωρήθηκαν κατ’ εξαίρεση, κατόπιν σχετικής απόφασης 
του Υπουργικού Συμβουλίου. Επίσης διαπιστώθηκε ότι τα πιο πάνω ποσά (€400.000 
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συν €170.000) παραχωρήθηκαν από κονδύλι το οποίο αφορούσε τη χρηματοδότηση 
έργων υποδομής σε Αυτοστεγάσεις, το οποίο δεν είχε σχέση με το αντικείμενο του εν 
λόγω έργου, παρόλον ότι η πλειοψηφία των κατοίκων της Κοινότητας είναι 
εκτοπισμένοι. Σημειώσαμε όμως ότι μετά την τουρκική εισβολή, είχαν ανεγερθεί στο 
Τραχώνι επτά μεγάλοι Συνοικισμοί Αυτοστέγασης πάνω στον Μερρά (Κοινοτική Γη) 
της Κοινότητας, για τους οποίους το Κράτος παραχωρούσε σειρά αντισταθμιστικών 
μέτρων με τη μορφή κατασκευαστικών/ αναπτυξιακών έργων, ως οικονομική 
αποζημίωση στην Κοινότητα. 

(β)  Το 2004 ο τότε Πρόεδρος του ΚΣΤ ανέθεσε απευθείας σε Αρχιτεκτονικό 
Γραφείο, προφορικά, χωρίς να υπάρξει σχετική απόφαση της ολομέλειας του ΚΣΤ και 
χωρίς να του έχει δοθεί οποιαδήποτε επίσημη επιστολή ανάθεσης, την εκπόνηση 
κάποιας μελέτης που του είχε ζητηθεί και, από τότε μέχρι σήμερα, του ανατέθηκε η 
ετοιμασία μελέτης/σχεδίων/εγγράφων διαγωνισμού και παροχής υπηρεσιών 
επίβλεψης αριθμού έργων της Κοινότητας, με σταθερό ποσοστό ύψους 5% (μελέτη 
και επίβλεψη) συν ΦΠΑ, ως αμοιβή. Παρατηρήσαμε ότι με την πρακτική που 
ακολουθήθηκε, παραβιάστηκαν τόσο η σχετική νομοθεσία περί προσφορών του 
δημοσίου όσο και οι αρχές της διαφάνειας, χρηστής διοίκησης και ίσης μεταχείρισης 
μεταξύ όλων των οικονομικών φορέων που πληρούσαν τα κριτήρια επιλογής για 
παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, αφού η ανάθεση των εν λόγω 
υπηρεσιών/συμφωνηθείσα αμοιβή δεν απετέλεσαν προϊόν ανοικτού 
διαγωνισμού/ανταγωνισμού. Με τον τρόπο αυτό, ενδεχομένως το τελικό ποσό που 
καταβλήθηκε από το ΚΣΤ για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, να ήταν 
ψηλότερο σε σχέση με το ποσό που θα κατέβαλλε το ΚΣΤ σε περίπτωση 
προκήρυξης διαγωνισμών. 

(γ)  Στα έγγραφα των διαγωνισμών της πιο πάνω περιόδου περιλήφθηκε πρόνοια 
ότι «Ο Εργοδότης έχει το δικαίωμα να αυξομειώσει τις εργασίες μέχρι 30% της 
αρχικής αξίας του συμβολαίου χωρίς αλλαγή στις τιμές μονάδος». Παρατηρήσαμε ότι 
η εν λόγω πρόνοια παρείχε εκ προοιμίου το δικαίωμα στην Αναθέτουσα Αρχή για 
αύξηση του προϋπολογισμού των συμβάσεων κατά 30%, επιβαρύνοντας έτσι το 
ΚΣΤ. Παράλληλα, επειδή το Αρχιτεκτονικό Γραφείο αμειβόταν με ποσοστό 5% συν 
15% ΦΠΑ επί του συνολικού κατασκευαστικού κόστους των έργων, πληρωνόταν το 
ποσοστό αυτό και επί του ποσού των αυξήσεων, με αποτέλεσμα η αμοιβή του να 
αυξάνεται κατά 30%. Όπως μας αναφέρθηκε από το Αρχιτεκτονικό Γραφείο, η 
πρόνοια αυτή για αυξομείωση της εργασίας κατά 30% είχε περιληφθεί και σε 
παλαιότερες συμβάσεις έργων του ΚΣΤ, μεταξύ των ετών 2004 και 2008. 

(δ)  Λαμβάνοντας υπόψη αφενός τον ορθό τρόπο διαχείρισης μιας δημόσιας 
σύμβασης και, αφετέρου, τα στοιχεία που μας δόθηκαν, για ένα σημαντικό αριθμό 
έργων της εν λόγω περιόδου θα έπρεπε το εν λόγω Αρχιτεκτονικό Γραφείο να 
προχωρήσει στην αξιολόγηση της καθυστέρησης που δημιουργήθηκε στην 
ολοκλήρωση των εργασιών, την οποία θα έπρεπε να υποβάλει στην ολομέλεια του 
Κοινοτικού Συμβουλίου για λήψη απόφασης ως προς την επιβολή ή όχι ποινικής 
ρήτρας, ενέργεια που δεν έγινε. 

(ε)  Δεν εντοπίστηκαν τα πρακτικά αριθμού συνεδριάσεων της ολομέλειας του ΚΣΤ 
που είχαν σχέση αφενός με την προκήρυξη και την κατακύρωση ορισμένων 
διαγωνισμών και, αφετέρου, με την έγκριση προσθαφαιρέσεων εργασιών και του 
ποσού του τελικού λογαριασμού ορισμένων έργων. 

(στ)  Για το έργο κατασκευής του Πάρκου Αγνοουμένων (αρ. σύμβασης ΚΣ23/2011), 
παρατηρήσαμε ότι το έργο παρέμεινε ημιτελές, με αποτέλεσμα αφενός να 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2016 

 

245 

παρουσιάζει μια άσχημη/ακαλαίσθητη εικόνα εγκατάλειψης και, αφετέρου, να μην 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί – έστω και το μέρος που έχει ολοκληρωθεί – για τον 
σκοπό κατασκευής του, μη αξιοποιώντας έτσι το ποσό που δαπανήθηκε μέχρι 
σήμερα για το έργο. 

(ζ)  Έγιναν κακοτεχνίες κατά την κατασκευή των πεζοδρομίων σε ορισμένες οδούς, 
αφού στα ίδια σημεία των πεζοδρομίων, εκατέρωθεν των δρόμων, παρουσιάζονται 
σημαντικές υψομετρικές διαφορές με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η δυνατότητα 
επαρκούς/πλήρους επίλυσης του προβλήματος με νέα στρώση ασφαλτόστρωσης 
που ενδεχομένως θα γίνει στο μέλλον, αφού οι εργασίες πεζοδρομοποίησης στους εν 
λόγω δρόμους έχουν ολοκληρωθεί. Για τις πιο πάνω κακοτεχνίες θα χρειαστεί να 
καταβληθούν επιπρόσθετα κονδύλια για την επιδιόρθωση/απάμβλυνση τους, αφού 
πέραν των κατασκευαστικών προβλημάτων τίθεται και θέμα οδικής ασφάλειας. 

(η)  Στο στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης ανέγερσης του Κοινοτικού Μεγάρου – 
Φάση Γ΄ – παρόλον ότι ο Αρχιτέκτονας ενημέρωσε το ΚΣΤ ότι η αγορά 
επιπρόσθετων ποσοτήτων κεραμικών δαπέδου θα επιφέρει επιπρόσθετο οικονομικό 
κόστος πέραν του ποσού προνοίας της σύμβασης, εντούτοις δόθηκαν οδηγίες για 
την προμήθεια και τοποθέτηση τους, με αποτέλεσμα να υπάρξει υπέρβαση του 
αρχικού κόστους της σύμβασης κατά €100.060,88 συν ΦΠΑ. Πέραν της υπέρβασης 
αυτής, ο προϋπολογισμός του έργου επιβαρύνθηκε – επιπρόσθετα – με το ποσό των 
€4.502,74, ως αποζημίωση του Αναδόχου για παροχή ευκολιών και κέρδος, εφόσον 
είχε τιμολογήσει στην προσφορά του επιβάρυνση ποσοστού ύψους 4,5% επί του 
συνολικού κόστους προμήθειας των πιο πάνω προϊόντων. Δηλαδή η συνολική – 
επιπρόσθετη – οικονομική επιβάρυνση ανήλθε στο ποσό των €104.563,62 συν ΦΠΑ.  

Παρόλον ότι ζητήσαμε από το ΚΣΤ όπως εντοπίσει και μας υποβάλει όλα τα 
υπογεγραμμένα τιμολόγια παράδοσης και επιστροφής των πιο πάνω προϊόντων, 
ώστε να τεκμηριωθεί το ποσό που πληρώθηκε, αυτό δεν κατέστη πλήρως δυνατό, με 
αποτέλεσμα ποσό €3.210,94 συν ΦΠΑ να μην μπορεί να τεκμηριωθεί/επιβεβαιωθεί 
με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία. Ενόψει των πιο πάνω, εισηγηθήκαμε όπως η 
Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού, προτού λάβει οποιαδήποτε απόφαση, προχωρήσει 
σε περαιτέρω διερεύνηση του θέματος. 

(θ)  Οι εργασίες για την προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στο έργο 
ανέγερσης του Κοινοτικού Μεγάρου Τραχωνίου – Φάση Γ΄ – κατά παράβαση των 
προνοιών της νομοθεσίας περί προσφορών του δημοσίου, δεν απετέλεσαν προϊόν 
ανοικτού διαγωνισμού, αλλά βασίστηκαν εξολοκλήρου στις νέες τιμές μονάδος που 
υπέβαλε ο Ανάδοχος του κυρίως έργου, μετά την κατακύρωση της προσφοράς του, 
με αποτέλεσμα, ενδεχομένως, οι πιο πάνω εργασίες να κόστισαν περισσότερο. Δεν 
εντοπίστηκε το σχετικό πρακτικό της συνεδρίας του ΚΣΤ, κατά την οποία 
αποφασίστηκε η κατακύρωση της εν λόγω προσφοράς.  

(ι)  Κατά την επιτόπου δειγματοληπτική επιμέτρηση από την Υπηρεσία μας 
εργασιών του τελικού λογαριασμού του έργου για τον διαχωρισμό 35 νέων 
οικοπέδων στο Τραχώνι, διαπιστώθηκε ότι πληρώθηκε ποσό ύψους €5.720, που 
αντιστοιχούσε σε μεγαλύτερο όγκο εργασίας από τον πραγματικό. Ο Αρχιτέκτονας 
του έργου ισχυρίστηκε ότι μετά από οδηγίες του υπεύθυνου Τεχνικού του Τμήματος 
Πολεοδομίας και Οικήσεως (ΤΠΟ), χρεώθηκαν οι πιο πάνω ποσότητες στον τελικό 
λογαριασμό του έργου – που είναι ακριβώς όσες περιλαμβάνονταν στο Δελτίο 
Ποσοτήτων της σύμβασης –, αντί να γίνουν οι ανάλογες αφαιρέσεις και να χρεωθούν 
οι ορθές – μειωμένες – ποσότητες, ως αντιστάθμισμα ανάλογων επιπρόσθετων/νέων 
εργασιών που εκτελέστηκαν στο έργο, μειώνοντας έτσι το συνολικό ποσό των 
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αλλαγών. Παρατηρήσαμε ότι η πρακτική αυτή δεν είναι αποδεκτή, αφού με τον τρόπο 
αυτό, αποδίδεται εσφαλμένη εικόνα, αφενός επειδή ο τελικός λογαριασμός ενός 
έργου θα πρέπει να αντιπροσωπεύει αναλυτικά την – πραγματική – εκτελεσθείσα 
εργασία της σύμβασης και, αφετέρου, επειδή δεν δίνεται η πραγματική εικόνα όσον 
αφορά το ποσοστό των αλλαγών/νέων εργασιών. Με την πιο πάνω μέθοδο, οι εν 
λόγω εργασίες δεν είχαν εγκριθεί από το ΤΠΟ, ως νέες (πρόσθετες) εργασίες.  

(κ)  Για τον ίδιο τελικό λογαριασμό με την παρ. (i) πιο πάνω, διαπιστώθηκε ότι 
έναντι του ποσού των απροβλέπτων, αξίας €20.000 συν ΦΠΑ, χρεώθηκαν στον 
λογαριασμό διάφορες νέες εργασίες συνολικής αξίας €20.000 συν ΦΠΑ. 
Παρατηρήσαμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών αυτών θα έπρεπε να είχε 
ληφθεί υπόψη στο στάδιο ετοιμασίας της μελέτης και του Δελτίου Ποσοτήτων των 
εγγράφων του διαγωνισμού και, ως εκ τούτου, δεν μπορούσαν να θεωρηθούν ως 
απρόβλεπτες εργασίες. Σημειώσαμε ότι με τον τρόπο αυτό, καλύφθηκαν και άλλες 
νέες εργασίες ως απρόβλεπτες, με αποτέλεσμα να μην λαμβάνονται υπόψη στον 
υπολογισμό του ποσοστού των νέων εργασιών που εκτελέστηκαν στα πλαίσια της 
σύμβασης και, δεν έτυχαν έγκρισης από το ΤΠΟ, ως νέες εργασίες. 

Σύσταση: Θα πρέπει οι αποφάσεις/ενέργειες που λαμβάνονται από τα Κοινοτικά 
Συμβούλια – ως Αναθέτουσες Αρχές – για συμβάσεις έργων/υπηρεσιών/προμηθειών, 
να είναι σύμφωνες/σύννομες τόσο με την ισχύουσα Νομοθεσία περί δημοσίων 
συμβάσεων όσο και με τους ισχύοντες Κανονισμούς, καθώς επίσης με τις πρόνοιες 
της σύμβασης. 

1.2.4.6  ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΙΛΟΥΣΑΣ ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΩΝ 

Αρ. Διαγωνισμού Ε.Δ.ΠΑΦ.Κ.Σ.04/2015 – Συντήρηση/αποκατάσταση και 
προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη διατηρητέα οικοδομή, αλλαγή χρήσης 
της σε Γραφεία Κοινοτικού Συμβουλίου και Ιατρείο στην Κοινότητα Φιλούσα 
Κελοκεδάρων της Επαρχίας Πάφου.  Μετά από επιτόπου έλεγχο στο έργο, 
αποστείλαμε επιστολή στο Κοινοτικό Συμβούλιο Φιλούσας Κελοκεδάρων (ΚΣΦΚ), 
την Έπαρχο Πάφου και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (ΤΠΟ) στις 16.9.2016, 
με τις ακόλουθες παρατηρήσεις: 

(α)  Ο Ανάδοχος προχώρησε στην εκτέλεση διαφόρων εργασιών στο έργο, οι 
οποίες δεν συνήδαν με τους όρους/προδιαγραφές της σύμβασης και, ως εκ τούτου, 
θα έπρεπε άμεσα να επιδιορθωθούν/αποκατασταθούν ώστε να πληρούν τις 
αντίστοιχες προδιαγραφές της σύμβασης, προτού οι εν λόγω εργασίες εξοφληθούν. 

(β)  Ο Ανάδοχος προχώρησε στην εναπόθεση ακαθαρσιών/κατεδαφίσεων δίπλα 
από τον χώρο εργοταξίου, κατά παράβαση των προνοιών της σύμβασης, τις οποίες 
θα έπρεπε να απομακρύνει άμεσα και ακολούθως να επαναφέρει τον χώρο στην 
αρχική του κατάσταση.  

(γ) Ο Ανάδοχος δεν τοποθέτησε κατάλληλη περίφραξη στον χώρο εκτέλεσης του 
έργου, κατά παράβαση των προνοιών της σύμβασης, με αποτέλεσμα να μην 
εμποδίζεται πλήρως η πρόσβαση στον εν λόγω χώρο σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. 

(δ) Εφόσον είχε ήδη παρέλθει ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης του έργου 
(3.8.2016), από το επόμενο πιστοποιητικό πληρωμής θα έπρεπε να αποκόπτεται το 
ανάλογο ποσό ποινικής ρήτρας των €100/ημέρα – ως οι πρόνοιες της σύμβασης. 
Σημειώσαμε ότι σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης, δεν μπορεί να εκδοθεί 
πιστοποιητικό προσωρινής παραλαβής του έργου εάν πρώτα δεν αποπερατωθούν 
πλήρως όλες οι κατασκευαστικές εργασίες που περιλαμβάνονται στα σχέδια και 
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στους όρους της σύμβασης, περιλαμβανομένης της επιδιόρθωσης όλων των πιο 
πάνω κακοτεχνιών, ώστε όλες οι εργασίες να είναι σύμφωνες με τους όρους/ 
προδιαγραφές της σύμβασης. 

Επίσης ζητήσαμε από την Έπαρχο Πάφου όπως μας ενημερώσει/υποβάλει τα 
ακόλουθα: 

(α) Το τελευταίο πιστοποιητικό πληρωμής μαζί με την ανάλυσή του, στο οποίο να 
καταγράφονται οι ποσότητες, οι τιμές μονάδας και το ποσοστό υλοποίησης όλων των 
επιμέρους εργασιών που έχουν εκτελεστεί στο έργο.  

(β) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος διαχειρίζεται ο ίδιος τα απόβλητα, να μας 
υποβληθεί η εν ισχύ Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων που κατέχει και, εάν στηρίζεται 
στις δυνατότητες άλλου/ων φορέα/ων (Αδειούχος Ανακυκλωτής) για εκπλήρωση των 
πιο πάνω υποχρεώσεων του, κατά πόσο έχει παραδώσει τα απόβλητα ΑΕΚΚ σε 
αδειοδοτημένη Μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ, υποβάλλοντας στην Υπηρεσία μας όλα 
τα σχετικά στοιχεία.  

(γ) Κατά πόσο οι Σύμβουλοι Μελετητές (ΣΜ) προχώρησαν στο στάδιο της μελέτης 
σε στατικούς υπολογισμούς επάρκειας/σχεδιασμού των πλακών οροφής και, σε 
εργαστηριακούς ελέγχους της σκυροδέτησης τους στο στάδιο της κατασκευής του 
έργου. Ζητήσαμε όπως υποβληθούν στην Υπηρεσία μας αντίγραφα τόσο της 
στατικής μελέτης, όσο και των εργαστηριακών αποτελεσμάτων σκυροδέτησης των εν 
λόγω πλακών. 

(δ) Κατά πόσο ο Εργολάβος υπέβαλε Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας, αντίγραφο του 
οποίου να αποσταλεί στην Υπηρεσία μας. 

Πέραν των πιο πάνω ζητήσαμε από την Έπαρχο Πάφου όπως μας πληροφορήσει 
τους λόγους για τους οποίους δεν αντιμετωπίστηκαν έγκαιρα τα πιο πάνω 
προβλήματα, πλείστα από τα οποία – όπως φαίνεται από την αλληλογραφία του 
έργου που κοινοποιείτο στην Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου (ΕΔΠ) – θα έπρεπε να 
ήταν ήδη γνωστά. Ωστόσο, όπως παρατηρήσαμε, η ΕΔΠ εξακολουθούσε να 
πιστοποιεί τις πληρωμές, χωρίς παρατηρήσεις. Εκφράσαμε επίσης την άποψη ότι οι 
κακοτεχνίες είναι τέτοιες που υποδηλώνουν τη μη ικανοποιητική διαχείριση της 
σύμβασης. 

Επιπρόσθετα, ζητήσαμε από τη Διευθύντρια του ΤΠΟ όπως μας πληροφορήσει τους 
λόγους της μη έγκαιρης αντιμετώπισης (με τις κατάλληλες υποδείξεις) των 
προβλημάτων που παρουσιάστηκαν και ενέπιπταν στην αρμοδιότητα του Τμήματος, 
εφόσον επρόκειτο για εργασίες σε διατηρητέα οικοδομή. 

Τέλος, ζητήσαμε όπως δοθούν οι απόψεις/εξηγήσεις των ΣΜ αναφορικά με τη μη 
έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων, με βάση τις πρόνοιες 
της σύμβασης, ενώ αφενός επέτρεπαν στον Εργολάβο να προχωρά στην εκτέλεση/ 
ολοκλήρωση επιμέρους εργασιών που δεν ήταν σύμφωνες με τις πρόνοιες και τα 
σχέδια της σύμβασης και, αφετέρου, πιστοποιούσαν την πληρωμή των εργασιών 
(από την ΕΔΠ). 

Η Διευθύντρια του ΤΠΟ μας πληροφόρησε στις 14.10.2016 ότι οι λειτουργοί του 
Κλάδου Διαχείρισης δεν επιβλέπουν τις εργασίες συντήρησης των διατηρητέων 
οικοδομών, αλλά παρακολουθούν την πρόοδο των εργασιών σε επιτόπου ελέγχους, 
όταν υπάρχει αίτημα για πληρωμή από τον ιδιοκτήτη. Όσον αφορά την επίβλεψη των 
εργασιών συντήρησης και την τήρηση των όρων της άδειας, αυτές αποτελούν ευθύνη 
των ΣΜ του έργου, οι οποίοι φέρουν και την ευθύνη για τις προδιαγραφές των υλικών 
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που χρησιμοποιούνται, τον τρόπο εφαρμογής τους και την ποιότητα εκτέλεσης των 
εργασιών. Μας ανέφερε επίσης ότι κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, το 
ΤΠΟ κλήθηκε σε αρκετές περιπτώσεις να δώσει διευκρινίσεις σε προφορικά 
ερωτήματα, αλλά και να εγκρίνει/απορρίψει υλικά και εργασίες για τις οποίες 
στάληκαν φωτογραφίες με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Πέραν αυτού, αρμόδιος 
εκπρόσωπος του Κλάδου Διατήρησης διενήργησε επιτόπου έλεγχο στις 31.5.2016, 
όπου διαπιστώθηκε ότι στην οικοδομή υπήρχαν διάφορα προβλήματα. Σημείωσε δε 
ότι δεν είχε υποβληθεί οποιαδήποτε αίτηση για παροχή χορηγίας στη διατηρητέα 
οικοδομή, ενώ σε περίπτωση υποβολής και έγκρισης της, δεν θα διενεργηθεί 
οποιαδήποτε πληρωμή, εάν δεν γίνουν προηγουμένως οι διορθώσεις που υπέδειξε 
το ΤΠΟ. 

Η Έπαρχος Πάφου μας πληροφόρησε στις 23.6.2017 ότι στο έργο παρουσιάστηκαν 
μικρά ανατρέψιμα προβλήματα που αφορούσαν το αρχιτεκτονικό μέρος, ενώ οι 
εργασίες που εκτελέστηκαν και ήταν εκτός προδιαγραφών αφαιρέθηκαν και 
αντικαταστάθηκαν σύμφωνα με τους όρους και προδιαγραφές του συμβολαίου. 
Επίσης, μας ανέφερε ότι σε όλα τα διατακτικά πληρωμής, πιστοποιούνταν και 
πληρώνονταν μόνο οι εργασίες που κρίνονταν αποδεκτές και, παράλληλα, όπου 
υπήρχαν παρατηρήσεις, δίνονταν οδηγίες στον Ανάδοχο για την 
άρση/αποκατάσταση τους. Τέλος, μας ανέφερε ότι ετοιμάστηκε και προωθήθηκε στα 
αρμόδια όργανα εμπεριστατωμένη έκθεση για τις αλλαγές, απαιτήσεις και 
καθυστερήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς. 

Με νέα επιστολή μας προς την Έπαρχο Πάφου ημερ. 26.6.2017, παρατηρήσαμε τα 
ακόλουθα, σχετικά με περαιτέρω πληροφόρηση που είχαμε, ότι το έργο 
εγκαταλείφθηκε από τον Ανάδοχο με κακοτεχνίες, ταυτόχρονα με την παραλαβή του. 

(i) Κατά πόσο ο Ανάδοχος είχε πράγματι εγκαταλείψει το έργο και, κατά πόσο την 
αποκατάσταση των κακοτεχνιών ανέλαβε η ΕΔΠ, με δικό της προσωπικό. 

(ii) Κατά πόσο ενημερώθηκε γραπτώς ο Ανάδοχος για την κατάσχεση του έργου, 
σε περίπτωση που πράγματι το είχε εγκαταλείψει και, εάν στάληκε σχετική 
επιστολή στην τράπεζα για ρευστοποίηση της εγγυητικής πιστής εκτέλεσης του 
για το έργο.  

(iii) Εάν το έργο παραλήφθηκε, κατά πόσο ετοιμάστηκε κατάλογος κακοτεχνιών 
πριν την παραλαβή του και, εάν αυτές επιδιορθώθηκαν από τον Ανάδοχο πριν 
την έκδοση του πιστοποιητικού παραλαβής.  

(iv) Κατά πόσο τα πιο πάνω ήταν σε γνώση του ΤΠΟ.  

Η Έπαρχος Πάφου μας πληροφόρησε στις 19.7.2017 τα ακόλουθα: 

(i) Το έργο δεν εγκαταλείφθηκε από τον Ανάδοχο. Οι εργασίες που εκτελούνταν 
επιτόπου από την ΕΔΠ αφορούσαν επιπρόσθετες εργασίες που ζητήθηκαν από 
το ΚΣΦΚ για να είναι το κτήριο πιο λειτουργικό. 

(ii) Έγινε προσωρινή παραλαβή στις 2.2.2017, στην παρουσία του αρμόδιου 
λειτουργού του ΤΠΟ, με παρατηρήσεις μικροεπιδιορθώσεων, τις οποίες 
εκτέλεσε ο Ανάδοχος. 

(iii) Για τη μη ικανοποιητική επιδιόρθωση των κακοτεχνιών και των παρατηρήσεων, 
έγιναν οι ανάλογες αποκοπές, συνολικού ποσού ύψους €1.322. 

(iv) Όλες οι επιπλέον εργασίες/αλλαγές που έγιναν αλλά και που θα 
διεκπεραιωθούν από την ΕΔΠ, διεξάγονται υπό την επίβλεψη του ΤΠΟ. 
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Επειδή σύμφωνα με τη θέση της Αναθέτουσας Αρχής, δηλαδή του ΚΣΦΚ, το έργο 
εξακολουθεί να παρουσιάζει αρκετά προβλήματα/κακοτεχνίες, ζητήσαμε από το 
ΚΣΦΚ όπως προχωρήσει στην ετοιμασία και υποβολή σχετικής έκθεσης στην 
Έπαρχο Πάφου για διερεύνηση/απόψεις, την έκθεση της οποίας θα αναμένουμε για 
σκοπούς ελέγχου και ολοκλήρωσης της έρευνας μας. Ενόψει των πιο πάνω, 
εισηγηθήκαμε όπως η εξόφληση του Αναδόχου προχωρήσει μετά την ολοκλήρωση 
της διερεύνησης και, αφού αφενός αποκατασταθούν οι παρατηρήσεις και, αφετέρου, 
επιδιορθωθούν οποιαδήποτε προβλήματα/ κακοτεχνίες παρουσιάζονται στο έργο, 
ώστε να συνάδει η ποιότητα των εργασιών που έχουν εκτελεστεί επιτόπου με την 
ποιότητα που καθορίζεται στη σύμβαση και να τύχουν της τελικής έγκρισης της ΕΔΠ. 

Σύσταση: Το ΚΣΦΚ, ως ο Ιδιοκτήτης του Έργου θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι οι 
εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με τις πρόνοιες της σύμβασης και η 
πληρωμή/εξόφληση του Εργολάβου να γίνεται κατόπιν της διαβεβαίωσης της 
Επαρχιακής Διοίκησης, η οποία ενεργεί ως η Αναθέτουσα Αρχή. 
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1.2.5  ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 

Τα πιο πάνω προβλήματα έχουν ως αποτέλεσμα να απαιτείται δυσανάλογος χρόνος 
από την Ελεγκτική Υπηρεσία για τον έλεγχο τέτοιων οργανισμών. 

Τον Ιανουάριο του 2009, ύστερα από συνάντηση με τον τότε Υπουργό Εσωτερικών, 
τον Γενικό Εισαγγελέα και τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, με 
θέμα παρατυπίες σε Δήμους και Κοινοτικά Συμβούλια, η Ελεγκτική Υπηρεσία 
απέστειλε επιστολή στον Γενικό Εισαγγελέα και τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου 
Εσωτερικών με σημειώματα σχετικά με παρανομίες/παρατυπίες, καθώς και άλλα 
σοβαρά θέματα που αφορούν σε Δήμους και Κοινοτικά Συμβούλια, προκειμένου να 
μελετήσουν την πιθανότητα υιοθέτησης διαδικασίας επιβολής διοικητικών προστίμων 
στους υπευθύνους. Μέχρι σήμερα, δεν έχει υιοθετηθεί οποιαδήποτε διαδικασία 
επιβολής διοικητικών προστίμων. 

Τον Ιανουάριο του 2014, η Ελεγκτική Υπηρεσία με επιστολή της προς τον Υπουργό 
Εσωτερικών απέστειλε προσχέδιο νομοσχεδίου για τροποποίηση του περί 
Κοινοτήτων Νόμου, για συμπερίληψη σε αυτόν διάταξης, ώστε να εφαρμόζονται, κατ΄ 
αναλογία, από τα Κοινοτικά Συμβούλια, οι Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και 
οι Κανονισμοί Αποθηκών που ισχύουν εκάστοτε στη δημόσια υπηρεσία. Τον 
Φεβρουάριο του 2016, το Υπουργείο Εσωτερικών απέστειλε στον Γενικό Εισαγγελέα 
της Δημοκρατίας προσχέδιο νομοσχεδίου για τις πιο πάνω Οδηγίες και Κανονισμούς, 
καθώς επίσης και πρόταση για τροποποίηση του περί Κοινοτήτων Νόμου, αναφορικά 
με τον έλεγχο των κατεχομένων Κοινοτήτων, για νομοτεχνικό έλεγχο.  

Μετά τον νομοτεχνικό έλεγχο από τον Γενικό Εισαγγελέα και την Απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου στη συνεδρία του, ημερ. 13.9.2017, το νομοσχέδιο 
κατατέθηκε για έγκριση στη Βουλή των Αντιπροσώπων, για ψήφισή του σε Νόμο. 
Κατά τη συζήτηση του θέματος στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Εσωτερικών της Βουλής, ημερομηνίας 23.10.2017, στην οποία συμμετείχαν, μεταξύ 
άλλων, εκπρόσωποι της Υπηρεσίας μας, δόθηκαν οδηγίες από την Επιτροπή όπως 
ετοιμαστεί απλοποιημένο κείμενο Δημοσιονομικών και Λογιστικών Οδηγιών και 
Κανονισμών Αποθηκών, για εύκολη χρήση και εφαρμογή από τα Κοινοτικά 
Συμβούλια.  Το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο, την 
Ελεγκτική Υπηρεσία και την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, ετοίμασε τον Μάρτιο του 
2018, το κείμενο με τίτλο «Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και Κανονισμοί 
Αποθηκών Κοινοτικών Συμβουλίων», το οποίο θα διαβιβαστεί υπό μορφή εγκυκλίου 
προς όλα τα Κοινοτικά Συμβούλια για εφαρμογή και ζήτησε την απόσυρση του πιο 
πάνω νομοσχεδίου, όσον αφορά στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και 
Κανονισμούς Αποθηκών. 

Στο πιο πάνω νομοσχέδιο περιλήφθηκε επίσης πρόνοια για εξαίρεση των 
κατεχόμενων Κοινοτήτων από την υποβολή των οικονομικών τους καταστάσεων 
στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας για έλεγχο, οι οποίοι, αντί αυτού, θα 
υποβάλλονται για έλεγχο στον οικείο Έπαρχο.  

Η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας διαφώνησε με την προτεινόμενη τροποποίηση 
για έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των κατεχόμενων Κοινοτήτων από τους 
Επάρχους. Για το θέμα κατατέθηκε σχετική πρόταση Νόμου στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, για τροποποίηση του άρθρου 71 του περί Κοινοτήτων Νόμου, ώστε 
οι κατεχόμενες Κοινότητες των οποίων τα έσοδα δεν υπερβαίνουν τις πέντε χιλιάδες 
ευρώ (€5.000), να μην υποβάλλουν στον Υπουργό Οικονομικών και στον Υπουργό 
Εσωτερικών ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. 
Αντί αυτού, οι εν λόγω Κοινότητες να υποβάλλουν στον οικείο Έπαρχο ετήσιες 
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οικονομικές καταστάσεις για επιβεβαίωση των στοιχείων που περιλαμβάνουν και ο 
Έπαρχος στη συνέχεια να τις κοινοποιεί στον Γενικό Ελεγκτή για τυχόν 
παρατηρήσεις.  

Το θέμα συζητήθηκε σε δύο συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών 
της Βουλής, στις οποίες συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι του Υπουργείου 
Εσωτερικών, του Υπουργείου Οικονομικών, του Γενικού Λογιστηρίου και της 
Ελεγκτικής Υπηρεσίας, οι οποίοι διαφώνησαν με τις πιο πάνω προτεινόμενες 
τροποποιήσεις. Τελικά, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά πλειοψηφία, 
εισηγήθηκε στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφιση του υποβληθέντος νομοσχεδίου. 
Η ολομέλεια της Βουλής, στη συνεδρία της ημερ.3.11.2017, ψήφισε τον Νόμο 
Ν.162(Ι)/2017, ο οποίος δημοσιεύτηκε στις 15.11.2017.  

Τον Απρίλιο του 2014, η Ελεγκτική Υπηρεσία απέστειλε επιστολή στον Υπουργό 
Εσωτερικών, η οποία κοινοποιήθηκε, μεταξύ άλλων, στον Πρόεδρο της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, στην οποία παρέθεσε τα προβλήματα 
που προκύπτουν από την ελλιπή εφαρμογή των σχετικών Νόμων και  Κανονισμών 
στα Κοινοτικά Συμβούλια και τονίστηκε εμφαντικά ότι τα πιο πάνω προβλήματα 
αυξάνουν την πιθανότητα διαπλοκής και απάτης. Αναφέρθηκε επίσης ότι, ενόψει του 
γεγονότος ότι αρκετά Κοινοτικά Συμβούλια στερούνται των πιο στοιχειωδών 
διαδικασιών διασφάλισης της ορθολογιστικής και χρηστής διαχείρισης του δημόσιου 
χρήματος, δεν θα έπρεπε να τους είχε εναποτεθεί τέτοια εξουσία από την πολιτεία. 

Εξ αφορμής της πιο πάνω επιστολής, τον Μάιο του 2014 πραγματοποιήθηκε 
σύσκεψη, υπό την προεδρία του Υπουργού Εσωτερικών, με όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς, στην οποία ο Υπουργός έδωσε οδηγίες όπως ενημερωθούν 
όλα τα Κοινοτικά Συμβούλια για την πρόθεση αποκοπής μέρους ή ολόκληρης της 
κρατικής χορηγίας, σε περίπτωση μη ανταπόκρισής τους στις πρόνοιες της 
νομοθεσίας, ενώ ζήτησε από όλους τους Επάρχους να εισηγηθούν τροποποιήσεις 
στον περί Κοινοτήτων Νόμο, για περιορισμό των προβλημάτων που παρουσιάζονται 
στα Κοινοτικά Συμβούλια. Μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει οποιεσδήποτε τέτοιες 
τροποποιήσεις.  

Παρόλο που έχουν παρέλθει σχεδόν 19 έτη από την ψήφιση του περί Κοινοτήτων 
Νόμου, η κατάσταση στα Κοινοτικά Συμβούλια δεν έχει βελτιωθεί ουσιαστικά.  
Αντιθέτως η έλλειψη συνεπειών σε αυθαιρεσίες ορισμένων Κοινοτικών Συμβουλίων, 
η μη λήψη διορθωτικών μέτρων από μέρους τους και η αδυναμία των Κεντρικών 
Υπηρεσιών των Κοινοτικών Συμβουλίων να τους υποβοηθήσουν να επιλύσουν τα 
προβλήματα που παρουσιάζονται έγκαιρα και αποτελεσματικά, έχει ως αποτέλεσμα 
τα προβλήματα να συσσωρεύονται και να μεγεθύνονται με την πάροδο των χρόνων. 
Το πρόβλημα είχε επίσης επιδεινωθεί λόγω της αδυναμίας της Ελεγκτικής Υπηρεσίας 
μέχρι και το 2014 να πραγματοποιήσει τους αναγκαίους ελέγχους στα Κοινοτικά 
Συμβούλια για πολύ μεγάλο αριθμό ετών, με αποτέλεσμα τη συμβολή στη δημιουργία 
κουλτούρας ατιμωρησίας. 

Τον Αύγουστο του 2016, η Ελεγκτική Υπηρεσία υπέβαλε στην Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εσωτερικών τα σχόλια και εισηγήσεις της που αφορούν στα νομοσχέδια 
για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόσο για τη σύσταση και λειτουργία 
των Επαρχιακών Συμβουλίων, όσο και για την τροποποίηση του περί Κοινοτήτων 
Νόμου.   
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Συστάσεις: 

- Μείωση του αριθμού των Κοινοτικών Συμβουλίων ή/και οικονομική  ενοποίησή 
τους ή με άλλο τρόπο μείωση του αριθμού των οντοτήτων που θα έχουν δικό τους 
ξεχωριστό Προϋπολογισμό. 

- Αναδιοργάνωση των (ενοποιημένων) Κοινοτικών Συμβουλίων, ούτως ώστε να 
καταστούν αυτοσυντήρητα και πιο αποτελεσματικά. 

- Υιοθέτηση διοικητικών προστίμων στους παρανομούντες. 

- Λήψη ουσιαστικών μέτρων εναντίον όσων ενέχονται σε πράξεις που συνιστούν 
ποινικά αδικήματα, ώστε να τερματιστεί η ατιμωρησία. 

- Βελτίωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου. 

- Πιο συστηματικός και ικανοποιητικός έλεγχος της νομιμότητας των αποφάσεων 
των Κοινοτικών Συμβουλίων από τους Επάρχους, μέσω των πρακτικών. 
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1.3   ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 

Στη βάση του άρθρου 58(4) του περί Κοινοτήτων Νόμου, εκδόθηκαν οι περί 
Κεντρικών Υπηρεσιών των Κοινοτικών Συμβουλίων (Λειτουργία και Υπηρεσία) 
Κανονισμοί, με τους οποίους ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στη λειτουργία και 
στους υπαλλήλους των Κεντρικών Υπηρεσιών Κοινοτικών Συμβουλίων (ΚΥΚΣ). 
Σύμφωνα με το πιο πάνω  άρθρο, οι δαπάνες για μισθούς και οι συντάξεις των 
υπαλλήλων που υπηρετούν στις ΚΥΚΣ, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών στα 
Κοινοτικά Συμβούλια, καθώς και άλλα λειτουργικά έξοδα των Υπηρεσιών αυτών, 
επιβαρύνουν όλα τα Κοινοτικά Συμβούλια κάθε Επαρχίας και επιχορηγούνται από το 
κράτος κατά ποσοστό που δεν υπερβαίνει το πενήντα επί τοις εκατόν (50%) ή όπως 
αποφασίζεται από καιρό σε καιρό από το Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με τους 
Κανονισμούς, η Κεντρική Υπηρεσία των Συμβουλίων κάθε Επαρχίας εδρεύει στα 
κατά τόπους Γραφεία του οικείου Επάρχου. Παρόλο που βασική αποστολή των 
Κεντρικών Υπηρεσιών είναι η παροχή υπηρεσιών στα Κοινοτικά Συμβούλια, 
εντούτοις στους υπαλλήλους που εργοδοτούνται στις ΚΥΚΣ, ανατίθενται καθήκοντα 
που αφορούν στις εργασίες των Επαρχιακών Διοικήσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
αφενός τα Κοινοτικά Συμβούλια να παραμένουν εξόχως προβληματικές, από άποψη 
οικονομικής διαχείρισης, οντότητες και αφετέρου να επιβαρύνονται με το κόστος 
λειτουργίας των ΚΥΚΣ, χωρίς ουσιαστικά να εξυπηρετούνται, στον βαθμό 
τουλάχιστον που θα έπρεπε.  

Τα πιο κάτω αναφέρονται, μετά από σχετική ενημέρωση που είχαμε από τις 
Επαρχιακές Διοικήσεις, σχετικά με την εργοδότηση των υπαλλήλων των Κεντρικών 
Υπηρεσιών στην κάθε Επαρχία. 

ΚΥΚΣ Λευκωσίας. Εργοδοτείται μια μόνιμη υπάλληλος και ένας πολιτικός 
μηχανικός, με αγορά υπηρεσιών επί συνεχούς βάσης, ενώ μέχρι τον Μάιο του 2017 
εργοδοτείτο ακόμη ένα άτομο, το οποίο αφυπηρέτησε.  Με βάση τις μη ελεγμένες 
οικονομικές καταστάσεις της ΚΥΚΣ Λευκωσίας, για το έτος 2016, το συνολικό κόστος 
για μισθούς και συντάξεις για τους πιο πάνω ήταν €194.256.  

ΚΥΚΣ Λεμεσού. Εργοδοτείται ένας μόνιμος υπάλληλος, ενώ μέχρι τον Ιούνιο του 
2007 εργοδοτείτο ακόμα ένα άτομο και μέχρι τον Δεκέμβριο του 2012, εργοδοτούνταν 
ακόμα 2 άτομα, τα οποία αφυπηρέτησαν.  Με βάση τις τελευταίες ελεγμένες 
οικονομικές καταστάσεις της ΚΥΚΣ Λεμεσού, για το έτος 2006, το συνολικό κόστος 
για μισθούς και συντάξεις για τους πιο πάνω ήταν £114.789 (€196.129).  

Αναμένεται η ετοιμασία και υποβολή στην Υπηρεσία μας των οικονομικών 
καταστάσεων για τα έτη 2007 μέχρι 2017. 

ΚΥΚΣ Λάρνακας. Εργοδοτούνται δύο μόνιμοι υπάλληλοι, ενώ παλαιότερα 
εργοδοτούνταν ακόμα δύο άτομα, τα οποία αφυπηρέτησαν, το ένα τον Δεκέμβριο του 
2013 και το άλλο τον Δεκέμβριο του 2016. Με βάση τις μη ελεγμένες οικονομικές 
καταστάσεις της ΚΥΚΣ Λάρνακας, για το έτος 2012, το συνολικό κόστος για μισθούς 
και συντάξεις για τους πιο πάνω ήταν €336.940. 

Αναμένεται η ετοιμασία και υποβολή στην Υπηρεσία μας των οικονομικών 
καταστάσεων  για τα έτη 2013 μέχρι 2017.  

ΚΥΚΣ Πάφου. Εργοδοτούνται δύο μόνιμοι υπάλληλοι, ενώ μέχρι τον Φεβρουάριο 
του 2018 εργοδοτείτο ακόμα ένα άτομο, το οποίο αφυπηρέτησε. Με βάση τις μη 
ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της ΚΥΚΣ Πάφου, για το έτος 2015, το συνολικό 
κόστος για μισθούς και συντάξεις για τους πιο πάνω ήταν €180.084. 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2016 

 

254 

Αναμένεται η ετοιμασία και υποβολή στην Υπηρεσία μας των οικονομικών 
καταστάσεων για τα έτη 2016 και 2017.  

ΚΥΚΣ Αμμοχώστου. Εργοδοτούνται επτά μόνιμοι υπάλληλοι, από τους οποίους 
ένας είναι πολιτικός μηχανικός και δύο τεχνικοί.  Με βάση τις μη ελεγμένες 
οικονομικές καταστάσεις της ΚΥΚΣ Αμμοχώστου, για το έτος 2016, το συνολικό 
κόστος για μισθούς και συντάξεις για τους πιο πάνω ήταν €319.371.  Σημειώνεται ότι 
η ΚΥΚΣ Αμμοχώστου εξυπηρετεί μόνο πέντε Κοινοτικά Συμβούλια στην ελεύθερη 
περιοχή Αμμοχώστου. 

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας αναμένει ότι τα θέματα λειτουργίας και άσκησης 
αρμοδιοτήτων, καθώς και της ορθολογιστικής στελέχωσης όλων των Κεντρικών 
Υπηρεσιών των Κοινοτικών Συμβουλίων, έτσι ώστε να παρέχεται στα Κοινοτικά 
Συμβούλια όσο το δυνατό μεγαλύτερη βοήθεια, θα τύχει χειρισμού στα πλαίσια του 
νέου νομοσχεδίου για την αναδιάρθρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων. Βάσει του Κανονισμού 80 των περί 
Κεντρικών Υπηρεσιών των Κοινοτικών Συμβουλίων (Λειτουργία και Υπηρεσία) 
Κανονισμών, ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας έχει την ευθύνη του ελέγχου των 
οικονομικών καταστάσεων των ΚΥΚΣ. Η Ελεγκτική Υπηρεσία, κατόπιν τροποποίησης 
του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας και στη Βουλή των Αντιπροσώπων Νόμου, ανέθεσε τον έλεγχο των 
οικονομικών καταστάσεων των ΚΥΚΣ σε ιδιωτικό ελεγκτικό οίκο. Η ανάθεση έγινε με 
βάση τον ανοικτό διαγωνισμό ΕΥ7/2017, που προκήρυξε η Ελεγκτική Υπηρεσία τον 
Νοέμβριο του 2017. Ο έλεγχος αφορά σε διάφορα έτη μέχρι το 2018 και 
περιλαμβάνει οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο, καθώς και έλεγχο νομιμότητας, επί 
των οικονομικών καταστάσεων των ΚΥΚΣ. Επιτυχών προσφοροδότης στον 
διαγωνισμό, αναδείχθηκε ο ελεγκτικός οίκος Yiallourides & Partners Ltd, ο οποίος 
πληρούσε τις προδιαγραφές και τους όρους του διαγωνισμού και η οικονομική του 
προσφορά ήταν η χαμηλότερη μεταξύ όλων των διαγωνιζόμενων οικονομικών 
φορέων. Η αξία της προσφοράς του ήταν €29.051 (Παράρτημα Χ). 
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2. ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ  

2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.  

Οικονομικός έλεγχος. Βάσει του άρθρου 31(2) του περί Αποχετευτικών 
Συστημάτων Νόμου, οι οικονομικές καταστάσεις των Συμβουλίων Αποχετεύσεων 
ελέγχονται από τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας. Λόγω του μεγάλου όγκου 
εργασίας, η Ελεγκτική Υπηρεσία, κατόπιν τροποποίησης του περί της Καταθέσεως 
Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων Νόμου, ανέθεσε τον οικονομικό έλεγχο των οικονομικών 
καταστάσεων των Συμβουλίων Αποχετεύσεων, σε νόμιμους ελεγκτές/ελεγκτικούς 
οίκους. Για τον σκοπό αυτό, η Ελεγκτική Υπηρεσία προκήρυξε το 2015, τον ανοικτό 
διαγωνισμό ΕΥ4/2015, για την ανάθεση, μεταξύ άλλων οργανισμών, του ελέγχου των 
οικονομικών καταστάσεων 21 Συμβουλίων Αποχετεύσεων Δήμων και Κοινοτήτων, 
για διάφορα έτη μέχρι το 2016, σε ιδιωτικούς ελεγκτικούς οίκους. Επιτυχόντες 
προσφοροδότες αναδείχθηκαν οι ελεγκτικοί οίκοι Baker Tilly Klitou and Partners 
(Limassol) Ltd και DM Globus Auditors Joint Venture Ltd, οι οποίοι πληρούσαν τις 
προδιαγραφές και τους όρους του διαγωνισμού και οι οικονομικές προσφορές τους 
ήταν οι χαμηλότερες μεταξύ όλων των διαγωνιζόμενων οικονομικών φορέων. Η αξία 
των προσφορών που κατακυρώθηκαν ανήλθε συνολικά σε €132.418 (Παράρτημα 
ΧΙ).  

Τον Μάρτιο του 2017, η Ελεγκτική Υπηρεσία προκήρυξε τον ανοικτό διαγωνισμό 
ΕΥ1/2017, για την ανάθεση, μεταξύ άλλων οργανισμών, του ελέγχου των 
οικονομικών καταστάσεων τριών Συμβουλίων Αποχετεύσεων Κοινοτήτων, για 
διάφορα έτη μέχρι το 2018, σε ιδιωτικούς ελεγκτικούς οίκους. Επιτυχόντες 
προσφοροδότες αναδείχθηκαν ο ελεγκτικός οίκος K&P Kyprianides & Associates Ltd 
και η Κοινοπραξία Γιάννης Πεττεμερίδης, Fidescorp Ltd και Intelaudit Ltd, οι οποίοι 
πληρούσαν τις προδιαγραφές και τους όρους του διαγωνισμού και οι οικονομικές 
προσφορές τους ήταν οι χαμηλότερες μεταξύ όλων των διαγωνιζόμενων οικονομικών 
φορέων. Ο έλεγχος περιλαμβάνει οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο, καθώς και 
έλεγχο νομιμότητας, επί των οικονομικών καταστάσεων των Συμβουλίων 
Αποχετεύσεων. Η αξία των προσφορών που κατακυρώθηκαν ανήλθε συνολικά σε 
€5.100 (Παράρτημα ΧΙ). 

Τον Νοέμβριο του 2017, η Ελεγκτική Υπηρεσία προκήρυξε τον ανοικτό διαγωνισμό 
ΕΥ7/2017, για την ανάθεση, μεταξύ άλλων οργανισμών, του ελέγχου των 
οικονομικών καταστάσεων 21 Συμβουλίων Αποχετεύσεων Δήμων και Κοινοτήτων, 
για τα έτη 2017 και 2018, σε ιδιωτικούς ελεγκτικούς οίκους. Ο έλεγχος των 
οικονομικών καταστάσεων των Συμβουλίων Αποχετεύσεων Λευκωσίας, Λεμεσού, 
Λάρνακας και Πάφου περιλαμβάνει οικονομικό έλεγχο, ενώ ο έλεγχος των 
οικονομικών καταστάσεων των υπολοίπων Συμβουλίων Αποχετεύσεων περιλαμβάνει 
οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο, καθώς και έλεγχο νομιμότητας. Επιτυχόντες 
προσφοροδότες αναδείχθηκαν οι ελεγκτικοί οίκοι Yiallourides & Partners Ltd και DM 
Globus Auditors Joint Venture Ltd, οι οποίοι πληρούσαν τις προδιαγραφές και τους 
όρους του διαγωνισμού και οι οικονομικές προσφορές τους ήταν οι χαμηλότερες 
μεταξύ όλων των διαγωνιζόμενων οικονομικών φορέων. Η αξία των προσφορών που 
κατακυρώθηκαν ανήλθε συνολικά σε €40.303 (Παράρτημα ΧΙ). 

Διαχειριστικοί έλεγχοι.  Κατά το 2017, η Ελεγκτική Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη 
τη διαφοροποίηση που υπάρχει στα αποχετευτικά τέλη που επιβάλλονται από τα 
Συμβούλια Αποχετεύσεων, αποφάσισε τη διεξαγωγή μελέτης για την αξιολόγηση των 
τελών στα Συμβούλια Αποχετεύσεων Λευκωσίας, Λεμεσού-Αμαθούντας, Λάρνακας, 
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Πάφου, Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας. Η διεξαγωγή της σχετικής μελέτης ανατέθηκε 
σε ιδιώτη πολιτικό μηχανικό, με τη μέθοδο της μίσθωσης υπηρεσιών. Η μελέτη με 
τίτλο «Αξιολόγηση των αποχετευτικών τελών και της λειτουργίας των Συμβουλίων 
Αποχετεύσεων Κύπρου», δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017, ως Ειδική Έκθεση 
αρ. ΤΑ/01/2017, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Επίσης, κατά το 2017, η Υπηρεσία μας 
διεξήγαγε και διαχειριστικό έλεγχο επί των μη εξελεγμένων οικονομικών 
καταστάσεων δύο Συμβουλίων Αποχετεύσεων. 

Πιο κάτω αναφέρονται τα σημαντικότερα γενικά θέματα που προέκυψαν, τόσο από 
τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των Συμβουλίων από τους ιδιωτικούς 
ελεγκτικούς οίκους, όσο και από τον διαχειριστικό έλεγχο της Υπηρεσίας μας.  

Καθυστέρηση στην έγκριση Προϋπολογισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 22 του περί 
Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου του 1971, ο ετήσιος Προϋπολογισμός κάθε 
Συμβουλίου πρέπει να υποβάλλεται μέχρι την 31η Οκτωβρίου του έτους, πριν από 
την έναρξη του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται, για έγκριση από το 
Συμβούλιο και το Υπουργικό Συμβούλιο. Το Υπουργικό Συμβούλιο, με την απόφασή 
του Αρ. 42.094, ημερ. 18.1.1995, εκχώρησε την εξουσία έγκρισης των 
Προϋπολογισμών των Συμβουλίων Αποχετεύσεων στον Υπουργό Εσωτερικών. 
Παρατηρήθηκαν περιπτώσεις όπου η έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών δεν 
δόθηκε έγκαιρα, δηλαδή πριν την έναρξη του οικονομικού έτους.   

Σύμφωνα με το άρθρο 24(9) του Νόμου, σε περίπτωση που ο Προϋπολογισμός του 
Συμβουλίου δεν έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Εσωτερικών μέχρι την έναρξη του 
οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται, ο Υπουργός Εσωτερικών μπορεί να 
εξουσιοδοτήσει τη διενέργεια από το Συμβούλιο οποιασδήποτε δαπάνης για περίοδο 
που δεν υπερβαίνει κάθε φορά τον ένα μήνα και τους δύο μήνες συνολικά.  

Παρατηρήθηκαν περιπτώσεις για τις οποίες δεν ζητήθηκε από τα Συμβούλια η 
έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών για τις δαπάνες που έγιναν μέχρι το τέλος 
Φεβρουαρίου του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρονται και συνεπώς όλες οι 
δαπάνες που έγιναν μέχρι την ημερομηνία έγκρισης του Προϋπολογισμού του κάθε 
Συμβουλίου, ήταν χωρίς εξουσιοδότηση. 

Καθυστερημένες οφειλές–Αγωγές. Παρατηρήθηκαν περιπτώσεις 
φορολογούμενων, οι οποίοι οφείλουν μεγάλα ποσά, χωρίς ωστόσο τα Συμβούλια να 
προχωρήσουν στη λήψη δικαστικών μέτρων για την είσπραξή τους.   

Εντοπίστηκαν υποθέσεις όπου εκδόθηκε απόφαση Δικαστηρίου υπέρ των 
Συμβουλίων, για τις οποίες όμως δεν υπήρξε συμμόρφωση με την απόφαση, χωρίς 
ωστόσο τα Συμβούλια να προχώρησαν στη λήψη περαιτέρω μέτρων.   

Πολιτική για αναγνώριση πρόνοιας για επισφαλείς χρεώστες.  Τα περισσότερα 
Συμβούλια δεν έχουν καθορισμένη πολιτική για αναγνώριση πρόνοιας για επισφαλείς 
χρεώστες στις οικονομικές τους καταστάσεις, αφού θέση των Συμβουλίων είναι ότι ο 
κίνδυνος για τη μη ανάκτηση των οφειλομένων είναι απομακρυσμένος, επειδή, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία, για να γίνει μεταβίβαση οποιουδήποτε ακινήτου θα 
πρέπει να πληρωθούν όλα τα οφειλόμενα ποσά που βαραίνουν το ακίνητο.   

Εσωτερικός έλεγχος. Τα περισσότερα Συμβούλια δεν εφαρμόζουν διαδικασίες 
εσωτερικού ελέγχου. Ο σωστός εσωτερικός έλεγχος είναι απαραίτητος, ώστε τα 
Συμβούλια να λαμβάνουν τη σωστή πληροφόρηση για την εφαρμογή των 
διαδικασιών και των δικλίδων ασφαλείας του Συμβουλίου. 
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Τέλη χρήσης αποχετευτικού συστήματος. Τα περισσότερα Συμβούλια δεν έχουν 
συνάψει συμφωνίες εκχώρησης εξουσιών προς τους αντίστοιχους Δήμους ή 
Κοινοτικά Συμβούλια, που αφορούν στην είσπραξη των τελών χρήσης του 
αποχετευτικού συστήματος, στις οποίες να καθορίζονται με σαφήνεια οι όροι 
συνεργασίας, οι οποίοι να συμπεριλαμβάνουν υποχρεώσεις, δικαιώματα και ρήτρες 
στην περίπτωση μη εφαρμογής των προνοιών της συμφωνίας, όπως, για 
παράδειγμα, επιβολή νόμιμου τόκου σε περίπτωση που τα εισπραχθέντα τέλη και 
επιβαρύνσεις δεν αποσταλούν στο Συμβούλιο εντός καθορισμένης προθεσμίας.  

Επίσης, δεν υποβάλλονται σε όλα τα Συμβούλια καταστάσεις από τους Δήμους ή τα 
Κοινοτικά Συμβούλια, στις οποίες να παρουσιάζεται το σύνολο των κυβικών μέτρων 
νερού που καταναλώνεται από τους χρήστες ανά τριμηνία, με αποτέλεσμα να μην 
μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι οι χρεώσεις των τελών είναι εύλογες και να διασφαλίζεται 
ότι τα τέλη χρήσης που αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις είναι σωστά. 
Συνήθως τα Συμβούλια αποδέχονται τα ποσά που καταβάλλονται, χωρίς 
οποιονδήποτε έλεγχο για επιβεβαίωση της ορθότητάς τους. 

Συνδεδεμένα μέρη: Τα Συμβούλια δεν τηρούν μητρώο συνδεδεμένων μερών, ώστε 
να μπορεί να διαπιστωθεί κατά πόσο έγιναν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη που 
θα έπρεπε να γνωστοποιηθούν στις οικονομικές καταστάσεις του κάθε Συμβουλίου.  
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2.2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Πέραν των Γενικών Παρατηρήσεων που διατυπώνονται πιο πάνω, από διαχειριστικό 
έλεγχο που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία μας, από τον έλεγχο των οικονομικών 
καταστάσεων που διεξήχθη από ιδιώτες ελεγκτές, καθώς και από έλεγχο που 
διενεργήθηκε από τις Τεχνικές μας Υπηρεσίας, σε ορισμένα Συμβούλια 
Αποχετεύσεων, διαπιστώθηκαν διάφορα σοβαρά θέματα, τα κυριότερα εκ των 
οποίων αναφέρονται πιο κάτω.  

2.2.1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

Α. Τα θέματα που ακολουθούν, αφορούν στον διαχειριστικό έλεγχο των μη 
εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας, 
για το έτος 2016, ο οποίος διενεργήθηκε από την Υπηρεσία μας.   

Θέματα προσωπικού. 

(α)   Από το 2001 μέχρι το 2016, ο Προϋπολογισμός του Συμβουλίου εγκρίνεται από 
τον Υπουργό Εσωτερικών, με εξαίρεση τα θέματα προσωπικού, τα οποία αφορούν 
κυρίως σε επεκτάσεις μισθολογικών κλιμάκων που έγιναν από το Συμβούλιο κατ’ 
αναλογία εφαρμογής του ενιαίου Κρατικού μισθολογίου (Ν.42(ΙΙ)/2002) και τα οποία, 
όπως αναφέρεται σε σχετικές επιστολές μεταξύ των εμπλεκόμενων Τμημάτων, 
εξετάζονται από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού. Παρατηρείται 
παρατεταμένη καθυστέρηση στο θέμα αυτό, η οποία δεν αιτιολογείται. 

Σύσταση: Η εκκρεμότητα στα θέματα μισθοδοσίας του προσωπικού να επιλυθεί το 
συντομότερο. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ανέφερε ότι η εξέταση του θέματος εξαρτάται 
κυρίως από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού. 

(β) Αναπληρωματικός διορισμός Γενικού Διευθυντή του Συμβουλίου. Σε 
συνεδρία του, ημερ. 15.12.2014, το Συμβούλιο αποφάσισε να διορίσει τον Διευθυντή 
Τεχνικών Υπηρεσιών, ως Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή από τις 2.1.2015, μέχρι την 
πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή, επιπρόσθετα με τα καθήκοντα της θέσης 
του. 

Για την πιο πάνω απόφαση, δεν ενημερώθηκε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου 
Εσωτερικών, ούτως ώστε το θέμα να προωθηθεί για έγκριση από το Υπουργικό 
Συμβούλιο, σύμφωνα με τον περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός 
Γενικών Διευθυντών) Νόμο του 1990. 

Σύσταση: Το Συμβούλιο να ενημερώσει αμέσως το Υπουργείο Εσωτερικών και να 
ζητήσει όπως το θέμα προωθηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, έχει σταλεί σχετική επιστολή 
στο Υπουργείο Εσωτερικών, για προώθηση του θέματος στο Υπουργικό Συμβούλιο. 

(γ) Μισθολογικές αναβαθμίσεις λειτουργών χωρίς έγκριση. Όπως αναφέρθηκε 
και σε προηγούμενες Eκθέσεις της Υπηρεσίας μας, το Συμβούλιο ενέκρινε σε μέλη 
του προσωπικού μισθοδοτικές ρυθμίσεις, οι οποίες, στα πλαίσια έγκρισης του 
Προϋπολογισμού του Συμβουλίου, είχαν απορριφθεί από τους Υπουργούς 
Εσωτερικών και Οικονομικών. Ανάλογες πρόνοιες μισθοδοτικών ρυθμίσεων 
περιλήφθηκαν στον Προϋπολογισμό για το έτος 2016, ο οποίος εγκρίθηκε από τον 
Υπουργό Εσωτερικών, με εξαίρεση τα θέματα προσωπικού. Οι πιο πάνω 
μισθοδοτικές ρυθμίσεις, καθώς και πρόσθετες αναβαθμίσεις, περιλήφθηκαν και στην 
οργανική δομή του Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 7.5.2012 
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και αποστάληκε για έγκριση στο Υπουργείο Εσωτερικών με σχετικές επιστολές στις 
25.6.2012 και 26.6.2012, η οποία δεν έχει μέχρι σήμερα παραχωρηθεί. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον Αν. Γενικό Διευθυντή του Συμβουλίου, οι υπάλληλοι 
που επηρεάζονταν από την αναβάθμιση αυτή, έχουν αφυπηρετήσει εκτός από ένα. 

Σύσταση:  Το Υπουργείο Εσωτερικών να επισπεύσει την απάντησή του. 

(δ) Επιδόματα. Σύμφωνα με τους περί Υπηρεσίας του Συμβουλίου Αποχετεύσεων 
Λευκωσίας Κανονισμούς, οι απολαβές του υπαλλήλου περιλαμβάνουν τον μισθό του 
και τα εκάστοτε καθορισμένα επιδόματα, τα οποία όμως δεν διευκρινίζονται.  

Κατά τη διάρκεια του 2016, το Συμβούλιο κατέβαλε διάφορα επιδόματα σε 30 εργάτες 
ύψους €16.178 και σε 6 υπαλλήλους ύψους €11.228. Για τα πλείστα από τα 
επιδόματα αυτά, υπάρχει πρόνοια στις συλλογικές συμβάσεις, οι οποίες όμως 
υπογράφηκαν, χωρίς την έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών και τη σύμφωνο γνώμη 
του Υπουργού Οικονομικών. Αναφέρεται ότι οι συλλογικές συμβάσεις στάληκαν για 
έγκριση στις 20.2.2017 και 21.2.2017.   

Κατά τη διάρκεια του 2016, με σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου καταβλήθηκαν 
στον Αν. Γενικό Διευθυντή του Συμβουλίου και σε Εκτελεστικό Μηχανικό, ως επίδομα 
για εκτέλεση «ειδικών καθηκόντων», ποσά ύψους €5.220 και €2.040, αντίστοιχα.  Τα 
επιδόματα αυτά δεν καθορίζονται,  ούτε στους Κανονισμούς του Συμβουλίου, ούτε 
στις συλλογικές συμβάσεις.  

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ανέφερε ότι το επίδομα που καταβάλλεται στον 
Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών είναι για κάλυψη και των καθηκόντων της θέσης του 
Γενικού Διευθυντή, η οποία θα καλυφθεί με σύμβαση 5ετούς διάρκειας και δεν 
αποτελεί κανονική οργανική θέση του Συμβουλίου.  Επίσης, η ανάγκη για την 
παραχώρηση του επιδόματος σε Εκτελεστικό Μηχανικό, προκύπτει από τη μη 
ύπαρξη θέσης Ανώτερου Εκτελεστικού Μηχανικού στο Συμβούλιο και της αυξημένης 
ευθύνης και καθήκοντα που ανατίθενται σε Εκτελεστικό Μηχανικό.   

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών αρ. 1503, 
ημερ. 18.7.2014, επιδόματα αναπληρωτικού διορισμού ή ειδικά επιδόματα ευθύνης 
δεν καταβάλλονται πλέον στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα μέχρι την 
31.12.2016.   

Τέλη χρήσης. 

(α) Χρεώστες τελών χρήσης. Το σύνολο των χρεωστών τελών χρήσης στις 
31.12.2016 ανερχόταν σε €3.124.646, σε σύγκριση με €3.839.298 στις 31.12.2015, 
δηλαδή σημειώθηκε μείωση ύψους €714.652 ή ποσοστό 18,6%. Ποσό ύψους 
€1.806.882 (€2.490.455 στις 31.12.2015) οφειλόταν από το Συμβούλιο 
Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, ποσό ύψους €1.238.158 (€1.268.271 στις 31.12.2015) 
από τον Δήμο Λακατάμιας και ποσό ύψους €79.606 (€80.572 στις 31.12.2015) από 
διάφορους άλλους χρεώστες. 

Σύσταση: Το Συμβούλιο να εντείνει τις προσπάθειές του για την είσπραξη των 
οφειλόμενων ποσών. 

(β)  Συμφωνίες εκχώρησης εξουσιών από το Συμβούλιο για είσπραξη των 
τελών χρήσης. Στις συμφωνίες εκχώρησης εξουσιών από το Συμβούλιο, που 
αφορούν στην είσπραξη τελών χρήσης, καθορίζεται μόνο το ποσό της προμήθειας 
που θα καταβάλλεται από το Συμβούλιο. 
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Το 2016, το Συμβούλιο προχώρησε στην ετοιμασία Συμφωνιών Εξουσιοδότησης για 
είσπραξη των τελών χρήσης, τις οποίες απέστειλε στο Υπουργείο Εσωτερικών για 
εξασφάλιση της έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το εδάφιο 1, του 
άρθρου 14Α του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου. Ο Γενικός Διευθυντής του 
Υπουργείου Εσωτερικών ζήτησε από το Συμβούλιο να επανέλθει με την υποβολή 
ενός πληρέστερου ενημερωτικού σημειώματος αναφορικά με το αίτημά του, τις 
πρόνοιες γενικά των συμφωνιών εκχώρησης/εξουσιοδότησης (όρους, εξαιρέσεις, 
επιφυλάξεις) και όλες τις αναγκαίες διευκρινίσεις και πληροφορίες, ώστε να μπορεί να 
υποβληθεί ολοκληρωμένη πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση, 
χωρίς ωστόσο, μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου, να έχουν υποβληθεί τα πιο πάνω 
στοιχεία στο Υπουργείο Εσωτερικών. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, η διαδικασία για τη 
συνομολόγηση συμφωνιών βρίσκεται σε εξέλιξη.  

Καθυστερημένες οφειλές αποχετευτικών τελών – Αγωγές.  Σύμφωνα με στοιχεία 
που λήφθηκαν από το Συμβούλιο, κινήθηκαν διαχρονικά μέχρι το 2016, 115 αγωγές 
για συνολικό ποσό ύψους €543.300, από τις οποίες εισπράχθηκε ποσό €365.245. 
Σημειώνεται ότι το έτος 2016 δεν κινήθηκαν αγωγές. Παρόλο που υπάρχουν 
φορολογούμενοι, οι οποίοι οφείλουν μεγάλα ποσά, το Συμβούλιο δεν προχώρησε 
στη λήψη δικαστικών μέτρων για την είσπραξή τους. Επίσης, για αγωγές που έχουν 
επιδικαστεί και δεν επιτεύχθηκε η είσπραξη των οφειλομένων, το Συμβούλιο θεωρεί 
ότι είναι οικονομικά ασύμφορη η λήψη οποιωνδήποτε περαιτέρω μέτρων, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ιδιοκτήτες θα αναγκαστούν να εξοφλήσουν τα 
αποχετευτικά τέλη όταν θα χρειαστεί να μεταβιβάσουν την ιδιοκτησία τους.   

Ο Οικονομικός Διευθυντής του Συμβουλίου, σε υπόμνημά του προς τον Πρόεδρο και 
τα Μέλη του Συμβουλίου, ημερ. 18.5.2016, εισηγήθηκε τη λήψη συγκεκριμένων 
μέτρων για βελτίωση της κατάστασης και μείωση των παλαιών χρεωστών, χωρίς 
ωστόσο να ληφθούν οποιεσδήποτε αποφάσεις για υλοποίηση των εισηγήσεων του 
Οικονομικού Διευθυντή. 

Στην απάντησή του, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ανέφερε ότι το θέμα θα 
επανέλθει στο Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης. 

Σύσταση: Το Συμβούλιο να συνεχίσει τις προσπάθειες που καταβάλλει για είσπραξη 
των οφειλόμενων ποσών. 

Ασφαλτόστρωση δρόμων που επηρεάζονται από την κατασκευή του 
αποχετευτικού συστήματος και δρόμων στη δημαρχούμενη περιοχή Μείζονος 
Λευκωσίας.  Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενες Εκθέσεις της Υπηρεσίας μας, 
από το 2004 το Συμβούλιο προβαίνει στην πλήρη ασφαλτόστρωση των δρόμων στις 
περιοχές όπου συμπληρώνεται το αποχετευτικό σύστημα, ενώ μέχρι το 2003 
κάλυπτε μόνο το κόστος για την ασφαλτική επανόρθωση των εκσκαφών. Η ολική 
ασφαλτόστρωση των δρόμων με έξοδα του Συμβουλίου, χωρίς τη συνεισφορά των 
οικείων Δήμων, δεν καλύπτεται από οποιαδήποτε διάταξη στον περί Αποχετευτικών 
Συστημάτων Νόμο, εκτός εάν η πλήρης ασφαλτόστρωση είναι αναγκαία λόγω ολικής 
ή σχεδόν ολικής καταστροφής του οδοστρώματος ή εάν η εγκατάσταση του δικτύου 
του Συμβουλίου γίνεται σε σχετικά πρόσφατα συντηρημένο δρόμο. Αντίθετα, την 
ευθύνη για τη συντήρηση των δρόμων για την περιοχή εντός των ορίων τους φέρουν 
οι Δήμοι, σύμφωνα με το άρθρο 84(ε) του περί Δήμων Νόμου, οι οποίοι για εκτέλεση 
τέτοιων έργων λαμβάνουν χορηγία από το Κράτος.  
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Η συνολική δαπάνη για τα έτη 2004 μέχρι 2015 ανήλθε σε €61.670.156 και 
αναμένεται να καλυφθεί από την αύξηση των αποχετευτικών τελών κατά 1‰ που 
επιβλήθηκε επί της ακίνητης ιδιοκτησίας από το έτος 2007.  Το έτος 2016, το 
Συμβούλιο δεν έχει εκτελέσει ολικές ασφαλτικές επιστρώσεις. 

Σύσταση: Η πρακτική της ολικής ασφαλτόστρωσης των δρόμων, με έξοδα του 
Συμβουλίου, δεν είναι σύμφωνη με τη σχετική νομοθεσία. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ενημέρωσε ότι οι όποιες εργασίες ολικής 
ασφαλτόστρωσης γίνονται μετά το 2011, αφορούν σε μεμονωμένες μικρές περιοχές 
εντός της Μείζονος Λευκωσίας στις οποίες κατασκευάστηκε αποχετευτικό σύστημα, 
χωρίς όμως, για διάφορους λόγους, να έχουν πραγματοποιηθεί ασφαλτικές 
επιστρώσεις.     

Υπηρεσίες νομικού συμβούλου. Όπως αναφέρθηκε και στην Ετήσια Έκθεση της 
Υπηρεσίας μας για το έτος 2015, το Συμβούλιο διατηρεί μακροχρόνια συνεργασία 
(από το 1994) με συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο, χωρίς γραπτή συμφωνία 
συνεργασίας. Αναφέρεται σχετικά ότι, η τελευταία φορά για την οποία η ανανέωση 
της συνεργασίας εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ήταν στις 29.6.2015 και αφορούσε 
στην περίοδο 1.7.2015-30.6.2017, με ετήσια αμοιβή €6.000, χωρίς ωστόσο να 
υπογραφεί σχετική συμφωνία και χωρίς να τηρηθούν οι διαδικασίες που αναφέρονται 
στον Νόμο Ν.12(Ι)/2006, ο οποίος αντικαταστάθηκε με τον Νόμο Ν.73(Ι)/2016. Ο εν 
λόγω νομικός σύμβουλος αναλαμβάνει όλες τις υποθέσεις που παρουσιάζονται στο 
δικαστήριο και αφορούν στο Συμβούλιο. 

Όπως ενημερωθήκαμε από το Συμβούλιο, μετά τη λήξη της συμφωνίας στις 
30.6.2017, το Συμβούλιο αποφάσισε όπως, για τις διαιτησίες, ανανεώσει τη 
συμφωνία με τον συγκεκριμένο νομικό σύμβουλο, λόγω του ότι γνωρίζει πολύ καλά 
τις υποθέσεις του Συμβουλίου.  Οποιεσδήποτε άλλες δικηγορικές εργασίες θα 
ανατεθούν σε δικηγόρο που είναι εγγεγραμμένος στον Δικηγορικό Σύλλογο. 

Σύσταση: Για την παροχή νομικών συμβουλών, σε θέματα που σχετίζονται με την 
άσκηση δημόσιας εξουσίας (θέματα διοικητικού δικαίου), το Συμβούλιο να συνάπτει 
μακροχρόνιες συμβάσεις (μέχρι πέντε έτη) με νομικούς οίκους, ακολουθώντας, κατά 
το δυνατό, ανταγωνιστική διαδικασία. Σε αυτή, δεν καθίσταται υποχρεωτική η 
δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει την 
προεπιλογή, προς υποβολή προσφορών, ενός κατάλληλου αριθμού εν δυνάμει 
ενδιαφερόμενων και κατάλληλων συνεργατών, μεταξύ των οποίων θα μπορούσε να 
είναι, αν το Συμβούλιο το κρίνει σκόπιμο και ο υφιστάμενος συνεργάτης.   

Το Συμβούλιο να αναθέτει την εκπροσώπησή του, σε περιπτώσεις αστικών αγωγών 
ή διαιτησιών, σε νομικούς οίκους που θα επιλέγονται ανά περίπτωση ή για ομάδες 
παρόμοιων υποθέσεων για συγκεκριμένη περίοδο. Θα μπορούσε, για την επιλογή 
των οίκων αυτών, να δημοσιεύεται πρόσκληση επίδειξης ενδιαφέροντος και 
υποβολής προσφορών (ειδικά αν πρόκειται για συγκεκριμένη υπόθεση με αμοιβή 
μεγάλης αξίας) ή να ζητείται συνδρομή από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, 
ώστε να ενημερωθούν τα μέλη του για επίδειξη ενδιαφέροντος και καταρτισμό 
σχετικού καταλόγου προεπιλογής νομικών συμβούλων, ανά Επαρχία ή Παγκύπρια, 
νοουμένου ότι οποιαδήποτε τέτοια διαδικασία υποστηρίζεται από κατάλληλη 
τεκμηρίωση. Νοείται ότι σε ειδικές περιπτώσεις, στις οποίες κρίνεται ότι την 
εκπροσώπηση του Συμβουλίου θα πρέπει να αναλάβει συγκεκριμένος νομικός 
σύμβουλος, γιατί, για παράδειγμα, χειρίστηκε συναφή προσφυγή που επηρεάζει την 
υπό αναφορά αγωγή, τότε τούτο θα μπορεί να γίνεται κατ΄ εξαίρεση, αφού υπάρξει 
κατάλληλη και επαρκής τεκμηρίωση. 
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Σε περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη για την εξασφάλιση υπηρεσιών νομικού 
συμβούλου για την ετοιμασία ειδικών μελετών ή εγγράφων διαγωνισμού που θα 
προκηρύξει το Συμβούλιο, τότε θα πρέπει να τηρούνται οι πρόνοιες της σχετικής περί 
συμβάσεων νομοθεσίας και οι σχετικές αρχές της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών 
φορέων, της διαφάνειας και της μη διάκρισης λόγω ιθαγένειας και συνεπώς θα 
πρέπει να προκηρύσσονται ανοικτοί διαγωνισμοί, αναλόγως βέβαια και με την 
εκτίμηση της αξίας της εκάστοτε ανάγκης. 

Στην απάντησή του, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ανέφερε ότι το Συμβούλιο 
αποφάσισε όπως επαναδιορίσει τον ίδιο νομικό σύμβουλο για διοικητικής φύσεως 
συμβουλές, καθώς και για εκπροσώπηση του Συμβουλίου σε σοβαρές δικαστηριακές 
υποθέσεις. Όσον άφορα σε άλλες υποθέσεις αστικών αγωγών, το Συμβούλιο 
αποφάσισε όπως αποταθεί στον Δικηγορικό Σύλλογο για την εξασφάλιση υπηρεσιών 
από εγγεγραμμένους δικηγόρους. 

Οχήματα. Οκτώ οχήματα που ανήκουν στο Συμβούλιο, χρησιμοποιούνται για 
μετάβαση συγκεκριμένων λειτουργών,  από τον χώρο εργασίας τους στην οικία τους, 
αντί να σταθμεύουν σε χώρους του Συμβουλίου μετά τις εργάσιμες ώρες, χωρίς το 
Συμβούλιο να έχει δώσει γραπτή εξουσιοδότηση προς τούτο.  Οι εν λόγω λειτουργοί 
δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των δικαιούχων για παραχώρηση υπηρεσιακού 
οχήματος για αποκλειστική χρήση, όπως καθορίζονται στον περί Παροχής 
Ορισμένων Ωφελημάτων σε Καθορισμένους Δικαιούχους του Κρατικού Τομέα και του 
Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Όροι και Διαδικασία) Νόμο του 2014 και στους περί 
Υπηρεσιακών Οχημάτων του Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 
Κανονισμούς του 2014.  Όπως μας πληροφόρησε ο Αν. Γενικός Διευθυντής, τα πιο 
πάνω οχήματα δόθηκαν για σκοπούς επιφυλακής. Ωστόσο, η Υπηρεσία μας δεν 
θεωρεί τούτο ως επαρκή αιτιολόγηση.  

Με βάση τον Νόμο και τους Κανονισμούς, απαγορεύεται η χρήση του υπηρεσιακού 
οχήματος για μετάβαση από και προς την κατοικία. Μόνο σε όσες περιπτώσεις 
δικαιολογείται με αντικειμενικά κριτήρια, θα πρέπει να παρέχεται ειδική άδεια για 
στάθμευση στην κατοικία και για τις οποίες θα πρέπει να ακολουθηθεί συγκεκριμένη 
διαδικασία, ώστε, με αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου, να παραχωρείται 
έγκριση για κάθε περίπτωση ξεχωριστά. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ενημέρωσε ότι 3 αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται 
από τους Συμβούλους Μηχανικούς του Συμβουλίου, για το αποχετευτικό έργο 
Μείζονος Λευκωσίας, αποτελούν συμβατική υποχρέωση, βάσει των προνοιών της 
Συμφωνίας αρ. 1/2000 και ότι το Συμβούλιο έχει προχωρήσει σε ανάκληση του 
δικαιώματος στάθμευσης αυτοκινήτων εκτός χώρων του Συμβουλίου, για 3 
περιπτώσεις.  Στην παρούσα φάση, τα οχήματα που δεν σταθμεύουν σε χώρους του 
Συμβουλίου, μετά τις κανονικές εργάσιμες ώρες, είναι αυτά του Τεχνικού και του Αν. 
Γενικού Διευθυντή, υπό την ιδιότητά του ως Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών, ενός 
οργανισμού εξόχως τεχνικού, για σκοπούς επιφυλακής και ως γενικού υπεύθυνου και 
συντονιστή για τα όποια έκτακτα περιστατικά προκύψουν σε μη εργάσιμο χρόνο του 
Συμβουλίου.   

Σύσταση:  Το Συμβούλιο οφείλει να εφαρμόζει τη σχετική νομοθεσία. 
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Εκκρεμή θέματα.  Τα πιο κάτω θέματα εξακολουθούν να εκκρεμούν για σειρά ετών. 

(α)  Οι περί Υπηρεσίας του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας 
Κανονισμοί – ΚΔΠ 166/1995. Η τροποποίηση των πιο πάνω Κανονισμών 
εξακολουθεί να εκκρεμεί, αφού το Προσχέδιο Κανονισμών, το οποίο ετοιμάστηκε στις 
3.8.2012, δεν έτυχε ακόμη νομοτεχνικής επεξεργασίας από τη Νομική Υπηρεσία.   

(β) Ταμείο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων. Η τροποποίηση των περί Συντάξεων 
και Φιλοδωρημάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας Κανονισμών, έτσι 
ώστε να συνάδουν με τις πρόνοιες του περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και 
της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου 
(Ν.208(Ι)/2012), εξακολουθεί να εκκρεμεί. 

Το Συμβούλιο ετοίμασε προσχέδιο Κανονισμών, το οποίο υποβλήθηκε στη Νομική 
Υπηρεσία στις 29.3.2013 για νομοτεχνικό έλεγχο. Στις 3.2.2014, στάληκε για 
νομοτεχνικό έλεγχο στη Νομική Υπηρεσία, από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και 
Προσωπικού, νεότερο προσχέδιο Κανονισμών, το οποίο ετοιμάστηκε από το 
Συμβούλιο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και τον Έφορο Ταμείων 
Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών.  

(γ) Ταμείο Προνοίας του Εργατικού Προσωπικού του Συμβουλίου 
Αποχετεύσεων Λευκωσίας. Το Συμβούλιο, μετά από υπόδειξη της αρμόδιας 
Αρχής, υπέβαλε στις 27.1.2009 αίτηση για εγγραφή του Ταμείου Προνοίας του 
Εργατικού Προσωπικού του Συμβουλίου στο Μητρώο Ταμείων Προνοίας. 
Ετοιμάστηκαν σχετικοί Κανονισμοί, οι οποίοι στάληκαν τον Ιούνιο του 2012 στο 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως αρμόδια Αρχή, για έλεγχο και 
στο Υπουργείο Εσωτερικών για έγκριση, ώστε να καταστεί δυνατή η εγγραφή στο πιο 
πάνω Μητρώο.   

Στις 23.4.2014, το Συμβούλιο υπέβαλε για έγκριση, στον Αν. Γενικό Διευθυντή του 
Υπουργείου Εσωτερικών, νέους Κανονισμούς, οι οποίοι ετοιμάστηκαν σύμφωνα με 
τις πρόνοιες του περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των 
Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου (Ν.208(Ι)/2012), η 
οποία όμως ακόμη εκκρεμεί. 

Σύσταση: Οι πιο πάνω παράγραφοι καταγράφονται, για την καθυστέρηση που 
παρατηρείται από τις αρμόδιες  Αρχές για προώθηση του θέματος.  

(δ) Παράλειψη του Δημοτικού Συμβουλίου Έγκωμης να επιβάλει όρους για 
εγκατάσταση κεντρικού αποχετευτικού συστήματος σε υπό διαχωρισμό 
τεμάχιο γης στην Έγκωμη. Το Συμβούλιο, μέχρι σήμερα, δεν έχει λάβει 
οποιαδήποτε μέτρα εναντίον του Δήμου Έγκωμης, ο οποίος προχώρησε στην 
έκδοση άδειας διαχωρισμού τεμαχίου γης, χωρίς τη συμπερίληψη όρων αναφορικά 
με την εγκατάσταση του αποχετευτικού συστήματος, κατά παράβαση του περί 
Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών Νόμου και παρόλο ότι το Συμβούλιο είχε, ευθύς 
εξαρχής, ενημερώσει σχετικά τον Δήμο. Σύμφωνα με αντίγραφο της άδειας 
διαχωρισμού οικοπέδων αρ. 70, ημερ. 16.9.2002, ο Δήμος Έγκωμης είχε περιλάβει 
στην άδεια όρο, όπως πριν αρχίσουν οι κατασκευαστικές εργασίες, ο αιτητής να 
αποταθεί στον Δήμο για να του δοθούν πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση 
κεντρικού αποχετευτικού συστήματος. 

Ο Δήμος Έγκωμης ισχυρίστηκε ότι ο σχεδιασμός του αποχετευτικού συστήματος 
στην περιοχή από το Συμβούλιο, έγινε μεταγενέστερα της έκδοσης Άδειας Διαίρεσης, 
για αυτό και δεν ήταν δυνατή η συμπερίληψη από τον Δήμο οποιωνδήποτε όρων, 
αναφορικά με την εγκατάσταση αποχετευτικού συστήματος και ζήτησε από το 
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Συμβούλιο όπως επωμιστεί το ίδιο τη δαπάνη για την εγκατάσταση κεντρικού 
αποχετευτικού συστήματος στον εν λόγω διαχωρισμό.   

Το Συμβούλιο ενημέρωσε τον Δήμο ότι η παράλειψη συμπερίληψης όρων για 
εγκατάσταση του αποχετευτικού συστήματος στην εν λόγω άδεια διαχωρισμού δεν 
αποτελεί ευθύνη του Συμβουλίου και ότι, σύμφωνα με σχετική γνωμάτευση του 
νομικού του συμβούλου, δεν έχει δικαίωμα, αλλά ούτε και υποχρέωση να παρέμβει 
μέσα σε ιδιωτικό τεμάχιο και να κατασκευάσει δημόσιες υπονόμους ή να εκτελέσει το 
κεντρικό αποχετευτικό σύστημα μέσα σε υπό κατασκευή δρόμους, οι οποίοι ακόμα 
ευρίσκονται σε ιδιωτικό τεμάχιο γης. 

Ο Δήμος Έγκωμης με επιστολή του, ημερ. 18.12.2008, ενημέρωσε το Συμβούλιο, ότι 
παραμένει στις θέσεις του και καλεί το Συμβούλιο όπως προχωρήσει στην 
ολοκλήρωση των σχεδιαστικών λεπτομερειών και στη διεκπεραίωση των εργασιών 
το συντομότερο δυνατό. 

Επισημαίνεται ότι στο συγκεκριμένο τεμάχιο έχουν ανεγερθεί κατοικίες, οι ιδιοκτήτες 
των οποίων θα έπρεπε, σύμφωνα με το άρθρο 33 του περί Αποχετευτικών 
Συστημάτων Νόμου, να τις συνδέσουν με τη δημόσια υπόνομο εντός της προθεσμίας 
που καθορίστηκε από το Συμβούλιο και να καταβάλλουν καθορισμένα τέλη χρήσης 
του συστήματος. 

Τα πιο πάνω δεν τέθηκαν ενώπιον του Συμβουλίου για ενημέρωση και λήψη 
απόφασης ως προς τον περαιτέρω χειρισμό του θέματος, ενώ σύμφωνα με την 
απαντητική επιστολή της τότε Προέδρου του Συμβουλίου για τα θέματα της Ετήσιας 
Έκθεσης της Υπηρεσίας μας για το έτος 2009, το Συμβούλιο ανέμενε από τον Δήμο 
Έγκωμης να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες.  

Κατά το 2011, συμφωνήθηκε με τον ιδιοκτήτη του τεμαχίου (εταιρεία), όπως 
προχωρήσει ο ίδιος με την κατασκευή του αποχετευτικού συστήματος στον εν λόγω 
διαχωρισμό και το Συμβούλιο, όπως σε όλες τις περιπτώσεις διαχωρισμών, του 
παραχωρήσει τα υλικά.  

Σημειώνεται ότι εντός του 2015, η πιο πάνω εταιρεία τέθηκε σε καθεστώς 
εκκαθάρισης και το Συμβούλιο με επιστολή του, ημερ. 23.7.2015, ενημέρωσε τον 
Δήμο Έγκωμης για την υπό αναφορά εκκρεμότητα στο συγκεκριμένο διαχωρισμό και 
την ανάγκη όπως εξευρεθούν τρόποι για υλοποίηση των υποχρεώσεων της υπό 
εκκαθάριση εταιρείας.  

Στις 20.2.2017, ο Αν. Γενικός Διευθυντής του Συμβουλίου απέστειλε επιστολή στον 
Δήμαρχο Έγκωμης, με την οποία ζητά ενημέρωση για τις ενέργειες που έχει προβεί ο 
Δήμος, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και τον πληροφορεί για την πρόθεση του 
Συμβουλίου για τη λήψη μέτρων, για προστασία των συμφερόντων του.   

Σύσταση: Το πιο πάνω θέμα να επιλυθεί, το συντομότερο, μεταξύ των 
εμπλεκόμενων μερών. 

Απαντώντας ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, μας ανέφερε ότι το θέμα θα τεθεί ενώπιον 
της Ολομέλειας του Συμβουλίου για ενημέρωση και λήψη τελικών αποφάσεων. 

Β. Τα θέματα που ακολουθούν, αφορούν στον έλεγχο των οικονομικών 
καταστάσεων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας για το έτος 2016, ο οποίος 
διενεργήθηκε από τον ελεγκτικό οίκο Baker Tilly & Klitou Partners (Limassol) Ltd. 

 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2016 

 

265 

Έκθεση Ελεγκτή. Η Έκθεση Ελεγκτή προς το Συμβούλιο για το έτος 2016,  δόθηκε 
με επιφύλαξη γνώμης, λόγω της σοβαρότητας των πιο κάτω θεμάτων: 

(α) Λόγω του ότι δεν υπάρχει πλήρες μητρώο συνδεδεμένων μερών, οι ελεγκτές 
δεν ήταν σε θέση να γνωρίζουν αν στις οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται όλες οι 
συναλλαγές που έγιναν ή αν υπάρχουν και άλλες που θα έπρεπε να αναφερθούν. 

(β) Το χρέος της Κυπριακής Δημοκρατίας προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων 
Λευκωσίας, το οποίο ανέρχεται σε €25.668.266, είναι υπό διαπραγμάτευση μεταξύ 
των δύο μερών και ως εκ τούτου οι ελεγκτές δεν μπόρεσαν να επιβεβαιώσουν την 
ορθότητα των ποσών αυτών. 

(γ) Κατά τη διάρκεια του 2015, η Αστυνομία παρέλαβε φακέλους συμβολαίων 
έργων και άλλα έγγραφα από το αρχείο του Συμβουλίου για διερεύνηση. Οι 
οικονομικές καταστάσεις του Συμβουλίου για το έτος 2016 και οι σημειώσεις επί 
αυτών δεν γνωστοποιούν αυτό το γεγονός. Οι ελεγκτές δεν ήταν σε θέση να 
γνωρίζουν την εξέλιξη ή/και τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής και το πώς θα 
μπορούσε να επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις του Συμβουλίου Αποχετεύσεων 
Λευκωσίας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016. 

Εσωτερικός έλεγχος.  Το Συμβούλιο δεν εφαρμόζει σωστές διαδικασίες εσωτερικού 
ελέγχου, οι οποίες είναι απαραίτητες, ώστε το Συμβούλιο να λαμβάνει τη σωστή 
πληροφόρηση για την εφαρμογή των διαδικασιών και των δικλίδων ασφαλείας του 
Συμβουλίου. 

Σύσταση:  Ο εσωτερικός έλεγχος να γίνεται είτε με την πρόσληψη ατόμου με σχετική 
εμπειρία, προσόντα και γνώσεις, είτε με τη μίσθωση υπηρεσιών. Ο εσωτερικός 
ελεγκτής να αναφέρεται στο Συμβούλιο/Επιτροπή Ελέγχου και να διερευνά διεξοδικά 
την εφαρμογή των εσωτερικών διαδικασιών και να εισηγείται την υιοθέτηση 
κατάλληλων δικλίδων ασφαλείας για αποφυγή λαθών και τυχόν παρατυπιών. 

Σε συνεδρία του Συμβουλίου, ημερ. 19.6.2017, εγκρίθηκε η προκήρυξη διαγωνισμού 
για την αγορά υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου από ελεγκτικά γραφεία. 

Χρεώστες. 

(α) Χρεώστες αποχετευτικών τελών.  Στις 31.12.2016, οι χρεώστες 
αποχετευτικών τελών ανέρχονταν σε €10.954.031, σε σύγκριση με €11.079.708 στις 
31.12.2015, δηλαδή σημειώθηκε μείωση €125.677 ή ποσοστό 1,1%. Το Συμβούλιο 
έχει λάβει δικαστικά μέτρα εναντίον κάποιων χρεωστών, αλλά παρόλο που κάποιες 
αγωγές έχουν εκδικαστεί, με απόφαση υπέρ του Συμβουλίου, εντούτοις δεν έχουν 
γίνει ενέργειες για είσπραξη των οφειλόμενων ποσών. Το Συμβούλιο διεξήγαγε 
έρευνα και αποφάσισε όπως γίνει πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες, το ύψος της 
οποίας ανήλθε σε €722.458 για το έτος 2016. 

Tο 2015 αναγνωρίστηκε πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες ύψους €3.701.406, 
ορισμένοι εκ των οποίων διευθέτησαν τις οφειλές τους, χωρίς ωστόσο να γίνει η 
απαραίτητη διόρθωση στην πρόνοια που αναγνωρίστηκε. Το ύψος των επισφαλών 
οφειλών που ανακτήθηκαν το 2016 ανήλθε σε €691.736. 

Σύσταση:  Να ενδυναμωθεί η ομάδα που έχει την ευθύνη παρακολούθησης των 
καθυστερήσεων και της προόδου των δικαστικών αγωγών, όπως επίσης και την 
ευθύνη για τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν μετά την εκδίκαση των διαφόρων 
αγωγών. Επίσης, να εφαρμοστεί μια σταθερή πολιτική για την αξιολόγηση των 
χρεωστών με μεγάλα ποσά καθυστερήσεων και να λάβει μέτρα για την ανάκτηση των 
ποσών αυτών. 
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(β) Χρεωστικά υπόλοιπα Κυπριακής Δημοκρατίας.  Τα οφειλόμενα ποσά των 
διαφόρων κυβερνητικών Τμημάτων που είναι πληρωτέα προς το Συμβούλιο, τα 
οποία ανέρχονταν σε €25.668.266 στις 31.12.2016, όπως αυτά παρουσιάζονται στις 
οικονομικές καταστάσεις του Συμβουλίου, είναι υπό διαπραγμάτευση μεταξύ των 
μερών και ως εκ τούτου οι ελεγκτές δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσουν την 
ορθότητα και την ύπαρξή τους. 

Σύμφωνα με ενημέρωση που είχαν οι ελεγκτές, το Συμβούλιο βρίσκεται σε συνεχή 
επαφή με τα κυβερνητικά Τμήματα που εμπλέκονται και υπάρχει συνεχής διάλογος, 
ούτως ώστε να επέλθει συμφωνία για το ανακτήσιμο ποσό. Κατά το 2016 δεν έγινε 
οποιαδήποτε πρόνοια για τα συγκεκριμένα ποσά. 

Σύσταση: Τα οφειλόμενα υπόλοιπα να συμφωνηθούν, το συντομότερο δυνατό, αφού 
πιθανή ανακρίβεια σε αυτά θα έχει σημαντική επίδραση στη χρηματοοικονομική θέση 
και στις μελλοντικές ταμειακές ροές του Συμβουλίου. Εάν το ποσό δεν θεωρείται 
ανακτήσιμο, τότε θα πρέπει να αναγνωριστεί σχετική πρόνοια.  

Αποθέματα.  Τα αποθέματα του Συμβουλίου στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 
€61.018. Παρατηρήθηκε ότι το Συμβούλιο δεν διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους 
για αποτελεσματική καταγραφή των αποθεμάτων, η αποθήκη είναι εύκολα 
προσβάσιμη από οποιονδήποτε, τα αντικείμενα δεν τηρούνται με τακτοποιημένη 
σειρά και δεν φέρουν σωστή επισήμανση και αποθέματα που δεν χρησιμοποιούνται 
πλέον, φυλάγονται στην ίδια αποθήκη με τα υπόλοιπα αποθέματα. Το Συμβούλιο 
διενεργεί απογραφή αποθεμάτων μια φορά τον χρόνο και σε αρκετές από αυτές είχαν 
παρατηρηθεί σημαντικές διαφορές, σε σύγκριση με τα αποθέματα που ήταν 
καταχωρισμένα στο Καθολικό Αποθήκης.  

Σύσταση: Να διασφαλιστεί ο έλεγχος της αποθήκης από ένα άτομο, όλα τα 
αποθέματα να επισημανθούν κατάλληλα για εύκολη αναγνώριση, τα αποθέματα που 
δεν χρησιμοποιούνται πλέον να διαχωριστούν από τα υπόλοιπα αποθέματα και να 
επανεξετάζεται περιοδικά η καταγραφή των αποθεμάτων. 

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός.  Παρόλο που το αποχετευτικό σύστημα 
έχει πλέον ολοκληρωθεί, χωρίς κάποιο έργο να βρίσκεται σε εξέλιξη, το Συμβούλιο 
συνεχίζει να αναγνωρίζει προσθήκες στο σύστημα αποχετεύσεων. Οι προσθήκες 
αναγνωρίζονται εφόσον ληφθεί επιβεβαίωση από το Τεχνικό Τμήμα του Συμβουλίου 
ότι έχει γίνει ο απαραίτητος έλεγχος στο σχετικό έργο, επιβεβαιώνεται το κόστος του 
έργου και ζητείται η πληρωμή του Εργολάβου.  

Η πιο πάνω διαδικασία είναι χρονοβόρα, με αποτέλεσμα την καθυστερημένη 
αναγνώριση των προσθηκών στο αποχετευτικό σύστημα.  

Σύσταση:  Για την αναγνώριση των προσθηκών, να εφαρμόζεται η βάση της αρχής 
των δεδουλευμένων, έτσι ώστε να αναγνωρίζονται στη χρονική περίοδο στην οποία 
αφορούν. 

Εν εξελίξει ποινικές Έρευνες σε αριθμό συμβολαίων του Συμβουλίου 
Αποχετεύσεων Λευκωσίας. Λεπτομερής αναφορά σε σχέση με την κακοδιαχείριση 
σε αριθμό συμβολαίων του Συμβουλίου, και ενδεχομένως διασπάθιση δημοσίου 
χρήματος, παρατίθενται στις Ετήσιες Εκθέσεις της Υπηρεσίας μας για τα έτη 2014 και 
2015. Κατόπιν περαιτέρω έρευνας με τη συνδρομή ιδιώτη μελετητή, στον οποίο 
ανατέθηκε ο έλεγχος/ αξιολόγηση επιμέρους θεμάτων των Συμβολαίων με αρ. 
GN15/2006 και GN 10/2005, εντοπίστηκαν λάθη/παραλήψεις όσων είχαν εμπλοκή 
στη διαχείριση των εν λόγω Συμβολαίων, που καταδεικνύουν κακοδιαχείριση τους 
και, ενδεχομένως διασπάθιση δημοσίου χρήματος ή/και διάπραξη ποινικών 
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αδικημάτων. Τα εν λόγω ευρήματα τα οποία σχετίζονται με την ποινική έρευνα που 
βρίσκεται σε εξέλιξη διαβιβάστηκαν – στις 9.9.2016 – στον Γενικό Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας, για ενημέρωση και για τυχόν περαιτέρω ενέργειες. Στις 20.9.2016, ο 
Γενικός Εισαγγελέας διαβίβασε με δική του επιστολή στον Αρχηγό Αστυνομίας τις πιο 
πάνω εκθέσεις/επιστολές μας, ώστε να ληφθούν υπόψη στην ποινική έρευνα που 
βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Με νέα επιστολή μας ημερ. 18.1.2017 προς τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, 
τον πληροφορήσαμε ότι στοιχεία/πληροφορίες που σχετίζονται με απευθείας 
αναθέσεις εργασιών ολικών ασφαλτοστρώσεων, τα οποία παρατέθηκαν σε πρακτικά 
των συνεδριάσεων της Επιτροπής Προσφορών και της Ολομέλειας του ΣΑΛ ήταν 
λανθασμένα και, ενδεχομένως παραπλανητικά, ως εκ τούτου, θα έπρεπε – κατά την 
άποψη μας – να διερευνηθεί από ποιόν παρατέθηκαν ή/και στην παρουσία ποιών 
αρμοδίων (Διευθυντή Έργου, υπηρεσιακών ΣΑΛ) είχαν ετοιμαστεί, χωρίς να 
αμφισβητηθούν/διορθωθούν. Ο Γενικός Εισαγγελέας διαβίβασε με επιστολή του 
ημερ. 17.2.2017 στον Αρχηγό Αστυνομίας αντίγραφο της επιστολής μας, με οδηγία 
για άμεση διερεύνηση και των πιο πάνω θεμάτων. 

Από το 2016, βρίσκεται σε εξέλιξη ποινική έρευνα από την Αστυνομία, η οποία 
διερευνά το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικημάτων από όλα τα εμπλεκόμενα 
με τη διαχείριση των συμβάσεων άτομα (υπηρεσιακούς, Συμβούλους, εταιρείες και 
Εργολάβους). 

Έλεγχος στρώσεων οδοποιίας και ασφαλτικών στρώσεων στα σκάμματα του 
Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας (ΣΑΛ). Στα πλαίσια ελέγχου που 
αποφάσισε η Υπηρεσία μας, ζητήθηκε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΤΔΕ) με 
επιστολή μας ημερ. 3.11.2016 όπως διενεργηθούν έλεγχοι, σε αριθμό σημείων των 
σκαμμάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας (ΣΑΛ), στις οδούς Νηρηίδων 
και Αμπελοκήπων, στον Στρόβολο (Συμβόλαιο αρ. 47-1-07) για μέτρηση του πάχους 
των στρώσεων οδοποιίας (Υλικό Τύπου Ι – Θεμέλιο και Υλικό Τύπου ΙΙ - 
Υποθεμέλιο), καθώς και του πάχους και της επιτόπου πυκνότητας των ασφαλτικών 
στρώσεων (Συνδετική Στρώση – Asphalt Base Course και Επιφανειακή Στρώση – 
Asphalt Wearing Course). Εισήγηση της Υπηρεσίας μας ήταν όπως οι εν λόγω 
έλεγχοι διενεργηθούν κατόπιν συνεννόησης με το ΣΑΛ και, τα αποτελέσματα τους 
μας κοινοποιηθούν. 

Ως καταγράφεται σε επιστολή της Διευθύντριας του ΤΔΕ ημερ. 10.2.2017, στις 
24.01.2017 διανοίχθηκαν δύο (2) ερευνητικά φρεάτια για μέτρηση του πάχους των 
στρώσεων οδοποιίας. Επίσης, στις 18.1.2017 και 25.01.2017 είχαν εξαχθεί πυρήνες 
ασφαλτοτάπητα για μέτρηση του πάχους και της επιτόπου πυκνότητας των 
ασφαλτικών στρώσεων.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των ελέγχων όπως μας κοινοποιήθηκαν, η 
Υπηρεσία μας επισήμανε με επιστολή της ημερ. 20.2.2017 προς το ΣΑΛ ότι τα 
αποτελέσματα αυτά ήταν εντελώς απαράδεκτα, εφόσον αποκλίνουν σημαντικά από 
τις σχετικές πρόνοιες των Τεχνικών Προδιαγραφών της σύμβασης. Μεταξύ άλλων, 
τονίστηκε η παντελής απουσία οποιασδήποτε στρώσης οδοποιίας στο σκάμμα που 
διανοίχθηκε στην οδό Νηρηίδων, και το γεγονός ότι ενδεχομένως όλες οι ασφαλτικές 
στρώσεις που τοποθετήθηκαν, να ήταν μείγματος AC20, αντί οι επιφανειακές 
στρώσεις να είναι μείγματος AC14. 

Επίσης, η Υπηρεσία μας εξέφρασε την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό της 
για τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων και τις σοβαρές επιφυλάξεις της αφενός 
για την ποιότητα των εργασιών που εκτελέστηκαν κάτω από τα Συμβόλαια του ΣΑΛ 
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και, αφετέρου για την επάρκεια της επίβλεψης των εργασιών, τόσο από την 
Υπηρεσία του ΣΑΛ όσο και από τους Συμβούλους Μηχανικούς. Ωστόσο, λόγω του 
περιορισμένου εύρους των εργασιών που κάλυπταν οι πιο πάνω έλεγχοι, 
εισηγηθήκαμε όπως οι έλεγχοι αυτοί επεκταθούν και σε άλλους δρόμους, στους 
οποίους εκτελέστηκαν εργασίες κάτω από διάφορα Συμβόλαια του ΣΑΛ (σε 
συνεννόηση με το ΤΔΕ), προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση των κακοτεχνιών και 
να εξαχθούν πιο ασφαλή συμπεράσματα. 

Το ΣΑΛ με απαντητική του επιστολή ημερ. 9.3.2017, παρέθεσε στοιχεία σε σχέση με 
τις πρόνοιες του Συμβολαίου αρ. 47-1-07 και σχολίασε τις πιο πάνω παρατηρήσεις 
μας, επισημαίνοντας ότι όλα τα αποτελέσματα σε όλα τα δείγματα πυρήνων 
ασφάλτου δεικνύουν ότι ο βαθμός συμπίεσης είναι εντός των προδιαγραφών. Στην 
ίδια επιστολή, καταγράφεται από το ΣΑΛ: «Αναφορικά με τα αποτελέσματα των 
εργαστηριακών ελέγχων του ΤΔΕ σε σχέση με τις στρώσεις θεμελίου και 
υποθεμελίου στα σκάμματα του αποχετευτικού συστήματος στους δύο υπό αναφορά 
δρόμους, το ΣΑΛ δεν τα αμφισβητεί ευελπιστώντας όπως αυτά να αποδειχθούν 
μέσω των επιπλέον ελέγχων που θα πραγματοποιηθούν, ως μεμονωμένα τοπικά 
φαινόμενα».  

Ενόψει των πιο πάνω, το ΣΑΛ προχώρησε στον συντονισμό ενεργειών για διενέργεια 
νέων εργαστηριακών ελέγχων σε τέσσερα συμβόλαια του ΣΑΛ, στις κοινότητας 
Κοκκινοτριμιθιάς (Συμβόλαιο αρ. GN25/2010), Παλιομετόχου (Συμβόλαιο αρ. 
GN26/2010), καθώς και στον Δήμο Στροβόλου, περιοχή Δασούπολης (Συμβόλαιο 
αρ. GN20/2008) και περιοχή Παρισσινού (Συμβόλαιο αρ. GN5/2003-ΕΧΤ). Με 
επιστολή της Υπηρεσίας μας προς το ΤΔΕ ημερ. 13.4.2017, υποβλήθηκε πίνακας με 
τη θέση –οδός/ αριθμός – των σκαμμάτων, τα οποία υποδείχθηκαν και σημάνθηκαν 
επιτόπου για τη διενέργεια των πρόσθετων ελέγχων.  

Τα αποτελέσματα ελέγχου των ασφαλτικών στρώσεων που διεξήχθησαν στη 
συνέχεια από τον Τομέα  Εργαστηρίων του ΤΔΕ, σε περιοχές των 4 
προαναφερόμενων συμβολαίων, υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας με επιστολή της 
Διευθυντρίας του ΤΔΕ ημερ. 2.6.2017. Κατόπιν μελέτης τους, με επιστολή μας ημερ. 
30.6.2017 προς τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του ΣΑΛ, παρατηρήσαμε ότι τα 
αποτελέσματα των ελέγχων ασφαλτικών στρώσεων σε συγκεκριμένα σημεία της 
οδού Δικαιοσύνης στο Παλιομέτοχο (Συμβόλαιο αρ. GN26/2010) αποκλίνουν 
σημαντικά από τις σχετικές πρόνοιες των τεχνικών προδιαγραφών και, συγκεκριμένα 
απόκλιση παρουσιάζεται στη σχετική πυκνότητα της συνδετικής στρώσης, ενώ για τη 
συνδετική στρώση χρησιμοποιήθηκε μείγμα διαφορετικού τύπου από το 
προδιαγραφόμενο.  

Ενόψει των πιο πάνω, ζητήθηκε όπως υποβληθούν στην Υπηρεσία μας σχόλια του 
ΣΑΛ επί του συνόλου των υποβληθέντων αποτελεσμάτων, στοιχεία σχετικά με τα 
αποτελέσματα ελέγχου/ επανελέγχου που διενεργήθηκαν κατά την εκτέλεση των 4 
υπό αναφορά Συμβάσεων, καθώς και λεπτομερή στοιχεία σε σχέση με τυχόν 
αποκοπές που εφαρμόστηκαν στις περιπτώσεις αποκλίσεων από τις απαιτήσεις των 
εγγράφων έκαστου διαγωνισμού.  

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του ΣΑΛ με επιστολή του ημερ. 6.7.2017, μας 
πληροφόρησε ότι τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων των ασφαλτικών 
στρώσεων  υποβλήθηκαν στους Σύμβουλους Μηχανικούς που είχαν την ευθύνη 
μελέτης και επίβλεψης για τα 3 εκ των 4 Συμβολαίων που ελέγχθηκαν (Συμβόλαια με 
αρ. GN25/2010, GN26/2010 και GN20/2008), για τα σχόλια τους. Στην πιο πάνω 
επιστολή, επισυνάφθηκαν εργαστηριακοί έλεγχοι ασφαλτικών στρώσεων που είχαν 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2016 

 

269 

διενεργηθεί από ανεξάρτητο ιδιωτικό εργαστήριο και οι οποίοι εντοπίστηκαν στο 
αρχείο του ΣΑΛ, για τα Συμβόλαια GN25/2010, GN20/2008 και GN5/2003-ΕΧΤ οι 
οποίοι –κατά την άποψη του, ως αυτή καταγράφεται στην προαναφερόμενη 
επιστολή– δεικνύουν παρόμοια αποτελέσματα με αυτά του ΤΔΕ.  

Σημειώνεται ωστόσο ότι από δειγματοληπτικό έλεγχο των εν λόγω αποτελεσμάτων 
από την Υπηρεσία μας, διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν αποκλίσεις από τις τεχνικές 
προδιαγραφές, οι οποίες κρίθηκαν από τους Συμβούλους Μηχανικούς ως οριακές 
και, ως εκ τούτου, δεν προέβησαν σε οποιαδήποτε ενέργεια προς τον Εργολάβο για 
αντικατάσταση της επηρεαζόμενης εργασίας ή/και για εφαρμογή οποιασδήποτε 
χρηματικής αποκοπής. Αντ’ αυτού αποφασίστηκε η παρακολούθηση των περιοχών 
αυτών, ώστε εάν παρουσιάζονταν προβλήματα εντός της περιόδου ευθύνης 
ελαττωμάτων να λαμβάνονταν υπόψη οι πιο πάνω αποκλίσεις. Ο χειρισμός αυτός 
είναι κατά την άποψη μας απαράδεκτος και δεν διασφαλίζει πλήρως τα συμφέροντα 
του ΣΑΛ. Κάτι τέτοιο θα επιτυγχάνετο εάν αποφασιζόταν είτε η αντικατάσταση της 
εργασίας είτε η χρηματική αποκοπή (ανάλογα με το μέγεθος της απόκλισης), με 
ταυτόχρονη παράταση της περιόδου ευθύνης και ελαττωμάτων. 

Περαιτέρω, το ΣΑΛ λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρή απόκλιση από τις προδιαγραφές 
του Συμβολαίου με αρ. GN26/2010 μας ενημέρωσε ότι θα προχωρούσε άμεσα σε 
περαιτέρω ελέγχους σε συνεργασία με το ΤΔΕ.  

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του ΣΑΛ με επιστολή του ημερ. 27.9.2017, μας 
διαβίβασε τα σχόλια των Συμβούλων Μηχανικών του σε σχέση με τον 
δειγματοληπτικό έλεγχο του Συμβολαίου αρ. GN26/2010, καθώς και περιγραφή – εκ 
μέρους τους – της διαδικασίας ελέγχου ποιότητας των ασφαλτικών επιστρώσεων και 
των ενεργειών τους κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. Σύμφωνα με τα πιο 
πάνω, στα πλαίσια των ελέγχων, δεν είχε ληφθεί δείγμα από τον συγκεκριμένο κλάδο 
του αποχετευτικού (οδό Δικαιοσύνης, Παλιομέτοχο). Οι Σύμβουλοι Μηχανικοί, 
επιβεβαίωσαν ότι είχαν εντοπιστεί αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές και, σε 
κάποιες εξ αυτών είχαν εισηγηθεί την παρακολούθηση των επηρεαζόμενων 
περιοχών, ενώ κάποιες άλλες είχαν υπολογιστεί αποκοπές (χωρίς να έχουν 
υποβληθεί στοιχεία για τον τρόπο υπολογισμού τους), η εφαρμογή των οποίων 
ακόμη εκκρεμεί. 

Τα αποτελέσματα ελέγχου των χωματουργικών εργασιών που διενεργήθηκε σε 
τέσσερα (4) ερευνητικά φρεάτια, υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας με επιστολή της 
Διευθύντριας του ΤΔΕ ημερ. 31.7.2017. Συγκεκριμένα, έγιναν εργαστηριακοί έλεγχοι 
που περιελάμβαναν μέτρηση του πάχους των στρώσεων οδοποιίας, μέτρηση της 
πυκνότητας, των ορίων Atterberg και κοκκομετρική διαβάθμιση των στρώσεων 
οδοποιίας και του υλικού επιχωμάτωσης. Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα, 
επισημάναμε με επιστολή μας ημερ. 22.8.2017 προς τον Αναπληρωτή Γενικό 
Διευθυντή του ΣΑΛ, τη σοβαρή απόκλιση που διαπιστώθηκε από τις τεχνικές 
προδιαγραφές σε όλες ή σχεδόν σε όλες τις παραμέτρους που εξετάστηκαν. 
Ενδεικτικά, παρατηρήσαμε ότι σε 3 εκ των 4 συμβολαίων δεν είχε εντοπιστεί στρώση 
υποθεμελίου, ενώ η πυκνότητα των στρώσεων θεμελίου κυμαινόταν από 87,3% έως 
90,1% και της επιχωμάτωσης από 79,3% μέχρι 92,8%. Αξίζει να αναφερθεί ότι με 
βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων που αφορούν το Συμβόλαιο αρ. GN5/2003-
EXT(13-1-05) επί της οδού Αμαζόνων (περιοχή Παρισσινού), τη μελέτη και επίβλεψη 
του οποίου είχε η Υπηρεσία του ΣΑΛ, προκύπτει ότι σε βάθος 710 χιλ. εντοπίστηκε 
μεγάλος αριθμός κροκάλων, ως εκ τούτου οι εργαστηριακές δοκιμές δεν κατέστει 
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δυνατό να εκτελεστούν. Σημειώνεται ότι με βάση τα αποτελέσματα αυτά, οι εργασίες 
θα έπρεπε να αντικατασταθούν.  

Ενόψει των πιο πάνω, ζητήσαμε όπως μας υποβληθούν για έλεγχο στοιχεία σχετικά 
με τα αποτελέσματα ελέγχου/ επανελέγχου που διενεργήθηκαν στο στάδιο 
υλοποίησης των εν λόγω έργων, καθώς και λεπτομερή στοιχεία σε σχέση με τυχόν 
αποκοπές που εφαρμόστηκαν στις περιπτώσεις αποκλίσεων από τις απαιτήσεις των 
εγγράφων του διαγωνισμού σε σχέση με τις χωματουργικές εργασίες. Ζητήθηκε 
επίσης όπως διενεργηθούν πρόσθετες πυρηνοληψίες, προκειμένου να διαπιστωθεί η 
έκταση των κακοτεχνιών και να εξαχθούν πιο ασφαλή συμπεράσματα.  

Σε απαντητική του επιστολή ημερ. 20.9.2017, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 
του ΣΑΛ μας πληροφόρησε –σε σχέση με τους διενεργηθέντες ελέγχους επί των 
χωματουργικών εργασιών– ότι τα αποτελέσματα υποβλήθηκαν στους Σύμβουλους 
Μηχανικούς του ΣΑΛ που είχαν την ευθύνη μελέτης και επίβλεψης για τα 3 
συμβόλαια, για τα σχόλια τους. Σε σχέση με το Συμβόλαιο αρ. GN 5/2003-ΕΧΤ, την 
επίβλεψη του οποίου είχε το ΣΑΛ, υποβλήθηκε αριθμός σχολίων ή/και διευκρινήσεων 
καθώς, και αποτελέσματα ελέγχων επί της ίδιας οδού κατά την εκτέλεση των 
εργασιών, τα οποία καταδείκνυαν ότι υπήρχε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των 
τεχνικών προδιαγραφών. Ως εκ τούτου, θεωρεί ότι προκύπτει διάσταση μεταξύ των 
αποτελεσμάτων του εργαστηρίου ΤΔΕ και των εργαστηριακών του ιδιωτικού 
εργαστηρίου του Εργολάβου και του εργαστηρίου του ΣΑΛ που διεξήχθησαν κατά 
την εκτέλεση των εργασιών. Ταυτόχρονα, εισηγήθηκε όπως για διαμόρφωση 
πλήρους εικόνας, το ΣΑΛ προχωρήσει σε περαιτέρω ελέγχους με δικό του ιδιωτικό 
εργαστήριο. Θεωρούμε ότι τα αποτελέσματα ελέγχων του Εργαστηρίου του ΤΔΕ, που 
είναι διαπιστευμένο για τέτοιους ελέγχους, δεν μπορούν να τίθενται υπό 
αμφισβήτηση εξαιτίας των διαφορετικών αποτελεσμάτων ιδιωτικών εργαστηρίων (του 
Εργολάβου ή/και του ΣΑΛ). 

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρεται ότι με επιστολή του ημερ. 12.2.2018 μέσω της οποίας 
υποβλήθηκαν σχόλια επί των διαπιστώσεων της Υπηρεσίας μας για το θέμα, το 
Συμβούλιο επαναδιατύπωσε τη θέση ότι τα αποτελέσματα του ΤΔΕ παραπέμπουν 
στην ύπαρξη κακοτεχνιών και πλήρη καταπάτηση προνοιών του Συμβολαίου, ενώ 
αντίθετα αυτά του ιδιωτικού εργαστηρίου δεν επαληθεύουν κάτι ανάλογο, και 
επανέφερε την εισήγηση του για διενέργεια περαιτέρω ελέγχων μέσω ανεξάρτητου 
ιδιωτικού εργαστηρίου ή/και από το ΤΔΕ νοουμένου ότι κατά τη δειγματοληψία και 
την διεξαγωγή των οποιωνδήποτε ελέγχων (από το ΤΔΕ) θα παρίσταται 
εκπρόσωπος του ΣΑΛ από ανεξάρτητο ιδιωτικό εργαστήριο. 

Η Διευθύντρια του ΤΔΕ, στην οποία κοινοποιήθηκαν τα προηγούμενα σχόλια του 
ΣΑΛ, με επιστολή της ημερ. 3.11.2017 απορρίπτει τις τοποθετήσεις του ΣΑΛ 
αναφορικά με την αξιοπιστία του ελέγχου, παρέχοντας επεξηγήσεις για τους 
ελέγχους που διεξήγαγε το εργαστήριο του ΤΔΕ.  

Τα αποτελέσματα των συμπληρωματικών ελέγχων των ασφαλτικών στρώσεων που 
ζητήθηκαν από την Υπηρεσία μας για την περιοχή του Παλιομετόχου (Συμβόλαιο αρ. 
GN26/2010), μας κοινοποιήθηκαν με επιστολή της Διευθύντριας του ΤΔΕ ημερ. 
6.9.2017 και, κατέδειξαν ότι από τα 6 δείγματα που λήφθηκαν από 3 δρόμους, τα 3 
παρουσίαζαν απόκλιση σε ότι αφορά την συμπύκνωση των ασφαλτικών στρώσεων, 
ενώ όσον αφορά τις ασφαλτικές στρώσεις ενδεχομένως να χρησιμοποιήθηκε υλικό 
διαφορετικής κοκκομετρικής διαβάθμισης από το προδιαγραφόμενο, ήτοι μείγμα 
μεταξύ AC20 και AC14 και για τις δύο στρώσεις. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι η 
συμπύκνωση συνδετικών στρώσεων κυμαινόταν από 90,7% μέχρι 92,6%, ενώ 
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σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές ο βαθμός συμπύκνωσης της κάθε στρώσης 
θα έπρεπε να ήταν ίσος ή μεγαλύτερος από 95%. 

Ενόψει των πιο πάνω παρατηρήσεων, η Υπηρεσία μας συμπεραίνει ότι οι αρχικές 
αποκλίσεις που εντοπίστηκαν δεν αφορούσαν μεμονωμένα περιστατικά και, οι 
αρχικές ανησυχίες/επιφυλάξεις μας σε σχέση με την ποιότητα των εργασιών που 
εκτελέστηκαν κάτω από τα Συμβόλαια του ΣΑΛ, επιβεβαιώνονται. Επιπρόσθετα, 
παρατηρούμε ότι η θέση των Συμβούλων Μηχανικών, ότι δηλαδή τα αποτελέσματα 
απέκλιναν οριακά από τις τεχνικές προδιαγραφές, δεν επαληθεύεται από τα μέχρι 
σήμερα ευρήματα, θέτοντας έτσι την επάρκεια της επίβλεψης υπό αμφισβήτηση. 
Ταυτόχρονα, σοβαρά ερωτηματικά εγείρονται και για τη διατυπωθείσα πρόθεση του 
ΣΑΛ για διενέργεια περαιτέρω ελέγχων με τη συνδρομή ιδιωτικού εργαστηρίου, παρά 
τις μέχρι σήμερα διευθετήσεις για εκτέλεση οποιωνδήποτε ελέγχων από το 
διαπιστευμένο για τη διενέργεια τέτοιων ελέγχων Εργαστήριο του ΤΔΕ.   

Σε απαντητική επιστολή του ΣΑΛ ημερ. 12.2.2018, απορρίπτονται οι πιο πάνω θέσεις 
της Υπηρεσίας μας αναφέροντας ότι παρά τις όποιες ενδείξεις πιθανόν να εξάγονται 
για πλημμελή ποιότητα σε εργασίες που εκτελέστηκαν σε αριθμό Συμβολαίων του, 
μέσω των πρόσφατων περιορισμένων σε έκταση ελέγχων του ΤΔΕ, τα 
αποτελέσματα των οποίων (κατά το ΣΑΛ) πλειστάκις συγκρούονται με τα 
αποτελέσματα άλλων υφιστάμενων ελέγχων, πριν τη διενέργεια επιπλέον 
εκτεταμένων ελέγχων είναι πρόωρο να προδικάζεται η ύπαρξη αλλά κυρίως να 
καθορίζεται το εύρος των όποιων κακοτεχνιών. 

Η πιο πάνω διατυπωθείσα θέση του ΣΑΛ συγκρούεται με σε προηγούμενες 
τοποθετήσεις του, και αφορούσε περιπτώσεις τις οποίες οι εργαστηριακοί έλεγχοι 
που εντοπίστηκαν σε αρχείο του ΣΑΛ δείκνυαν παρόμοια αποτελέσματα με αυτά του 
Τμήματος Δημοσίων Έργων, ή/και περιελάμβανε αποτελέσματα ελέγχων οι οποίοι 
δεν καταδείκνυαν αποκλίσεις από τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Ως εκ τούτου, 
θεωρούμε απαράδεκτο να αμφισβητούνται τα αποτελέσματα του ΤΔΕ και η 
αξιοπιστία αυτών, μόνο σε περιπτώσεις που προκύπτουν αποτελέσματα που δεν 
ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η 
Υπηρεσία μας θα ανέμενε ότι από τον Σεπτέμβριο 2017 μέχρι σήμερα θα 
προχωρούσε σε διευθετήσεις για διενέργεια περαιτέρω, εκτεταμένων, ελέγχων για 
διαμόρφωση πλήρους εικόνας, πράγμα που παρά το γεγονός ότι έχουν παρέλθει 4 
και πλέον μήνες δεν έχει πράξει. 

Σύσταση: Το Συμβούλιο πρέπει να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για 
διενέργεια πρόσθετων ελέγχων για καθορισμό του εύρους των κακοτεχνιών και να 
εφαρμοστούν οι πρόνοιες των Συμβάσεων στις περιπτώσεις αποκλίσεων. 
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2.2.2 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ (ΣΑΛΑ) 

Τα θέματα που ακολουθούν, αφορούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) για τα έτη 2015 και 
2016, ο οποίος διενεργήθηκε από τον ελεγκτικό οίκο DM Globus Auditors Joint 
Venture Limited. 

Μετρητά στις τράπεζες. Το Συμβούλιο διατηρεί ένα ψηλό ποσό μετρητών σε 
τραπεζικές καταθέσεις, εν αναμονή, κυρίως, των αποφάσεων από την Κυβέρνηση για 
εκτέλεση αντιπλημμυρικών και άλλων έργων, λόγω της καθυστέρησης που 
παρατηρείται στην υλοποίηση των αποχετευτικών έργων των αγροτικών οικισμών 
Πύργου, Παρεκκλησιάς και Παλώδιας, λόγω καθυστέρησης στη διαδικασία 
αξιολόγησης και ανάθεσης της σύμβασης για κατασκευή του νέου Εργοστασίου 
Επεξεργασίας Λυμάτων (Συμβόλαιο Ε13) εκτιμώμενης δαπάνης €22 εκ., της 
προκήρυξης για την κατασκευή του νέου αντλιοστασίου στη Δυτική Λεμεσό 
(Συμβόλαιο Ε10) εκτιμώμενης δαπάνης €7,2 εκ., καθώς επίσης και της προκήρυξης 
για την αποκατάσταση αγωγών βαρύτητας, φρεατίων επίσκεψης και αγωγών 
πιέσεως (Συμβόλαιο Ε14) εκτιμώμενης δαπάνης €5 εκ.  

Μέχρις ότου τα μετρητά αυτά χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση  
προγραμματισμένων έργων, το Συμβούλιο προχώρησε και εξασφάλισε εντός του 
2017, υπηρεσίες από ανεξάρτητους Συμβούλους για την ορθολογιστική διασπορά 
των ταμειακών του διαθέσιμων και καθόρισε με απόφασή του, ημερ. 22.3.2017, την 
επενδυτική πολιτική που θα πρέπει να ακολουθήσει για μεγιστοποίηση των 
αποδόσεων με τον ελάχιστο δυνατό χρηματοοικονομικό κίνδυνο. Το Συμβούλιο, με 
επιστολή του, ημερ. 3.4.2017, ζήτησε έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών για να 
επενδύσει σε Κυβερνητικά Χρεόγραφα.  Μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου, παρά 
τις υπενθυμίσεις του Συμβουλίου, δεν λήφθηκε οποιαδήποτε απάντηση από το 
Υπουργείο Οικονομικών και το Συμβούλιο δεν μπορεί να υλοποιήσει πλήρως τις 
εισηγήσεις των Συμβούλων του που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την επένδυση 
10-20% των καταθέσεων του Συμβουλίου σε Κυβερνητικά Χρεόγραφα. 

Επεξεργασμένο νερό Βιολογικού Σταθμού Μονής. Το επεξεργασμένο νερό, το 
οποίο παράγεται από τον Βιολογικό Σταθμό Μονής, παραχωρείται αποκλειστικά στο 
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, με βάση σχετική απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου, σε τιμή μονάδας που θα έπρεπε να είχε συμφωνηθεί. Δεν έχει ακόμα 
συμφωνηθεί οποιοδήποτε πλαίσιο συνεργασίας και αρμοδιοτήτων της κάθε πλευράς, 
ούτε και η τελική τιμή μονάδας, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει από το 
Συμβούλιο, με αποτέλεσμα να μην εξοφλείται πλήρως το τιμολογημένο ποσό και το 
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων να προβαίνει σε πληρωμές έναντι λογαριασμού. Η 
καθυστέρηση στην επίτευξη συμφωνίας, ως προς την τελική τιμή μονάδας και την 
είσπραξη των οφειλόμενων ποσών, έχει αρνητικές επιπτώσεις στη ρευστότητα του 
Συμβουλίου. 

Πάγια στοιχεία ενεργητικού και κεφαλαιοποιήσεις.  Σύμφωνα με την παράγραφο 
4(1) του Παραρτήματος των περί Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (Όροι και 
υποχρεώσεις σε σχέση με την ανέγερση οποιασδήποτε νέας οικοδομής ή 
προσθήκης, μετατροπής ή επισκευής σε υφιστάμενη οικοδομή ή τη διάνοιξη ή 
κατασκευή οδού και τη διάνοιξη ή διαίρεση οποιασδήποτε γης για οικοδομικούς 
σκοπούς) Κανονισμών, οι οποίοι εγκρίθηκαν από την Ολομέλεια του Συμβουλίου 
περί το 2003 ως Εσωτερικοί Κανονισμοί, όταν η αίτηση για άδεια διαχωρισμού ή 
ανάπτυξη γης αφορά στην κατασκευή μισού δρόμου, τότε ο αιτητής υποχρεούται να 
τοποθετήσει τη δημόσια υπόνομο στο κέντρο του προβλεπόμενου δρόμου, αφού 
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προηγουμένως θα εξασφαλίζεται από το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 19 και 20 
του Νόμου, η εξουσία για εκσκαφή οδού και τοποθέτηση σωληνώσεων υπό του 
εδάφους του γειτνιάζοντος ακινήτου. Ο αιτητής θα επιβαρύνεται με το ένα δεύτερο 
(1/2) του κόστους του έργου κατασκευής και τοποθέτησης της δημόσιας υπόνομου 
και το υπόλοιπο κόστος θα καλύπτεται από το Συμβούλιο, το οποίο μελλοντικά θα το 
ανακτήσει από τον ιδιοκτήτη του γειτνιάζοντος ακινήτου, όταν τούτος προχωρήσει με 
την ανάπτυξη του ακινήτου του και την κατασκευή του υπόλοιπου μισού του δρόμου. 

Σε τέτοια περίπτωση δεν θα επιβάλλεται τόκος, αλλά θα υπολογίζεται το κόστος με 
βάση τις τρέχουσες τιμές κατασκευής του έργου, όπως θα υπολογίζονται από το 
Συμβούλιο. 

Ποσό ύψους €661.086 αφορά στο κόστος για διαχωρισμούς οικοπέδων, το οποίο 
έχει πληρωθεί από το Συμβούλιο σε διάφορες περιπτώσεις όπου πληρούνται τα 
κριτήρια, με βάση τους πιο πάνω Κανονισμούς. Η πιθανότητα ανάκτησης του 
κόστους που κατέβαλε το Συμβούλιο από τους ιδιοκτήτες των υπόλοιπων τεμαχίων 
γης, όταν αυτοί προβούν σε διαχωρισμό των οικοπέδων τους, δεν μπορεί να 
υπολογιστεί.  Το οφειλόμενο ποσό παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις του 
Συμβουλίου στα έργα υπό εκτέλεση. Κατά τη διάρκεια προηγούμενων ετών, έγινε 
κεφαλαιοποίηση ποσού ύψους €64.641, το οποίο αφορά σε ποσά τα οποία εκτιμάται 
ότι δεν θα ανακτηθούν. Παραμένει υπόλοιπο ύψους €596.445, για το οποίο θα 
πρέπει να αξιολογηθεί η πιθανότητα ανάκτησής του, ώστε να γίνει η αναγκαία 
κεφαλαιοποίηση κατά το έτος 2017. 

Συμβόλαιο Ε11 – Φάση Β2 του Αποχετευτικού Έργου Λυμάτων και Ομβρίων 
της Μείζονος Λεμεσού για την αναβάθμιση των Αντλιοστασίων. Σύμφωνα με την 
ημερήσια διάταξη της 6ης συνεδρίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΣΑΛΑ για 
το 2016 ημερ. 24.5.2016, υποβλήθηκε εισήγηση για αντικατάσταση του φίλτρου 
απόσμησης του Αντλιοστασίου Η και τοποθέτηση φίλτρων τα οποία θα 
λειτουργούσαν σε σειρά, ένα βιοφίλτρο και ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα, με κόστος 
το οποίο είχε εκτιμηθεί προκαταρκτικά στις €292.500. Το κόστος αυτό αναφέρθηκε 
ότι θα καλυπτόταν από ποσά προνοίας που είχαν περιληφθεί στο Συμβόλαιο Ε11, 
συνολικού ύψους €250.000. Επιπρόσθετα, υποβλήθηκε εισήγηση για παραχώρηση 
στον Εργολάβο παράτασης χρόνου 8 μηνών χωρίς οικονομική αποζημίωση, μόνο για 
την εργασία αυτή, χωρίς να διαφοροποιείται η συμβατική ημερομηνία αποπεράτωσης 
του όλου Έργου. 

Η Υπηρεσία μας, με επιστολή της ημερ. 30.5.2016 εξέφρασε τις επιφυλάξεις της για 
την εκτέλεση της εργασίας αυτής κάτω από τα άρθρα του Συμβολαίου τα οποία 
αναφέρονται σε ποσά προνοίας. Επίσης, εκφράσαμε την άποψη ότι το ποσό που 
αντιπροσωπεύει το κόστος εκτέλεσης της εργασίας αυτής είναι ιδιαίτερα ψηλό για να 
περιληφθεί κάτω από τα άρθρα του Συμβολαίου τα οποία αναφέρονται σε ποσά 
προνοίας. Επιπρόσθετα, επισημάναμε ότι ο Εργολάβος σε τέτοια περίπτωση θα 
επωφελείτο και με το ποσοστό που περιλαμβάνεται στο Συμβόλαιο επί του κόστους 
εκτέλεσης της εν λόγω εργασίας ως γενικά έξοδα και κέρδος, ενώ θα αποζημιώντο 
και για τη λειτουργία και συντήρηση του νέου συστήματος.  

Στην ίδια επιστολή, καταγράφεται η άποψη της Υπηρεσίας μας, ότι δηλαδή η εν λόγω 
εργασία θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο προκήρυξης νέου διαγωνισμού, 
δεδομένου ότι το ΣΑΛΑ είχε ήδη εκφράσει την πρόθεση του να περιλάβει σε 
ανοικτούς διαγωνισμούς την αναβάθμιση (ή την αντικατάσταση) των συστημάτων 
απόσμησης άλλων 4 Αντλιοστασίων (Β, C, D και F), σε μεταγενέστερο στάδιο. Με 
την προσφυγή σε ανταγωνιστική διαδικασία – σύμφωνα με τις πρόνοιες των 
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Κανονισμών του ΣΑΛΑ, εκτιμάτο ότι θα εξασφαλίζονταν καλύτερες τιμές προς όφελος 
της Αναθέτουσας Αρχής. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει αμέσως, λαμβάνοντας 
υπόψη και τις αναφορές περί «οριακού σημείου λειτουργίας» των συστημάτων 
απόσμησης του Αντλιοστασίου Η. Καταλήγοντας, αναφέραμε ότι δεν συντρέχει 
οποιοσδήποτε σοβαρός λόγος για εκτέλεση της πιο πάνω εργασίας από τον 
Εργολάβο. Σημειώνεται ότι σύμφωνα και με μετέπειτα απόφαση της ΚΕΑΑ ημερ. 
19.12.2016, αφαιρέθηκαν όλες οι εργασίες συντήρησης και λειτουργίας των 
συστημάτων απόσμησης στα αντλιοστάσια που περιλαμβάνονταν στο Συμβόλαιο 
Ε11. 

Εν τω μεταξύ, το ΣΑΛΑ προχώρησε στην προκήρυξη του ανοικτού διαγωνισμού αρ. 
19/2016 για τον σχεδιασμό, την προμήθεια και εγκατάσταση φίλτρου μόνο με ενεργό 
άνθρακα για το Αντλιοστάσιο H, αφού προηγουμένως έλαβε υπόψη τις απόψεις/ 
συστάσεις των Αρμόδιων Τεχνικών Επιτροπών του Συμβουλίου και τις μελέτες που 
ετοιμάστηκαν από εμπειρογνώμονες του ΣΑΛΑ, κρίνοντας ότι το σύστημα 
απόσμησης με ενεργό άνθρακα θα ήταν πιο αποτελεσματικό. Η εκτιμώμενη αξία του 
εν λόγω διαγωνισμού ήταν €170.000, και σύμφωνα με στοιχεία που τέθηκαν στην 
Υπηρεσία μας υποβλήθηκαν 5 προσφορές συνολικής αξίας €84.000−€162.260.  

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου κατά την 4η Συνεδρίαση της ημερομηνίας 22.3.2017, 
επικύρωσε την απόφαση του Συμβουλίου Προσφορών και αποφάσισε την 
κατακύρωση της προσφοράς στην εταιρεία ELBIOMEC LTD, σύμφωνα με τους 
όρους που καθορίζονται στα έγγραφα του διαγωνισμού, έναντι του ποσού των 
€149.635 πλέον ΦΠΑ. Όπως προκύπτει από το αποτέλεσμα του διαγωνισμού το 
ποσό εκτέλεσης της εργασίας είναι τελικά κατά πολύ χαμηλότερο (50% περίπου) 
συγκριτικά με την αρχικά εκτιμώμενη αξία της αλλαγής ύψους (€292.500) που 
προωθείτο όπως εκτελεστεί στα πλαίσια του Συμβολαίου Ε11. Η Υπηρεσία μας 
επιθυμεί να τονίσει ότι, παρά το γεγονός ότι η άμεση σύγκριση του κόστους των δύο 
συστημάτων δεν είναι δυνατή (εφόσον πρόκειται για διαφορετικές λύσεις), η 
εξοικονόμηση που επιτεύχθηκε μετά την απόρριψη και περαιτέρω τεχνική μελέτη του 
θέματος από τις Αρμόδιες Επιτροπής του ΣΑΛΑ, είναι σημαντική. 

Σύσταση: Η αποφυγή απευθείας ανάθεσης πρόσθετων εργασιών σε υφιστάμενες 
συμβάσεις στις περιπτώσεις όπου η διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού είναι δυνατή, 
ώστε να διασφαλίζονται καλύτερες τιμές ένεκα της ανάπτυξης υγιούς ανταγωνισμού. 

Διαιτησία για επίλυση διαφοράς μεταξύ του Εργολάβου GEN.SE.CO Ltd και του 
Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας για τα συμβόλαια με αρ. 
14/2005 για την τοποθέτηση δημόσιων αγωγών λυμάτων και ομβρίων, 
δημόσιων υπονόμων λυμάτων οικοδομής και άλλες συναφείς εργασίες του 
Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας, και αρ. 12/2008 για την 
τοποθέτηση δημόσιων αγωγών λυμάτων και ομβρίων, δημόσιων υπονόμων 
λυμάτων οικοδομής και άλλες συναφείς εργασίες συντήρησης δικτύου του 
Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας. Η Υπηρεσία μας με 
επιστολή της ημερ. 17.2.2015 προς το ΣΑΛΑ υπέβαλε τα αναλυτικά σχόλια της σε 
σχέση αφενός με τις απαιτήσεις του Εργολάβου έναντι του ΣΑΛΑ (συνολικού ποσού 
ύψους €65.247,70 συν Φ.Π.Α.) και, αφετέρου, την παραπομπή τους στη Διαδικασία 
Διαμεσολάβησης του ΚΕΒΕ, με την οποία αποφασίστηκε η καταβολή στον Εργολάβο 
του ποσού των €25.554 συν Φ.Π.Α. 

Συνοψίζοντας τα σχόλια της, η Υπηρεσία μας παρατήρησε ότι αρχικά οι απαιτήσεις 
του Εργολάβου ανήρχοντο σε €65.247,70, στη συνέχεια τις αναθεώρησε σε €38.559 
και ήταν έτοιμος για Φιλικό Διακανονισμό για το ποσό των €34.000, ενώ αργότερα, 
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κατά τη Διαδικασία της Διαμεσολάβησης, προέβαλε νέες απαιτήσεις, οι οποίες 
αύξησαν το ποσό των απαιτήσεων του στις €70.493. Θεωρήσαμε ως ανακόλουθη 
την πρακτική αυτή που εφάρμοσε ο Εργολάβος, ευελπιστώντας ενδεχομένως να 
αποκομίσει περισσότερα οφέλη στην περίπτωση ενός Φιλικού Διακανονισμού.  

Ενόψει των πιο πάνω, η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως στα πλαίσια της 
διαδικασίας του Φιλικού Διακανονισμού, το ΣΑΛΑ να επικαλεστεί τις παρατηρήσεις 
μας, ώστε να ληφθούν υπόψη για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού 
αποτελέσματος. Με τα δεδομένα που είχαν τεθεί υπόψη μας, άποψη της Υπηρεσίας 
μας ήταν ότι ο Φιλικός Διακανονισμός δεν θα έπρεπε να καταλήξει σε οποιοδήποτε 
ποσό πέραν των €15.000 και, σε περιπτώσεις που δεν επιτευχθεί συμφωνία, το θέμα 
θα έπρεπε να παραπεμφθεί σε Διαιτησία. Η Υπηρεσία μας υπέβαλε εκ νέου τις 
απόψεις της μέσω επιστολής ημερ. 22.5.2015 κατόπιν επανεξέτασης του θέματος, 
λαμβάνοντας υπόψη επιπρόσθετα στοιχεία/δεδομένα που παρατέθηκαν από το 
ΣΑΛΑ, σημειώνοντας ότι θα μπορούσε να συναινέσει στο ενδεχόμενο επίτευξης 
Φιλικού Διακανονισμού με τον εν λόγω Εργολάβο, για ποσό το οποίο δεν θα 
υπερβαίνει τις €20.000 για πλήρη και τελική διευθέτηση όλων των απαιτήσεων του. 
Στις 14.9.2016, τα Μέρη υπέγραψαν τελικά συμφωνία παραπομπής των διαφορών 
τους σε μονομελή διαιτησία, και για τα δύο συμβόλαια.  

Ο Διαιτητής, με απόφαση ημερ. 17.7.2017, αποφάσισε την καταβολή προς τον 
Εργολάβο του ποσού των €7.730,08 για πλήρη εξόφληση του συνόλου και των 
τεσσάρων απαιτήσεων του, οι οποίες ανέρχονταν στο ποσό των €72.000 περίπου 
πλέον έξοδα και κέρδος. Επίσης, η αμοιβή του διαιτητή η οποία ανήρχετο στο ποσό 
των €3.340 επιμερίστηκε εξίσου μεταξύ των δύο μερών. 

Σύσταση: Οι Αναθέτουσες Αρχές θα πρέπει να εκτιμούν σωστά και να αξιολογούν 
λεπτομερώς τις απαιτήσεις των Εργολάβων, ώστε να διαφαίνεται κατά πόσο 
υπάρχουν περιθώρια φιλικού Διακανονισμού, ή θα πρέπει να παραπεμφθούν σε 
Διαιτησία. ΣΕ κάθε περίπτωση, θα πρέπει να παραπέμπονται στην ΚΕΑΑ για 
καθοδήγηση/απόφαση. 
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2.2.3 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

Τα θέματα που ακολουθούν, αφορούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
του Συμβουλίου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013, ο οποίος 
διενεργήθηκε από τον ελεγκτικό οίκο Baker Tilly Klitou & Partners (Limassol) Ltd. Ο 
έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων του Συμβουλίου για το έτος 2014, δεν 
ολοκληρώθηκε ακόμα από τον πιο πάνω οίκο, ενώ οι οικονομικές καταστάσεις για τα 
έτη 2015 και 2016, δεν έχουν ετοιμαστεί ακόμα από το Συμβούλιο. 

Έκθεση Ελεγκτή.  Η Έκθεση Ελεγκτή προς το Συμβούλιο για το έτος 2013, δόθηκε 
με αδυναμία έκφρασης γνώμης, λόγω της σοβαρότητας των πιο κάτω θεμάτων.  

(α) Οι ελεγκτές δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσουν το πιστωτικό υπόλοιπο με τον 
Δήμο Λάρνακας, ύψους €1.289.838 στις 31.12.2013.  

(β) Οι χρεώστες του Συμβουλίου από τα τέλη αποχετεύσεων ανήλθαν σε 
€5.026.018 στις 31.12.2013. Το Συμβούλιο δεν πραγματοποίησε υπολογισμό για 
πιθανή απομείωση των χρεωστικών υπολοίπων και οι ελεγκτές δεν ήταν σε θέση να 
γνωρίζουν εάν έπρεπε να γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς πληροφόρησε ότι το Συμβούλιο αποφάσισε την 
πολιτική αναγνώρισης πρόνοιας για επισφαλείς χρεώστες και ότι η σχετική πρόνοια 
θα συμπεριληφθεί στις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2014.   

(γ) Οι ελεγκτές δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσουν τα χρεωστικά υπόλοιπα μεταξύ 
του Συμβουλίου και της Κυπριακής Δημοκρατίας, συνολικού ύψους €19.431.406 στις 
31.12.2013.  

Όπως μας ενημέρωσε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, υπάρχουν διαφορές στα 
οφειλόμενα ποσά από την Κυπριακή Δημοκρατία προς το Συμβούλιο, τα οποία είναι 
υπό διαπραγμάτευση.  

(δ) Τα ελεγκτικά τεκμήρια που είχαν στη διάθεσή τους οι ελεγκτές για τα αποθέματα 
του Συμβουλίου αξίας €261.519, που παρουσιάζονται στην κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης, ήταν περιορισμένα, λόγω του ότι δεν παρακολούθησαν 
τη φυσική καταμέτρηση των αποθεμάτων στις 31 Δεκεμβρίου 2013, επειδή αυτή η 
ημερομηνία ήταν πριν τον διορισμό τους ως ελεγκτές του Συμβουλίου. 

Απαντώντας ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, μας ανέφερε ότι δόθηκε στους ελεγκτές 
επιστολή/πιστοποίηση από τους λειτουργούς που διεξήγαγαν τη φυσική καταμέτρηση 
των αποθεμάτων και κατάσταση αποθεμάτων στις 31.12.2013, η οποία συμφωνεί με 
τις μηχανογραφημένες καταστάσεις του συστήματος αποθήκης.    

(ε) Δεν υπάρχει υπογραμμένη συμφωνία με την Κυπριακή Δημοκρατία, για το 80% 
του κόστους του νέου σταθμού για εξυπηρέτηση των Κοινοτήτων που διεκδικεί το 
Συμβούλιο και ως εκ τούτου, οι ελεγκτές δεν ήταν σε θέση να γνωρίζουν την ακρίβεια 
του αποθεματικού χορηγιών, όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις.  

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ενημέρωσε ότι το ποσοστό της κυβερνητικής 
χορηγίας, για το κόστος του νέου σταθμού, χρήζει πιστοποίησης και έγκρισης από 
την Κυβέρνηση και αναμένεται η υπογραφή της σχετικής συμφωνίας.  

(στ) Δεν αναγνωρίσθηκε οποιαδήποτε πρόνοια στις οικονομικές καταστάσεις για τις 
ενδεχόμενες υποχρεώσεις του Συμβουλίου προς εργολάβους. 

Στην απάντησή του, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ενημέρωσε ότι αυτό οφείλεται 
στο ότι εκκρεμεί ακόμα ο τελικός διακανονισμός των απαιτήσεων των εργολάβων. 
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(ζ) Μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της Έκθεσης Ελεγκτών, δεν κατέστη δυνατόν 
για τους ελεγκτές να πάρουν απάντηση από τους δικηγόρους του Συμβουλίου και 
επομένως δεν ήταν σε θέση να γνωρίζουν αν υπήρχαν επιπλέον ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις από νομικές υποθέσεις εναντίον του Συμβουλίου, οι οποίες να 
απαιτούν είτε γνωστοποίηση στις οικονομικές καταστάσεις, είτε αναγνώριση 
οποιασδήποτε πρόβλεψης. Οι ελεγκτές δεν ήταν σε θέση να γνωρίζουν την έκβαση 
των γεγονότων και το πώς θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις οικονομικές 
καταστάσεις του Συμβουλίου για το έτος που έληξε στις 31.12.2013. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ανέφερε ότι δεν είναι γνωστές οι ενδεχόμενες 
χρηματικές απαιτήσεις, οι οποίες θα καθοριστούν από το Ανώτατο Δικαστήριο κατά 
την έκδοση της απόφασης. 

(η) Λόγω του ότι δεν υπάρχει πλήρες μητρώο συνδεδεμένων μερών, οι ελεγκτές 
δεν ήταν σε θέση να γνωρίζουν αν στις οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται όλες οι 
συναλλαγές που έγιναν ή αν υπάρχουν και άλλες που θα έπρεπε να αναφερθούν. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ενημέρωσε την Υπηρεσία μας ότι πλήρες μητρώο 
συνδεδεμένων μερών δημιουργήθηκε το 2017, με τον διορισμό του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου.    

(θ) Οι οικονομικές καταστάσεις του Συμβουλίου για το έτος που έληξε στις 
31.12.2013 και οι σημειώσεις επί αυτών δεν γνωστοποιούν το γεγονός ότι κατά το 
έτος 2015, η Αστυνομία παρέλαβε φακέλους συμβολαίων έργων και άλλα έγγραφα 
από το αρχείο του Συμβουλίου για διερεύνηση. Οι ελεγκτές δεν ήταν σε θέση να 
γνωρίζουν την εξέλιξη ή/και τα αποτελέσματα της έρευνας της Αστυνομίας και το πώς 
θα μπορούσε να επηρεάσει αυτές τις οικονομικές καταστάσεις του Συμβουλίου.  

(ι) Ο τέως Πρόεδρος του Συμβουλίου συνελήφθη από την Αστυνομία στις 
12.3.2016. Από τις 15.3.2016 απείχε από όλα του τα καθήκοντα. Οι ελεγκτές δεν 
ήταν σε θέση να γνωρίζουν την έκβαση των ερευνών της Αστυνομίας και πώς θα 
μπορούσε να επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις του Συμβουλίου για το έτος που 
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013. 

Τέλη χρήσης. Τα τέλη χρήσης αναγνωρίζονται στους λογαριασμούς του 
Συμβουλίου, βάσει καταστάσεων που λαμβάνονται από το Συμβούλιο 
Υδατοπρομήθειας Λάρνακας και τα Κοινοτικά Συμβούλια. Δεν διενεργείται έλεγχος 
από το Συμβούλιο, επί τακτικής βάσης, στα στοιχεία που λαμβάνονται, ούτως ώστε 
να διαπιστώνεται κατά πόσο οι χρεώσεις των τελών χρήσης γίνονται σωστά με βάση 
την κατανάλωση νερού.  

Σύσταση:  Το Συμβούλιο να ελέγχει, σε τακτική βάση, κατά πόσο οι χρεώσεις είναι 
εύλογες, ανάλογα με τα κυβικά μέτρα νερού που χρεώνονται, ούτως ώστε να 
διασφαλίζει ότι τα τέλη χρήσης που αναγνωρίζονται στους λογαριασμούς είναι 
σωστά.  

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ενημέρωσε ότι κοινοποιείται από το Συμβούλιο 
Υδατοπρομήθειας Λάρνακας το αρχείο με όλους τους υδρομετρητές και τα κυβικά 
μέτρα νερού που καταναλώθηκαν ανά υδρομετρητή, ανά περίοδο και ότι το 
Συμβούλιο προβαίνει σε έλεγχο κατά πόσο χρεώνονται όλοι οι υδρομετρητές και οι 
χρεώσεις που επιβάλλονται είναι ανάλογα με τα κυβικά μέτρα κατανάλωσης νερού.   

Πολιτική για αναγνώριση πρόνοιας για επισφαλείς χρεώστες. Οι χρεώστες του 
Συμβουλίου από τα τέλη αποχετεύσεων συνεχίζουν να αυξάνονται κάθε χρόνο, 
σημειώνοντας αύξηση 27,3% από το 2012. Συγκεκριμένα, το ποσό αυξήθηκε από 
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€3.948.669 στις 31 Δεκεμβρίου 2012, σε €5.026.018 στις 31 Δεκεμβρίου 2013.  Το 
Συμβούλιο δεν έχει καθορισμένη πολιτική για αναγνώριση πρόνοιας για επισφαλείς 
χρεώστες και δεν γίνεται αναφορά στο ποσό που είναι ανακτήσιμο. Χρεωστικά 
υπόλοιπα ύψους €2.171.773 στις 31.12.2013, αφορούν στα έτη 2002-2011 και 
πιθανόν να μην είναι ανακτήσιμα. Σημειώνεται ότι 57 από τους χρεώστες οφείλουν 
ποσά άνω των €10.000, τα οποία ανέρχονται συνολικά σε €2.167.926. Οι υπόλοιπες 
οφειλές αποτελούνται από ποσά κάτω των €10.000. 

Το Συμβούλιο δεν προβαίνει σε υπολογισμό και σε καταχώρηση στα λογιστικά του 
βιβλία πρόβλεψης για επισφαλείς χρεώστες από τα τέλη αποχετεύσεων.  Θέση του 
Συμβουλίου είναι ότι ο κίνδυνος για τη μη ανάκτηση κάποιου ποσού είναι μηδαμινός 
ή ανύπαρκτος, αφού, σύμφωνα με τη νομοθεσία, για να γίνει μεταβίβαση 
οποιουδήποτε ακινήτου θα πρέπει να πληρωθούν προς το Συμβούλιο όλα τα 
οφειλόμενα ποσά που βαραίνουν το ακίνητο. 

Σύσταση:  Να γίνουν οι απαραίτητες διευθετήσεις, ούτως ώστε να συμφωνηθεί μια 
πολιτική η οποία να εφαρμόζεται και να παρακολουθείται από το Συμβούλιο και να 
γίνονται ενέργειες για είσπραξη όλων των χρεωστών. 

Συμφωνία κόστους του νέου σταθμού με την Κυπριακή Δημοκρατία.  Δεν 
υπάρχει υπογραμμένη συμφωνία με την Κυπριακή Δημοκρατία, για το 80% του 
κόστους του νέου σταθμού για εξυπηρέτηση των Κοινοτήτων που διεκδικεί το 
Συμβούλιο. Επίσης, οι οφειλές των Κυβερνητικών Τμημάτων προς το Συμβούλιο 
βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση μεταξύ των μερών και ως εκ τούτου δεν είναι 
δυνατή η επιβεβαίωση των ποσών αυτών, τα οποία στις 31.12.2013 ανέρχονταν σε 
€19.431.406. 

Σύσταση: Το Συμβούλιο να συμφωνήσει επίσημα με την Κυπριακή Δημοκρατία το 
ποσοστό που δικαιούται για το κόστος του νέου σταθμού για την εξυπηρέτηση των 
Κοινοτήτων και να προβεί το συντομότερο στην υπογραφή συμφωνίας που να το 
επικυρώνει. Επίσης, να συμφωνηθούν, το συντομότερο δυνατό, τα οφειλόμενα 
υπόλοιπα, αφού πιθανή ανακρίβεια σε αυτά, θα έχει σημαντική επίδραση στην 
χρηματοοικονομική θέση και στις μελλοντικές ταμειακές ροές του Συμβουλίου. 

Διορισμός υπαλλήλων και αναβάθμιση μισθολογικών κλιμάκων υπαλλήλων 
του Συμβουλίου.   

(α)  Έγινε αναβάθμιση υπαλλήλου του Συμβουλίου σε μισθολογική κλίμακα, χωρίς 
να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες εγκρίσεις.  

(β)  Με βάση νομικές γνωματεύσεις, ημερ. 2.11.2015 και 10.11.2015, για το θέμα 
του διορισμού Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή του Συμβουλίου, επιβεβαιώθηκε από 
τους νομικούς του συμβούλους ότι ο διορισμός Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή 
χρειάζεται την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, κάτι που το Συμβούλιο 
παρέλειψε.  

(γ)  Άτομο που απασχολείτο στο Συμβούλιο με αγορά υπηρεσιών και είχε λήξει το 
συμβόλαιό του, εργοδοτήθηκε ως έκτακτος στο Συμβούλιο, χωρίς τις ενδεδειγμένες 
διαδικασίες και τις απαραίτητες εγκρίσεις. 

Σύσταση: Το Συμβούλιο να εξασφαλίζει τις απαραίτητες εγκρίσεις για τον διορισμό 
ατόμων σε θέσεις, όπου αυτό απαιτείται, καθώς και για οποιεσδήποτε αλλαγές σε 
μισθολογικές κλίμακες. Επίσης, για την τοποθέτηση ατόμων σε μόνιμες ή έκτακτες 
θέσεις να ακολουθούνται οι σωστές διαδικασίες και να εξασφαλίζονται οι απαραίτητες 
εγκρίσεις.  
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Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ανέφερε ότι για το θέμα της αναβάθμισης του 
υπαλλήλου θα ζητηθεί νομική γνωμάτευση και ότι στο εξής θα ακολουθούνται οι 
κατάλληλες διαδικασίες και θα εξασφαλίζονται οι απαραίτητες εγκρίσεις. 

Εσωτερικός έλεγχος. Το Συμβούλιο δεν εφαρμόζει σωστές διαδικασίες εσωτερικού 
ελέγχου, οι οποίες είναι απαραίτητες, ώστε το Συμβούλιο να λαμβάνει τη σωστή 
πληροφόρηση για την εφαρμογή των διαδικασιών και των δικλίδων ασφαλείας του 
Συμβουλίου. 

Σύσταση: Ο εσωτερικός έλεγχος να γίνεται είτε με την πρόσληψη ατόμου με σχετική 
εμπειρία, προσόντα και γνώσεις, είτε με τη μίσθωση υπηρεσιών. Ο εσωτερικός 
ελεγκτής πρέπει να αναφέρεται στο Συμβούλιο/Επιτροπή Ελέγχου και να διερευνά 
διεξοδικά την εφαρμογή των εσωτερικών διαδικασιών και να εισηγείται την υιοθέτηση 
κατάλληλων δικλίδων ασφαλείας για αποφυγή και αποτροπή λαθών και τυχόν 
παρατυπιών. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς πληροφόρησε ότι το Συμβούλιο προχώρησε στην 
αγορά υπηρεσιών για την καταγραφή των διαδικασιών και των δικλίδων ασφαλείας, 
καθώς και τη δημιουργία εγχειριδίου διαδικασιών, οι οποίες αναμένεται να 
ολοκληρωθούν μέχρι τον Ιούνιο του 2018. Προς το παρόν, το Συμβούλιο προβαίνει 
στους απαραίτητους ελέγχους από το υφιστάμενο προσωπικό, ενώ η επικείμενη 
πρόσληψη Λογιστή, εντός του 2018, αναμένεται να βοηθήσει στη βελτίωση των 
συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.  

Αγορά υπηρεσιών.  Λόγω μη εργοδότησης στο Συμβούλιο κατάλληλων ατόμων για 
να προσφέρουν τεχνική υποστήριξη στα υπό εκτέλεση έργα, το Συμβούλιο προέβη 
στη σύναψη συμβολαίων με τρίτους. Κάποια από αυτά τα συμβόλαια έχουν λήξει, 
χωρίς όμως τα έργα να έχουν ολοκληρωθεί ακόμα, με αποτέλεσμα να είναι πιο 
δύσκολο για το Συμβούλιο να επιλύσει θετικά τις διαφωνίες/διαφορές με τους 
εργολάβους των έργων. 

Σύσταση: Το Συμβούλιο να συμπεριλαμβάνει στους όρους του διαγωνισμού 
συγκεκριμένους όρους, που να δεσμεύουν τους ανάδοχους μέχρι την πλήρη 
ολοκλήρωση των έργων, για καλύτερο συντονισμό, οργάνωση και 
αποτελεσματικότερη εκτέλεση των έργων. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ενημέρωσε την Υπηρεσία μας ότι στις προκηρύξεις 
νέων διαγωνισμών θα συμπεριληφθούν κατάλληλοι όροι, ώστε να υπάρχει καλύτερη 
οργάνωση και εκτέλεση της εργασίας, για αποφυγή παρόμοιων προβλημάτων. 

Συμβόλαιο με αρ. C12 (Execution of Contract C12 of Phase B of the Sewerage 
and Drainage Systems in the Larnaca Area). Στις 8.8.2013, το Συμβούλιο 
Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) υπέγραψε τη Σύμβαση με αρ. C12, η οποία 
περιλάμβανε την κατασκευή 22 χλμ δικτύου λυμάτων, 7 χλμ δικτύου όμβριων υδάτων 
και ενός αντλιοστασίου λυμάτων για το ποσό των €7.466.000 πλέον Φ.Π.Α. Ως 
ημερομηνία έναρξης του Συμβολαίου, καθορίστηκε η 2.9.2013, με διάρκεια εκτέλεσης 
του έργου 24 μήνες, ως εκ τούτου η συμβατική ημερομηνία αποπεράτωσης (που 
ήταν η 1.9.2015), έχει παρέλθει προ 2 και πλέον ετών. Σημειώνεται ότι, 
παρουσιάστηκαν σοβαρές καθυστερήσεις στην αποπεράτωση του εν λόγω 
συμβολαίου, κυρίως, λόγω της ανεύρεσης αρχαιοτήτων.  

Σύμφωνα με στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της Υπηρεσίας μας, παρουσιάστηκε 
σημαντική καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον χειρισμό του σοβαρού 
θέματος της ανεύρεσης αρχαιοτήτων από το ΣΑΛ. Συγκεκριμένα, ενώ οι αρχαιότητες 
άρχισαν να εντοπίζονται από τα τέλη Μαΐου 2014, το ΣΑΛ ζήτησε από την Υπηρεσία 
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μας  – για πρώτη φορά – κατευθυντήριες γραμμές και απόψεις/εισηγήσεις, επτά 
μήνες αργότερα, ήτοι στις 28.12.2014, στα πλαίσια συνάντησης που είχε η Επιτροπή 
Παρακολούθησης Έργων του ΣΑΛ με τον Γενικό Ελεγκτή. Κατά την προαναφερθείσα 
συνάντηση, η εισήγηση του Γενικού Ελεγκτή ήταν όπως εξεταστεί σοβαρά το 
ενδεχόμενο να αφαιρεθούν από τις συμβατικές υποχρεώσεις του Εργολάβου οι 
εργασίες στις περιοχές που παρουσιάζονται αρχαιότητες, περιλαμβάνοντας τις σε 
νέα σύμβαση, η οποία να προκηρυχθεί με διαφορετικούς Όρους, οι οποίοι να 
προνοούν – με πιο συγκεκριμένο τρόπο – τον τρόπο χειρισμού και την αντιμετώπιση 
του ενδεχομένου ανεύρεσης αρχαιοτήτων, προς διασφάλιση των συμφερόντων του 
ΣΑΛ. 

Τον Ιούνιο 2015, ήτοι μετά από παρέλευση 6 επιπλέον μηνών, υποβλήθηκε έκθεση 
που ετοιμάστηκε από εξωτερικό Σύμβουλο που προσέλαβε το ΣΑΛ για 
μελέτη/αξιολόγηση των προβλημάτων που προέκυψαν και εισηγήσεις για την 
αντιμετώπιση τους και, ακολούθησε τον Ιούλιο 2015, η υποβολή μελέτης 
ευαισθησίας. Στη συνέχεια, έγινε επικαιροποίηση της μελέτης ευαισθησίας, τον 
Οκτώβριο 2015. Όπως προκύπτει από την επικαιροποιημένη έκθεση του εξωτερικού 
Συμβούλου, οι Απαιτήσεις του Εργολάβου μέχρι τον Σεπτέμβριο 2015 – με 
συμπληρωμένο το 45% του Έργου – ανέρχονταν στις €900.000. Μέχρι την 
ολοκλήρωση του Έργου, η οποία εκτιμήθηκε – από το ΣΑΛ – ότι θα γινόταν περίπου 
2 χρόνια μετά τη συμβατική ημερομηνία αποπεράτωσης του, οι Απαιτήσεις αυτές, 
όπως υπολογίστηκε από το ΣΑΛ, θα ανήρχοντο στα €2.900.000. Παρατηρήθηκαν 
μάλιστα φαινόμενα εκβιαστικών απαιτήσεων του Εργολάβου προς το ΣΑΛ, ο οποίος 
απειλούσε ότι δεν θα προχωρούσε με τις κατασκευαστικές εργασίες, εάν δεν του 
καταβαλλόταν προηγουμένως συγκεκριμένο ποσό.  

Ενόψει των πιο πάνω, η Υπηρεσία μας με επιστολή της ημερ. 27.1.2016, επανέφερε 
την εισήγηση της για εξέταση του ενδεχομένου αφαίρεσης τμήματος του Έργου από 
τις συμβατικές υποχρεώσεις του Εργολάβου, καθώς και την εισήγηση όπως πριν τη 
διαμόρφωση των τελικών αποφάσεων του ΣΑΛ, ζητηθεί συμβουλευτικά – εφόσον 
μέχρι τότε δεν είχε ακόμη θεσπιστεί η νέα νομοθεσία (τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο 
2016) για διαχείριση των συμβάσεων η οποία θα την καθιστούσε υποχρεωτική –, και 
η συνδρομή της ΚΕΑΑ.  

Ακολούθησαν σχετικές υπηρεσιακές εκθέσεις του ΣΑΛ με ημερ. 3.2.2016 και 
1.3.2016 για το εν λόγω θέμα, σύμφωνα με τις οποίες η αφαίρεση μέρους του έργου 
δεν αποτελούσε την καλύτερη –υπό τις περιστάσεις– επιλογή, θέση με την οποία 
συμφώνησε και ο εξωτερικός Σύμβουλος του ΣΑΛ. Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες 
εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στις εν λόγω εκθέσεις, το έργο αναμένεται να έχει 
συνολική καθυστέρηση 31–36 μήνες και αντίστοιχο πρόσθετο κόστος της τάξης των 
€2,2–2,5 εκατ. Το περιεχόμενο των εκθέσεων αυτών, τέθηκε ενώπιον της Επιτροπής 
Παρακολούθησης Έργων του ΣΑΛ στις 9.3.2016 και, ακολούθως, ενώπιον της 
Ολομέλειας του ΣΑΛ στις 1.6.2016, κατά τη διάρκεια συνεδρίας της οποίας 
αποφασίστηκε ομόφωνα όπως τα έργα προχωρήσουν χωρίς οποιανδήποτε 
αφαίρεση εργασιών. 

Σύμφωνα με στοιχεία που κατατέθηκαν κατά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων 
Δαπανών στις 6.10.2016, προκύπτει ότι εξακολουθούσαν να υφίστανται τα 
προβλήματα εκτέλεσης των εργασιών στις περιοχές του Έργου όπου εντοπίζονταν 
αρχαιολογικά ευρήματα. Λόγω των πιο πάνω προβλημάτων, διάφορα μέτωπα 
εργασίας παρέμεναν ανοικτά για μεγάλα χρονικά διαστήματα, με αποτέλεσμα την 
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περαιτέρω καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών και τη συνεπακόλουθη 
ταλαιπωρία των επηρεαζομένων κατοίκων και επιχειρήσεων καθώς και των 
διερχομένων οδηγών. Παράλληλα, εξαιτίας των καθυστερήσεων, παρατεινόταν και η 
έκθεση αρχαιολογικών ευρημάτων στις κλιματικές συνθήκες, γεγονός που 
λειτουργούσε ανασταλτικά για τη διατήρηση της στατικής επάρκειας τους, όπως 
σχετικά υπέδειξε το Τμήμα Αρχαιοτήτων.  

Ενόψει των πολύμηνων καθυστερήσεων και, λαμβάνοντας υπόψη αφενός ότι μέχρι 
τα τέλη Νοεμβρίου 2016 είχε περατωθεί το 65% περίπου του έργου και, αφετέρου, 
ότι το υπολειπόμενο τμήμα αφορά εργασίες στον πυρήνα της Λάρνακας – περιοχή 
ιδιαίτερου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος – με επιστολή μας ημερ. 24.11.2016 προς 
την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου – η οποία κοινοποιήθηκε στο ΣΑΛ– 
επαναφέρθηκε η εισήγηση της Υπηρεσίας μας όπως μελετηθεί σοβαρά το 
ενδεχόμενο να αφαιρεθούν από τις συμβατικές υποχρεώσεις του Εργολάβου οι 
εργασίες στις περιοχές που εκτιμάται ή/και διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν αρχαιότητες, 
λαμβάνοντας υπόψη το αναθεωρημένο πρόσθετο κόστος καθώς και τη σημαντική 
υπέρβαση του προϋπολογισμού του Έργου. Ωστόσο, καμία περαιτέρω ενημέρωση – 
σε σχέση με το θέμα – δεν έτυχε η Υπηρεσία μας, δηλαδή κατά πόσο εξετάστηκε η 
εισήγηση μας όπως αυτή κοινοποιήθηκε στο ΣΑΛ με την πιο πάνω επιστολή μας 
καθώς και για τυχόν αποφάσεις που λήφθηκαν. 

Σύμφωνα με επιστολή της Διευθύντριας του Τμήματος Αρχαιοτήτων ημερ. 26.4.2017 
που κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας, προέκυπτε ότι τα θέματα σχετικά με την 
ανάληψη ευθύνης εργοταξίου, για τις εργασίες αποκάλυψης των αρχαιοτήτων από 
τους λειτουργούς του Τμήματος, δεν είχαν οριστικά αποσαφηνιστεί/επιλυθεί μέχρι 
τότε. Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία μας με νέα επιστολή της ημερ. 20.5.2017, εισηγήθηκε 
και πάλιν στο ΣΑΛ όπως τεθούν – το συντομότερο δυνατό – ενώπιον της ΚΕΑΑ όλες 
οι υπηρεσιακές ή/και άλλες εκθέσεις που αφορούσαν το θέμα της ανεύρεσης 
αρχαιοτήτων, σχετική πληροφόρηση αναφορικά με τις συνολικές πρόσθετες 
απαιτήσεις ή/και πληρωμές του Αναδόχου, όπως επίσης και ενημέρωση για τα 
αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων με τον Εργολάβο για τον καθορισμό του 
κόστους του συνεργείου και των βοηθειών που παρείχε στο Τμήμα Αρχαιοτήτων, για 
εξέταση του όλου θέματος και συμβουλευτική καθοδήγηση του ΣΑΛ, σε σχέση με τη 
διαχείριση της εν λόγω σύμβασης, από το πιο πάνω αρμόδιο και εξειδικευμένο σε 
τέτοια θέματα, όργανο. 

Κατόπιν μελέτης των στοιχείων που περιλαμβάνονταν σε επιστολή του ΣΑΛ ημερ. 
7.7.2017 προς τον Πρόεδρο της ΚΕΑΑ σχετικά με το πιο πάνω θέμα, η οποία 
κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι μέχρι τις 31.1.2017, ο Εργολάβος 
διεκδικούσε ποσό ύψους €2.698.471,46 για το κόστος παράτασης των εργασιών και 
ποσό ύψους €256.180,82 για τα έξοδα χρηματοδότησης του, εξαιτίας της 
καθυστέρησης στην πρόοδο του έργου. Επιπρόσθετα, ο Εργολάβος διεκδικεί ποσό 
ύψους €1.681.650,56 για τη διάθεση εργατικού προσωπικού και μηχανημάτων 
καθώς επίσης και ποσό ύψους €231.138,50 για την προμήθεια υλικών ή/και την 
προστασία των αρχαιοτήτων, εκ των οποίων είχαν καταβληθεί τα ποσά των 
€733.705,91 και €157.885,34, αντίστοιχα. Δηλαδή, το συνολικό ύψος των 
απαιτήσεων του Εργολάβου ανερχόταν μέχρι τις 31.1.2017 σε €4,87 εκατ. περίπου. 
Επιπρόσθετα, αναμένεται να υποβάλει ανάλογες απαιτήσεις – ανάλογου κόστους – 
και για την περίοδο μετά τις 31.1.2017.  

Η Υπηρεσία μας με επιστολή της ημερ. 21.8.2017, παρατήρησε ότι παρουσιάζεται 
διαχρονικά μια σοβαρή καθυστέρηση εκ μέρους του ΣΑΛ ως προς τον χειρισμό και 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2016 

 

282 

την οριστική διευθέτηση συμβατικών θεμάτων που προκύπτουν στα πλαίσια 
υλοποίησης του Συμβολαίου, με αποτέλεσμα αφενός να επιβαρύνεται σημαντικά ο 
προϋπολογισμός του Έργου και, αφετέρου, να καθυστερεί η υλοποίηση του. Η ΚΕΑΑ 
ενημερώθηκε για το θέμα κατά τη συνεδρία της στις 26.7.2017 και εισηγήθηκε όπως 
μελετηθεί η δυνατότητα αφαίρεσης από το συμβόλαιο του επηρεαζομένου τμήματος 
του έργου. 

Το ΣΑΛ μας ενημέρωσε με επιστολή του ημερ. 24.11.2017 ότι τα ζητήματα ανάληψης 
ευθύνης εργοταξίου, Σχεδίων Ασφάλειας και Υγείας που εφαρμόζονται και 
ασφαλιστικής κάλυψης του προσωπικού του Τμήματος Αρχαιοτήτων, επιλύθηκαν 
οριστικά στις 14.7.2017. Επίσης, μέσω της ίδιας επιστολής το ΣΑΛ γνωστοποίησε 
στην Υπηρεσία μας ότι η νέα μελέτη για το ενδεχόμενο αφαίρεσης των 
υπολειπόμενων εργασιών από το Συμβόλαιο C12, όπως το Συμβούλιο είχε δεσμευτεί 
ενώπιον της ΚΕΑΑ κατά τη συνεδρία της ημερ 30.8.2017, ολοκληρώθηκε και τέθηκε 
προς έγκριση ενώπιον της Τεχνικής Επιτροπής του ΣΑΛ και της Επιτροπής 
Παρακολούθησης Έργων. Ως εκ τούτου, μετά την ενημέρωση της Ολομέλειας, η 
μελέτη θα υποβληθεί στην ΚΕΑΑ για την τελική έγκριση. 

Σύσταση: Η επανεξέταση και τροποποίηση προνοιών για θέματα τα οποία 
προκάλεσαν/ προκαλούν προβλήματα στην υλοποίηση των έργων του ΣΑΛ, 
προκειμένου αυτές να οριοθετούν επακριβώς τις συμβατικές υποχρεώσεις του 
Αναδόχου, ώστε να μην παρουσιάζονται ή/και να αντιμετωπίζονται ικανοποιητικά, 
παρόμοιας φύσης προβλήματα που ενδεχομένως να παρουσιαστούν σε μελλοντικά 
συμβόλαια. Επίσης, ο χειρισμός και η επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν 
κατά την υλοποίηση των Συμβάσεων θα πρέπει να γίνεται αμέσως, ώστε να 
αποφεύγεται η επιβάρυνση του προϋπολογισμού των Έργων. 

Διαγωνισμός με αρ. ΣΑΛ 20/2016 για την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων 
Μηχανικών για την επίβλεψη και διαχείριση κατασκευαστικών συμβολαίων 
του έργου της Β’ Φάσης του αποχετευτικού συστήματος Λάρνακας. Στα πλαίσια 
του εν λόγω διαγωνισμού, με προϋπολογισμό ύψους €1.800.000, υποβλήθηκαν 4 
προσφορές, 3 εκ των οποίων κρίθηκαν άκυρες και δεν ανοίχθηκε ο οικονομικός τους 
φάκελος, ο οποίος φυλάχθηκε από το ΣΑΛ και παραδόθηκε – κλειστός – στην 
Υπηρεσία μας. Κατόπιν ελέγχου των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του 
διαγωνισμού αρ. ΣΑΛ 20/2016 – οι οποίες παραλήφθηκαν από την Υπηρεσία μας 
στις 28.7.2017 – καθώς και της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης που μας 
κοινοποιήθηκε, προέκυψε αριθμός σοβαρών διαπιστώσεων – που σχετίζονταν 
κυρίως με τη συμμόρφωση των προσφοροδοτών με τις απαιτήσεων των εγγράφων 
διαγωνισμού, σε σχέση με τη δυνατότητα/κριτήρια συμμετοχής και τον τρόπο 
σύνταξης και υποβολής των προσφορών – τα οποία γνωστοποιήθηκαν στο ΣΑΛ με 
επιστολή μας ημερ. 2.8.2017, με εισήγηση για άμεση επανεξέταση του θέματος, υπό 
το φως και των νέων στοιχείων που θέσαμε υπόψην του. 

Το ΣΑΛ με επιστολή του ημερ. 24.11.2014 μας ενημέρωσε ότι οι παρατηρήσεις της 
Υπηρεσίας μας λήφθηκαν υπόψη κατά τη σύνταξη Συμπληρωματικής Έκθεσης 
Αξιολόγησης για τον εν λόγω διαγωνισμό και σε συνέχεια στην λήψη των 
αποφάσεων του Συμβουλίου.  
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2.2.4 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΠΑΦΟΥ 

Τα θέματα που ακολουθούν, αφορούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
του Συμβουλίου για τα έτη 2012 μέχρι 2015, ο οποίος διενεργήθηκε από τον 
ελεγκτικό οίκο Baker Tilly Klitou and Partners (Limassol) Ltd κατά το έτος 2017. Οι 
οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2016, δεν έχουν ακόμη ετοιμαστεί από το 
Συμβούλιο, ώστε να υποβληθούν στον πιο πάνω οίκο για έλεγχο. 

Έκθεση Ελεγκτή. Οι Εκθέσεις Ελεγκτή προς το Συμβούλιο για τα έτη 2012 μέχρι 
2015, δόθηκαν με αδυναμία έκφρασης γνώμης, λόγω της σοβαρότητας των πιο κάτω 
θεμάτων:  

(α) Για τα έτη 2012, 2013 και 2014 αναφέρεται ότι ο πρώην Πρόεδρος και ο πρώην 
Γενικός Διευθυντής του Συμβουλίου έχουν καταδικαστεί σε φυλάκιση για δεκασμό 
δημόσιου λειτουργού και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 
Επίσης, υπήρχαν δικαστικές υποθέσεις εναντίον συγκεκριμένων μελών του τότε 
Συμβουλίου που δεν είχαν ακόμη εκδικαστεί. Οι ελεγκτές δεν ήταν σε θέση να 
γνωρίζουν την εξέλιξη ή/και τα αποτελέσματα των δικαστικών υποθέσεων και το πώς 
θα επηρέαζαν τις οικονομικές καταστάσεις του Συμβουλίου για τα έτη που έληξαν 
στις 31 Δεκεμβρίου 2012, 2013 και 2014. Για το έτος 2015 αναφέρεται ότι οι πρώην 
Πρόεδροι, ο πρώην Γενικός Διευθυντής και κάποια πρώην μέλη του Συμβουλίου 
έχουν καταδικαστεί σε φυλάκιση για δεκασμό δημόσιου λειτουργού και νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι ελεγκτές δεν ήταν σε θέση να γνωρίζουν 
την οποιαδήποτε επίδραση που θα είχαν οι πιο πάνω δραστηριότητες στις 
οικονομικές καταστάσεις του Συμβουλίου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 
2015.   

(β) Σύμφωνα με τους δικηγόρους του Συμβουλίου, εκκρεμούν αγωγές εναντίον του 
Συμβουλίου, για το ποσό των €16.602.140 για τα έτη 2012-2014 και €9.078.341 για 
το έτος 2015, για τις οποίες δεν έχει γίνει πρόνοια στις οικονομικές καταστάσεις. 
Λόγω της αβεβαιότητας της έκβασης των πιο πάνω δικαστικών υποθέσεων, οι 
ελεγκτές δεν ήταν σε θέση να γνωρίζουν κατά πόσο θα έπρεπε να γίνει σχετική 
πρόνοια στις οικονομικές καταστάσεις και δεν θα μπορούσε να υπολογιστεί η 
οποιαδήποτε επίδραση στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος και στην 
Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης.  

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ενημέρωσε ότι το Συμβούλιο έχει προωθήσει όλες 
τις πρέπουσες διαδικασίες (τεχνικοί έλεγχοι έργων, στοιχειοθέτηση υπερασπίσεων 
και ανταπαιτήσεων κ.λπ.), ούτως ώστε, κατά τη διαδικασία των εν λόγω αγωγών, να 
διεκδικηθούν τα καλώς νοούμενα συμφέροντα του Συμβουλίου. 

(γ) Λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος που υπήρχε μεταξύ της ημερομηνίας  
της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης και της ημερομηνίας υπογραφής της 
Έκθεσης Ελεγκτή για τα έτη 2012, 2013 και 2014 και του γεγονότος ότι δεν είχαν 
ετοιμαστεί μέχρι τότε οι οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2015, καθώς και λόγω 
της μεγάλης χρονικής περιόδου που υπήρχε από την ημερομηνία της Κατάστασης 
Χρηματοοικονομικής Θέσης μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της Έκθεσης Ελεγκτή 
για το έτος 2015 και του γεγονότος ότι δεν είχαν ετοιμαστεί μέχρι την ημερομηνία 
υπογραφής της Έκθεσης Ελεγκτή οι οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2016, δεν 
ήταν πρακτικά εφικτό οι ελεγκτές να αξιολογήσουν όλες τις επιπτώσεις των 
γεγονότων μεταγενέστερα της ημερομηνίας της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής 
Θέσης, μέχρι την ημερομηνία της υπογραφής της Έκθεσης Ελεγκτή και να 
αποφασίσουν κατά πόσο έπρεπε να γίνει γνωστοποίηση των θεμάτων αυτών ή 
πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις. Επίσης, δεν ήταν σε θέση να γνωρίζουν αν 
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έγιναν όλες οι γνωστοποιήσεις που έπρεπε να γίνουν, συμπεριλαμβανομένων και 
των δεσμεύσεων ή ενδεχόμενων υποχρεώσεων του Συμβουλίου. 

(δ) Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι το Συμβούλιο δεν ετοίμασε 
οποιονδήποτε υπολογισμό για πιθανή απομείωση των χρεωστικών υπολοίπων και οι 
ελεγκτές δεν ήταν σε θέση να γνωρίζουν εάν έπρεπε να γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη 
για επισφαλείς χρεώστες. 

Απαντώντας ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, μας ανέφερε ότι το Συμβούλιο θεωρεί ότι 
τα οφειλόμενα ποσά αφορούν σε φορολογία, η οποία εισπράττεται πριν από 
οποιαδήποτε μεταβίβαση ακινήτου. 

(ε) Λόγω του ότι δεν υπάρχει μητρώο συνδεδεμένων μερών, οι ελεγκτές δεν ήταν 
σε θέση να γνωρίζουν αν έγιναν οποιεσδήποτε συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, οι 
οποίες θα έπρεπε να γνωστοποιηθούν στις οικονομικές καταστάσεις. 

Όπως μας ενημέρωσε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, δόθηκαν σχετικά έντυπα στα 
μέλη του Συμβουλίου για συμπλήρωση και υπογραφή.  

Εσωτερικός έλεγχος - Διαφθορά και παράνομες δραστηριότητες. Οι αποφάσεις 
του Κακουργιοδικείου Πάφου στις Υποθέσεις Αρ. 12057/2014 και Αρ. 2821/15, με τις 
οποίες πρώην μέλη του Συμβουλίου καταδικάστηκαν σε φυλάκιση για διάπραξη 
σοβαρών κακουργημάτων, ενισχύουν τη γενική διαπίστωση της κοινής γνώμης ότι 
για χρόνια στο Συμβούλιο επικρατούσε σήψη και διαφθορά, αφού δεν υπάρχει ένα 
σωστό σύστημα εσωτερικού ελέγχου, το οποίο είναι απαραίτητο για τη διαφύλαξη 
των περιουσιακών στοιχείων του Συμβουλίου και την εύρυθμη λειτουργία των 
Υπηρεσιών του.  

Σύσταση: Η εισαγωγή ενός κατάλληλου και αποτελεσματικού συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου είναι επιτακτική το συντομότερο δυνατό.  Ο εσωτερικός έλεγχος 
να γίνεται είτε με την πρόσληψη ατόμου με σχετική εμπειρία και γνώσεις, είτε με 
μίσθωση υπηρεσιών.  Ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να αναφέρεται απευθείας στο 
Συμβούλιο/Επιτροπή Ελέγχου. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς πληροφόρησε ότι το Συμβούλιο έχει συμπεριλάβει 
θέση Εσωτερικού Ελεγκτή στον Προϋπολογισμό του 2018. 

Χρεώστες 

(α) Χρεώστες αποχετευτικών τελών. Οι χρεώστες αποχετευτικών τελών 
συνεχίζουν να αυξάνονται κάθε χρόνο. Πιο συγκεκριμένα, το ποσό αυξήθηκε από 
€3.412.779 στις 31 Δεκεμβρίου 2012, σε €5.730.549 στις 31 Δεκεμβρίου 2015, 
ποσοστό 67,9%. 

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του Συμβουλίου, οι χρεώστες 
αποχετευτικών τελών στις 31 Δεκεμβρίου παρουσιάζονται όπως πιο κάτω:  
 

2012 2013 2014 2015 

€ € € € 

3.412.779 4.756.708 5.781.060 5.730.549 
 

Το Συμβούλιο έχει λάβει δικαστικά μέτρα εναντίον κάποιων χρεωστών.  Παρόλο που 
ορισμένες αγωγές έχουν εκδικαστεί, με απόφαση υπέρ του Συμβουλίου, εντούτοις 
δεν έγινε οποιαδήποτε ενέργεια για είσπραξη των καθυστερήσεων.  Σε ορισμένες 
περιπτώσεις οφείλονται ποσά από εταιρείες/άτομα υπό εκκαθάριση/πτώχευση, στις 
οποίες το Συμβούλιο δεν φαίνεται να είχε προβεί έγκαιρα (προτού τεθούν υπό 
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εκκαθάριση/πτώχευση) στη λήψη νομικών ή άλλων αποτελεσματικών μέτρων για 
ανάκτηση των οφειλόμενων ποσών, με αποτέλεσμα η είσπραξη των οφειλομένων να 
καθίσταται αμφίβολη, αφού σε αρκετές περιπτώσεις το Συμβούλιο δεν 
περιλαμβάνεται στους εξασφαλισμένους πιστωτές. 

Σύσταση: Το Συμβούλιο να λαμβάνει έγκαιρα δικαστικά και άλλα μέτρα για είσπραξη 
των καθυστερήσεων, μη αποκλειόμενης και της έκδοσης εντάλματος για πώληση 
κινητής και ακίνητης περιουσίας εναντίον των οφειλετών, αφού ο κίνδυνος της μη 
είσπραξης τους, με την πάροδο του χρόνου, αυξάνεται σημαντικά.  Γίνεται εισήγηση 
για τον διορισμό ομάδας ατόμων, η οποία να έχει την ευθύνη παρακολούθησης των 
καθυστερήσεων και της προόδου των δικαστικών αγωγών, όπως επίσης και την 
ευθύνη για τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν μετά τις εκδικάσεις των αγωγών. 

Στην απάντησή του, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ανέφερε ότι η προσπάθεια για 
είσπραξη των οφειλομένων θα εντατικοποιηθεί και ότι το θέμα θα απασχολήσει εκ 
νέου το Συμβούλιο για λήψη σχετικών αποφάσεων και ρύθμιση των σχετικών 
διαδικασιών για πιο αποτελεσματική παρακολούθηση. 

(β) Χρεώστες τελών χρήσης.  Το συνολικό ποσό των οφειλόμενων τελών 
χρήσης από Δήμους και Κοινότητες που καλύπτονται από το ΣΑΠΑ αυξήθηκε από 
€498.971 στις 31 Δεκεμβρίου 2012, σε €1.095.874 στις 31 Δεκεμβρίου 2015, 
ποσοστό 119,6%. Στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους οι χρεώστες τελών χρήσης 
παρουσιάζονται όπως πιο κάτω:  

2012 2013 2014 2015 

€ € € € 

498.971 682.827 1.158.295 1.095.874 

Τέλη χρήσης αποχετευτικού συστήματος.   

(α) Δεν υπάρχουν συμφωνίες εκχώρησης εξουσιών από το ΣΑΠΑ προς τον Δήμο 
Πάφου και Δήμο Γεροσκήπου, για την είσπραξη τελών χρήσης του αποχετευτικού 
συστήματος.  Επίσης, καμμιά Κοινότητα, η οποία καλύπτεται από το ΣΑΠΑ, δεν έχει 
πληρώσει οποιαδήποτε τέλη χρήσης στο Συμβούλιο.   

Σύσταση: Το Συμβούλιο να προχωρήσει, αμέσως, στη σύναψη συμφωνίας με τα 
εμπλεκόμενα μέρη (Δήμους και Κοινότητες), στα οποία να καθορίζονται με σαφήνεια 
οι όροι συνεργασίας, που να συμπεριλαμβάνουν υποχρεώσεις, δικαιώματα και 
ρήτρες στην περίπτωση μη εφαρμογής των προνοιών της συμφωνίας, όπως, για 
παράδειγμα, επιβολή νόμιμου τόκου σε περίπτωση που τα εισπραχθέντα τέλη και 
επιβαρύνσεις δεν αποσταλούν στο ΣΑΠΑ εντός καθορισμένης προθεσμίας. 

(β) Δεν υποβάλλονται στο Συμβούλιο καταστάσεις από τους Δήμους Πάφου και 
Γεροσκήπου, στις οποίες να παρουσιάζεται το σύνολο των κυβικών μέτρων νερού 
που καταναλώνεται από τους χρήστες ανά τριμηνία, με αποτέλεσμα να μην μπορεί 
να επιβεβαιωθεί το ύψος των τελών χρήσης. Το Συμβούλιο απλά αποδέχεται τα 
ποσά που καταβάλλονται, χωρίς οποιοδήποτε άλλο έλεγχο για επιβεβαίωση της 
ορθότητάς τους. 

Σύσταση:  Να απαιτούνται καταστάσεις από τους Δήμους και τις Κοινότητες, στις 
οποίες να παρουσιάζονται τα κυβικά μέτρα νερού στα οποία αφορά η χρέωση, ώστε 
να διασφαλίζεται ότι τα τέλη χρήσης που αναγνωρίζονται στους λογαριασμούς είναι 
σωστά. Επίσης, να διενεργείται δειγματοληπτικός έλεγχος τιμολογίων του Δήμου 
Πάφου και Δήμου Γεροσκήπου, για να βεβαιώνεται η σωστή χρέωση και είσπραξη 
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του τέλους χρήσης και να διερευνηθεί το ενδεχόμενο να στέλλονται ηλεκτρονικά τα 
στοιχεία της κατανάλωσης για ενημέρωση του Συμβουλίου. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ενημέρωσε ότι, μετά από πολλές προσπάθειες, οι 
Κοινότητες συνεργάστηκαν και παρέχουν στο Συμβούλιο τις αναγκαίες πληροφορίες 
ηλεκτρονικά, έτσι ώστε η επιβολή και η είσπραξη των τελών χρήσης να διενεργείται 
από το Συμβούλιο, με εξαίρεση τις Κοινότητες Κονιών και Κισσόνεργας, οι οποίες 
συνεχίζουν να αρνούνται να συνεργαστούν, ενώ από 1.1.2016, ο Δήμος Γεροσκήπου 
τερμάτισε την επιβολή του τέλους χρήσης.  Επίσης, μας ενημέρωσε ότι το Συμβούλιο 
συνεχίζει τις προσπάθειες για σύναψη συμφωνίας με τους Δήμους και τις Κοινότητες 
που εμπλέκονται και παράλληλα προωθεί τροποποίηση της νομοθεσίας, έτσι ώστε οι 
Τοπικές Αρχές να υποχρεούνται να επιβάλλουν και εισπράττουν τα τέλη χρήσης του 
αποχετευτικού συστήματος. 

Συμβόλαιο Δ για την επέκταση του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων – 
Προσφυγή στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο.  Η εταιρεία «Envitec SA» 
Ανάδοχος της Σύμβασης αρ. 4/2006, έδωσε ειδοποίηση στον Εργοδότη, στις 
11.3.2015, για τερματισμό της Σύμβασης σύμφωνα με τους Όρους της, λόγω 
απλήρωτων τιμολογίων κατά τη φάση λειτουργίας και συντήρησης του Έργου κατά 
την περίοδο 11/2014 – 03/2015, για το συνολικό πόσο των €998.367. H Σύμβαση 
τερματίστηκε στις 26.3.2015 από το Συμβούλιο και η εταιρεία εγκατέλειψε εν τέλει τις 
εγκαταστάσεις του έργου στις 31.3.2015.  

Σε σχέση με τη διαφορά που προέκυψε μεταξύ των δύο μερών, ο Ανάδοχος 
καταχώρισε αίτηση για διαιτησία στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο στις 19.6.2015, με 
απαίτηση για ειδικές αποζημιώσεις ύψους €8.900.496 (special damages), στις οποίες 
περιλαμβάνονταν €6.562.422 ως αποζημιώσεις για απώλεια κέρδους. Επίσης, στις 
απαιτήσεις του Αναδόχου, περιλαμβάνονταν επιπλέον ποσά για τον ΦΠΑ επί του 
ποσού των €8,9 εκ., αποζημιώσεις λόγω παραβίασης της Σύμβασης από τον 
Εργοδότη της τάξεως των €2 εκ., χρηματοδοτικά έξοδα, τόκοι και τα έξοδα διαιτησίας. 

Σημειώνεται ότι το Συμβούλιο υπέβαλε ανταπαίτηση ύψους €3.644.481, που 
περιελάμβανε αποζημιώσεις για ποσά που καταβλήθηκαν από τον Ανάδοχο για 
χρηματισμό πρώην Αξιωματούχων του Συμβουλίου, ανταπαιτήσεις κατόπιν 
ανάκλησης της συμφωνίας διακανονισμού, ημερ. 23.12.2013 και υπερπληρωμές 
λόγω διαφοράς των εισερχόμενων και εξερχόμενων καταγεγραμμένων ροών. 

Σύμφωνα με την Απόφαση, ημερ 5.7.2017, του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου 
που συνεδρίασε στην Ελβετία, στην εταιρεία θα καταβληθεί από το Συμβούλιο ποσό 
ύψους €1.662.327 συν τόκους. Σημειώνεται ότι στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και το 
ποσό της τραπεζικής εγγυητικής επιστολής ύψους €350.000, η οποία είχε 
ρευστοποιηθεί από το Συμβούλιο, το ποσό των €998.364 για δεδουλευμένη εργασία 
και το ποσό των €189.616 για υλικά και επιπρόσθετο εξοπλισμό που παρέμειναν 
στην μονάδα. Επίσης, στο Συμβούλιο επιδικάστηκαν τα 2/3 των εξόδων της 
διαιτησίας που ανέρχονταν σε $205.000 και τα νομικά έξοδα. Τα υπόλοιπα ποσά που 
διεκδικούσε η εταιρεία ως αποζημιώσεις, απορρίφθηκαν.  

Πέραν των πιο πάνω, το Συμβούλιο μάς ενημέρωσε με επιστολή του, ημερ. 
11.12.2017, ότι αποφάσισε την καταχώριση αίτησης για μη εγγραφή της Διαιτητικής 
Απόφασης και μη καταβολή των ποσών που καταγράφονται σε αυτήν, εφόσον, κατά 
την άποψή του, συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης ως απόρροια των δωροδοκιών της 
εταιρείας.  
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2.2.5 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 

Τα θέματα που ακολουθούν, αφορούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
του Συμβουλίου για τα έτη 2012, 2013 και 2014, ο οποίος διενεργήθηκε από τον 
ελεγκτικό οίκο Baker Tilly Klitou and Partners (Limassol) Ltd. Ο έλεγχος των 
οικονομικών καταστάσεων του Συμβουλίου για το έτος 2015, δεν ολοκληρώθηκε 
ακόμη από τον πιο πάνω οίκο, ενώ οι οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2016, δεν 
έχουν ακόμη ετοιμαστεί από το Συμβούλιο, ώστε να υποβληθούν στον εν λόγω οίκο 
για έλεγχο. 

Έκθεση Ελεγκτή. Οι Εκθέσεις Ελεγκτή προς το Συμβούλιο για τα έτη 2012, 2013 και 
2014, δόθηκαν με επιφύλαξη γνώμης, λόγω της σοβαρότητας των πιο κάτω 
θεμάτων. 

(α) Το Συμβούλιο δεν πραγματοποίησε υπολογισμό για πιθανή απομείωση των 
χρεωστικών υπολοίπων. Οι ελεγκτές δεν ήταν σε θέση να γνωρίζουν εάν έπρεπε να 
γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες. 

(β) Τα ελεγκτικά τεκμήρια που είχαν στη διάθεσή τους οι ελεγκτές, για τα 
αποθέματα του Συμβουλίου που παρουσιάζονται στην κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης, ήταν περιορισμένα, λόγω του ότι δεν παρακολούθησαν 
τη φυσική καταμέτρηση των αποθεμάτων στις 31 Δεκεμβρίου 2012, 2013 και 2014, 
αφού η καταμέτρηση είχε γίνει πριν τον διορισμό τους ως ελεγκτές του Συμβουλίου. 
Λόγω της φύσης των αρχείων του Συμβουλίου, δεν μπόρεσαν να αποκτήσουν 
επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια, ως προς τις ποσότητες των αποθεμάτων, 
με άλλες ελεγκτικές διαδικασίες. 

(γ) Λόγω του ότι δεν υπάρχει πλήρες μητρώο συνδεδεμένων μερών, οι ελεγκτές 
δεν ήταν σε θέση να γνωρίζουν αν στις οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται όλες οι 
συναλλαγές που έγιναν ή αν υπάρχουν και άλλες που θα έπρεπε να αναφερθούν. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ενημέρωσε ότι το Συμβούλιο δεν υπολόγισε 
οποιαδήποτε απομείωση επί των χρεωστικών υπολοίπων, καθότι θεωρεί ότι όλα τα 
οφειλόμενα ποσά θα εισπραχθούν, αφού με βάση τον σχετικό Νόμο, ουδεμία 
μεταβίβαση ακινήτου δύναται να γίνει, εάν δεν εξοφληθούν όλα τα οφειλόμενα τέλη 
που το βαραίνουν. Σχετικά με το θέμα των αποθεμάτων, ο Πρόεδρος μάς 
πληροφόρησε ότι για όλα τα αποθέματα που υπάρχουν στην αποθήκη του 
Συμβουλίου υπάρχουν τα σχετικά τιμολόγια προς τεκμηρίωση της αξίας τους. Σχετικά 
με το μητρώο συνδεδεμένων μερών, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι δεν υπάρχουν 
οικονομικές ή άλλες συναλλαγές μεταξύ μελών και Συμβουλίου και ότι τα μέλη έχουν 
ήδη υπογράψει σχετική διαβεβαίωση προς την Επιτροπή Διερεύνησης 
Ασυμβιβάστου.    

Αποθέματα. Το Συμβούλιο δεν χρησιμοποιεί λογισμικό καταγραφής και 
παρακολούθησης της κίνησης αποθεμάτων, για να μπορεί να γίνεται ο απαιτούμενος 
έλεγχος των αποθεμάτων και να αποφεύγονται τυχόν λάθη. 

Σύσταση: Το Συμβούλιο να θέσει σε εφαρμογή το πρόγραμμα μηχανογραφημένου 
συστήματος αποθήκης, για σκοπούς καλύτερης παρακολούθησης και ελέγχου και για 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας στις διαδικασίες αγορών και παραγγελιών και 
παροχή αξιόπιστων και έγκαιρων πληροφοριών (λίστα με όλα τα αποθέματα που 
υπάρχουν στην αποθήκη και πληροφορίες τόσο για την ποσότητα, όσο και για την 
αξία τους). Επίσης, το Συμβούλιο να διεξάγει φυσικές απογραφές αποθεμάτων στο 
τέλος κάθε οικονομικού έτους και να συγκρίνονται τα αποτελέσματα της απογραφής 
με την κατάσταση της αποθήκης, έτσι ώστε να εντοπίζονται τυχόν λάθη. Το 
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Συμβούλιο, μετά από τις πιο πάνω ενέργειες, θα είναι σε θέση να προχωρήσει σε 
διορθωτικές εγγραφές στα λογιστικά βιβλία τόσο για βραδυκίνητα, όσο και για 
πεπαλαιωμένα αποθέματα. 

Στην απάντησή του, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ενημέρωσε ότι έχει τεθεί σε 
εφαρμογή το λογισμικό καταγραφής και παρακολούθησης της κίνησης αποθεμάτων 
και ότι το Συμβούλιο διεξάγει φυσική απογραφή των αποθεμάτων, στο τέλος κάθε 
οικονομικού έτους, με βάση την οποία εντοπίζονται βραδυκίνητα ή πεπαλαιωμένα 
αποθέματα. 

Χρεώστες αποχετευτικών τελών. Οι χρεώστες τελών αποχετεύσεων συνεχίζουν να 
αυξάνονται κάθε χρόνο. Σε αυτούς περιλαμβάνονται χρεώστες, κυρίως ξενοδοχεία, οι 
οποίοι οφείλουν σημαντικά ποσά, χωρίς ωστόσο το Συμβούλιο να λαμβάνει δραστικά 
μέτρα, έτσι ώστε να τα εισπράξει έγκαιρα, ενώ λόγω του ότι έχουν συσσωρευτεί οι 
οφειλές, αυξάνεται ιδιαίτερα ο κίνδυνος μη είσπραξής τους με την πάροδο του 
χρόνου. 

Το Συμβούλιο δεν προβαίνει σε πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις χρεωστών, 
αφού θεωρεί πως σε κάποια στιγμή οι χρεώστες/ιδιοκτήτες θα προβούν σε πώληση ή 
μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας και έτσι οι οφειλές θα εισπραχθούν δια Νόμου.  

Δεν στάληκαν στους ελεγκτές επιστολές διαβεβαίωσης χρεωστικών υπολοίπων στις 
31 Δεκεμβρίου 2012, 31 Δεκεμβρίου 2013 και 31 Δεκεμβρίου 2014, όπως ζήτησαν 
από το Συμβούλιο. 

Σύσταση:  Να διοριστεί ομάδα, η οποία να έχει την ευθύνη παρακολούθησης των 
καθυστερήσεων εξόφλησης χρεωστικών υπολοίπων και της προόδου των 
δικαστικών αγωγών, όπως επίσης και την ευθύνη για τις ενέργειες που θα 
ακολουθήσουν μετά τις εκδικάσεις των διαφόρων αγωγών. Με αυτό τον τρόπο, το 
Συμβούλιο θα είναι σε θέση να ελέγχει παράλληλα τη ρευστότητα και φερεγγυότητά 
του, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όταν αυτές 
καταστούν πληρωτέες. 

Να γίνουν επίσης οι απαραίτητες διευθετήσεις, ούτως ώστε να συμφωνηθεί μια 
πολιτική, η οποία θα εφαρμόζεται και θα παρακολουθείται από το Συμβούλιο. Το 
Συμβούλιο να προβαίνει σε καταχώρηση στα λογιστικά βιβλία πρόβλεψης για 
επισφαλείς χρεώστες από τα τέλη αποχετεύσεων, αφού λάβει υπόψη τα ποσά που 
αναμένει να εισπράξει από κάθε χρεώστη, έτσι ώστε να εφαρμόζει τις πρόνοιες των 
λογιστικών προτύπων. 

Όπως μας ανέφερε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, δεν θεωρείται αναγκαίο να γίνεται 
πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες, αφού λαμβάνονται όλα τα πρακτικά και 
εφαρμόσιμα μέτρα για την είσπραξη των οφειλόμενων ποσών, 
συμπεριλαμβανομένου και της λήψης νομικών μέτρων εναντίον των οφειλετών, 
καθώς και της εγγραφής ΜΕΜΟ, ενώ προωθούνται πρόσθετα μέτρα, όπως αίτημα 
για διάλυση εταιρειών και εκποίηση των ΜΕΜΟ.  Επίσης, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η 
αύξηση στα οφειλόμενα ποσά δεν οφείλεται στη μη λήψη μέτρων ή παραλείψεις εκ 
μέρους του Συμβουλίου, αλλά στις χρονοβόρες διαδικασίες των Δικαστηρίων και τη 
δυσκολία που παρατηρείται στην εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων και ότι 
διορίστηκε Επιτροπή, η οποία εξετάζει τις καθυστερήσεις και προβαίνει σε εισηγήσεις 
προς το Συμβούλιο. 
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Έσοδα από αποχετευτικά τέλη και τέλη χρήσεως αποχετευτικού συστήματος.  
Για την περίοδο 1.10.2010 μέχρι 30.9.2012, επιβάλλονταν τέλη χρήσεως του 
αποχετευτικού συστήματος προς €0,17 ανά κυβικό μέτρο νερού, αντί €0,26 ανά 
κυβικό μέτρο νερού που θα έπρεπε να επιβάλλονταν. 

Όσον αφορά στους συντελεστές αποχετευτικών τελών που χρησιμοποιούνται από το 
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Παραλιμνίου, παρά τις εισηγήσεις του Γραφείου 
Προγραμματισμού, για τρόπους εξυγίανσης των οικονομικών του Συμβουλίου και 
ετοιμασία σχεδίου διαχρονικής αναπροσαρμογής των ποσοστών των αποχετευτικών 
τελών, για την περίοδο από το 2004 μέχρι και το 2035, το Συμβούλιο εξακολουθεί να 
μην τις υιοθετεί πλήρως. 

Σύσταση: Να εφαρμοστούν οι εισηγήσεις του Γραφείου Προγραμματισμού για 
τρόπους εξυγίανσης των οικονομικών του Συμβουλίου και ετοιμασία σχεδίου 
διαχρονικής αναπροσαρμογής των ποσοστών των αποχετευτικών τελών για την 
περίοδο από το 2004 μέχρι το 2035. 

Απαντώντας ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, μας πληροφόρησε ότι υιοθετήθηκε σχέδιο 
διαχρονικής αναπροσαρμογής των τελών, το οποίο είχε θετικά αποτελέσματα, ενώ 
παράλληλα, λόγω των εξοικονομήσεων στα έξοδα, έχουν προκύψει σχετικά 
πλεονάσματα. 

Μετονομασία και αναβάθμιση θέσεων υπαλλήλων του Συμβουλίου.  Παρόλο 
που ο Υπουργός Εσωτερικών δεν ενέκρινε στους Προϋπολογισμούς του Συμβουλίου 
τη δημιουργία μίας νέας θέσης Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών, με κλίμακα Α13+2 
και μίας νέας θέσης Εκτελεστικού Μηχανικού, με κλίμακα Α9-Α11-Α12, εντούτοις το 
Συμβούλιο συνεχίζει να τους καταβάλλει τη διαφορά του μισθού μεταξύ της 
σημερινής και της προηγούμενης θέσης, ως επίδομα επιφυλακής και αυξημένης 
ευθύνης, χωρίς να υπάρχει ειδική πρόνοια στους Προϋπολογισμούς και οι 
αντίστοιχες χρεώσεις γίνονται στο Κονδύλι εξόδων «Μη προβλεπόμενες δαπάνες». Η 
χρέωση του πιο πάνω Κονδυλίου κρίνεται αντικανονική και η δαπάνη αυτή δεν 
μπορεί να θεωρηθεί μη προβλεπόμενη, αφού καταβάλλεται σε συνεχή και 
συστηματική βάση. 

Σύσταση:  Η επέκταση κλιμάκων, χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση του αρμόδιου 
Υπουργού, είναι παράνομη. Επειδή το Συμβούλιο δεν έχει συμμορφωθεί, παρά την 
πάροδο τόσων ετών, το Υπουργείο Εσωτερικών θα πρέπει να εξετάσει αμέσως το 
θέμα και να αποδοθούν ευθύνες, εκεί όπου υπάρχουν. Σε περίπτωση μη λήψης 
μέτρων διόρθωσης και λογοδοσίας, η Υπηρεσία μας θα απευθυνθεί η ίδια στον 
Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ενημέρωσε ότι παρόλο που διαχρονικά η θέση του 
Υπουργείου Εσωτερικών ήταν ότι τα εν λόγω αιτήματα του Συμβουλίου ήταν δίκαια 
και λογικά, εντούτοις, λόγω της οικονομικής κρίσης και της παγοποίησης πλήρωσης 
νέων θέσεων/προαγωγών, δεν κατέστη δυνατή η περαιτέρω προώθησή τους από το 
Υπουργείο.  Κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού του Συμβουλίου για το έτος 
2018, τα αιτήματα έγιναν αποδεκτά από το Υπουργείο Εσωτερικών και προωθείται η 
οριστική τακτοποίησή τους. 
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2.2.6 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 

Α. Τα θέματα που ακολουθούν, αφορούν στον διαχειριστικό έλεγχο των μη 
εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων του Συμβουλίου για το έτος 2016, ο οποίος 
διενεργήθηκε από την Υπηρεσία μας.   

Θέματα προσωπικού. 

(α) Στις 31.12.2016, το Συμβούλιο εργοδοτούσε 11 άτομα (6 μόνιμους υπαλλήλους, 
4 εργάτες και 1 εργοδοτούμενη αορίστου χρόνου). Οι συνολικές δαπάνες για 
μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές στα διάφορα ταμεία ανήλθαν σε 
€454.594.    

(β) Επέκταση της μισθολογικής κλίμακας του Μηχανικού Αποχετεύσεων. 
Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενες Εκθέσεις της Υπηρεσίας μας, παρόλο που 
το Υπουργείο Εσωτερικών δεν ενέκρινε την επέκταση της μισθολογικής κλίμακας της 
θέσης του Μηχανικού Αποχετεύσεων από Α11-Α13 σε Α11-Α13(ii), η οποία 
συμπεριλήφθηκε στον Προϋπολογισμό του Συμβουλίου για το 2008, εντούτοις  το 
Συμβούλιο αποφάσισε στις 26.6.2008 όπως ο Μηχανικός Αποχετεύσεων αμείβεται, 
αναδρομικά από 1.5.2007, στην κλίμακα Α13(ii) και στάληκε την 1.7.2008 σχετική 
επιστολή στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ο Υπουργός Εσωτερικών, με επιστολή του, 
ημερ. 10.12.2010, δεν ενέκρινε την πιο πάνω μισθολογική αναβάθμιση, ωστόσο ο 
λειτουργός αυτός συνεχίζει να αμείβεται στην αναβαθμισμένη θέση (Α13(ii)) μέχρι 
σήμερα. Το Συμβούλιο ζήτησε την εξέταση του θέματος από τον Υπουργό 
Εσωτερικών, σε συνάντηση στις 9.2.2016. Σε επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών, 
ημερ. 16.2.2017, σχετικά με την έγκριση του Προϋπολογισμού του Συμβουλίου για το 
έτος 2017, αναφέρεται, ανάμεσα σε άλλα, ότι η τοποθέτηση του Μηχανικού 
Αποχετεύσεων από την κλίμακα Α11-13 στην κλίμακα Α11-13(ii) δεν έχει εγκριθεί και 
ως εκ τούτου θα πρέπει να γίνει σχετική διόρθωση. 

Σύσταση: Η επέκταση κλιμάκων, χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση του αρμόδιου 
Υπουργού, είναι παράνομη. Επειδή το Συμβούλιο δεν έχει συμμορφωθεί, παρά την 
πάροδο τόσων ετών, το Υπουργείο Εσωτερικών θα πρέπει να εξετάσει αμέσως το 
θέμα και να αποδοθούν ευθύνες, εκεί όπου υπάρχουν. Σε περίπτωση μη λήψης 
μέτρων διόρθωσης και λογοδοσίας, η Υπηρεσία μας θα απευθυνθεί η ίδια στον 
Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ενημέρωσε ότι το θέμα θα τύχει ενδελεχούς 
εξέτασης στα πλαίσια της συζήτησης του Προϋπολογισμού του Συμβουλίου για το 
έτος 2018, ώστε να δρομολογηθούν οι αναγκαίες ενέργειες για κατάληξή του.           

(γ) Παροχή υπηρεσιών Διευθυντή Έργου στο Εργοστάσιο Επεξεργασίας 
Λυμάτων. Λόγω  τερματισμού, από 4.5.2011, των υπηρεσιών του Ειδικού 
Συμβούλου Μηχανικού του εργοστασίου επεξεργασίας λυμάτων της Κοινοπραξίας 
των Συμβουλίων Αποχετεύσεων Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας, τα Συμβούλια 
αποφάσισαν στις 12.10.2011 και 14.9.2011, αντίστοιχα, όπως, από 1.11.2011, 
εγκριθεί το αίτημα των Μηχανικών Αποχετεύσεων των δύο Συμβουλίων, για παροχή 
από κοινού υπηρεσιών Διευθυντή Έργου στο εργοστάσιο λυμάτων, για ποσό €600 
τον μήνα, πλέον έξοδα παραστάσεως €400 τον μήνα (€340 από 1.1.2013, λόγω 
μείωσης κατά 15%).  

Παρόλον ότι, σύμφωνα με τις πιο πάνω αποφάσεις, η εργασία που πρέπει να 
προσφέρουν ως Διευθυντές έργου είναι πρόσθετη των καθηκόντων τους και εκτός 
του κανονικού ωραρίου εργασίας τους, κατά τον έλεγχο δεν εντοπίστηκαν 
οποιαδήποτε σχετικά έγγραφα ή αποδεικτικά στοιχεία για τις υπηρεσίες που 
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πρόσφεραν, καθώς επίσης και για τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου που έχουν 
υιοθετηθεί για έλεγχο και παρακολούθηση της εκτέλεσης των καθηκόντων/εργασιών 
τους, για πιστοποίηση των πραγματικών ωρών που εργάστηκαν εκτός κανονικού 
ωραρίου κ.λπ. Έχουμε την άποψη ότι η φύση των εργασιών του Διευθυντή έργου 
είναι τέτοια, που θα μπορούσε να εκτελεστεί στα πλαίσια των καθηκόντων τους και 
του κανονικού ωραρίου τους, ως Μηχανικοί Αποχετεύσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ο Σταθμός είναι ένας/κοινός και ως εκ τούτου, τα καθήκοντά τους είναι μειωμένα, 
εφόσον δεν έχουν να ασχοληθούν με ένα ξεχωριστό Σταθμό ο καθένας, όπως σε 
άλλα Συμβούλια Αποχετεύσεων. Όπως ενημερωθήκαμε, το Συμβούλιο αποφάσισε 
όπως, σε συνεννόηση με το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Παραλιμνίου, προβεί είτε σε 
αποκοπή, είτε σε σημαντική μείωση του υπό αναφορά επιδόματος και όπως το θέμα 
τεθεί σε συνεδρίαση της Κοινοπραξίας για λήψη κοινής και τελικής απόφασης. 
Ωστόσο, μέχρι την ετοιμασία της παρούσας Έκθεσης, δεν είχε ληφθεί οποιαδήποτε 
απόφαση και το θέμα παραμένει σε εκκρεμότητα.   

Σύσταση:  Η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι το εν λόγω επιπλέον ποσό που τους 
καταβάλλεται δεν δικαιολογείται. 

Όπως μας ανέφερε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, γίνονται διαβουλεύσεις με τους 
ιδίους και τις Συντεχνίες τους για εξεύρεση λύσης, η οποία να διασφαλίζει από τη μια 
την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χαμηλότερο δυνατό κόστος και από την άλλη 
την απρόσκοπτη συνέχιση της παροχής αυτών των υπηρεσιών από τους δυο 
Μηχανικούς. 

(δ)  Δαπάνες και επιδόματα προσωπικού. Δεν ζητήθηκε η έγκριση του 
Υπουργού Εσωτερικών για τα πιο κάτω Κονδύλια, τα οποία έπρεπε να 
συμπεριληφθούν στον Προϋπολογισμό του Συμβουλίου. 

(i) Υπερωριακή απασχόληση: Το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε για το 2016 
ανέρχεται σε €3.062.   

(ii) Έξοδα υπηρεσιών Διευθυντή Έργου στο Εργοστάσιο Επεξεργασίας 
Λυμάτων. Ποσό €600 τον μήνα και έξοδα παραστάσεως €340 τον μήνα, που 
παραχωρούνται στον Μηχανικό Αποχετεύσεων, όπως αναφέρθηκε στην 
παράγραφο (γ) πιο πάνω. 

(iii) Επίδομα επιφυλακής. Το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε για το 2016 
ανήλθε σε €17.899. Με βάση τα πρακτικά 9/2013, ημερ. 2.12.2013, 
καταβάλλεται ακάθαρτο ποσό ύψους €200 την εβδομάδα (μειωμένο κατά 15%) 
στον εργάτη που εκτελεί χρέη επιφυλακής (stand-by). Η συμφωνία με τις 
Συντεχνίες για την παραχώρηση αυτού του ποσού είχε ισχύ για ένα έτος 
(4.11.2013 μέχρι 31.10.2014) και με τη λήξη της προβλεπόταν να 
επαναξιολογηθεί μαζί με τις Συντεχνίες και να επανέλθει στο Συμβούλιο για 
λήψη νέας απόφασης. Ωστόσο, μέχρι την ετοιμασία της παρούσας Έκθεσης, το 
θέμα δεν είχε επανέλθει στο Συμβούλιο και ως εκ τούτου, η συνέχιση της 
καταβολής του πιο πάνω επιδόματος από την 1.11.2014 και μετά  δεν είναι 
σύννομη και θα πρέπει να τερματιστεί.   

(iv) Επίδομα ευθύνης. Για το 2016 το ποσό που καταβλήθηκε ανερχόταν σε 
€2.703. Σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση του εργατικού προσωπικού για την 
περίοδο 2010-2014 (η οποία δεν είχε ανανεωθεί μέχρι την περίοδο του ελέγχου 
(Ιούνιος του 2017)), αυτό καταβάλλεται στον υδραυλικό και ηλεκτρολόγο του 
Συμβουλίου, που είναι υπεύθυνοι συνεργείων και ανέρχεται σε 8% του μισθού 
τους. 
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Σύσταση: Στον Προϋπολογισμό του Συμβουλίου θα πρέπει να γίνεται πρόβλεψη για 
την υπερωριακή αποζημίωση και τα άλλα επιδόματα/αποδοχές προσωπικού που 
παραχωρούνται. 

Στην απάντησή του, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ενημέρωσε ότι η συνέχιση της 
καταβολής του επιδόματος επιφυλακής και ευθύνης στον εργάτη, εκ παραδρομής δεν 
είχε τεθεί στο Συμβούλιο για επαναξιολόγηση και έγκριση, πράγμα το οποίο έχει γίνει 
σε πρόσφατη συνεδρία του Συμβουλίου και ότι τα σχετικά Κονδύλια έχουν 
συμπεριληφθεί στους Προϋπολογισμούς του 2018.     

(ε)  Συμφωνία παροχής υπηρεσιών. Η Κοινοπραξία Συμβουλίων Αποχετεύσεων 
Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας (Κοινοπραξία) δεν αποτελεί ξεχωριστή νομική 
οντότητα και ως εκ τούτου δεν μπορεί να συνάπτει οποιεσδήποτε συμφωνίες.  
Ωστόσο, συνήψε συμφωνία παροχής υπηρεσιών με συγκεκριμένο άτομο, ως Βοηθός 
Γραμματειακός Λειτουργός, για την περίοδο 15.11.2010–15.3.2012, με δυνατότητα 
ανανέωσής της κατά την απόλυτη κρίση των Συμβουλίων, για το συνολικό ποσό των 
€16.000 (€1.000 τον μήνα), η οποία, με αποφάσεις του ΣΑΑΝ, ανανεωνόταν 
σύμφωνα με τον όρο 6.9 της συμφωνίας.  

Στη συνεδρία του αρ. 7/2015, ημερ. 23.7.2015, το ΣΑΑΝ αποφάσισε την εργοδότηση 
της εν λόγω λειτουργού με το καθεστώς υπαλλήλου αορίστου χρόνου από την 
1.9.2015 και την τοποθέτησή της στην πρώτη βαθμίδα της Κλίμακας Α2-5-7(ii) (μείον 
2 προσαυξήσεις για νεοεισερχόμενους), στη βάση του περί Εργοδοτουμένων με 
Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμου 
(Ν.98(Ι)/2003).  Επισημαίνεται ότι η συμφωνία που υπογράφηκε διαλάμβανε ότι η 
παροχή υπηρεσιών δεν δημιουργεί οποιαδήποτε υπαλληλική σχέση μεταξύ της 
Κοινοπραξίας και της Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, η οποία δεν έχει άλλα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις παρά μόνο αυτά που απορρέουν από τη συμφωνία, 
γινόταν σαφής αναφορά ότι τόσο η ίδια, όσο και η Κοινοπραξία δεν υπόκεινται ούτε 
έχουν άλλες υποχρεώσεις ή δικαιώματα και ωφελήματα και γινόταν πρόνοια για 
καταβολή από την ίδια του φόρου εισοδήματος, του ΦΠΑ και την εκ του Νόμου 
αναγκαία συνεισφορά στα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως αυτοτελώς 
εργαζόμενο άτομο. Σημειώνεται ότι στα πρακτικά του Συμβουλίου, ημερ. 23.7.2015, 
αναφέρεται ότι για τη λήψη της απόφασης λήφθηκαν υπόψη η απόφαση του 
Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η απόφαση του Δικαστηρίου 
Εργατικών Διαφορών για παρόμοιες περιπτώσεις, χωρίς ωστόσο, από την 
αλληλογραφία που μας δόθηκε, να καταστεί δυνατό να εξακριβωθεί ότι αυτές οι 
περιπτώσεις είναι παρόμοιες με την εν λόγω περίπτωση.  

Το Συμβούλιο αποφάσισε επίσης όπως η εν λόγω λειτουργός συνεχίσει να εκτελεί τα 
καθήκοντα που εκτελούσε προηγουμένως και σχετίζονταν με θέματα της 
Κοινοπραξίας και η αμοιβή της να καταβάλλεται από κοινού με το Συμβούλιο 
Αποχετεύσεων Παραλιμνίου, στη βάση της ποσοστιαίας αναλογίας που ακολουθείται. 
Μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου (Ιούνιος του 2017) δεν είχε γίνει επιμερισμός του 
κόστους της μισθοδοσίας της μεταξύ των δύο Συμβουλίων και ως εκ τούτου δεν έγινε 
οποιαδήποτε πληρωμή από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Παραλιμνίου, στο 
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας, για τα έτη 2015 και 2016. 

Η μίσθωση υπηρεσιών Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, λόγω των 
συγκεκριμένων καθηκόντων και της φύσης της παρεχόμενης υπηρεσίας, παραπέμπει 
σε πρόσληψη υπαλλήλου, χωρίς το Συμβούλιο να προβεί στη δημοσίευση της θέσης, 
χωρίς να διεξάγει οποιασδήποτε μορφής διαγωνισμό για πλήρωσή της και χωρίς να 
ακολουθηθούν οι νόμιμες και ενδεδειγμένες διαδικασίες. Η ενέργεια αυτή αποτελεί 
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παραβίαση των βασικών αρχών της ίσης μεταχείρισης των πολιτών και της 
διαφάνειας, αφού στέρησε το δικαίωμα διεκδίκησης θέσης σε ένα δημόσιο 
Οργανισμό, από κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, αλλά στέρησε και τον ίδιο τον Οργανισμό 
από την επιλογή του καταλληλότερου ατόμου, αφού δεν προηγήθηκε οποιασδήποτε 
μορφής διαγωνισμός για πλήρωσή της.  

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου πληροφόρησε την Υπηρεσία μας ότι το Συμβούλιο, υπό 
τις περιστάσεις, έλαβε τη σωστή απόφαση για απασχόληση της εν λόγω υπαλλήλου 
και ότι πρόκειται για τη μοναδική περίπτωση στην οποία εφαρμόστηκε η εν λόγω 
διαδικασία, καθότι, ως Συμβούλιο έκρινε ότι είχε νομική υποχρέωση να το πράξει.  

(στ) Άδειες ανάπαυσης υπαλλήλων. Με βάση τη συλλογική σύμβαση, όσον 
αφορά στην άδεια ανάπαυσης, ακολουθούνται οι πρόνοιες της ΚΔΠ 101/95, που 
ισχύει στη Δημόσια Υπηρεσία. Ωστόσο, παρατηρήθηκε ότι διαχρονικά δεν γίνεται 
διαχωρισμός της ετήσιας άδειας από την συσσωρευμένη άδεια των προηγούμενων 
ετών, με αποτέλεσμα στο τέλος κάθε έτους να μεταφέρεται ολόκληρη η άδεια που 
έχει εις πίστη του ο υπάλληλος και όχι μόνο μέχρι 13 μέρες από την ετήσια του άδεια 
(με ανώτατο όριο συσσωρευμένης άδειας τις 70 μέρες).  

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ανέφερε ότι το Συμβούλιο θα εφαρμόσει τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας μας. 

(ζ) Συλλογικές συμβάσεις προσωπικού. Tο Συμβούλιο προέβη στη σύναψη δύο 
συλλογικών συμβάσεων με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, που αφορούσαν στην 
περίοδο 1.1.2010–31.12.2014 (μια για τους υπαλλήλους και μια για τους εργάτες), 
χωρίς την έγκριση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, όπως προβλέπεται 
από τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 29.12.1994 και 
6.10.2000. Αναφέρεται περαιτέρω ότι οι συλλογικές συμβάσεις δεν φέρουν 
ημερομηνία υπογραφής και μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου (Ιούνιος του 2017) δεν 
είχαν ανανεωθεί.    

Σύσταση: Οι συλλογικές συμβάσεις θα πρέπει να συνάπτονται έγκαιρα, ενώ για την 
ανανέωσή τους, το Συμβούλιο θα πρέπει να εξασφαλίζει την εκ των προτέρων 
έγκριση των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών. 

(η) Αναδρομικά εργατών.  Στη συνεδρία του αρ. 6/2015, ημερ. 1.7.2015, το 
Συμβούλιο αποφάσισε την ενσωμάτωση ποσοστού 2,4%, ως αύξηση στο μισθολόγιο 
των εργατοϋπαλλήλων, από το τέλος του ίδιου μήνα.   Στη συνεδρία του αρ. 2/2016, 
ημερ. 4.3.2016, το Συμβούλιο αποφάσισε την πληρωμή της συγκεκριμένης αύξησης, 
συνολικού ποσού  €15.722, αναδρομικά για την περίοδο 1.1.2007–30.6.2015.  Η 
πληρωμή του πιο πάνω ποσού στους 4 εργάτες του Συμβουλίου έγινε τον Μάρτιο 
του 2016.   

Όπως μας αναφέρθηκε, οι πιο πάνω αποφάσεις λήφθηκαν στη βάση έγκρισης του 
Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, ημερ. 10.3.2015 και σχετικής 
γνωμάτευσης της Νομικής Υπηρεσίας, ημερ. 20.2.2015, που αφορούσε στους 
εργατοϋπαλλήλους κάποιου Δήμου. Συγκεκριμένα, στον εν λόγω Δήμο, 
συμφωνήθηκε όπως το 2,4%, επί των μισθών των τακτικών εργατών, που 
αποτελούσε μέρος της αύξησης που θα λάμβαναν οι εργάτες με την ανανέωση της 
ισχύουσας συλλογικής σύμβασης για τα έτη 2007-2009, παραχωρηθεί από τον Δήμο 
για δημιουργία αποθεματικού για Κατοχυρωμένο Ταμείο Προνοίας, κατά το πρότυπο 
που ισχύει και για τους Κυβερνητικούς Εργάτες. Ωστόσο, λόγω της δυσμενούς 
οικονομικής κατάστασης που περιήλθε η οικονομία, η απόφαση για δημιουργία 
Κατοχυρωμένου Ταμείου Προνοίας εγκαταλείφθηκε και λήφθηκε έγκριση από το 
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Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού στις 10.3.2015, κατόπιν σχετικής 
γνωμάτευσης της Νομικής Υπηρεσίας, ημερ. 20.2.2015, για ενσωμάτωση του πιο 
πάνω ποσοστού, υπό μορφή αναδρομικών, στις απολαβές των εργατών από το έτος 
2007. 

Σημειώνεται ότι δεν προσκομίστηκε στην Υπηρεσία μας οποιαδήποτε συλλογική 
σύμβαση, εγκεκριμένη από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών, που να 
αναφέρει ότι η πιο πάνω διευθέτηση ισχύει και για τους ωρομίσθιους εργάτες του 
ΣΑΑΝ και ως εκ τούτου η νομιμότητα των πιο πάνω αποφάσεων/πληρωμών δεν 
μπορεί να τεκμηριωθεί.   

Χρεώστες αποχετευτικών τελών. 

(α) Σύμφωνα με τις μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Συμβουλίου για το 
έτος 2016, οι χρεώστες αποχετευτικών τελών στις 31.12.2016, ανέρχονταν σε 
€6.261.516. Επισημαίνεται ότι στο υπόλοιπο των χρεωστών περιλαμβάνονται 
καθυστερήσεις αποχετευτικών τελών που αφορούν σε προηγούμενα έτη (1992-
2015), ύψους €3.302.334. Συνολικό ποσό ύψους €1.873.883 αφορά σε 
καθυστερήσεις αποχετευτικών τελών από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για την 
περίοδο 1992-2015, ενώ €695.235 οφείλεται από συγκεκριμένο όμιλο εταιρειών και 
αφορά στην περίοδο 2010-2015. 

(β) Κατά την 31.12.2016, στους χρεώστες περιλαμβάνονται 19 περιπτώσεις 
φορολογουμένων που οφείλουν ποσά από €10.253 μέχρι €232.251, για τους 
οποίους το Συμβούλιο δεν έχει προχωρήσει ακόμη στη λήψη δικαστικών μέτρων για 
την είσπραξή τους.  

Σύσταση: Για είσπραξη των καθυστερήσεων, το Συμβούλιο να λαμβάνει έγκαιρα, 
δικαστικά και άλλα μέτρα, μη αποκλειόμενης και της έκδοσης εντάλματος για πώληση 
κινητής και ακίνητης περιουσίας εναντίον των οφειλετών, αφού ο κίνδυνος της μη 
είσπραξής τους, με την πάροδο του χρόνου, αυξάνεται σημαντικά.  

(γ) Λήψη νομικών μέτρων για είσπραξη των οφειλόμενων αποχετευτικών 
τελών. Σύμφωνα με στοιχεία που μας δόθηκαν από το Συμβούλιο, μέχρι τον 
Δεκέμβριο του 2016 καταχωρίστηκαν συνολικά 171 αγωγές συνολικού ποσού 
€986.421, από τις οποίες εισπράχθηκε ποσό €303.291. Το έτος 2016 έχουν κινηθεί 7 
αγωγές για το συνολικό ποσό των €232.511.  

Σημειώνεται ότι για 53 αγωγές, συνολικού ποσού €581.738, δεν έχει ακόμη εκδοθεί 
απόφαση δικαστηρίου, ενώ εκκρεμεί η είσπραξη συνολικού ποσού €101.392 για 25 
αγωγές που εκδικάστηκαν.  

Σύσταση:  Οι προσπάθειες του Συμβουλίου για την είσπραξη των οφειλόμενων 
ποσών θα πρέπει να συνεχιστούν. 

Συνδέσεις με το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα.  Σύμφωνα με στοιχεία που 
λήφθηκαν από το Συμβούλιο, μέχρι τις 31.12.2016 είχαν υποβληθεί 447 αιτήσεις για 
σύνδεση με το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα, από τις οποίες 402 είχαν ελεγχθεί, 
ενώ εκκρεμούσε η εξέταση των υπόλοιπων 45 που αφορούσαν στην περίοδο 2015-
2016. Σημειώνεται ότι από τις 402 εγκεκριμένες άδειες, παραλήφθηκαν από τους 
αιτητές οι 279 άδειες και εισπράχθηκε από το Συμβούλιο το συνολικό ποσό των 
€58.390. Για 58 εγκεκριμένες άδειες, για τις οποίες στάληκε στους ιδιοκτήτες 
ειδοποίηση για πληρωμή συνολικού ποσού €21.968 και  αφορούσαν στην περίοδο 
2001 μέχρι 2016, δεν παραλήφθηκαν οι άδειες, ενώ για 65 περιπτώσεις, για τις 
οποίες έγινε έλεγχος από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Συμβουλίου και υπήρχαν 
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παρατηρήσεις (π.χ. διορθώσεις σχεδίων, προσθήκες, επεξηγήσεις κ.λπ.), εκκρεμεί η 
διευθέτηση των παρατηρήσεων από τους ιδιοκτήτες.  

Σύσταση:  Το Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για να 
διασφαλίσει την είσπραξη των ποσών που εκκρεμούν. 

Αγορά αγαθών και υπηρεσιών.  Για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών για τη 
συντήρηση και επιδιόρθωση των αντλιοστασίων, το Συμβούλιο δεν εφαρμόζει τις 
πρόνοιες του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου 
(Ν.12(Ι) του 2006), καθώς και τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών 
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου (Ν.73(Ι)/2016) και 
κατ’ επέκταση τους περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) 
(Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και Κοινότητες) Κανονισμούς (ΚΔΠ 242/2012).  Το 
Συμβούλιο ζητούσε την παροχή αγαθών ή/και υπηρεσιών, απευθείας από τα ίδια 
κατά κανόνα νομικά και φυσικά πρόσωπα, γεγονός που δεν συνάδει με τις διατάξεις 
των πιο πάνω Νόμων και Κανονισμών, αλλά ούτε και με τις Γενικές Αρχές του 
Διοικητικού Δικαίου που πρέπει να διέπουν τη δράση της δημόσιας διοίκησης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού Νόμου αρ.158(Ι)/99, όπως είναι η διαφάνεια, 
η αποφυγή διακρίσεων και η ίση μεταχείριση των οικονομικών φορέων, καθώς και η 
διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού. 

Σύσταση:  Το Συμβούλιο, για σκοπούς χρηστής διοίκησης, διαφάνειας και ίσης 
μεταχείρισης των οικονομικών φορέων, να εφαρμόζει τις πρόνοιες των πιο πάνω 
Νόμων και Κανονισμών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη διαχείριση των 
οικονομικών του πόρων.  

Απαντώντας ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, μας ενημέρωσε ότι το Συμβούλιο δεν 
θεωρεί σοφό να γίνονται πειράματα αναφορικά με τον περιορισμό των οσμών σε 
ευαίσθητες περιοχές, οι οποίες έχουν τεράστια σημασία για την τουριστική 
βιομηχανία της Κύπρου και συνεπώς προτιμά την αγορά συγκεκριμένου προϊόντος, η 
απόδοση του οποίου δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα κατά τα 15 χρόνια 
λειτουργίας του συστήματος, ενώ για τις επιδιορθώσεις των αντλιών που είναι 
εγκατεστημένες στα αντλιοστάσια, απευθύνεται στον αντιπρόσωπο των 
συγκεκριμένων αντλιών στην Κύπρο. 

Νομικές υπηρεσίες.  Από τον Μάρτιο του 2013, το Συμβούλιο συνεργάζεται με 
συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο, χωρίς να έχει συνομολογηθεί γραπτή συμφωνία 
συνεργασίας.  

Σημειώνεται ότι στο συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο ανατέθηκαν επίσης 4 
υποθέσεις για διάλυση εταιρειών και 20 προσφυγές που καταχωρίστηκαν εναντίον 
του Συμβουλίου από συγκεκριμένο όμιλο εταιρειών. Μέχρι την ημερομηνία 
αποπεράτωσης του ελέγχου, δεν είχε καταβληθεί για τις πιο πάνω υπηρεσίες 
οποιοδήποτε ποσό.     

Σύσταση:  Η επιλογή του νομικού οίκου να γίνεται στη βάση της σχετικής εγκυκλίου 
του Γενικού Λογιστηρίου ΓΛ/ΑΑΔΣ 74, ημερ. 27.4.2016.  Στην εν λόγω εγκύκλιο 
διευκρινίζεται ότι, ακόμη και για συμβάσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
των Ευρωπαϊκών Οδηγιών του τομέα δημοσίων συμβάσεων (2014/23/ΕΕ, 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ισχύουν και πρέπει να εφαρμόζονται οι αρχές της 
διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης των οικονομικών φορέων, 
στις οποίες μάλιστα τώρα προστίθεται και η αρχή της προστασίας του ανταγωνισμού, 
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η οποία θα πρέπει επίσης να εξυπηρετείται και να διασφαλίζεται κατά το δυνατό 
ευρύτερα σε κάθε είδους δημόσια σύμβαση. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς πληροφόρησε ότι το Συμβούλιο κατανέμει τις 
υποθέσεις λήψης νομικών μέτρων σε δικηγόρους, από κατάλογο που έχει εγκριθεί 
από το Συμβούλιο.  Όσον αφορά στο συγκεκριμένο γραφείο, μας ανέφερε ότι 
πρόσφατα έχουν υποβληθεί τιμολόγια, τα οποία πληρώθηκαν από το Συμβούλιο και 
θα απαιτηθούν από τους αντίδικους, εναντίον των οποίων έχει εκδοθεί η δικαστική 
απόφαση. 

Δάνειο από την Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ (αρ. 403440). 

(α) Προκήρυξη προσφορών. Η προκήρυξη προσφορών για εξασφάλιση του πιο 
πάνω δανείου έγινε το 2009, κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Οικονομικών, 
μέσω της διαδικασίας της απευθείας ζήτησης προσφορών από 5 τράπεζες στην 
Κύπρο και την τράπεζα Kommunalkredit.    

(β) Αξιολόγηση προσφορών.  Σύμφωνα με επιστολή του Αν. Γενικού Διευθυντή, 
η καλύτερη συγκριτικά προσφορά ήταν της Τράπεζας Πειραιώς όχι μόνο λόγω του 
χαμηλότερου βασικού επιτοκίου, αλλά και λόγω του ότι οι προσφορές της 
Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας και της Λαικής Τράπεζας ήταν εκτός 
προδιαγραφών, αφού δεν ήταν σε θέση να δανείσουν ολόκληρο το απαιτούμενο 
ποσό, ενώ η Τράπεζα Κύπρου είχε ζητήσει πολύ ψηλό επιτόκιο. Η Ελληνική 
Τράπεζα και Kommunalkredit  δεν υπέβαλαν προσφορά.  

(γ) Συνομολόγηση δανειακής σύμβασης. Στις 22.5.2009, συνομολογήθηκε 
δανειακή σύμβαση ύψους €20.000.000, με την Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ, με 
την εμπλοκή στην όλη διαδικασία της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, με την ιδιότητα 
του Συμβούλου του Εγγυητή, δηλαδή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Υπουργός 
Οικονομικών υπέγραψε στις 30.6.2009, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως 
εγγυητής του Δανείου.  

Από τον έλεγχο του πιο πάνω δανείου, παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

(i) Σύμφωνα με τον όρο 3.4 της Συμφωνίας, το επιτόκιο καθορίζεται στο 2,25% 
επιπλέον του Euribor 6 μηνών και περίοδο αποπληρωμής 20 χρόνια και 5 
χρόνια περίοδο χάριτος. 

Επίσης, σύμφωνα με τον όρο 3.8, το περιθώριο δανεισμού αυξάνεται κατά 20 
μονάδες βάσης, για κάθε δύο βαθμίδες δυσμενούς αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον οίκο Moody’s, 
που γίνεται μέσα σε περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία εκταμίευσης, 
χωρίς όμως να υπάρχει πρόνοια για μείωση του περιθωρίου δανεισμού σε 
περίπτωση αντίστοιχων αναβαθμίσεων που δυνατό να ακολουθούσαν τις 
υποβαθμίσεις.  

(ii) Κατά τα έτη που ακολούθησαν την υπογραφή της σύμβασης του δανείου, η 
πιστοληπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας υποβαθμίστηκε από τον 
οίκο Moody’s 8 φορές, με αποτέλεσμα το επιτόκιο του δανείου να ανέλθει 
σταδιακά στο 3,85% πλέον Euribor, από 2,25% πλέον Euribor, που ήταν η 
αρχική σύμβαση και το Συμβούλιο να χρεωθεί με €1.131.156 επιπλέον τόκους 
για την περίοδο 2011-2016.   

Στις 14.10.2016, επιτεύχθηκε τροποποίηση της συμφωνίας μετά την προκήρυξη 
νέων προσφορών, όπου η Τράπεζα Πειραιώς υπέβαλε και πάλι την καλύτερη 
προσφορά (ζητήθηκαν προσφορές από τις 4 μεγάλες τράπεζες της Κύπρου, 
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αλλά υπέβαλε προσφορά μόνο η Τράπεζα Κύπρου με επιτόκιο 3,5%), που 
διαλαμβάνει  ότι: 

 ο ετήσιο επιτόκιο καθορίζεται στο 2,5% (περιθώριο δανεισμού) επιπλέον 
του EURIBOR 6 μηνών, με ισχύ από 1.10.2016.    

 Το περιθώριο δανεισμού αυξάνεται κατά 20 μονάδες βάσης για κάθε δύο 
βαθμίδες δυσμενούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας της 
Κυπριακής Δημοκρατίας από τον οίκο Moody’s.   

 Το περιθώριο δανεισμού μειώνεται κατά 20 μονάδες βάσης, για κάθε 
μεταβολή δύο βαθμίδων θετικής αξιολόγησης της πιστοληπτικής 
ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον οίκο Moody’s, νοουμένου 
όμως ότι οι θετικές αξιολογήσεις ακολουθούν δυσμενείς αξιολογήσεις και 
επιπρόσθετα ότι οι θετικές αξιολογήσεις δεν ξεπερνούν σε αριθμό τις 
αρνητικές αξιολογήσεις. Αυτό, στην ουσία, συνεπάγεται ότι το περιθώριο 
δανεισμού σε καμμιά περίπτωση δεν μπορεί να μειωθεί πέραν του 
συμφωνημένου 2,5% τον χρόνο. 

Σημειώνεται ότι, με βάση τον όρο 5.1 της αρχικής συμφωνίας, επιτρέπεται 
η προεξόφληση του δανείου μετά την πάροδο 5 ετών (περίοδος χάριτος 
που προβλέπεται στον όρο 4.1) από τη σύναψη της συμφωνίας, τα οποία 
έχουν πλέον παρέλθει, χωρίς οποιαδήποτε επιπρόσθετη επιβάρυνση.  

Εκκρεμή θέματα. 

(α)  Πρόσθετη επιβάρυνση. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 37 των περί 
Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας Κανονισμών του 1992 (ΚΔΠ 305/92), σε περίπτωση 
κατά την οποία ιδιοκτήτης ή κάτοχος υποστατικού, o οποίος είναι υπόχρεος να 
καταβάλει χρηματικό ποσό ως τέλος, καθυστερήσει την πληρωμή, αυτή θα 
επιβαρύνεται με ποσό ύψους 20% του τέλους που οφείλει. 

Με διάφορες αποφάσεις του Συμβουλίου κατά το έτος 2016,  διαγράφηκαν 
επιβαρύνσεις ύψους €15.613 (€8.610 το 2015), χωρίς κάτι τέτοιο να προβλέπεται στη 
σχετική νομοθεσία και Κανονισμούς.  Επιβαρύνσεις συνολικού ύψους €75.601, 
διαγράφηκαν και τα έτη 2012-2014,  

Σύσταση: Το Συμβούλιο οφείλει να ενεργεί πάντοτε στα πλαίσια της σχετικής 
νομοθεσίας και Κανονισμών, έτσι ώστε οι αποφάσεις του να είναι σύννομες και να 
εφαρμόζονται οι αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης.  

(β)  Συμφωνία εκχώρησης εξουσιών από το Συμβούλιο για είσπραξη τελών 
χρήσης. Η πιο πάνω συμφωνία δεν έχει υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη. Στη 
συμφωνία δεν περιλαμβάνεται όρος, αναφορικά με την επιβολή νόμιμου τόκου, σε 
περίπτωση που τα εισπραχθέντα τέλη και επιβαρύνσεις δεν αποσταλούν στο 
Συμβούλιο εντός της καθορισμένης προθεσμίας των 15 ημερών. 

Σύσταση: Το Συμβούλιο να περιλάβει στη συμφωνία όρο, αναφορικά με την επιβολή 
νόμιμου τόκου, σε περίπτωση που τα εισπραχθέντα τέλη και επιβαρύνσεις δεν 
αποσταλούν στο Συμβούλιο εντός καθορισμένης προθεσμίας.  

(γ) Τέλη αποχετεύσεων με βάση την εκτιμημένη αξία του ακινήτου.  Τα πιο 
πάνω τέλη εξακολουθούν να επιβάλλονται με ένα σχεδόν χρόνο καθυστέρηση, αφού 
τα αποχετευτικά τέλη που αφορούσαν στο έτος 2015, επιβλήθηκαν τον Μάιο του 
2016, με τελευταία ημερομηνία πληρωμής την 30.9.2016.  
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Η διαχρονική αυτή πρακτική δυσχεραίνει περαιτέρω τα προβλήματα ρευστότητας 
που αντιμετωπίζει το Συμβούλιο. 

Σύσταση: Τα τέλη να επιβάλλονται με τελευταία ημερομηνία πληρωμής το αργότερο 
μέχρι το τέλος του έτους που αφορούν. 

(δ)  Αποθήκη. Από τον έλεγχο του λογαριασμού αποθήκης, διαπιστώθηκαν τα 
ακόλουθα: 

(i) Στις 31.12.2016, στον λογαριασμό αποθήκης παρουσιάζονται αποθέματα 
συνολικής αξίας €260.506, ενώ, όπως πληροφορηθήκαμε, η αξία αυτή δεν είναι 
ορθή, επειδή ο λογαριασμός δεν ενημερώνεται με τις εκδόσεις.  Σημειώνεται ότι 
τα αποθέματα είναι ασφαλισμένα για αξία €170.860.    

(ii) Δεν έχει ανατεθεί σε συγκεκριμένο άτομο η διαχείριση της αποθήκης, το οποίο 
να είναι υπεύθυνο για την τήρηση καθολικού αποθήκης, στο οποίο θα 
καταχωρίζονται οι αγορές και οι εκδόσεις των διαφόρων ειδών αποθήκης. 

(iii) Δεν τηρούνται καρτέλες αποθεμάτων. 

(iv) Κάθε έτος διενεργείται φυσική καταμέτρηση των αποθεμάτων, χωρίς  να γίνεται 
συμφιλίωση με τον λογαριασμό αποθήκης. 

Σύσταση: Να ανατεθεί σε συγκεκριμένο άτομο η διαχείριση της αποθήκης και το 
Συμβούλιο να μεριμνήσει, ώστε να τηρείται ορθά το καθολικό αποθήκης και να 
διενεργείται συμφιλίωση της φυσικής καταμέτρησης με τον λογαριασμό αποθήκης.   

Β. Τα θέματα που ακολουθούν, αφορούν στον έλεγχο των οικονομικών 
καταστάσεων του Συμβουλίου για τα έτη 2012 μέχρι 2014, ο οποίος διενεργήθηκε 
από τον ελεγκτικό οίκο Baker Tilly Klitou and Partners (Limassol) Ltd.  Οι οικονομικές 
καταστάσεις του Συμβουλίου για τα έτη 2015 και 2016, υποβλήθηκαν στον πιο πάνω 
οίκο για τη διενέργεια του ελέγχου. 

Έκθεση Ελεγκτή. Οι Εκθέσεις Ελεγκτή προς το Συμβούλιο για τα έτη 2012, 2013 και 
2014, δόθηκαν με επιφύλαξη γνώμης, λόγω της σοβαρότητας των πιο κάτω 
θεμάτων:  

(α) Το Συμβούλιο δεν πραγματοποίησε υπολογισμό για πιθανή απομείωση των 
χρεωστικών υπολοίπων. Οι ελεγκτές δεν ήταν σε θέση να γνωρίζουν εάν έπρεπε να 
γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες. 

(β) Τα ελεγκτικά τεκμήρια που είχαν στη διάθεσή τους οι ελεγκτές για τα αποθέματα 
του Συμβουλίου που παρουσιάζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 
ήταν περιορισμένα, λόγω του ότι δεν παρακολούθησαν τη φυσική καταμέτρηση των 
αποθεμάτων στις 31 Δεκεμβρίου 2012, 2013 και 2014, αφού η καταμέτρηση έγινε 
πριν τον διορισμό τους ως ελεγκτές του Συμβουλίου. Λόγω της φύσης των αρχείων 
του Συμβουλίου, δεν μπόρεσαν να αποκτήσουν επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά 
τεκμήρια, ως προς τις ποσότητες των αποθεμάτων με άλλες ελεγκτικές διαδικασίες. 

(γ) Λόγω του ότι δεν υπάρχει πλήρες μητρώο συνδεδεμένων μερών, οι ελεγκτές 
δεν ήταν σε θέση να γνωρίζουν αν στις οικονομικές καταστάσεις  αναφέρονται όλες οι 
συναλλαγές που έγιναν ή αν υπάρχουν και άλλες που θα έπρεπε να αναφερθούν. 

Αποθέματα. Το Συμβούλιο δεν χρησιμοποιεί λογισμικό καταγραφής και 
παρακολούθησης της κίνησης αποθεμάτων, για να μπορεί να γίνεται ο απαιτούμενος 
έλεγχος των αποθεμάτων και να αποφεύγονται τυχόν λάθη.  
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Σύσταση:  Το Συμβούλιο να θέσει σε εφαρμογή το πρόγραμμα μηχανογραφημένου 
συστήματος αποθήκης, για σκοπούς καλύτερης παρακολούθησης και ελέγχου και για 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας στις διαδικασίες αγορών και παραγγελιών και 
παροχή αξιόπιστων και έγκαιρων πληροφοριών  (λίστα με όλα τα αποθέματα που 
υπάρχουν στην αποθήκη και πληροφορίες τόσο για την ποσότητα, όσο και για την 
αξία τους). Επίσης, το Συμβούλιο να διεξάγει φυσικές απογραφές αποθεμάτων στο 
τέλος κάθε οικονομικού έτους και να συγκρίνονται τα αποτελέσματα της απογραφής 
με την κατάσταση της αποθήκης, έτσι ώστε να εντοπίζονται τυχόν λάθη. Το 
Συμβούλιο, μετά από τις πιο πάνω ενέργειες, θα είναι σε θέση να προχωρήσει σε 
διορθωτικές εγγραφές στα λογιστικά βιβλία τόσο για βραδυκίνητα, όσο και για 
πεπαλαιωμένα αποθέματα. 

Χρεώστες αποχετευτικών τελών. Οι χρεώστες τελών αποχετεύσεων συνεχίζουν να 
αυξάνονται κάθε χρόνο.  Σε αυτούς περιλαμβάνονται χρεώστες, κυρίως ξενοδοχεία, 
οι οποίοι οφείλουν σημαντικά ποσά, χωρίς ωστόσο το Συμβούλιο να λαμβάνει 
δραστικά μέτρα, έτσι ώστε να τα εισπράξει έγκαιρα, ενώ λόγω του ότι έχουν 
συσσωρευτεί οι οφειλές, αυξάνεται ιδιαίτερα ο κίνδυνος μη είσπραξής τους με την 
πάροδο του χρόνου.  

Το Συμβούλιο δεν προβαίνει σε πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις χρεωστών, 
αφού θεωρεί πως σε κάποια στιγμή οι χρεώστες/ιδιοκτήτες θα προβούν σε πώληση ή 
μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας και έτσι οι οφειλές θα εισπραχθούν δια Νόμου.  

Δεν στάληκαν στους ελεγκτές επιστολές διαβεβαίωσης χρεωστικών υπολοίπων στις 
31 Δεκεμβρίου 2012, 31 Δεκεμβρίου 2013 και 31 Δεκεμβρίου 2014, όπως ζήτησαν 
από το Συμβούλιο. 

Σύσταση:  Να διοριστεί ομάδα, η οποία να έχει την ευθύνη παρακολούθησης των 
καθυστερήσεων εξόφλησης χρεωστικών υπολοίπων και της προόδου των 
δικαστικών αγωγών, όπως επίσης και την ευθύνη για τις ενέργειες που θα 
ακολουθήσουν μετά τις εκδικάσεις των διαφόρων αγωγών. Με αυτό τον τρόπο, το 
Συμβούλιο θα είναι σε θέση να ελέγχει παράλληλα τη ρευστότητα και φερεγγυότητά 
του, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όταν αυτές 
καταστούν πληρωτέες. 

Να γίνουν επίσης οι απαραίτητες διευθετήσεις, ούτως ώστε να συμφωνηθεί μια 
πολιτική, η οποία θα εφαρμόζεται και θα παρακολουθείται από το Συμβούλιο.  Το 
Συμβούλιο να προβαίνει σε καταχώρηση στα λογιστικά βιβλία πρόβλεψης για 
επισφαλείς χρεώστες από τα τέλη αποχετεύσεων, αφού λάβει υπόψη τα ποσά που 
αναμένει να εισπράξει από κάθε χρεώστη, έτσι ώστε να εφαρμόζει τις πρόνοιες των 
λογιστικών προτύπων. 

Έσοδα από αποχετευτικά τέλη.  Όσον αφορά στους συντελεστές αποχετευτικών 
τελών που χρησιμοποιούνται από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας, παρά 
τις εισηγήσεις του Γραφείου Προγραμματισμού, για τρόπους εξυγίανσης των 
οικονομικών του Συμβουλίου και ετοιμασία σχεδίου διαχρονικής αναπροσαρμογής 
των ποσοστών των αποχετευτικών τελών, για την περίοδο από το 2004 μέχρι και το 
2035, το Συμβούλιο εξακολουθεί να μην τις υιοθετεί πλήρως. 

Σύσταση:  Να εφαρμοστούν οι εισηγήσεις του Γραφείου Προγραμματισμού για 
τρόπους εξυγίανσης των οικονομικών του Συμβουλίου και ετοιμασία σχεδίου 
διαχρονικής αναπροσαρμογής των ποσοστών των αποχετευτικών τελών για την 
περίοδο από το 2004 μέχρι και το 2035.  
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2.2.7 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ – 
 ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 

Συμβόλαιο J.V.1/2012 – Λειτουργία και Συντήρηση του Εργοστασίου 
Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) των Συμβουλίων Αποχετεύσεων Παραλιμνίου 
– Αγίας Νάπας για τρία (3) χρόνια. Σε επιστολή της Κοινοπραξίας των Συμβουλίων 
Αποχετεύσεων Παραλιμνίου – Αγίας Νάπας ημερ. 12.12.2016 προς τον Πρόεδρο της 
Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων, περιλαμβανόταν αίτημα για έγκριση 
της προμήθειας, εγκατάστασης και λειτουργίας 2 φυσητήρων συνολικού ύψους 
€300.860. Στην εν λόγω δαπάνη περιλαμβανόταν και το κόστος για εγκατάσταση 
νέων ηλεκτρολογικών πινάκων, νέων αεραγωγών, φίλτρων και σιγαστήρων, που 
ανερχόταν συνολικά σε €69.860. Σύμφωνα με την πιο πάνω επιστολή, στον Σταθμό 
λειτουργούν 6 φυσητήρες παλαιάς τεχνολογίας που παρουσιάζουν συνεχώς 
προβλήματα και, ως εκ τούτου, γινόταν εισήγηση για αντικατάσταση 2 εκ των 
υφιστάμενων φυσητήρων με νέους κλειστού τύπου, μεγαλύτερης ισχύος (225 KW 
έκαστος), ενώ οι υφιστάμενοι 4 φυσητήρες θα παρέμεναν ως εφεδρικοί. Η 
Κοινοπραξία των Συμβουλίων είχε ζητήσει – και της είχαν υποβληθεί – προσφορές 
για φυσητήρες. Ωστόσο, την απαίτηση για δυνατότητα παροχής 3.600 m3/hr - 3.800 
m3/hr κατά τη χειμερινή περίοδο, πληρούσε μόνο μια προσφορά, με τιμή μονάδος 
€115.500/ φυσητήρα. 

Η ΚΕΑΑ κατά τη συνεδρία της στις 18.1.2017, αποφάσισε όπως απορρίψει το αίτημα 
της Κοινοπραξίας των Συμβουλίων Αποχετεύσεων Παραλιμνίου – Αγίας Νάπας για 
απευθείας ανάθεση των εν λόγω εργασιών σε συγκεκριμένες εταιρείες που 
αναφέρονταν στην επιστολή της, υπό τον συντονισμό και ευθύνη του Εργολάβου που 
είχε αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση του Ε.Ε.Λ. Ενόψει της απόρριψης του 
θέματος από την ΚΕΑΑ, στις 8.3.2017 προκηρύχθηκε ανοικτός διαγωνισμός με αρ. 
2/2017, για την προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση 3 φυσητήρων, 
στον χώρο του Ε.Ε.Λ. των Συμβουλίων Αποχετεύσεων Παραλιμνίου – Αγίας Νάπας, 
για 5 χρόνια, με εκτιμώμενη αξία €380.000. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών, η συνολική δυναμικότητα των 3 νέων φυσητήρων θα έπρεπε να είναι 
μεγαλύτερη των 20.000 m3/hr στα 750 mbar, σε εξωτερική θερμοκρασία αέρα 35 °C 
και υγρασία 95%. Δηλαδή, οι ελάχιστες απαιτήσεις σε δυναμικότητα των φυσητήρων 
ορίστηκαν με βάση τις πιο πάνω συνθήκες λειτουργίας, χωρίς να περιληφθεί 
οποιαδήποτε απαίτηση για την απόδοση τους στις συνθήκες λειτουργίας της 
χειμερινής περιόδου, ενώ ο αριθμός τους αυξήθηκε από 2 σε 3, συγκριτικά με το 
αρχικό αίτημα της Κοινοπραξίας των Συμβουλίων. 

Σύμφωνα με στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της Υπηρεσίας μας, στα πλαίσια του εν 
λόγω διαγωνισμού υποβλήθηκαν 3 προσφορές, με τιμές που κυμαίνονταν μεταξύ 
€407.800 και €574.950. Η επιτροπή αξιολόγησης εισηγήθηκε την κατακύρωση της 
προσφοράς στον χαμηλότερο προσφοροδότη που πληρούσε τους όρους του 
διαγωνισμού, έναντι του ποσού των €407.800 (υπέρβαση 7% του ποσού της 
εκτίμησης δαπάνης). Σύμφωνα με την ανάλυση της προσφοράς, το κόστος 
προμήθειας των φυσητήρων ανέρχεται στις €346.500 και των υπολοίπων εργασιών 
στις €61.300. 

Ενόψει των πιο πάνω, προκύπτει ότι μέσω του ανοικτού διαγωνισμού επιτεύχθηκε 
σημαντική εξοικονόμηση, αφού η τιμή του κάθε φυσητήρα παρέμεινε μεν η ίδια 
(€115.500), ενώ στην τιμή αυτή περιλαμβάνεται και η συντήρηση τους για 5 χρόνια. 
Στις υπόλοιπες εργασίες, επιτεύχθηκε εξοικονόμηση €8.560. 
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Σύσταση: Οι αναθέσεις συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών θα πρέπει 
να γίνονται με τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες, που παρέχουν τη 
δυνατότητα ανάπτυξης ικανοποιητικού ανταγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζονται 
χαμηλότερες τιμές, προς όφελος της Αναθέτουσας Αρχής.  

2.2.8 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ. 

Τα θέματα που ακολουθούν, αφορούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
του Συμβουλίου για τα έτη 2006 μέχρι 2015, ο οποίος διενεργήθηκε από τον 
ελεγκτικό οίκο DM Globus Auditors Joint Venture Limited. Οι οικονομικές καταστάσεις 
του Συμβουλίου για το έτος 2016 ετοιμάστηκαν από το Συμβούλιο και υποβλήθηκαν 
στον πιο πάνω ελεγκτικό οίκο για έλεγχο κατά το 2018. 

Έκθεση Ελεγκτή.  Οι Εκθέσεις Ελεγκτή προς το Συμβούλιο, για τα έτη 2006 μέχρι 
2015, δόθηκαν με επιφύλαξη γνώμης, λόγω του ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που είχαν 
στη διάθεσή τους οι ελεγκτές για τους χρεώστες και την αξία του πάγιου ενεργητικού 
του Συμβουλίου ήταν περιορισμένα (η επιφύλαξη γνώμης για την Έκθεση Ελεγκτή 
για το έτος 2006, αφορούσε μόνο στην αξία του πάγιου ενεργητικού). Λόγω της 
φύσης και της μη ορθής τήρησης των αρχείων του Συμβουλίου, οι ελεγκτές δεν 
μπόρεσαν να αποκτήσουν επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια ως προς την 
αξία των χρεωστών και του πάγιου ενεργητικού με άλλες ελεγκτικές διαδικασίες. 

Σημαντικές δυσκολίες κατά τη διάρκεια του ελέγχου.  Κατά τη διάρκεια του 
ελέγχου, οι ελεγκτές αντιμετώπισαν σημαντικές δυσκολίες, επειδή οι πληρωμές για 
έργα του Συμβουλίου διεκπεραιώνονταν από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως 
και οι σχετικές συμφωνίες έφεραν την υπογραφή λειτουργών του εν λόγω Τμήματος.  
Δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστούν όλοι οι σχετικοί φάκελοι, αφού, βάσει της 
τακτικής που ακολουθείται, τα τιμολόγια πέραν των πέντε χρόνων καταστράφηκαν, 
με αποτέλεσμα μεγάλης σημασίας έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία, που αφορούν 
στις κεφαλαιουχικές δαπάνες των ετών 2006 μέχρι 2009, να μην εντοπιστούν. 

Σύστημα εσωτερικού ελέγχου.  Το Συμβούλιο θα πρέπει να αρχίσει την καταγραφή 
και αξιολόγηση των διαδικασιών λειτουργίας του Συμβουλίου, που θα καταδείξει αν 
υπάρχουν αδυναμίες στη λειτουργία του Συμβουλίου, ώστε στη συνέχεια να προβεί 
σε διορθωτικά και βελτιωτικά μέτρα. 

Πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες. Η αναλυτική κατάσταση χρεωστών 
περιλαμβάνει όλα τα ποσά που οφείλονται προς το Συμβούλιο από την έναρξη της 
λειτουργίας του, χωρίς να γίνεται οποιαδήποτε πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες. Το 
2015, το Συμβούλιο αποφάσισε να προχωρήσει στη λήψη δικαστικών μέτρων 
εναντίον όσων έχουν καθυστερημένες οφειλές. 

2.2.9 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΑΠΛΙΚΙΟΥ 

Τα θέματα που ακολουθούν, αφορούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
του Συμβουλίου για τα έτη 1996 μέχρι 2014, ο οποίος διενεργήθηκε από την 
Υπηρεσία μας.  Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων του Συμβουλίου για τα έτη 
2015 και 2016, ο οποίος ανατέθηκε σε ιδιωτικό ελεγκτικό οίκο, έχει πρόσφατα 
ολοκληρωθεί από τον εν λόγω οίκο και τα θέματα που προέκυψαν από τον έλεγχο θα 
περιληφθούν στην επόμενη Ειδική Έκθεση της Υπηρεσίας μας για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση. 

Ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων. Οι οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν 
ετοιμαστεί με βάση τη λογιστική αρχή των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων, αλλά 
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παρουσιάζουν τις εισπράξεις και πληρωμές μόνο.  Παρόλο που η Υπηρεσία μας 
απέστειλε σχετική επιστολή κατά το 2006 και σωρεία υπενθυμίσεων, για ετοιμασία 
και υποβολή των οικονομικών καταστάσεων, εντούτοις οι οικονομικές καταστάσεις 
υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας με πολύ μεγάλη καθυστέρηση στις 10.6.2015.  
Μετά από προκαταρκτικό έλεγχο από την Υπηρεσία μας, υποβλήθηκαν 
αναθεωρημένες οικονομικές καταστάσεις στις 14.12.2016. 

Ενώ το Συμβούλιο αποφάσισε κατά το 2013 να τηρεί κατάλληλο Βιβλίο Ταμείου, να 
εκδίδει αποδείξεις και να τηρεί όλα τα αναγκαία λογιστικά βιβλία, ώστε να 
ετοιμάζονται οικονομικές καταστάσεις, κάτι τέτοιο δεν εφαρμόστηκε και όπως 
ενημερωθήκαμε, οι οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν με βάση στοιχεία που 
λήφθηκαν από το Κοινοτικό Συμβούλιο.  

Σύσταση:  Οι οικονομικές καταστάσεις να ετοιμάζονται έγκαιρα.  Η μη έγκαιρη 
ετοιμασία και υποβολή για έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, μειώνει σε 
σημαντικό βαθμό τη λήψη διορθωτικών μέτρων για οποιεσδήποτε αδυναμίες ή κενά 
που τυχόν υπάρχουν. 

Ο Έπαρχος Λευκωσίας, ως Πρόεδρος του Συμβουλίου,  μας ενημέρωσε ότι θα 
προβεί στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για έγκαιρη ετοιμασία και υποβολή 
των οικονομικών καταστάσεων. 

Προϋπολογισμοί. Το Συμβούλιο δεν ετοίμασε Προϋπολογισμούς, κατά παράβαση 
του άρθρου 22(1) του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου και ως εκ τούτου όλες 
οι πληρωμές που έγιναν δεν ήταν σύννομες.  

Σύσταση:  Το Συμβούλιο να ετοιμάζει ετήσιους Προϋπολογισμούς, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του σχετικού Νόμου. 

Αποχετευτικά τέλη και τέλη χρήσης. Το αποχετευτικό σύστημα τέθηκε σε 
λειτουργία το έτος 1998.  Παρόλο που το θέμα της αναγκαιότητας επιβολής των πιο 
πάνω τελών απασχόλησε το Συμβούλιο σε συνεδρίες του κατά τα έτη 2013, 2014 και 
2015, εντούτοις η γνωστοποίηση, σύμφωνα με τους Κανονισμούς 32, 33, 34 και 35 
των περί Αποχετεύσεων Απλικίου Κανονισμών του 2000,  για καθορισμό και 
πληρωμή των πιο πάνω τελών, έγινε με την ΚΔΠ 356/2015, ημερ. 30.10.2015. 

Δικαιώματα αδειών και σύνδεσης. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 9 των περί 
Αποχετεύσεων Απλικίου Κανονισμών του 2000, για άδειες που χορηγούνται από το 
Συμβούλιο, καταβάλλεται δικαίωμα £5 (€8,54). Σύμφωνα με τον Κανονισμό 31, ο 
ιδιοκτήτης υποστατικού που συνδέθηκε με τη δημόσια υπόνομο, καταβάλλει στο 
Συμβούλιο για κάθε σύνδεση, δικαίωμα σύνδεσης £5 (€8,54). Διαπιστώθηκε ότι το 
Συμβούλιο δεν επιβάλλει τα πιο πάνω τέλη.  

Σύσταση: Το Συμβούλιο να ενεργεί πάντοτε στα πλαίσια της σχετικής νομοθεσίας 
και Κανονισμών και να προβαίνει σε ενέργειες που να διασφαλίζουν ότι επιβάλλονται 
και εισπράττονται τέλη και δικαιώματα από όλα τα υποστατικά που βρίσκονται μέσα 
στις περιοχές που εξυπηρετούνται από το αποχετευτικό σύστημα. 

Ο Έπαρχος Λευκωσίας μάς ενημέρωσε ότι θα καταβληθεί προσπάθεια για είσπραξη 
των τελών. 

Πληρωμές.  Από τον έλεγχο των πληρωμών, διαπιστώθηκε ότι οι πληρωμές που 
αφορούσαν στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων γίνονταν από το Κοινοτικό Συμβούλιο 
Απλικίου. Τα εντάλματα πληρωμής ετοιμάζονταν από το Κοινοτικό Συμβούλιο και 
υποστηρίζονταν με  αποδείξεις είσπραξης ή τιμολόγια, τα οποία εκδίδονταν στο 
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όνομα του Κοινοτικού Συμβουλίου, με αναφορά ότι η εργασία που έγινε αφορούσε 
στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων. 

Σύσταση: Να ετοιμάζονται εντάλματα πληρωμής στο όνομα του Συμβουλίου 
Αποχετεύσεων και να δοθούν οδηγίες στους προμηθευτές να εκδίδουν τα 
τιμολόγια/αποδείξεις στο ορθό όνομα. 

Όπως μας πληροφόρησε ο  Έπαρχος Λευκωσίας, έχει ήδη δημιουργηθεί 
λογαριασμός, μέσω του οποίου θα γίνονται οι πληρωμές. 

Βιωσιμότητα του Συμβουλίου. Σύμφωνα με επιστολή του Έπαρχου Λευκωσίας 
προς τον Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εσωτερικών, ημερ. 13.7.2015, μέχρι το 2005 
τα λύματα διοχετεύονταν μέσω ενός χαλικοδιυληστηρίου και η επεξεργασία τους 
γινόταν με ένα απλοποιημένο σύστημα χαμηλού λειτουργικού κόστους.  Από το 
2006, λόγω κορεσμού της απορροφητικής τάφρου, τα λύματα διοχετεύονται σε  
ποταμό.  

Στην ίδια επιστολή αναφέρεται ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος προχώρησε στην 
ετοιμασία έκθεσης προς τον  Γενικό Εισαγγελέα για τη λήψη μέτρων εναντίον του 
Συμβουλίου Αποχετεύσεων Απλικίου.  

Όπως μας ανέφερε ο Έπαρχος Λευκωσίας, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων προέβη 
στην προκήρυξη προσφορών για την κατασκευή Βιολογικού Σταθμού χαμηλού 
λειτουργικού κόστους, αλλά επειδή οι τιμές που λήφθηκαν ήταν πολύ ψηλές, το 
Τμήμα θα προβεί στην αλλαγή των όρων των προσφορών, με στόχο τη μείωση του 
κόστους. 

2.2.10 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΣΟΛΕΑΣ. 

Τα θέματα που ακολουθούν, αφορούν στον οικονομικό έλεγχο των οικονομικών 
καταστάσεων του Συμβουλίου για τα έτη 2008 μέχρι 2015, ο οποίος διενεργήθηκε 
από τον ελεγκτικό οίκο DM Globus Auditors Joint Venture Limited. Ο έλεγχος των 
οικονομικών καταστάσεων του Συμβουλίου για το έτος 2016, ολοκληρώθηκε 
πρόσφατα από τον πιο πάνω οίκο και τα θέματα που προέκυψαν από τον έλεγχο θα 
περιληφθούν στην επόμενη Ειδική Έκθεση της Υπηρεσίας μας για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση. 

Έκθεση Ελεγκτή.  Οι οικονομικές καταστάσεις του Συμβουλίου δεν έχουν ετοιμαστεί 
με βάση τη λογιστική αρχή των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων, αλλά  
παρουσιάζουν μόνο τις εισπράξεις και πληρωμές, οι οποίες είναι το αποτέλεσμα ενός 
μη ικανοποιητικού συστήματος, από πλευράς ελέγχου, τήρησης λογιστικών βιβλίων 
και δεν είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως 
αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Για τον πιο πάνω λόγο, οι Εκθέσεις Ελεγκτή προς το Συμβούλιο, για τα έτη 2008 
μέχρι 2015, δόθηκαν με επιφύλαξη γνώμης. 

Σύσταση: Το Συμβούλιο να ετοιμάζει οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

Κανονισμοί Συμβουλίου. Το Συμβούλιο δεν έχει υιοθετήσει Κανονισμούς για θέματα 
προσωπικού και για την εύρυθμη λειτουργία του Συμβουλίου, στη βάση του άρθρου 
49 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου. Όπως πληροφορηθήκαμε, το 
Συμβούλιο έχει αρχίσει τη διαδικασία επεξεργασίας των Κανονισμών που προτίθεται 
να υιοθετήσει, οι οποίοι θα σταλούν στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση. 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2016 

 

304 

Σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Το Συμβούλιο θα πρέπει να αρχίσει την καταγραφή 
και αξιολόγηση των διαδικασιών λειτουργίας του, που θα καταδείξει αν υπάρχουν 
αδυναμίες στη λειτουργία του Συμβουλίου, ώστε στη συνέχεια να προβεί σε 
διορθωτικά και βελτιωτικά μέτρα.  

Χρεώστες. 

(α) Χρεώστες στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.  Δεν τηρείται αναλυτική κατάσταση 
με τους χρεώστες του Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Τα υπόλοιπα των 
χρεωστών, όπως παρουσιάζονται στο μηχανογραφημένο σύστημα, δεν μπορούν να 
θεωρηθούν ως ακριβή, αφού στους λογαριασμούς των φορολογουμένων υπάρχουν 
λάθη και παραλήψεις που έγιναν στο παρελθόν, τα οποία δεν έχουν διορθωθεί.  

(β) Εισπράξεις παλαιών οφειλών/τελών. Το Συμβούλιο δεν προβαίνει σε 
ενέργειες για είσπραξη παλαιών οφειλών. Ως εκ τούτου, έχει παρατηρηθεί ότι οι 
φορολογούμενοι μπορούν να πληρώνουν τρέχουσες υποχρεώσεις, χωρίς να 
εξοφλούν τα παλαιά οφειλόμενα ποσά. 

(γ) Βεβαιώσεις για μεταβιβάσεις περιουσιών.  Λόγω των προβλημάτων που 
παρουσιάζονται στους λογαριασμούς των φορολογουμένων, όπως αναφέρεται πιο 
πάνω, υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την ορθότητα των βεβαιώσεων που δίνονται 
από το Συμβούλιο, για σκοπούς μεταβιβάσεων περιουσιών, ότι δηλαδή όλα τα 
αποχετευτικά τέλη είναι εξοφλημένα. 

(δ) Βιολογικός Σταθμός.  Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, με απόφασή του, ημερ. 
23.10.2015, παρουσίασε τον αναθεωρημένο σχεδιασμό του βιολογικού σταθμού που 
θα τεθεί σε λειτουργία στην περιοχή της Σκουριώτισσας το 2017.  Το Αποχετευτικό 
Σύστημα Σολέας, μέχρι την αποπεράτωση του νέου βιολογικού σταθμού, 
υποστηρίζεται από τον υφιστάμενο βιολογικό σταθμό Κακοπετριάς.  Ο σταθμός 
αυτός αναβαθμίζεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια με έξοδα του Συμβουλίου 
Αποχετεύσεων.  Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ως προς τις εγκρίσεις των διάφορων 
πληρωμών, λόγω του γεγονότος ότι αυτές γίνονται μέσω του Τμήματος Αναπτύξεως 
Υδάτων. 
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3. ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

3.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Οικονομικός έλεγχος. Βάσει του άρθρου 3(1) του περί Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμου, οι οικονομικές καταστάσεις των 
Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας ελέγχονται από τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας. 
Λόγω του μεγάλου όγκου εργασίας, η Ελεγκτική Υπηρεσία, κατόπιν τροποποίησης 
του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας και στη Βουλή των Αντιπροσώπων Νόμου, ανέθεσε τον οικονομικό 
έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας, σε 
νόμιμους ελεγκτές/ελεγκτικούς οίκους. Για τον σκοπό αυτό, η Ελεγκτική Υπηρεσία 
προκήρυξε το 2015, τον ανοικτό διαγωνισμό ΕΥ4/2015, για την ανάθεση, μεταξύ 
άλλων οργανισμών, του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων των τριών 
Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας, για τα έτη 2014 και 2015, σε ιδιωτικούς ελεγκτικούς 
οίκους. Επιτυχόντες προσφοροδότες αναδείχθηκαν οι ελεγκτικοί οίκοι Baker Tilly 
Klitou and Partners (Limassol) Ltd και Grant Thornton (Cyprus) Ltd, οι οποίοι 
πληρούσαν τις προδιαγραφές και τους όρους του διαγωνισμού και οι οικονομικές 
προσφορές τους ήταν οι χαμηλότερες μεταξύ όλων των διαγωνιζόμενων οικονομικών 
φορέων. Η αξία των προσφορών που κατακυρώθηκαν ανήλθε συνολικά σε €48.719 
(Παράρτημα ΧΙΙ).  

Τον Μάρτιο του 2017, η Ελεγκτική Υπηρεσία προκήρυξε τον ανοικτό διαγωνισμό 
ΕΥ1/2017, για την ανάθεση, μεταξύ άλλων οργανισμών, του ελέγχου των 
οικονομικών καταστάσεων των τριών Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας, για τα έτη 2016 
και 2017, σε ιδιωτικούς ελεγκτικούς οίκους. Επιτυχόντες προσφοροδότες 
αναδείχθηκαν ο ελεγκτικός οίκος Grant Thornton (Cyprus) Ltd και η Κοινοπραξία 
Γιάννης Πεττεμερίδης, Fidescorp Ltd και Intelaudit Ltd, οι οποίοι πληρούσαν τις 
προδιαγραφές και τους όρους του διαγωνισμού και οι οικονομικές προσφορές τους 
ήταν οι χαμηλότερες μεταξύ όλων των διαγωνιζόμενων οικονομικών φορέων. Η αξία 
των προσφορών που κατακυρώθηκαν ανήλθε συνολικά σε €38.550 (Παράρτημα  
ΧΙΙ).  

Πιο κάτω αναφέρονται τα σημαντικότερα θέματα που προέκυψαν από τον έλεγχο των 
οικονομικών καταστάσεων των Συμβουλίων από τους ιδιωτικούς ελεγκτικούς οίκους.   
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3.2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΛΕΜΕΣΟΥ 

Τα θέματα που ακολουθούν, αφορούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, για το έτος 2015, ο οποίος διενεργήθηκε 
από τον ελεγκτικό οίκο Baker Tilly Klitou and Partners (Limassol) κατά το 2017. 

Σχέδιο Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων.  Κατόπιν υποδείξεων της Εποπτικής 
Αρχής Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Ταμείων, το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας 
Λευκωσίας προώθησε, εκ μέρους όλων των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας, την 
τροποποίηση των σχετικών Κανονισμών του Ταμείου Συντάξεων και 
Φιλοδωρημάτων, ώστε να συνάδουν με τις διατάξεις του περί της Ίδρυσης, των 
Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών 
Παροχών Νόμου του 2006 (Ν. 146 (Ι)/2006) και με τον Τροποποιητικό Νόμο 2007 
(Ν.81 (Ι)/ 2007), για σκοπούς εγγραφής του Σχεδίου στο μητρώο της αρμόδιας 
Αρχής. Με βάση τον εν λόγω Νόμο, το Ταμείο πρέπει να λειτουργεί, ανεξαρτήτως της 
νομικής του μορφής, σε κεφαλαιοποιητική βάση και να ιδρύεται στη Δημοκρατία 
ξεχωριστά από οποιαδήποτε χρηματοδοτούσα επιχείρηση ή επαγγελματική ένωση. 
Ως εκ τούτου, πρέπει να γίνει ο διαχωρισμός, η διαχείριση και η οργάνωση όλων των 
στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων του Ταμείου, να διοριστεί 
Διαχειριστική Επιτροπή και να γίνεται ετήσιος έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων 
του Ταμείου ξεχωριστά. Μέχρι την ετοιμασία της παρούσας Έκθεσης, οι πρόνοιες 
αυτής της νομοθεσίας δεν είχαν ακόμη εφαρμοστεί. Στις 18.10.2016, το Τμήμα 
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού έστειλε επιστολή προς τον Γενικό Εισαγγελέα 
της Δημοκρατίας για νομοτεχνικό έλεγχο του προσχεδίου των Κανονισμών «Οι περί 
Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) (Συντάξεις και Φιλοδωρήματα) 
Κανονισμοί του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας του 2016», οι οποίοι 
ετοιμάστηκαν από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας. 

Σύσταση: Το Ταμείο να αποκτήσει δική του νομική οντότητα με την εγγραφή του στο 
μητρώο της Αρμόδιας Αρχής. Επιπλέον και να διοικείται από Διαχειριστική Επιτροπή, 
η οποία είτε να απαρτίζεται από έμπειρα πρόσωπα, τα οποία να διαθέτουν τα 
κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία, είτε να επικουρούνται από 
κατάλληλα καταρτισμένους συμβούλους που θα προσληφθούν για τον σκοπό αυτό. 
Να ετοιμάζονται ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες να ελέγχονται από 
ανεξάρτητο ελεγκτή. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ενημέρωσε ότι το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας 
Λευκωσίας χειρίζεται, εκ μέρους όλων των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας, το θέμα 
της εγγραφής του Σχεδίου Σύνταξης στην Εποπτική Αρχή Επαγγελματικών 
Συνταξιοδοτικών Ταμείων και ότι γίνονται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για εγγραφή 
του Σχεδίου Σύνταξης, ως Ταμείο με ξεχωριστή νομική οντότητα. 

Ατιμολόγητο νερό.  Το ποσοστό του ατιμολόγητου νερού, που είναι η διαφορά 
μεταξύ της ποσότητας του νερού που προμηθεύτηκε το Συμβούλιο και της 
ποσότητας που τιμολογήθηκε, αυξήθηκε από 22% το 2012, σε 28% το 2013 και 31% 
το 2014, ενώ το 2015 μειώθηκε σε 27%. Το ατιμολόγητο νερό του 2015 ανήλθε σε 
4.351.853 κ.μ., με κόστος αγοράς €3.350.927 και σε αυτό περιλαμβάνονται οι 
ποσότητες νερού που απωλέσθηκαν λόγω διαρροών του δικτύου, βλάβης 
υδρομετρητών, ανακριβειών ή λανθασμένων ενδείξεων, κλοπών και παράνομων 
συνδέσεων καθώς και οι νόμιμες μη τιμολογούμενες καταναλώσεις. Η αυξημένη μη 
τιμολογηθείσα ποσότητα, από το 2013 και μετά, οφείλεται κυρίως στην ένταξη στο 
δίκτυο υδατοπρομήθειας των περιοχών του Δήμου Γερμασόγειας και των Κοινοτήτων 
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Μουταγιάκας και Φοινικαριών. Το Συμβούλιο καταβάλλει προσπάθειες για 
περιορισμό του προβλήματος, με τον τερματισμό υδροδότησης των χώρων 
πρασίνου με πόσιμο νερό, την σταδιακή αντικατάσταση όλων των υδρομετρητών και 
την πραγματοποίηση εκστρατειών για ανεύρεση των άδηλων διαρροών στο δίκτυο 
και επιδιόρθωσή τους. Σημειώνεται ότι μετά τη λειτουργία της Μονάδας Αφαλάτωσης 
Επισκοπής το 2014, αυξήθηκαν σημαντικά οι βλάβες στο δίκτυο υδατοπρομήθειας, 
με αρνητικές συνέπειες για το ποσοστό ατιμολόγητου νερού. 

Σύσταση: Το Συμβούλιο να συνεχίσει την προσπάθεια αντικατάστασης/ 
επιδιόρθωσης των κεντρικών και οικιακών αγωγών και ανεύρεση και μείωση των 
άδηλων διαρροών στο δίκτυο, ούτως ώστε να περιοριστεί η ποσότητα του 
ατιμολόγητου νερού. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, γίνονται προσπάθειες για 
μείωση του ατιμολόγητου νερού και για ανεύρεση των άδηλων διαρροών σε όλο το 
υδρευτικό δίκτυο. Ωστόσο, υπάρχουν παράγοντες που έχουν καταστήσει το 
πρόβλημα ακόμα μεγαλύτερο, όπως η ένταξη νέων περιοχών στα όρια του 
Συμβουλίου με ιδιαίτερες αδυναμίες στην υδρευτική τους υποδομή, καθώς και η 
λειτουργία της Μονάδας Αφαλάτωσης Επισκοπής, που επενήργησε αρνητικά στο 
υδρευτικό δίκτυο, λόγω διαφορετικών ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού.   

Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές. Στους εμπορικούς και άλλους πιστωτές 
συμπεριλαμβάνεται ποσό ύψους €11.999.052, το οποίο αφορά σε οφειλές στο Τμήμα 
Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ). Από το ποσό αυτό, οφειλή ύψους €11.700.001 
προέκυψε λόγω άμεσης επιβολής αύξησης στην τιμή αγοράς νερού από το ΤΑΥ, ενώ 
το Συμβούλιο αύξησε τα τέλη που επιβάλλει σε τρεις ετήσιες φάσεις. Το ΤΑΥ επέβαλε 
αναγνώρισε ποσό επιβαρύνσεων/τόκων ύψους €3.174.308, χωρίς ωστόσο το 
Συμβούλιο να προβεί σε οποιανδήποτε αναγνώριση στις οικονομικές του 
καταστάσεις. Το ΤΑΥ κίνησε νομικές διαδικασίες για την ανάκτηση του συνολικού 
ποσού (κεφάλαιο πλέον επιβαρύνσεις/τόκοι). 

Σύσταση:  Το Συμβούλιο να προβεί σε ενέργειες για να επιτευχθεί συμφωνία με το 
ΤΑΥ για το κατά πόσο θα έπρεπε να αναγνωριστεί τόκος. 

Στην απάντησή του, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μάς ανέφερε ότι η αύξηση τελών σε 
τρεις φάσεις αποτελούσε μέρος της συμφωνίας ρύθμισης των οφειλών του 
Συμβουλίου προς το ΤΑΥ, η οποία υπογράφηκε στις 10.7.2009 και ότι το Συμβούλιο 
αποπληρώνει σταδιακά τη συσσωρευμένη οφειλή του προς το ΤΑΥ. Ωστόσο, όπως 
αναφέρει, η απομείωση των καταθέσεων του Συμβουλίου το 2013, επιδείνωσε την 
οικονομική του κατάσταση, ενώ, λόγω της κυβερνητικής πολιτικής για επέκταση των 
γεωγραφικών του ορίων, το Συμβούλιο καλείται να προχωρήσει στην εκτέλεση 
σημαντικών αναπτυξιακών έργων.  Μας ανέφερε, επίσης, ότι το ΤΑΥ απέρριψε 
σχετικό αίτημα του Συμβουλίου, για ολική διαγραφή του παλαιού χρεωστικού 
υπολοίπου, αναφορικά με την αγορά και άντληση νερού από 30.6.2009 μέχρι 
31.12.2011 (κεφάλαιο πλέον τόκοι) και ότι ο χειρισμός του θέματος θα εξεταστεί 
περαιτέρω, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, καθώς και τους νομικούς του συμβουλίου. 
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4.  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Η καλή διακυβέρνηση ενός Οργανισμού (Δήμου, Συμβουλίου Αποχετεύσεων, 
Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας κ.ά.) οδηγεί στη διαφάνεια, ακεραιότητα, λογοδοσία, 
αποτελεσματικότητα και συνοχή, τα οποία ενθαρρύνουν την εμπιστοσύνη και τη 
συμμετοχή του κοινού και επιτρέπουν στους Οργανισμούς να βελτιώνουν τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες τους. Συνεπώς, είναι σημαντική η λήψη μέτρων για την 
ενίσχυση των πιο πάνω, ώστε οι Οργανισμοί να είναι σε θέση να επιτελέσουν τον 
σκοπό τους, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επιπλέον, τα μέλη του Συμβουλίου του 
Οργανισμού έχουν ευθύνη να διασφαλίζουν ότι εκπληρώνονται οι σκοποί και οι 
στόχοι του και ότι αυτοί εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.   

Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο δεν θεσμοθετεί τις αρχές ενός καθολικού κώδικα 
χρηστής δημόσιας διακυβέρνησης, ωστόσο ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών 
Κύπρου (ΣΕΛΚ) εξέδωσε, τον Δεκέμβριο του  2011, Κώδικα Δημόσιας 
Διακυβέρνησης, με βάση ανάλογο κώδικα που εκδόθηκε το 2004 από το Chartered 
Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA) του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι 
σχετικές αρχές του υπό αναφορά κώδικα συνοψίζονται πιο κάτω:  

(α) Το  Συμβούλιο του Οργανισμού διασφαλίζει ότι  ο  σκοπός  του Οργανισμού  και  
τα  προσδοκώμενα αποτελέσματα για τους πολίτες και τους χρήστες των 
παρεχόμενων  υπηρεσιών είναι  σαφή και βεβαιώνεται ότι οι χρήστες λαμβάνουν 
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. 

(β) Το Συμβούλιο του Οργανισμού βεβαιώνεται ότι οι φορολογούμενοι και οι 
χρήστες λαμβάνουν ανάλογης αξίας υπηρεσίες για το αντίτιμο που καταβάλλουν.   

(γ) Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου του Οργανισμού είναι σαφώς καθορισμένες 
και οι  αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των μελών του Συμβουλίου καθορίζονται με 
σαφήνεια και το Συμβούλιο διασφαλίζει ότι αυτά  επιτελούνται.   

(δ) Οι σχέσεις μεταξύ των μελών του Συμβουλίου και του κοινού πρέπει να 
ρυθμίζονται με σαφήνεια.   

(ε) Το Συμβούλιο του Οργανισμού ορίζει τις αξίες, τις αρχές και τα πρότυπα του 
Οργανισμού και διασφαλίζει ότι αυτά εφαρμόζονται στην πράξη. Επιπλέον, το 
Συμβούλιο θέτει στρατηγικούς στόχους, διασφαλίζει την επάρκεια οικονομικών 
πόρων και ανθρώπινου δυναμικού και εξετάζει την απόδοση της διεύθυνσης.   

(στ) Η συμπεριφορά του κάθε μέλους του Συμβουλίου αποτελεί  παράδειγμα  προς 
μίμηση αποτελεσματικής διακυβέρνησης και το Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με 
τρόπο λεπτομερή, επιμελημένο και με διαφάνεια. Επίσης, υπάρχει σαφής διάκριση 
μεταξύ της διοίκησης και διεύθυνσης του Οργανισμού. 

(ζ) Το Συμβούλιο του Οργανισμού έχει πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου 
πληροφόρηση, συμβουλές και υποστήριξη και διασφαλίζει ότι εφαρμόζεται 
αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης κινδύνων. 

(η) Τα μέλη του Συμβουλίου έχουν τις δεξιότητες, τη γνώση και την εμπειρία που 
χρειάζεται για να εκτελούν με επάρκεια τα καθήκοντά τους. 

(θ) Οι δεξιότητες και ικανότητες των ατόμων που κατέχουν ρόλους στη 
διακυβέρνηση τυγχάνουν ανάπτυξης και η απόδοσή τους αξιολογείται τόσο 
ξεχωριστά, όσο και στο σύνολό της.  

(ι) Πρέπει να επιτυγχάνεται ισορροπία μεταξύ συνέχειας και ανανέωσης στη 
σύνθεση του Συμβουλίου του Οργανισμού.   
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(κ) Όσον αφορά στη λογοδοσία του, το Συμβούλιο του Οργανισμού διακρίνει 
μεταξύ επίσημων και ανεπίσημων σχέσεων και υιοθετεί δραστήρια και 
προγραμματισμένη προσέγγιση στον διάλογο με το κοινό και στη λογοδοσία του 
προς αυτό.   

(λ) Το Συμβούλιο του Οργανισμού αναλαμβάνει δραστήρια και προγραμματισμένη  
προσέγγιση για την ευθύνη του έναντι του προσωπικού του Οργανισμού και 
συνεργάζεται αποτελεσματικά με θεσμικούς φορείς. Επιπλέον, το Συμβούλιο του 
Οργανισμού είναι υπεύθυνο για τις συνέπειες των πράξεων και παραλείψεών του, 
περιλαμβανομένης της αστικής ή άλλης ευθύνης των μελών του. 

Σύμφωνα με τον υπό αναφορά Κώδικα, αυτός δεν αποσκοπεί στην αντικατάσταση ή 
υπέρβαση οποιασδήποτε νομοθεσίας, αλλά έχει εισηγητική μορφή για την καλύτερη 
άσκηση της δημόσιας διακυβέρνησης. Οι Οργανισμοί ενθαρρύνονται να 
χρησιμοποιούν τις πιο πάνω αρχές, με τρόπο που αρμόζει στη δομή τους και είναι 
ανάλογος με το μέγεθός τους.  

Σύσταση: Σύμφωνα με τον Κώδικα Δημόσιας Διακυβέρνησης του ΣΕΛΚ, το 
Συμβούλιο του Οργανισμού καλείται να αναφέρει δημόσια τον βαθμό στον οποίο 
ανταποκρίνεται στον Κώδικα και να εξηγήσει γιατί και πώς έχει προσαρμόσει 
οποιεσδήποτε από τις αρχές αυτές, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στον τύπο και 
στο μέγεθος του Οργανισμού. Αυτό αποδίδεται με τη φράση «συμμορφώσου ή 
εξήγησε» ή «comply or explain». Με βάση το πιο πάνω και στο πλαίσιο της 
προώθησης των αρχών χρηστής διοίκησης και διαφάνειας, ο Οργανισμός να 
προωθήσει την υιοθέτηση του Κώδικα Δημόσιας Διακυβέρνησης και των αρχών 
δημόσιας διακυβέρνησης και να συμπεριλάβει, στην ετήσια έκθεσή του, αναφορά 
στον βαθμό υιοθέτησης των υπό αναφορά αρχών δημόσιας διακυβέρνησης, καθώς 
και επεξήγηση των περιπτώσεων που οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα δεν έχουν 
εφαρμοστεί αυτούσιες, αλλά κατέστη αναγκαίο να προσαρμοστούν από τον 
Οργανισμό, πάντοτε όμως με σεβασμό στην υποχρέωση για συμμόρφωση με τις 
αρχές του Κώδικα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ ΔΗΜΩΝ 

 

Δήμος 
Έτος 

ελέγχου 

Έσοδα Έξοδα Πλεόνασμα/(έλλειμμα) 
Υποχρεώσεις 

Μακροπρόθεσμες Βραχυπρόθεσμες 
Τρέχον 

έτος 
Προηγ. 

έτος 
Τρέχον 

έτος 
Προηγ. 

έτος 
Τρέχον 

έτος 
Προηγ. 

έτος 
Τρέχον 

έτος 
Προηγ. 

έτος 
Τρέχον 

έτος 
Προηγ. 

έτος 
€ € € € € € € € € € 

 

Δήμοι των οποίων ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία μας 

Λευκωσίας 2014 27.734.663 28.780.456 26.441.119 28.779.072 1.293.544 1.384 83.797.265 95.595.885 15.346.266 16.638.882 

Λεμεσού 2013 38.504.194 40.867.616 37.562.864 40.669.680 941.330 197.936 117.526.502 133.248.626 21.676.171 6.501.315 

Λεμεσού 2014 36.522.341 38.504.194 33.543.968 37.562.864 2.978.373 941.330 113.032.182 117.526.502 7.707.275 21.676.171 

Πάφου 2013 19.619.909 19.693.782 17.815.389 20.356.251 1.804.520 (662.469) 50.566.675 54.449.090 9.221.282 8.052.206 

Πάφου 2014 18.937.501 19.619.909 16.761.447 17.815.389 2.176.054 1.804.520 46.505.168 50.566.675 9.016.334 9.221.282 

Αραδίππου 2013 7.576.782 7.886.182 8.098.505 9.154.228 (521.723) (1.268.046) 8.169.996 8.525.363 8.169.996 9.305.012 

Αραδίππου 2014 7.753.408 7.576.782 8.197.783 8.098.505 (444.375) (521.723) 7.892.664 8.169.996 9.781.731 8.169.996 

Μέσα Γειτονιάς 2011 4.597.357 5.115.842 5.405.955 4.756.890 (808.598) 358.952 13.299.385 13.910.641 3.079.977 1.463.649 

Μέσα Γειτονιάς 2012 4.496.874 4.597.357 5.618.979 5.405.955 (1.122.105) (808.598) 14.853.640 13.299.385 4.128.904 3.079.977 

Γερμασόγειας 2012 7.544.213 7.454.808 6.839.811 7.889.703 704.402 (434.895) 12.495.657 15.186.739 1.782.227 1.216.321 

Γερμασόγειας 2013 5.477.943 7.544.213 5.168.885 6.839.811 309.058 704.402 11.808.354 12.495.657 1.631.194 1.782.227 

Γερμασόγειας 2014 5.603.884 5.477.943 4.557.041 5.168.885 1.046.843 309.058 8.905.767 11.808.354 1.236.895 1.631.194 

Κάτω Πολεμιδιών 2012 5.110.090 6.011.028 5.755.092 5.597.234 (645.002) 413.794 10.436.076 10.975.948 4.122.827 2.602.171 

Κάτω Πολεμιδιών 2013 5.042.417 5.110.090 4.552.547 5.755.092 489.870 (645.002) 9.962.116 10.436.076 6.226.311 4.122.827 
 

Δήμοι των οποίων ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε από ιδιώτες ελεγκτές 

Αθηένου 2012 2.385.390 2.973.260 2.583.691 3.423.307 (198.301) (450.047) 5.589.365 5.240.758 595.918 998.653 

Αθηένου 2013 2.111.269 2.385.390 2.171.377 2.583.691 (60.108) (198.301) 4.881.661 5.589.365 1.304.203 595.918 

Αθηένου 2014 1.929.449 2.111.269 2.046.191 2.171.377 (116.742) (60.108) 5.653.410 4.881.661 939.142 1.304.203 

Αθηένου 2015 2.216.671 1.929.449 2.054.712 2.046.191 161.959 (116.742) 4.983.199 5.653.410 845.862 939.142 

Αγίας Νάπας 2011 10.991.944 10.416.533 12.133.678 10.806.669 (1.141.734) (390.136) 17.063.290 16.816.497 10.348.646 10.691.394 

Αγίας Νάπας 2012 11.053.655 10.991.944 11.039.516 12.133.678 14.139 (1.141.734) 16.127.621 17.063.290 11.971.434 10.348.646 

Αγίας Νάπας 2013 11.460.014 11.053.655 10.657.542 11.039.516 802.472 14.139 15.475.113 16.127.621 12.303.856 11.971.434 

Αγίας Νάπας 2014 11.972.750 11.460.014 11.246.993 10.657.542 725.757 802.472 12.263.602 15.475.113 12.367.210 12.303.856 
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€ € € € € € € € € € 

Αγίας Νάπας 2015 14.003.745 11.972.750 11.678.456 11.246.993 2.325.289 725.757 12.083.374 12.263.602 11.885.043 12.367.210 

Έγκωμης 2012 6.016.599 6.658.825 7.104.412 7.364.606 (1.087.813) (705.781) 5.367.343 5.498.503 3.246.139 3.189.595 

Έγκωμης 2013 5.926.872 6.016.599 6.434.706 7.104.412 (507.834) (1.087.813) 4.012.161 5.367.343 3.986.865 3.246.139 

Έγκωμης 2014 5.611.798 5.926.872 5.589.557 6.434.706 22.241 (507.834) 3.890.594 4.012.161 3.261.452 3.986.865 

Λατσιών 2012 6.253.562 6.726.541 6.574.009 7.092.376 (320.447) (365.835) 18.251.379 20.005.599 7.655.055 8.536.594 

Λατσιών 2013 5.857.531 6.253.562 5.460.572 6.574.009 396.959 (320.447) 5.824.862 18.251.379 18.379.254 7.655.055 

Λατσιών 2014 5.320.702 5.857.531 5.200.631 5.460.572 120.071 396.959 6.505.184 5.824.862 4.672.128 18.379.254 

Γερίου* 
21.10.2011 

μέχρι 
31.12.2012 

2.901.801 775.324 1.727.452 851.666 1.174.349 (76.342) 
    

Γερίου* 2013 2.007.031 2.302.917 1.357.335 1.376.192 649.696 926.725 
    

Γερίου* 2014 1.827.551 2.007.031 1.331.454 1.357.335 496.097 649.696 
    

Γερίου* 2015 1.928.694 1.827.551 1.433.791 1.331.454 494.903 496.097 
    

Τσερίου* 
21.10.2011 

μέχρι 
31.12.2012 

2.672.200 843.907 2.803.702 1.080.020 (131.502) (236.113) 
    

Τσερίου* 2013 1.943.337 2.340.214 1.841.488 2.138.614 101.849 201.600 
    

Τσερίου* 2014 1.738.272 1.943.337 2.112.350 1.841.488 (374.078) 101.849 
    

Τσερίου* 2015 1.684.690 1.738.272 1.738.217 2.112.350 (53.527) (374.078) 
    

 *Οι Δήμοι Γερίου και Τσερίου ετοιμάζουν τελικούς λογαριασμούς εισπράξεων και πληρωμών, οι οποίοι απεικονίζουν μόνο την ταμειακή κατάσταση.  

Σημείωση: Οι οικονομικές καταστάσεις των Δήμων που δεν αναφέρονται πιο πάνω είτε δεν είχαν ελεγχθεί μέχρι την ετοιμασία της παρούσας Έκθεσης, είτε ο έλεγχός τους 
βρισκόταν σε εξέλιξη και επομένως για τους εν λόγω Δήμους δεν παρουσιάζονται στοιχεία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΔΗΜΩΝ 

 

Δήμος 

Υπαλληλικό προσωπικό Εργατικό προσωπικό Δαπάνες 
μόνιμου 

προσωπικού 
και τακτικών 

εργατών προς 
έξοδα 

Μόνιμοι Έκτακτοι 
Δαπάνες μόνιμου 

προσωπικού* 
Μέσος όρος 

δαπανών 
Τακτικοί 

Έκτακτοι/ 
εποχιακοί 

Δαπάνες τακτικών 
εργατών* 

Μέσος όρος 
δαπανών 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 
          € € € €         € € € € % % 

Λευκωσίας 160 160 32 34 6.495.503 6.503.688 40.597 40.648 252 252 17 12 7.103.880 7.325.016 28.190 29.068 52,4 54,3 

Λεμεσού 325 335 23 17 13.671.950 13.927.420 42.068 41.574 44 44 47 19 1.566.141 1.193.518 35.594 27.125 51,3 45,2 

Λάρνακας 83 85 11 11 4.420.293 4.654.582 53.257 54.760 206 208 24 14 5.976.799 5.978.220 29.014 28.741 54,5 53,6 

Πάφου 71 70 12 8 2.993.201 3.047.912 42.158 43.542 136 136 10 4 3.814.748 3.936.415 28.050 28.944 43,6 43,8 

Στροβόλου 85 86 12 12 3.489.030 3.257.272 41.047 37.875 172 180 16 5 4.441.275 4.727.958 25.821 26.266 49,6 50,9 

Αγίου Δομετίου 18 18 7 6 841.762 841.742 46.765 46.763 31 31 7 6 793.665 684.420 25.602 22.078 47,3 42,5 

Αθηένου 9 9 3 3 372.532 376.013 41.392 41.779 9 9 - - 233.840 229.534 25.982 25.504 28,3 29,5 

Αραδίππου 25 25 - - 1.269.357 1.261.913 50.774 50.477 54 54 - - 1.226.456 1.240.328 22.712 22.969 30,4 32,3 

Πόλης Χρυσοχούς 12 12 - - 551.652 551.328 45.971 45.944 18 18 - - 461.445 464.687 25.636 25.816 36,5 37,5 

Παραλιμνίου 35 35 5 5 1.688.222 1.692.132 48.235 48.347 132 106 12 10 3.696.984 2.869.350 28.007 27.069 35,4 35,3 

Αγίας Νάπας 28 29 13 11 1.371.239 1.375.644 48.973 47.436 61 64 109 101 2.006.013 1.736.139 32.885 27.127 23,9 28,1 

Δερύνειας 8 8 - - 317.178 352.998 39.647 44.125 9 9 9 7 193.384 205.157 21.487 22.795 22,1 24,3 

Λευκάρων 6 6 - 1 216.648 198.196 36.108 33.033 6 6 1 - 140.357 180.097 23.393 30.016 40,7 39,9 

Γεροσκήπου 16 16 1 1 711.064 705.843 44.442 44.115 39 38 3 2 1.087.763 1.136.281 27.891 29.902 36,3 39,5 

Πέγειας 10 10 5 5 525.727 519.279 52.573 51.928 28 29 - - 830.955 839.915 29.677 28.963 29,9 28,8 

Μέσα Γειτονιάς 30 30 4 4 1.347.036 1.386.258 44.901 46.209 33 33 9 9 1.013.877 1.090.300 30.724 33.039 60,9 57,1 

Γερμασόγειας 24 24 - - 944.457 915.100 39.352 38.129 41 44 - - 1.355.820 1.313.854 33.069 29.860 51,7 50,9 

Κάτω Πολεμιδιών 27 28 1 0 1.265.611 1.337.397 46.874 47.764 17 17 14 15 477.975 493.464 28.116 29.027 49,2 42,6 

Αγίου Αθανασίου 34 34 2 2 1.394.861 1.383.843 41.025 40.701 32 33 1 1 849.942 777.282 26.561 23.554 63,3 59,3 

Αγλαντζιάς 24 24 2 2 1.131.864 1.120.897 47.161 46.704 46 47 2 2 1.172.589 1.216.762 25.491 25.889 43,6 43,1 

Έγκωμης 28 29 - - 1.272.262 1.393.082 45.438 48.037 83 85 - - 1.990.970 2.069.360 23.988 24.345 60,2 65,2 

Λατσιών 26 26 0 0 1.193.409 1.278.995 45.900 49.192 51 53 5 - 1.377.487 1.360.064 27.010 25.662 52,7 53,3 
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Δήμος 

Υπαλληλικό προσωπικό Εργατικό προσωπικό Δαπάνες 
μόνιμου 

προσωπικού 
και τακτικών 

εργατών προς 
έξοδα 

Μόνιμοι Έκτακτοι 
Δαπάνες μόνιμου 

προσωπικού* 
Μέσος όρος 

δαπανών 
Τακτικοί 

Έκτακτοι/ 
εποχιακοί 

Δαπάνες τακτικών 
εργατών* 

Μέσος όρος 
δαπανών 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 
          € € € €         € € € € % % 

Ιδαλίου 16 16 1 1 559.192 574.805 34.950 35.925 11 11 - - 305.632 350.306 27.785 31.846 26,2 26,8 

Λακατάμιας 45 45 2 2 1.954.982 2.023.985 43.444 44.977 78 78 - - 1.953.350 1.976.032 25.043 25.334 40,8 42,2 

Γερίου 5 5 - - 219.787 204.015 43.957 40.803 15 15 - - 264.930 258.955 17.662 17.264 33,8 33,3 

Τσερίου 4 4 - - 119.120 123.457 29.780 30.864 11 11 - - 215.703 217.252 19.609 19.750 20,9 15,7 

Ύψωνα 5 5 - - 194.941 194.373 38.988 38.875 19 19 - - 415.052 435.265 21.845 22.909 22,1 18,3 

Σωτήρας 4 4 4 2 183.003 185.520 45.751 46.380 5 5 5 5 116.429 118.167 23.286 23.633 10,3 17,1 

Λιβαδιών 2 2 1 1 111.095 108.164 55.548 54.082 16 15 8 - 391.633 422.514 24.477 28.168 21,5 19,4 

Δρομολαξιάς-
Μενεού 

3 3 1 1 172.119 167.841 57.373 55.947 16 12 - - 448.272 340.467 28.017 28.372 31,8 24,7 

Ολικό 1.168 1.183 142 129 50.999.097 51.663.694 

  

1.671 1.662 299 212 45.923.366 45.187.079 

  
39 38,5 

                   

*   Στον όρο δαπάνες περιλαμβάνονται οι απολαβές, τα διάφορα επιδόματα και οι εργοδοτικές εισφορές.  

  

Σημείωση: Τα πιο πάνω στοιχεία προέρχονται από ελεγμένες ή από μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ή από οικονομικές καταστάσεις, ο έλεγχος των οποίων, κατά την ετοιμασία της παρούσας 
Έκθεσης, βρισκόταν σε εξέλιξη ή από στοιχεία που μας δόθηκαν από τους Δήμους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 

 

Δήμος  

Υπαλληλικό προσωπικό Εργατικό προσωπικό 

Ολικό δαπανών 
προσωπικού  Μόνιμοι Έκτακτοι 

Δαπάνες μόνιμου 
προσωπικού* 

Δαπάνες έκτακτου 
προσωπικού* Τακτικοί 

Έκτακτοι/ 
εποχιακοί 

Δαπάνες 
τακτικών 
εργατών* 

Δαπάνες 
έκτακτων 
εργατών* 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2015 2016 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

        € € € €         € € € € € € 

Αμμοχώστου 4 6 2 2 158.183 220.112 44.852 48.613 2 2 - - 36.184 36.184 0 0 239.219 304.909 

Λευκονοίκου - - 2 2 0 0 9.600 9.600 - - - - 0 0 0 0 9.600 9.600 

Ακανθούς - - 1 1 0 0 20.074 34.778 - - - - 0 0 0 0 20.074 34.778 

Λύσης - - 1 1 0 0 19.459 19.459 - - - - 0 0 0 0 19.459 19.459 

Καραβά 1 1 1 1 28.089 28.089 19.999 19.999 - - - - 0 0 0 0 48.088 48.088 

Λαπήθου 1 1 1 1 32.425 32.425 21.234 21.234 - - - - 0 0 0 0 53.659 53.659 

Κυθρέας - - 1 1 0 0 16.635 16.224 - - - - 0 0 0 0 16.635 16.224 

Μόρφου 2 2 1 1 69.029 68.143 18.896 18.731 - - - - 0 0 0 0 87.925 86.874 

Κερύνειας 1 1 1 1 44.073 44.078 19.856 19.856 - - - - 0 0 0 0 63.929 63.934 

Ολικό 9 11 11 11 331.799 392.847 190.605 208.494 2 2 0 0 36.184 36.184 0 0 558.588 637.525 

 *   Στον όρο δαπάνες περιλαμβάνονται οι απολαβές, τα διάφορα επιδόματα και οι εργοδοτικές εισφορές.  

 

Σημείωση: Τα πιο πάνω ποσά προέρχονται από ελεγμένες ή από μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ή από οικονομικές καταστάσεις, ο έλεγχος των οποίων, κατά την ετοιμασία της 
παρούσας Έκθεσης, βρισκόταν σε εξέλιξη ή από στοιχεία που μας δόθηκαν από τους Δήμους. 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΔΑΝΕΙΑ ΔΗΜΩΝ 
 

Δήμος 

2016 2015 

Ολικό 
Οφειλή 
Δήμου 

Οφειλή 
Κυπριακής 

Δημοκρατίας 
Ολικό 

Οφειλή 
Δήμου 

Οφειλή 
Κυπριακής 

Δημοκρατίας 

  € € € € € € 

Λευκωσίας 81.891.529 71.891.529 10.000.000 70.245.298 60.245.298 10.000.000 

Λεμεσού 57.103.685 56.640.513 463.172 56.043.892 55.549.842 494.050 

Λάρνακας 53.339.612 33.921.477 19.418.135 56.653.684 35.983.795 20.669.889 

Πάφου 42.651.330 29.159.807 13.491.523 43.575.535 29.142.500 14.433.035 

Στροβόλου 45.660.620 22.769.027 22.891.593 52.450.953 22.688.389 29.762.564 

Αγίου Δομετίου 9.893.446 5.416.789 4.476.657 10.002.373 5.523.056 4.479.317 

Αθηένου 4.282.165 4.282.165 0 4.250.746 4.250.746 0 

Αραδίππου 4.969.289 943.784 4.025.505 5.732.614 1.007.005 4.725.609 

Πόλης Χρυσοχούς 5.215.533 5.215.533 0 5.649.058 5.649.058 0 

Παραλιμνίου 9.651.914 6.786.868 2.865.046 10.245.955 7.201.839 3.044.116 

Αγίας Νάπας 9.427.367 5.238.919 4.188.448 9.998.628 5.530.867 4.467.761 

Δερύνειας 7.267.232 3.190.425 4.076.807 7.625.390 3.276.792 4.348.598 

Λευκάρων 1.330.365 1.060.452 269.913 1.470.721 1.189.707 281.014 

Γεροσκήπου 11.641.543 5.900.327 5.741.216 12.663.940 6.542.278 6.121.662 

Πέγειας 5.038.172 4.897.567 140.605 5.444.552 5.295.159 149.393 

Μέσα Γειτονιάς 11.307.799 8.126.921 3.180.878 10.594.672 7.170.093 3.424.579 

Γερμασόγειας 8.288.163 5.459.565 2.828.598 8.895.301 5.850.230 3.045.071 

Κάτω Πολεμιδιών 7.757.544 5.207.060 2.550.484 8.047.323 5.326.803 2.720.520 

Αγίου Αθανασίου 6.112.266 5.025.181 1.087.085 6.631.713 5.443.006 1.188.707 

Αγλαντζιάς 22.317.458 10.463.488 11.853.970 23.728.651 11.084.390 12.644.261 

Έγκωμης 1.155.899 1.155.899 0 1.538.777 1.538.777 0 

Λατσιών 5.943.917 3.564.168 2.379.749 6.725.582 5.216.078 1.509.504 

Ιδαλίου 2.175.610 572.451 1.603.159 2.319.590 609.551 1.710.039 

Λακατάμιας 24.530.839 10.251.243 14.279.596 26.158.919 10.949.108 15.209.811 

Γερίου 11.096 11.096 0 20.515 20.515 0 

Τσερίου 0 0 0 0 0 0 

Λιβαδιών 374.942 220.749 154.193 704.039 269.503 434.536 

Ύψωνα 1.253.358 1.253.358 0 1.340.645 1.340.645 0 

Σωτήρας 53.698 53.698 0 73.817 73.817 0 

Δρομολαξιάς-
Μενεού 

38.912 38.912 0 71.365 71.365 0 

Σύνολο 440.685.303 308.718.971 131.966.332 448.904.248 304.040.212 144.864.036 

Σημείωση: Τα πιο πάνω ποσά προέρχονται από ελεγμένες ή από μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ή από 
οικονομικές καταστάσεις, ο έλεγχος των οποίων, κατά την ετοιμασία της παρούσας Έκθεσης, βρισκόταν σε εξέλιξη ή 
από στοιχεία που μας δόθηκαν από τους Δήμους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

 

(α) Διαγωνισμός ΕΥ 4/2015     

 
  

 

DM Globus Auditors Joint Venture Ltd 

Έτη 
ελέγχου 

Αριθμός 
ετών 

Ποσό 
σύμβασης 

Κόστος 
ανά 
έτος 

 € € 

Δήμος Αμμοχώστου 2012-2016 5 1.994 399 

Δήμος Κερύνειας 2006-2016 11 1.292 117 

Δήμος Μόρφου 2010-2016 7 824 118 

Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς 2009-2016 8 6.962 870 

Δήμος Λαπήθου 2008-2016 9 1.529 170 

Δήμος Λευκονοίκου 2011-2016 6 1.158 193 

Δήμος Καραβά 2011-2016 6 1.169 195 

Δήμος Λευκάρων 2011-2016 6 3.697 616 

Δήμος Κυθρέας 2010-2016 7 1.276 182 

Δήμος Ακανθούς 2010-2016 7 1.264 181 

Δήμος Αθηένου 2012-2016 5 6.848 1.370 

Δήμος Γεροσκήπου 2013-2016 4 8.148 2.037 

Δήμος Γερίου (έλεγχος από 21/10/2011) 2012-2016 5 6.424 1.285 

Δήμος Τσερίου (έλεγχος από 21/10/2011) 2012-2016 5 6.424 1.285 

Δήμος Ύψωνα (έλεγχος από 21/10/2011) 2012-2016 5 6.393 1.279 

Δήμος Σωτήρας (έλεγχος από 21/10/2011) 2012-2016 5 4.759 952 

Δήμος Λειβαδιών (έλεγχος από 21/10/2011) 2012-2016 5 4.759 952 

Δήμος Δρομολαξιάς–Μενεού (έλεγχος από 21/10/2011) 2012-2016 5 4.122 824 

Σύνολο  69.042 

     

Baker Tilly Klitou & Partners (Limassol) Ltd 

Έτος 
ελέγχου 

Αριθμός 
ετών 

Ποσό 
σύμβασης 

Κόστος 
ανά 
έτος 

   € € 

Δήμος Λατσιών 2012-2016 5 12.828 2.566 

Δήμος Έγκωμης 2012-2016 5 11.662 2.332 

Δήμος Αγίας Νάπας 2011-2016 6 14.869 2.478 

Σύνολο   39.359  

Γενικό σύνολο   108.401  
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(β) Διαγωνισμός ΕΥ 1/2017     

 
  

 

Cyfexpo Ltd 
Έτη 

ελέγχου  
Αριθμός 

ετών 
Ποσό 

σύμβασης 
Κόστος 
ανά έτος 

   € € 

Δήμος Μέσα Γειτονιάς 2013-2018 6 9.990 1.665 

Δήμος Αγλαντζιάς 2014-2018 5 8.490 1.698 

Δήμος Στροβόλου 2014-2018 5 9.990 1.998 

Δήμος Πέγειας 2013-2018 6 8.490 1.415 

Δήμος Αγιου Αθανασίου 2015-2018 4 6.990 1.748 

Δήμος Λακατάμιας 2016-2018 3 4.990 1.663 

Δήμος Αγίου Δομετίου 2016-2018 3 4.990 1.663 

Δήμος Κάτω Πολεμιδιών 2016-2018 3 4.990 1.663 

Δήμος Γερμασόγειας 2015-2018 4 6.990 1.748 

Δήμος Ιδαλίου 2015-2018 4 6.490 1.623 

Σύνολο   72.400  

     

Hmi & Partners Ltd 
Έτη 

ελέγχου  
Αριθμός 

ετών 
Ποσό 

σύμβασης 
Κόστος 
ανά έτος 

   € € 

Δήμος Αραδίππου 2015-2018 4 5.800 1.450 

Δημος Δερύνειας 2015-2018 4 5.800 1.450 

Σύνολο   11.600  

Γενικό σύνολο   84.000  

     

     

(γ) Διαγωνισμός ΕΥ 7/2017     

DM Globus Auditors Joint Venture Ltd 
Έτη 

ελέγχου  
Αριθμός 

ετών 
Ποσό 

σύμβασης 
Κόστος 
ανά έτος 

   € € 

Δήμος Αμμοχώστου 2017-2019 3 1.169 390 

Δήμος Κερύνειας 2017-2019 3 389 130 

Δήμος Μόρφου 2017-2019 3 389 130 

Δήμος Λαπήθου 2017-2019 3 519 173 

Δήμος Λευκονοίκου 2017-2019 3 649 216 

Δήμος Καραβά 2017-2019 3 649 216 

Δήμος Κυθρέας 2017-2019 3 519 173 

Σύνολο   4.283  
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Yiallourides & Partners Ltd 
Έτη 

ελέγχου  
Αριθμός 

ετών 
Ποσό 

σύμβασης 
Κόστος 
ανά έτος 

   € € 

Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς 2017-2019 3 2.070 690 

Δήμος Λευκάρων 2017-2019 3 1.545 515 

Δήμος Αθηένου 2017-2019 3 3.105 1.035 

Δήμος Παραλιμνίου 2016-2019 3 6.900 1.725 

Δήμος Λατσιών 2017-2019 3 5.175 1.725 

Δήμος Έγκωμης 2017-2019 3 5.175 1.725 

Δήμος Αγ. Νάπας 2017-2019 3 5.175 1.725 

Δήμος Γεροσκήπου 2017-2019 3 4.554 1.518 

Δήμος Γερίου 2017-2019 3 3.105 1.035 

Δήμος Ύψωνα 2017-2019 3 3.105 1.035 

Δήμος Σωτήρας 2017-2019 3 2.070 690 

Δήμος Λιβαδιών 2017-2019 3 2.070 690 

Δήμος Δρομολαξιάς-Μενεού 2017-2019 3 2.070 690 

Σύνολο   46.119  

     

     

Κοινοπραξία:GTH Audit Ltd και AA 
International Audit Ltd 

Έτη 
ελέγχου  

Αριθμός 
ετών 

Ποσό 
σύμβασης 

Κόστος 
ανά έτος 

   € € 

Δήμος Λύσης 2010-2019 10 1.398 140 

     

     

     

Κοινοπραξία:Joannides + Co Ltd και 
Nexia Poyiadjis 

Έτη 
ελέγχου  

Αριθμός 
ετών 

Ποσό 
σύμβασης 

Κόστος 
ανά έτος 

   € € 

Δήμος Τσερίου 2017-2019 3 3.105 1.035 

Γενικό σύνολο   54.905  
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

 

Διαγωνισμός ΕΥ 2/2014 

Α/Α Κοινοτικό Συμβούλιο 
Έτη  

ελέγχου 
Αριθμός 

ετών 
Ποσό 

σύμβασης 
Κόστος 
ανά έτος 

 € € 

Ελεγκτής: DM Globus Audit Services 
Ltd     

1 Αβδελλερού (2006-2013) 8 2.284 286 

2 Αγγλισίδων (2006-2011) 6 3.374 562 

3 Αγίας Άννας (2008-2012) 5 1.640 328 

4 Αγίων Βαβατσινιάς (2008-2013) 6 3.254 542 

5 Αγίου Δημητρίου (2010-2013) 4 4.000 1.000 

6 Αγίου Θωμά  (2010-2012) 3 3.400 1.133 

7 Αγίου Ιωάννη Πάφου (2010-2013) 4 2.000 500 

8 Αγίου Νικολάου  (2009-2013) 5 2.500 500 

9 Ακουρσού  (2008-2013) 6 2.100 350 

10 Αλαμινού  (2008-2013) 6 3.100 517 

11 Αλάμπρας (2006-2013) 8 6.642 830 

12 Αλεθρικού (2008-2013) 6 7.650 1.275 

13 Αλέκτορας (2008-2013) 6 3.000 500 

14 Αναλυόντα (2010-2013) 4 1.600 400 

15 Ανθούπολης (2012-2013) 2 1.650 825 

16 Ανώγυρας (2010-2013) 4 2.500 625 

17 Αρμίνου (2008-2013) 6 3.000 500 

18 Αρχιμανδρίτας (2008-2013) 6 3.000 500 

19 Αυδήμου (2008-2013) 6 3.400 567 

20 Βαβατσινιάς (2008-2013) 6 3.690 615 

21 Βάβλας (2008-2013) 6 3.200 533 

22 Βάσας Κελλακίου (2008-2012) 5 1.632 326 

23 Βάσας Κοιλανίου (2007-2013) 7 4.100 586 

24 Βορόκλινης (2011-2012) 2 10.780 5.390 

25 Δένειας (2008-2009) 2 1.200 600 

26 Δρομολαξιάς (2010-2011) 2 5.500 2.750 

27 Ζυγίου (2010-2013) 4 3.360 840 

28 Καλαβασού (2011-2013) 3 3.220 1.073 

29 Καλού Χωριού Λάρνακας (2010-2013) 4 3.200 800 

30 Καμπιών (2008-2013) 6 2.400 400 

31 Κάμπου (2008-2012) 5 10.350 2.070 

32 Καπέδων (2008-2013) 6 2.400 400 

33 Κάτω Λευκάρων (2008-2013) 6 4.000 667 

34 Κάτω Μονής (2006-2013) 8 6.182 773 

35 Κιβισιλίου  (2006-2013) 8 2.400 300 

36 Κισσόνεργας (2004-2012) 9 27.000 3.000 

37 Κιτίου (2010-2013) 4 10.650 2.663 

38 Κλαυδιάς (2008-2013) 6 1.830 305 

39 Κοκκινοτριμιθιάς (2011-2013) 3 9.000 3.000 

40 Κόρνου 2013 1 2.223 2.223 

41 Λάγιας (2008-2013) 6 2.400 400 

42 Λέμπας (2008-2010) 3 1.714 571 

43 Λεμύθου (2008-2013) 6 6.780 1.130 

44 Λιοπετρίου 2013 1 2.800 2.800 
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Α/Α Κοινοτικό Συμβούλιο 
Έτη  

ελέγχου 
Αριθμός 

ετών 
Ποσό 

σύμβασης 
Κόστος 
ανά έτος 

 € € 

45 Λυθροδόντα (2006-2012) 7 13.160 1.880 

46 Μαθιάτη (2008-2013) 6 3.410 568 

47 Μάμμαρι (2008-2013) 6 6.250 1.042 

48 Μαρί (2012-2013) 2 2.290 1.145 

49 Μαρκί (2010-2012) 3 1.050 350 

50 Μαρωνίου  (2010-2013) 4 2.970 743 

51 Μελίνης (2006-2013) 8 3.200 400 

52 Μενεού 2011 1 600 600 

53 Μεννόγιας (2006-2013) 8 2.000 250 

54 Μηλικουρίου  (2008-2013) 6 2.400 400 

55 Μοναγρουλλίου  (2006-2013) 8 4.540 568 

56 Μονής (2008-2013) 6 4.520 753 

57 Μοσφιλωτής (2008-2013) 6 7.270 1.212 

58 Μούσερε (2010-2013) 4 2.000 500 

59 Μουτουλλά (2006-2012) 7 9.990 1.427 

60 Ξυλοτύμβου 2013 1 2.140 2.140 

61 Ξυλοφάγου (2012-2013) 2 7.160 3.580 

62 Οδού (2008-2013) 6 4.000 667 

63 Οίκου (2010-2013) 4 2.460 615 

64 Ομόδους (2009-2013) 5 6.300 1.260 

65 Οράς (2008-2013) 6 4.600 767 

66 Ορούντας (2008-2012) 5 5.000 1.000 

67 Παλιομετόχου  (2011-2013) 3 8.500 2.833 

68 Πάχνας (2007-2011) 5 8.000 1.600 

69 Πεδουλά (2011-2013) 3 8.900 2.967 

70 Πέρα Χωρίου Νήσου (2006-2013) 8 29.170 3.646 

71 Περβολιών  (2012-2013) 2 4.820 2.410 

72 Περιστερώνας Λευκωσίας (2008-2013) 6 11.600 1.933 

73 Πισσουρίου (2012-2013) 2 14.744 7.372 

74 Πολιτικού (2010-2013) 4 1.600 400 

75 Πραιτωρίου  (2009-2012) 4 2.000 500 

76 Πρόδρομου (2008-2013) 6 6.900 1.150 

77 Πύλας (2008-2009) 2 5.870 2.935 

78 Πυργών (2010-2010) 1 2.550 2.550 

79 Πύργου (2010-2013) 4 9.800 2.450 

80 Σιας (2008-2013) 6 3.420 570 

81 Σκαρίνου (2008-2013) 6 6.000 1.000 

82 Τάλας (2006-2012) 7 25.350 3.621 

83 Τερσεφάνου (2008-2013) 6 6.650 1.108 

84 Τόχνης (2007-2011) 5 4.660 932 

85 Τρούλλων (2012-2013) 2 1.400 700 

86 Φρενάρους 2013 1 2.180 2.180 

87 Χοιροκιτίας (2008-2013) 6 10.000 1.667 

88 Ψεματισμένου (2008-2010) 3 2.600 867 

89 Ψευδά (2008-2013) 6 4.450 742 
Σύνολο 

 
470.579 
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Α/Α Κοινοτικό Συμβούλιο 
Έτη  

ελέγχου 
Αριθμός 

ετών 
Ποσό 

σύμβασης 
Κόστος 
ανά έτος 

€ € 

Ελεγκτής: Alpha Audit Ltd     

1 Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου (2008-2013) 6 5.150 858 

2 Αγίου Επιφανίου  (2010-2013) 4 2.760 690 

3 Αγίου Θεοδώρου Σολέας (2006-2013) 8 6.860 858 

4 Ανάγυιας (2010-2013) 4 2.760 690 

5 Αρεδιού (2008-2009) 2 1.380 690 

6 Αστρομερίτη (2008-2012) 5 4.300 860 

7 Βυζακιάς (2008-2013) 6 5.150 858 

8 Έμπας (2008-2013) 6 9.700 1.617 

9 Επισκοπειού (2008-2013) 6 4.140 690 

10 Εργατών  (2012-2013) 2 2.760 1.380 

11 Κατυδάτων (2009-2011) 3 2.600 867 

12 Κάτω Δευτεράς (2006-2013) 8 11.040 1.380 

13 Κάτω Κουτραφά (2008-2013) 6 5.150 858 

14 Κλήρου (2008-2013) 6 8.280 1.380 

15 Κοράκου (2008-2010) 3 2.600 867 

16 Κούρτακα (2007-2012) 6 6.500 1.083 

17 Λεμώνας (2009-2013) 5 8.100 1.620 

18 Λετύμπου (2007-2013) 7 11.300 1.614 

19 Λινού (2008-2013) 6 5.150 858 

20 Μαλούντας (2008-2013) 6 4.140 690 

21 Μεσόγης (2012-2013) 2 3.200 1.600 

22 Νικηταρίου (2008-2013) 6 5.150 858 

23 Ξυλιάτου (2012-2013) 2 1.700 850 

24 Πάνω Δευτεράς (2010-2014) 5 6.900 1.380 

25 Τσάδας (2010-2013) 4 6.400 1.600 

26 Φλάσου (2008-2013) 6 5.150 858 

27 Χλώρακας (2008-2013) 6 9.600 1.600 

28 Χούλου (2010-2013) 4 6.400 1.600 

29 Ψημολόφου (2007-2015) 9 12.420 1.380 

Σύνολο   166.740  

 

Α/Α Κοινοτικό Συμβούλιο 
Έτη  

ελέγχου 
Αριθμός 

ετών 
Ποσό 

σύμβασης 
Κόστος 
ανά έτος 

€ € 

Ελεγκτής: Joannides + Co Ltd και Nexia Poyiadjis    

1 Αγίου Γεωργίου Συλίκου (2006-2013) 8 9.200 1.150 

2 Βουνίου (2006-2013) 8 9.640 1.205 

3 Κοιλανίου (2009-2012) 4 4.820 1.205 

4 Κυπερούντας (2008-2013) 6 8.952 1.492 

5 Λάνιας (2010-2013) 4 5.968 1.492 

6 Λόφου (2006-2013) 8 9.640 1.205 

7 Μανδριών Λεμεσού (2006-2013) 8 9.640 1.205 

8 Πάνω Πλατρών  (2007-2013) 7 8.435 1.205 

9 Πάνω Πολεμιδιών  (2008-2013) 6 8.952 1.492 

10 Παραμύθας (2007-2012) 6 8.952 1.492 

11 Πελενδρίου  (2010-2013) 4 5.968 1.492 

12 Πέρα Πεδίου (2009-2013) 5 6.025 1.205 

13 Ποταμιού (2008-2013) 6 7.230 1.205 

14 Ποταμίτισσας (2007-2013) 7 8.050 1.150 

15 Τριμήκληνης (2010-2013) 4 5.968 1.492 

16 Φοινίου (2007-2013) 7 8.435 1.205 

Σύνολο   125.875  

Γενικό σύνολο (για 134 Κοινοτικά Συμβούλια)  763.194  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

 

Διαγωνισμός ΕΥ 4/2015 

 

Α/Α 
 

Κοινοτικό Συμβούλιο 
 Έτη  

ελέγχου 
 Αριθμός 

ετών 
 Ποσό 

σύμβασης 
 Κόστος 

ανά έτος 

        €  € 

Ελεγκτής: DM Globus Auditors Joint Venture Ltd      

1  Αγίας Βαρβάρας Πάφου  (2009-2013)  5  2.394  479 

2  Αγίας Ειρήνης Κανναβιών  (2006-2012)  7  1.943  278 

3  Αγίας Μαρίνας Κελοκεδάρων  (2008-2014)  7  2.011  287 

4  Αγίας Μαρινούδας  (2008-2014)  7  2.015  288 

5  Αγίου Γεωργίου Πάφου  (2010-2013)  4  1.303  326 

6  Αγίου Γεωργίου (Καυκάλου)  (2007-2013)  7  1.296  185 

7  Αγίου Δημητριανού  (2009-2013)  5  1.453  291 

8  Αγίου Θεοδώρου (Λάρνακας)  (2008-2014)  7  2.909  416 

9  Αγίου Θεοδώρου Αγρού  (2008-2011)  4  1.308  327 

10  Αγίου Ιωάννη Λεμεσού  (2007-2014)  8  3.875  484 

11  Αγίου Μάμα  (2008-2014)  7  2.713  388 

12  Αγίου Τύχωνα  (2008-2013)  6  21.053  3.509 

13  Αγριδίων  (2007-2013)  7  2.035  291 

14  Αγρού  (2007-2013)  7  6.782  969 

15  Ακακίου  (2007-2014)  8  4.339  542 

16  Ακρούντας  (2006-2013)  8  2.956  370 

17  Ακρωτηρίου  (2008-2011)  4  2.810  703 

18  Αληθινού  (2006-2014)  9  2.499  278 

19  Άλωνας  2013  1  1.211  1.211 

20  Αμαργέτης  (2010-2014)  5  2.394  479 

21  Αμιάντου  (2008-2013)  6  2.867  478 

22  Αναδιού  (2011-2014)  4  872  218 

23  Αναρίτας  (2008-2013)  6  2.298  383 

24  Ανδρολύκου  (2009-2014)  6  1.149  192 

25  Αξύλου  (2009-2014)  6  1.149  192 

26  Απαισιάς  (2006-2014)  9  3.488  388 

27  Απλικίου  (2006-2008)  3  888  296 

28  Αρακαπά   (2007-2014)  8  3.688  461 

29  Αρμενοχωρίου  (2006-2014)  9  2.494  277 

30  Άρμου  (2007-2014)  8  2.303  288 

31  Ασπρογιάς  (2007-2012)  6  1.744  291 

32  Αχέλιας  (2008-2014)  7  3.352  479 

33  Γαλαταριάς  (2008-2014)  7  2.011  287 

34  Γαλάτας  2013  1  2.389  2.389 

35  Γεράσας  (2008-2013)  6  2.325  388 

36  Γιόλου  (2008-2012)  5  3.106  621 

37  Γουδίου  (2008-2014)  7  2.174  311 

38  Γουρρίου  (2008-2013)  6  2.106  351 

39  Δρούσιας  (2009-2013)  5  2.071  414 

40  Δρυμού  (2008-2014)  7  2.035  291 

41  Δρυνιάς  (2007-2013)  7  2.035  291 

42  Δύμων  (2006-2014)  9  2.616  291 

43  Ελεδιώ  (2008-2014)  7  2.023  289 

44  Επισκοπής Λεμεσού  (2008-2013)  6  7.494  1.249 

45  Επισκοπής Πάφου  (2008-2014)  7  2.687  384 

46  Επταγώνιας  (2008-2014)  7  2.582  369 

47  Ερήμης  (2008-2014)  7  5.829  833 

48  Ευρύχου  2013  1  956  956 
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Α/Α 
 

Κοινοτικό Συμβούλιο 
 Έτη  

ελέγχου 
 Αριθμός 

ετών 
 Ποσό 

σύμβασης 
 Κόστος 

ανά έτος 

        €  € 

Ελεγκτής: DM Globus Auditors Joint Venture Ltd      

49  Ζωοπηγής  (2006-2014)  9  3.488  388 

50  Θελέτρας  (2008-2012)  5  2.071  414 

51  Ίννιας  (2007-2013)  7  2.174  311 

52  Κάθηκα  (2009-2012)  4  5.091  1.273 

53  Κακοπετριάς  (2007-2013)  7  13.376  1.911 

54  Καλέπειας  (2011-2014)  4  1.295  324 

55  Καλιάνων  (2006-2014)  9  3.440  382 

56  Καμπιού  (2008-2014)  7  2.035  291 

57  Κανναβιών  (2008-2014)  7  2.591  370 

58  Καντού  (2008-2014)  7  2.186  312 

59  Καπηλειού  (2006-2014)  9  2.616  291 

60  Κάτω Ακουρδαλίων  (2008-2014)  7  2.174  311 

61  Κάτω Δρυ  (2008-2013)  6  1.995  333 

62  Κάτω Μύλου  (2007-2011)  5  1.453  291 

63  Κάτω Πλατρών  (2011-2014)  4  4.301  1.075 

64  Κάτω Πύργου  (2012-2013)  2  4.788  2.394 

65  Κεδάρων  (2007-2013)  7  2.028  290 

66  Κελλακίου  (2008-2012)  5  2.305  461 

67  Κελλιών  (2008-2014)  7  1.746  249 

68  Κελοκεδάρων  (2009-2012)  4  4.345  1.086 

69  Κιβίδων  (2008-2013)  6  3.123  521 

70  Κιδασίου  (2012-2014)  3  652  217 

71  Κινούσας  (2006-2014)  9  2.560  284 

72  Κοίλης  (2006-2014)  9  10.363  1.151 

73  Κοιλίνιας  (2007-2012)  6  1.734  289 

74  Κολοσσίου - Εν. Απ. Ανδρέα  (2010-2013)  4  3.378  845 

75  Κολοσσίου - Εν. Απ. Λουκά  (2008-2012)  5  4.379  876 

76  Κονιών  (2007-2014)  8  4.606  576 

77  Κορφής  (2008-2014)  7  2.035  291 

78  Κρήτου Μαρόττου  (2008-2013)  6  1.744  291 

79  Λαγουδερών  (2008-2014)  7  2.591  370 

80  Λάσας  (2007-2014)  8  2.325  291 

81  Λειβαδιών Πιτσιλιάς  (2011-2014)  4  1.249  312 

82  Λιμνάτη  (2007-2014)  8  3.875  484 

83  Λουβαρά  (2006-2012)  7  4.069  581 

84  Λυμπιών  (2008-2014)  7  3.491  499 

85  Μαζωτού  2012  1  1.247  1.247 

86  Μαθηκολώνης  (2008-2014)  7  2.035  291 

87  Μακούντας  (2008-2014)  7  2.012  287 

88  Μαμωνίων  (2010-2014)  5  1.448  290 

89  Μανδριών Πάφου  (2008-2014)  7  2.687  384 

90  Μαραθούντας  (2007-2013)  7  2.015  288 

91  Μεσάνων  (2007-2013)  7  1.352  193 

92  Μηλιάς  (2010-2014)  5  969  194 

93  Μηλιού  (2006-2014)  9  1.864  207 

94  Μοσφιλίου  (2007-2013)  7  3.352  479 

95  Μουτταγιάκας  (2008-2014)  7  5.426  775 

96  Νέου Χωριού Πάφου  (2007-2013)  7  4.692  670 

97  Νέων Δημάτων  (2006-2011)  6  1.149  192 

98  Νικόκλειας  (2010-2014)  5  1.448  290 

99  Παλαιόμυλου  (2006-2012)  7  1.338  191 

100  Παλώδιας  (2012-2014)  3  1.635  545 

101  Πάνω Ακουρδαλίων  (2007-2013)  7  2.174  311 

102  Πάνω Αρόδων  (2008-2011)  4  2.330  583 

103  Πάνω Πύργου  (2009-2013)  5  2.394  479 

104  Παραμαλίου  (2009-2010)  2  781  391 

105  Παρεκκλησιάς  (2010-2013)  4  4.979  1.245 
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Α/Α 
 

Κοινοτικό Συμβούλιο 
 Έτη  

ελέγχου 
 Αριθμός 

ετών 
 Ποσό 

σύμβασης 
 Κόστος 

ανά έτος 

        €  € 

Ελεγκτής: DM Globus Auditors Joint Venture Ltd      

106  Παχυάμμου  (2010-2012)  3  1.293  431 

107  Πελαθούσας  (2010-2014)  5  1.436  287 

108  Πενταλιάς  (2010-2013)  4  1.301  325 

109  Πέρα Ορεινής  (2008-2014)  7  2.457  351 

110  Περιστερώνας Πάφου  (2009-2014)  6  3.447  575 

111  Πλατανίσκιας  (2011-2014)  4  1.295  324 

112  Πλατανιστάσας  (2010-2014)  5  2.314  463 

113  Πολεμίου  (2011-2014)  4  5.232  1.308 

114  Πολυστύπου  (2008-2014)  7  1.943  278 

115  Ποταμιού  (2007-2014)  8  2.221  278 

116  Πραστειού Αυδήμου  (2010-2014)  5  1.439  288 

117  Πραστειού Πάφου  (2012-2014)  3  1.303  434 

118  Πωμού  (2008-2014)  7  3.352  479 

119  Σαλαμιού  (2008-2014)  7  4.055  579 

120  Σανίδας  (2008-2014)  7  1.937  277 

121  Σαράντι  (2008-2013)  6  1.666  278 

122  Σίμου  (2006-2013)  8  2.325  291 

123  Σινά Όρους  (2006-2014)  9  2.580  287 

124  Σκούλλι  (2010-2013)  4  932  233 

125  Σουνίου-Ζανατζιάς  (2008-2012)  5  2.602  520 

126  Σπηλιών - Ενορίας Κούρδαλι  (2009-2014)  6  1.111  185 

127  Στατού - Αγίου Φωτίου  (2007-2014)  8  2.312  289 

128  Σταυροκόννου  (2012-2013)  2  724  362 

129  Στενής  (2009-2014)  6  1.242  207 

130  Τραχυπέδουλας  (2010-2013)  4  1.303  326 

131  Τριών Ελιών  (2006-2013)  8  1.530  191 

132  Τρεμιθούσας  (2009-2014)  6  2.878  480 

133  Τροόδους  (2011-2014)  4  1.720  430 

134  Τσερκέζ  (2011-2013)  3  703  234 

135  Φαρμακά  (2008-2011)  4  2.369  592 

136  Φασούλας Λεμεσού  (2007-2012)  6  2.904  484 

137  Φιλούσας Κελοκεδάρων  (2007-2014)  8  1.545  193 

138  Φοινικαριών  (2006-2013)  8  2.955  369 

139  Φτερικουδίου  (2008-2014)  7  1.842  263 

140  Φύτης  (2008-2013)  6  1.744  291 

141  Χολετριών  (2007-2014)  8  3.863  483 

142  Χόλι   (2006-2014)  9  2.795  311 

143  Χρυσοχούς  (2010-2010)  1  359  359 

144  Ψαθιού  (2012-2012)  1  363  363 

Γενικό σύνολο    384.421  

 
  



 

 

Π  16 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

 

Διαγωνισμός ΕΥ 5/2016 

 

Α/Α 
 

Κοινοτικό Συμβούλιο 
 Έτη  

ελέγχου 
 Αριθμός 

ετών 
 Ποσό 

σύμβασης 
 Κόστος ανά 

έτος 

        €  € 

Ελεγκτής:  DM Globus Auditors Joint Venture Ltd       

1  Αναφωτίας  (2008-2014)  7  2.909  416 

2  Κορμακίτη  (1998-2015)  18  4.495  250 

Γενικό σύνολο      7.404   

 
 
 
Διαγωνισμός ΕΥ 2/2017 
 

Α/Α 
 

Κοινοτικό Συμβούλιο 
 Έτη  

ελέγχου 
 Αριθμός 

ετών 
 Ποσό 

σύμβασης 
 Κόστος ανά 

έτος 

        €  € 

Ελεγκτής: Joannides + Co Ltd       

1  Ασώματου Λεμεσού  (2011-2016)  6  3.780  630 

2  Γερακιών  (2010-2015)  6  2.940  490 

Γενικό σύνολο      6.720   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

 

Διαγωνισμός ΕΥ 7/2017 

 

Α/Α 
 

Κοινοτικό Συμβούλιο 
 Έτη  

ελέγχου 
 Αριθμός 

ετών 
 Ποσό 

σύμβασης 
 Κόστος 

ανά έτος 

        €  € 

Ελεγκτής: Yiallourides & Partners Ltd         

1  Αγγλισίδων   (2012-2018)  7  3.815  545 

2  Αγίας Άννας  (2013-2018)  6  3.804  634 

3  Αγίας Βαρβάρας Πάφου  (2014-2018)  5  2.500  500 

4  Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς  (2007-2018)  12  6.000  500 

5  Αγίας Βαρβάρας Λευκωσίας  (2011-2018)  8  5.168  646 

6  Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου  (2014-2018)  5  3.105  621 

7  Αγίων Βαβατσινιάς  (2014-2018)  5  2.725  545 

8  Αγίου Αμβροσίου   (2012-2018)  7  3.500  500 

9  Αγίου Γεωργίου Αχερίτου  (2011-2018)  9  7.749  861 

10  Αγίου Γεωργίου Συλίκου  (2014-2018)  5  2.500  500 

11  Αγίου Δημητρίου  (2014-2018)  5  2.795  559 

12  Αγίου Θεοδώρου Λάρνακας  (2015-2018)  4  2.000  500 

13  Αγίου Θεράποντα   (2007-2018)  12  6.456  538 

14  Αγίου Θωμά  (2013-2018)  6  3.348  558 

15  Αγίου Ιωάννη Λεμεσού  (2015-2018)  4  2.000  500 

16  Αγίου Ιωάννη Πάφου  (2014-2018)  5  2.500  500 

17  Αγίου Κωνσταντίνου  (2012-2018)  7  3.500  500 

18  Αγίου Μάμαντος  (2015-2018)  4  2.000  500 

19  Αγίου Νικολάου  (2014-2018)  5  2.500  500 

20  Αγίου Παύλου  (2008-2018)  11  5.500  500 

21  Αγίου Επιφανίου  (2014-2018)  5  2.795  559 

22  Αγίου Θεοδώρου Σολέας  (2014-2018)  5  3.312  662 

23  Αγίου Ιωάννη Μαλούντας  (2008-2018)  11  5.500  500 

24  Αγίων Τριμιθιάς  (2013-2018)  6  6.450  1.075 

25  Αγροκηπιάς  (2011-2018)  8  4.000  500 

26  Αγρού  (2014-2018)  5  4.550  910 

27  Ακακίου  (2015-2018)  4  2.000  500 

28  Ακρούντας  (2014-2018)  5  2.500  500 

29  Ακρωτηρίου  (2012-2018)  7  4.298  614 

30  Αλαμινού  (2014-2018)  5  2.725  545 

31  Αλάμπρας  (2014-2018)  5  3.725  745 

32  Άλασσας  (2010-2018)  9  4.500  500 

33  Αλεθρικού  (2014-2018)  5  4.965  993 

34  Αλέκτορας   (2014-2018)  5  2.500  500 

35  Άλωνας  (2014-2018)  5  5.690  1.138 

36  Αμαργέτης   (2015-2018)  4  2.000  500 

37  Αμιάντου   (2014-2018)  5  2.500  500 

38  Ανάγυιας   (2014-2018)  5  2.550  510 

39  Αναλυόντα   (2014-2018)  5  2.500  500 

40  Αναφωτίας   (2015-2018)  4  2.000  500 

41  Ανδρολύκου   (2015-2018)  4  2.000  500 

42  Ανώγυρας  (2014-2018)  5  2.500  500 

43  Αξύλου   (2015-2018)  4  2.000  500 

44  Απαισιάς  (2015-2018)  4  2.000  500 

45  Αρακαπά   (2015-2018)  4  2.000  500 

46  Αργάκας   (2008-2018)  11  7.106  646 

47  Αρεδιού   (2010-2018)  9  5.148  572 

48  Αρμίνου   (2014-2018)  5  2.500  500 
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Α/Α 
 

Κοινοτικό Συμβούλιο 
 Έτη  

ελέγχου 
 Αριθμός 

ετών 
 Ποσό 

σύμβασης 
 Κόστος 

ανά έτος 

        €  € 

Ελεγκτής: Yiallourides & Partners Ltd         

49  Άρσους  (2011-2018)  8  13.776  1.722 

50  Αρχιμανδρίτας   (2014-2018)  5  2.500  500 

51  Ασγάτας  (2006-2018)  13  8.385  645 

52  Αστρομερίτη  (2013-2018)  6  4.386  731 

53  Ασώματου   (2017-2018)  2  1.000  500 

54  Αυδήμου   (2014-2018)  5  2.500  500 

55  Αχέλειας  (2015-2018)  4  2.000  500 

56  Βαβατσινιάς   (2014-2018)  5  2.500  500 

57  Βάβλας  (2014-2018)  5  2.500  500 

58  Βάσας Κελλακίου  (2013-2018)  6  3.000  500 

59  Βάσας Κοιλανίου  (2014-2018)  5  2.500  500 

60  Βουνιού   (2014-2018)  5  4.965  993 

61  Βυζακιάς  (2014-2018)  5  3.105  621 

62  Γερακιών  (2016-2018)  3  1.500  500 

63  Γεράσας  (2014-2018)  5  2.500  500 

64  Γιόλου  (2013-2018)  6  3.270  545 

65  Γουρρίου   (2014-2018)  5  2.500  500 

66  Δένειας  (2010-2018)  9  5.148  572 

67  Δοράς   (2008-2018)  11  5.500  500 

68  Έμπας  (2014-2018)  5  6.830  1.366 

69  Επισκοπειού  (2014-2018)  5  2.500  500 

70  Επισκοπής Πάφου  (2015-2018)  4  2.000  500 

71  Επισκοπής Λεμεσού  (2014-2018)  5  5.450  1.090 

72  Επταγώνειας   (2015-2018)  4  2.000  500 

73  Εργατών   (2014-2018)  5  4.655  931 

74  Ερήμης   (2015-2018)  4  2.924  731 

75  Ευρύχου   (2014-2018)  5  4.555  911 

76  Ζωοπηγής   (2015-2018)  4  2.000  500 

77  Θελέτρας   (2013-2018)  6  3.000  500 

78  Κάθηκα  (2013-2018)  6  6.744  1.124 

79  Καλιάνων   (2015-2018)  4  2.000  500 

80  Καλού Χωριού Λάρνακας  (2014-2018)  5  3.585  717 

81  Καλού Χωριού Λεμεσού  (2010-2018)  9  4.500  500 

82  Καλοπαναγιώτη   (2011-2018)  8  9.472  1.184 

83  Καλού Χωριού Ορεινής  (2008-2018)  11  5.918  538 

84  Καμπιών   (2014-2018)  5  2.500  500 

85  Κανναβιών   (2015-2018)  4  2.000  500 

86  Καπέδων   (2014-2018)  5  2.500  500 

87  Κατυδάτων   (2012-2018)  7  5.215  745 

88  Κάτω Δευτεράς  (2014-2018)  5  4.965  993 

89  Κάτω Δρυ  (2014-2018)  5  2.500  500 

90  Κάτω Κουτραφά  (2014-2018)  5  2.500  500 

91  Κάτω Λευκάρων  (2014-2018)  5  2.725  545 

92  Κάτω Μονής  (2014-2018)  5  3.310  662 

93  Κελλακίου  (2013-2018)  6  3.000  500 

94  Κελοκεδάρων  (2013-2018)  6  6.168  1.028 

95  Κιβισιλίου  (2014-2018)  5  2.500  500 

96  Κλαυδιάς   (2014-2018)  5  2.500  500 

97  Κλήρου   (2014-2018)  5  4.965  993 

98  Κοιλανίου   (2013-2018)  6  6.702  1.117 

99  Κοίλης   (2015-2018)  4  4.360  1.090 

100  Κολοσσίου   (2014-2018)  5  3.225  645 

101  Κολοσσίου - Εν. Απ. Ανδρέα  (2014-2015)  2  1.228  614 

102  Κολοσσίου - Εν. Απ. Λουκά  (2013-2015)  3  1.902  634 

103  Κονιών   (2015-2018)  4  2.180  545 

104  Κοράκου   (2011-2018)  8  5.568  696 

105  Κοτσιάτη   (2006-2018)  13  8.385  645 
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Α/Α 
 

Κοινοτικό Συμβούλιο 
 Έτη  

ελέγχου 
 Αριθμός 

ετών 
 Ποσό 

σύμβασης 
 Κόστος 

ανά έτος 

        €  € 

Ελεγκτής: Yiallourides & Partners Ltd         

106  Κουκλιών   (2009-2018)  10  19.370  1.937 

107  Κοφίνου   (2008-2018)  11  8.283  753 

108  Κυβίδων   (2014-2018)  5  2.500  500 

109  Κυπερούντας  (2014-2018)  5  5.450  1.090 

110  Λάγιας  (2014-2018)  5  2.500  500 

111  Λαγουδερών   (2015-2018)  4  2.000  500 

112  Λάνιας   (2014-2018)  5  3.725  745 

113  Λεμόνας   (2014-2018)  5  2.500  500 

114  Λεμύθου  (2014-2018)  5  4.140  828 

115  Λετύμπου  (2014-2018)  5  3.310  662 

116  Λιμνάτη   (2015-2018)  4  2.000  500 

117  Λινού  (2014-2018)  5  3.105  621 

118  Λουβαρά   (2013-2018)  6  3.270  545 

119  Λόφου  (2014-2018)  5  3.310  662 

120  Λυμπιών   (2015-2018)  4  2.180  545 

121  Λυσού  (2010-2018)  9  10.647  1.183 

122  Μαζωτού   (2013-2018)  6  8.196  1.366 

123  Μαθιάτη   (2014-2018)  5  2.500  500 

124  Μαλλιάς   (2008-2018)  11  5.918  538 

125  Μαλούντας  (2014-2018)  5  3.105  621 

126  Μάμμαρι  (2014-2018)  5  3.725  745 

127  Μανδριών Λεμεσού  (2014-2018)  5  2.500  500 

128  Μανδριών Πάφου  (2015-2018)  4  2.000  500 

129  Μαρί   (2014-2018)  5  4.655  931 

130  Μαρωνίου   (2014-2018)  5  3.070  614 

131  Μελίνης   (2014-2018)  5  2.500  500 

132  Μενίκου  (2012-2018)  7  3.766  538 

133  Μεσόγης  (2014-2018)  5  6.210  1.242 

134  Μηλικουρίου   (2014-2018)  5  2.500  500 

135  Μιτσερού   (2013-2018)  6  3.228  538 

136  Μοναγρουλλίου   (2014-2018)  5  2.725  545 

137  Μονής   (2014-2018)  5  3.105  621 

138  Μονιάτη   (2009-2018)  10  23.680  2.368 

139  Μοσφιλίου   (2014-2018)  5  2.500  500 

140  Μοσφιλωτής   (2014-2018)  5  4.965  993 

141  Μούσερε   (2014-2018)  5  2.500  500 

142  Μουτταγιάκας   (2015-2018)  4  2.924  731 

143  Νατάς   (2010-2018)  9  4.500  500 

144  Νέου Χωρίου  (2014-2018)  5  3.170  634 

145  Νικηταρίου   (2014-2018)  5  3.725  745 

146  Ξυλιάτου   (2014-2018)  5  3.105  621 

147  Οδού  (2014-2018)  5  3.105  621 

148  Οίκου  (2014-2018)  5  2.795  559 

149  Ομόδους  (2014-2018)  5  4.965  993 

150  Οράς  (2014-2018)  5  3.105  621 

151  Ορούντας  (2013-2018)  6  4.968  828 

152  Παλαιχωρίου Μόρφου  (2008-2018)  11  10.648  968 

153  Παλώδιας   (2015-2018)  4  2.040  510 

154  Παναγιάς   (2006-2018)  13  13.988  1.076 

155  Πάνω Αρόδων  (2012-2018)  7  3.570  510 

156  Πάνω Δευτεράς  (2015-2018)  4  5.020  1.255 

157  Πάνω Πολεμιδιών  (2014-2018)  5  5.585  1.117 

158  Παραμαλίου   (2011-2018)  8  4.000  500 

159  Παραμύθας   (2013-2018)  6  3.972  662 

160  Παχύαμμου  (2013-2018)  6  3.000  500 

161  Πελενδρίου   (2014-2018)  5  6.140  1.228 

162  Πεντακώμου  (2010-2018)  9  14.526  1.614 
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Α/Α 
 

Κοινοτικό Συμβούλιο 
 Έτη  

ελέγχου 
 Αριθμός 

ετών 
 Ποσό 

σύμβασης 
 Κόστος 

ανά έτος 

        €  € 

Ελεγκτής: Yiallourides & Partners Ltd         

163  Πέρα Ορεινής  (2015-2018)  4  2.000  500 

164  Πέρα Πεδίου  (2014-2018)  5  4.965  993 

165  Περιστερώνας   (2015-2018)  4  2.180  545 

166  Πηγαινιών   (2013-2018)  6  3.000  500 

167  Πλατανιστάσας  (2015-2018)  4  2.000  500 

168  Πλατρών Κάτω  (2015-2018)  4  4.112  1.028 

169  Πλατρών Πάνω  (2014-2018)  5  4.550  910 

170  Πολεμίου   (2015-2018)  4  4.912  1.228 

171  Πολιτικού  (2014-2018)  5  2.555  511 

172  Ποταμιάς  (2012-2018)  7  3.766  538 

173  Ποταμιού  (2014-2018)  5  2.500  500 

174  Ποταμίτισσας  (2014-2018)  5  2.500  500 

175  Πραιτωρίου  (2013-2018)  6  3.000  500 

176  Πραστειού Αυδήμου  (2015-2018)  4  2.000  500 

177  Πραστειού Πάφου  (2015-2018)  4  2.000  500 

178  Πρόδρομου  (2014-2018)  5  4.965  993 

179  Πυργών  (2011-2018)  8  9.936  1.242 

180  Πύργου Κάτω  (2014-2018)  5  11.385  2.277 

181  Πύργου Πάνω  (2014-2018)  5  2.500  500 

182  Πωμού   (2015-2018)  4  2.000  500 

183  Σαλαμιού  (2015-2018)  4  2.180  545 

184  Σιάς  (2014-2018)  5  2.500  500 

185  Σκαρίνου   (2014-2018)  5  3.725  745 

186  Σουνίου – Ζανατζιάς  (2013-2018)  6  3.000  500 

187  Σπηλιών Ενορ. Αγίου Αντωνίου   (2008-2018)  11  5.500  500 

188  Σταυροκόννου   (2014-2018)  5  2.500  500 

189  Στρουμπίου  (2009-2018)  10  5.380  538 

190  Τεμβριάς  (2011-2018)  8  4.304  538 

191  Τερσεφάνου   (2014-2018)  5  3.725  745 

192  Τίμης  (2012-2018)  7  10.549  1.507 

193  Τόχνης  (2012-2018)  7  4.347  621 

194  Τραχωνίου  (2012-2018)  7  6.783  969 

195  Τρεμιθούσας  (2015-2018)  4  2.000  500 

196  Τριμίκλινης   (2014-2018)  5  6.275  1.255 

197  Τροόδους  (2015-2018)  4  2.000  500 

198  Τρούλλων   (2014-2018)  5  3.415  683 

199  Τσάδας  (2014-2018)  5  6.655  1.331 

200  Τσακκίστρας   (2007-2018)  12  6.000  500 

201  Φαρμακά  (2012-2018)  7  4.298  614 

202  Φασούλας Λεμεσού  (2013-2018)  6  3.000  500 

203  Φλάσου   (2014-2018)  5  3.170  634 

204  Φοινιού  (2014-2018)  5  4.140  828 

205  Φοινικαριών   (2014-2018)  5  2.500  500 

206  Χανδριών  (2006-2018)  13  6.500  500 

207  Χλώρακας  (2014-2018)  5  7.725  1.545 

208  Χοιροκoιτίας   (2014-2018)  5  4.140  828 

209  Χολέτριας  (2015-2018)  4  2.000  500 

210  Χούλου   (2014-2018)  5  3.725  745 

211  Ψάθι   (2013-2018)  6  3.000  500 

212  Ψεματισμένου   (2011-2018)  8  5.568  696 

213  Ψευδά  (2014-2018)  5  3.655  731 

214  Ψημολόφου   (2016-2018)  3  2.979  993 

Σύνολο    886.898  
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Κοινοτικό Συμβούλιο 
 Έτη  

ελέγχου 
 Αριθμός 

ετών 
 Ποσό 

σύμβασης 
 Κόστος 

ανά έτος 

        €  € 

Ελεγκτής: DM Globus Auditors Joint Venture Ltd       

1  Αγίου Τύχωνα   (2014-2018)  5  11.689  2.338 

2  Ανθούπολης Συνοικισμός  (2014-2018)  5  8.084  1.617 

3  Αυγόρου   (2014-2018)  5  10.723  2.145 

4  Άχνας  (2014-2018)  5  13.724  2.745 

5  Γαλάτας   (2014-2018)  5  9.073  1.815 

6  Ζυγίου   (2014-2018)  5  4.838  968 

7  Κακοπετριάς  (2014-2018)  5  7.259  1.452 

8  Καλαβασού  (2014-2018)  5  4.838  968 

9  Κάμπου   (2013-2018)  6  9.349  1.558 

10  Κισσόνεργας   (2013-2018)  6  12.624  2.104 

11  Κοκκινοτριμιθιάς   (2014-2018)  5  11.134  2.227 

12  Κόρνου   (2014-2018)  5  7.314  1.463 

13  Λιοπετρίου   (2014-2018)  5  8.894  1.779 

14  Λυθροδόντα   (2013-2018)  6  8.709  1.452 

15  Μουτουλλά   (2013-2018)  6  7.014  1.169 

16  Νήσου Πέρα Χωρίου   (2014-2018)  5  8.819  1.764 

17  Ξυλοτύμβου   (2014-2018)  5  9.734  1.947 

18  Ξυλοφάγου   (2014-2018)  5  13.274  2.655 

19  Ορμήδειας  (2011-2018)  8  15.103  1.888 

20  Παλιομετόχου   (2014-2018)  5  8.164  1.633 

21  Παρεκλησιάς  (2014-2018)  5  5.064  1.013 

22  Πάχνας  (2012-2018)  7  7.169  1.024 

23  Πεδουλά  (2014-2018)  5  8.358  1.672 

24  Πισσουρίου   (2014-2018)  5  9.554  1.911 

25  Πύργου Λεμεσού  (2014-2018)  5  7.482  1.496 

26  Τάλας  (2013-2018)  6  13.449  2.242 

27  Φρενάρους   (2014-2018)  5  8.894  1.779 

Σύνολο      250.330   

 
 

Α/Α 
 

Κοινοτικό Συμβούλιο 
 Έτη  

ελέγχου 
 Αριθμός 

ετών 
 Ποσό 

σύμβασης 
 Κόστος 

ανά έτος 

        €  € 

Ελεγκτής: Cyfexpo Ltd         

1  Αναρίτας  (2014-2018)  5  2.300  460 

2  Λέμπας  (2011-2018)  8  4.000  500 

3  Μέσα Χωρίου  (2012-2018)  7  3.780  540 

4  Χρυσοχούς   (2011-2018)  8  3.440  430 

Σύνολο      13.520   

 

 

Α/Α 
 

Κοινοτικό Συμβούλιο 
 Έτη  

ελέγχου 
 Αριθμός 

ετών 
 Ποσό 

σύμβασης 
 Κόστος 

ανά έτος 

        €  € 

Ελεγκτής: Kriton Erotokritou Ltd         

1  Αβδελλερού   (2014-2018)  5  2.000  400 

2  Κελλιών   (2015-2018)  4  1.600  400 

Σύνολο      3.600   
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Α/Α 
 

Κοινοτικό Συμβούλιο 
 Έτη  

ελέγχου 
 Αριθμός 

ετών 
 Ποσό 

σύμβασης 
 Κόστος 

ανά έτος 

Ελεγκτής: Κοινοπραξία Λουκάς Λουκά και Νεόφυτος Σταυρινού 
 €  € 

    

1  Κιτίου  (2014-2018)  5  9.900  1.980 

2  Ορόκλινης  (2013-2018)  6  17.400  2.900 

3  Περβολιών  (2014-2018)  5  8.000  1.600 

4  Πύλας  (2010-2018)  9  11.900  1.322 

Σύνολο      47.200   

 

 

Α/Α 
 

Κοινοτικό Συμβούλιο 
 Έτη  

ελέγχου 
 Αριθμός 

ετών 
 Ποσό 

σύμβασης 
 Κόστος 

ανά έτος 

        €  € 

Ελεγκτής: Κοινοπραξία Joannides + Co Ltd και Nexia Poyiadjis     

1  Παλαιχωρίου Ορεινής  (2001-2018)  18  12.352  686 

2  Περιστερώνας  (2014-2018)  5  6.048  1.210 

Σύνολο      18.400   

 

 

 

 

Α/Α 
 

Κοινοτικό Συμβούλιο 
 Έτη  

ελέγχου 
 Αριθμός 

ετών 
 Ποσό 

σύμβασης 
 Κόστος 

ανά έτος 

        €  € 

Ελεγκτής: Α. Τεμβριώτης & Σια Λογιστές – Ελεγκτές Λτδ       

1  Δελίκηπου  (2010-2018)  9  2.700  300 

Σύνολο      2.700   

Γενικό σύνολο (για 254 Κοινοτικά Συμβούλια)    1.222.648   
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ (ΚΥΚΣ) 

ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

 

Διαγωνισμός ΕΥ 7/2017 
Έτη για 
έλεγχο 

Αριθμός 
ετών 

Ποσό 
σύμβασης 

Κόστος 
ανά έτος 

  € € 

Yiallourides & Partners Ltd     

ΚΥΚΣ Αμμοχώστου (1998-2018) 21 11.298 538 

ΚΥΚΣ Λάρνακας (2012-2018) 7 3.766 538 

ΚΥΚΣ Λεμεσού (2007-2018) 12 6.456 538 

ΚΥΚΣ Λευκωσίας (2012-2018) 7 3.765 538 

ΚΥΚΣ Πάφου (2012-2018) 7 3.766 538 

Γενικό σύνολο  
 

 29.051  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

 

Διαγωνισμός ΕΥ 4/2015 
Έτη  

ελέγχου 
Αριθμός 

ετών 

Ποσό 
σύμβασης 

€ 

Κόστος 
ανά έτος 

€ 

DM Globus Auditors Joint Venture Ltd    

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Ιδαλίου (2010-2016) 7 2.648 378 

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αμμοχώστου (2010-2016) 7 5.284 755 

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αθηένου (2011-2016) 6 1.581 264 

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού–Αμαθούντας (2014-2016) 3 17.991 5.997 

Αποχετευτικά Συστήματα Κοινοτήτων (Σολέα) (2008-2016) 9 3.622 402 

Αποχετευτικά Συστήματα Κοινοτήτων (Λυθροδόντας) (2006-2016) 11 2.199 200 

Αποχετευτικά Συστήματα Κοινοτήτων (Παλαιχώρι) (1995-2016) 22 4.414 201 

Αποχετευτικά Συστήματα Κοινοτήτων (Κυπερούντα) (2000-2016) 17 2.744 161 

Αποχετευτικά Συστήματα Κοινοτήτων (Πελένδρι) (1995-2016) 22 4.399 200 

Αποχετευτικά Συστήματα Κοινοτήτων (Πάνω Πλάτρες) (2007-2016) 10 1.998 200 

Αποχετευτικά Συστήματα Κοινοτήτων (Αγγλισίδες) (2012-2016) 5 999 200 

Αποχετευτικά Συστήματα Κοινοτήτων (Αγίοι 
Βαβατσινιάς) (2014-2016) 

3 599 200 

Αποχετευτικά Συστήματα Κοινοτήτων (Αστρομερίτη-
Περιστερώνα-Ακάκι) (2009-2016) 

8 1.597 200 

Αποχετευτικά Συστήματα Κοινοτήτων (Πάνω Κυβίδες) (2002-2016) 15 2.993 200 

Αποχετευτικό Σύστημα Χολετριών (2007-2016) 10 2.012 201 

Αποχετευτικό Σύστημα Αγρού (2005-2016) 12 1.938 162 

Σύνολο  57.018  
   

Baker Tilly Klitou & Partners (Limassol) Ltd    

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας (2014-2016) 3 17.550 5.850 

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Παραλιμνίου (2012-2016) 5 8.450 1.690 

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας (2012-2016) 5 8.450 1.690 

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (2013-2016) 4 18.200 4.550 

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου (2012-2016) 5 22.750 4.550 

Σύνολο  75.400  

Γενικό σύνολο  132.418  
   

Διαγωνισμός ΕΥ 1/2017    

K&P Kyprianides & Associates Ltd    

Αποχετευτικό Σύστημα Πέρα Χωρίου και Νήσου (2015-2018) 4 1.400 350 

Σύνολο  1.400  

     

Κοινοπραξία Γιάννης Πεττεμερίδης, Fidescorp Ltd 
και Intelaudit Ltd 

   

Αποχετευτικό Σύστημα Ασκά (1995-2018) 24 2.500 104 

Αποχετευτικό Σύστημα Απλικίου (2015-2018) 4 1.200 300 

Σύνολο  3.700  

Γενικό σύνολο  5.100  
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Διαγωνισμός ΕΥ 7/2017 

Έτη για 
έλεγχο 

 

Αριθμός 
ετών 

Ποσό 
σύμβασης 

€ 

Κόστος 
ανά έτος 

€ 

DM Globus Auditors Joint Venture Ltd    

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγγλισίδων (2017-2018) 2 359 180 

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγίων 
Βαβατσινιάς (2017-2018) 2 359 180 

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγρού (2017-2018) 2 292 146 

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αθηένου (2017-2018) 2 476 238 

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αστρομερίτη, 
Περιστερώνας και Ακακίου (2017-2018) 2 359 180 

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Ιδαλίου (2017-2018) 2 683 342 

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Κυπερούντας (2017-2018) 2 292 146 

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λυθροδόντα (2017-2018) 2 359 180 

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Παλαιχωρίου (2017-2018) 2 359 180 

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάνω Κυβίδων (2017-2018) 2 359 180 

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάνω Πλατρών (2017-2018) 2 359 180 

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πελενδρίου (2017-2018) 2 359 180 

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Σολέας (2017-2018) 2 723 362 

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Χολετριών (2017-2018) 2 359 180 

Σύνολο    5.697  

       

Yiallourides & Partners Ltd      

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας (2017-2018) 2 2.330 1.165 

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αμμοχώστου (2017-2018) 2 1.040 520 

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (2017-2018) 2 6.280 3.140 

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – 
Αμαθούντας (2017-2018) 2 8.276 4.138 

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας (2017-2018) 2 8.070 4.035 

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Παραλιμνίου (2017-2018) 2 2.330 1.165 

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου (2017-2018) 2 6.280 3.140 

Σύνολο  34.606  

Γενικό σύνολο  40.303  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

 

 

 

Έτη για 
έλεγχο 

Αριθμός 
ετών 

Ποσό 
σύμβασης 

Κόστος 
ανά έτος 

Διαγωνισμός ΕΥ 4/2015   € € 

Grant Thornton (Cyprus) Ltd 
 

   

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας (2014-2015) 2 17.000 8.500 

Σύνολο 
 

 17.000  

  
   

Baker Tilly Klitou & Partners (Limassol) Ltd 
 

   

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας (2014-2015) 2 14.489 7.245 

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού (2014-2015) 2 17.230 8.615 

Σύνολο 
 

 31.719  

Γενικό σύνολο   48.719  

 
       

Διαγωνισμός ΕΥ 1/2017 
 

   

Grant Thornton (Cyprus) Ltd 
 

   

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας (2016-2017) 2 12.900 6.450 

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού (2016-2017) 2 12.900 6.450 

Σύνολο 
 

 25.800  

  
   

Κοινοπραξία Γιάννης Πεττεμερίδης, 
Fidescorp Ltd και Intelaudit Ltd  

   

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας (2016-2017) 2 12.750 6.375 

Σύνολο 
 

 12.750  

Γενικό σύνολο   38.550  

 


